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ANSLAG MOT ADMINISTRASJONEN. Som kjent har nazimyndighetene i lopet av de
siste uker satt i gang en stort anlagt "utrensk-

ning^av tjenestemenn i Oslo og Aker kommuner samt i enkelte departementer.
Det dreier seg utvilsomt om en politisk aksjon for sa vidt sora avskjedigel-
sene utelukkende har rammet folk som Ikke er medlera av NSe og ikke ansees
som tilhengere av nyordningen. Vedkommende tjenestemann er avskjediget uten
varsei og nar bortsees fra at en del av de kommunale funks j onserer har fatt
redusert frilonn for en kortere tid, er lonnen standset med oyeblikkelig
virkninge For de kommunale funksjonasrer er det uttrykkelig sagt at avskjedi-
gelsene er bestemt av Innenriksdepartementet etter krav fra partiet» Depar-
teraentsfolkene er avskjediget under henvisning til de politiske avskjedigel-.
seslov av 21. desember 1944. Det er hevet over enhver tvil at de foretatte
^ksjoner er ledd i en felles plan fra Quislings eller partiets side ~ en plan

wsom hittil bare delvis er realisert. Man ma derfor vsere1 forberedt pa at av~
skjedigelsene i den nsermeste fremtldvil gripe om seg ogsa i andre statsin-
stitusjoner enn dem som hittil er rammet - muligens ogsa i andre kommuner*
Pa den annen side er det grunn til & tro at kravet om "almindelig utrensk-
ningM har stott pa alvorlig motstand fra de fleste ininistres side og det er
ikke utenkelig at det kan ha lykkes dam til en viss grad a fa begrenset ak-
sjonen - i all fald foreldbig0 Det er i denne forbindelse verd a legge raerke
til at Justisdepartementet, Kirkedejw^^einentet og Innenriksdepartemente+ er
de departementer sora i forste rekke .^ammet. Sjefene for disse depa. i.-
menter, Riisnaes, Schancke og Vasbotte'n. er vsl mer enn'noenaT sine kollcger

j kjent for sin servilitet overfor partiet.

I de etater som er rammet, har avskjedigelsene hatt et sa stort omfang ..
at de nbdvendigvis ma fa de alvorligste fdlger for arbeidets effektivitet^,
Til dels er det folk i de faglige nokkelstillinger som er blitt fjernet* Pra
et faglig og administrativt synspunkt virker aksjonen fullkomment idiotisk, ,
og det kaos som med nodvendighet ma oppstii i vedkommende etater vil ikke vse-
re egnet til a styrke partiets Taklende prestisje - hverken hos de tyslce op-

lv^-dragsgivere eller hos det norske folko At de personer som er ansvarlig for
aksjonen, ikke skulle vsere klar over disse konzekvenser,. synes utenkelig.

Under disse omstendigheter er det resr sagt umulig a danne seg nosn ms-
ning om hvilke hensyn. det er som ligger bak utrenskningen. Utvalget av de
personer som er avskjediget^ gir ikke holdepunkt for a tro at hovedhensikterr
har vasrt a komme disse spesielle personer tillivs. Mer naerliggende er det a
se det hele som en ren terroraksjon som har til hensikt a gjbre de gj envs-
rende tjenestemenn mer medgjorlige og noytralisere dem som faktorer i den
kritiske utvikling som na tar sin begynnelse pa hjemmefronten» I sa fall vit-
ner det om en enda stbrre naivitet hos makthaverne enn den vi hittil har hatt
grunn til a regne med. En annen dystrere mulighet er at avskjedigelsene er
gjennenfort nettopp i hensikt a odelegge administrasjonsapparatet - ut fra
erkjennelsen av at slaget allikevel er tapt for tyskerne og NS, og onsket
om a odelegge mest mulig for landets lovlige regjering nar den skal overta
administrasjonen etter befrielsene Mot denne teori taler dog at mjmdighetene
na sa vidt skjbnnes gjbr alt hvad de kan for a. fa apparatet i gang igjsn0
Den mest nserliggehde forklaring er kanskje tross alt at planen er utklekket
av en syk og fortvilet hjerne - og ikke er uttrykk for annet enn en avmektig
irritasjon over den mur av motstand sora nyordningen hittil har mott innen
administrasjonen. At nazistene i siste omgang ville gripe til desperate mi el-
ler r er jo ikke mer enn vi hadde regnet med hele tiden.
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Men hvilket motiv makthaverne matte har for sin aksjon sa er rar stil-
ling klar:

For det fdrste ma selvsagt ingen overta stillingen etter noen av de
avskjedigede funksjonserer. Men dessuten ma vi ga et skritt videre. Maktha-
verne ma Isere og forsta at de ikke kanga til slike skritt uten at det far
folger for det arbeid som utfdres i vedkommende etat, 3e andre funksjonsrer
ma ikke ved felles anstrengelser soke a fylle ut det tomrom som er oppstatt
etter den avskjedigede. Ingen gjdr mer arbeid enn for, og en unngar mest
mulig a gjore det arbeid som er utfort av den arsatte.

AVSKJEDIGELSER I SENTRALADMINISTRASJQN3N. Som nevnt i var lederartikkel er
der i den senere tid foretatt en

rekke avskjedigelser inhen sentraladministrasjonen. Det t k sin begynnelse
i Kirkedepartementet og Justisdepartementet, senere er ogsa Innenriksdepar-
tementet koinmet til*

I Justisdepartementet er sekretssrene G. Sverdrup Thygeson, 0. Rdmcke,
G. Sgge og '33. Fjermeros sarnt assistentene Astrid Moss, Kirsten Hillestad e
Doris Kraft avskjediget, -^

I Kirke- og Undervisningsdepartementec er i alt 22 erabets- og tjeneste-
menn fjernet fra sine stillinger siden nyordninger., I samband ined den na pa~
gaende aksjon mot departementene er byr&sjef Retterstol avskjediget. Videre
er folgende fjernet fra sine stillinger: Sekretasrene Lindheim. Sira, Prjrtz.
Vamrak, Hodne, Faaberg og Borsnes samt assistent fru Hansen.

I Innenriksdepartementet har utrenskningen hittil gatt sterkest t '•er
Oppgjorsaydelingen, hvor folgende er fjernet: Ekspedisjonssjef Rognlien, by-
rasjef Gr8n^Bld^^l^g^s3^inTrSH^BoTsTa^d^rT^^ sekretsererie
Friis Bull og Haarstad samt assistent frk. Mellbye. Videre er 2 sekretserer,
1 betjent og 2 assistenter beordret til tjenestegjoring pa fylkeskontorer,
og 1 major og 2 Idytnanter til tjeneste i Sivilforvaltningen for hser og ma-
rine som na sorterer under Pinansdeparteiaentet,, Av Kommuneavdelingens folk
er ekspedisionssjef Dybsjord og sekretaer A. Roll Matthiesen fjernet fra si-
ne stillinger, 1 sekretaer og 1 assistent er beordret til tjenestegjoring ved
fylkeskontorer og den avskjedigede radraann i Sandefjord som har vasrt innbe-
ordret som sekretaer i depart erne ntet r er na beordret til radmann i Porsgru?
I Helseavdelingen er farmasoyt Bull og apotekvisitator Mork avskjediget,
mens 1 sekretasr og 2 assistenter er beordret til tjenestegjoring pa fylkes-
kontor. Det er tydelig at minister Vasbotten har vasrt i kattepine da nan
tross personalmangelen skulle etterkomme partiets krav on utrenskning. For
a fylle sin kvote har hah pa listen tatt med en som har sittet arrestert i
lengre tid og en som oppholder seg i utlandet. De mange beordringer er vel
ogsa i realiteten a anse som et ledd i den samme utrenskningsprosess.

Kulturdepartementet bestar som kjent for den alt overveiendd del av
rettroende folk - ogsa der har man imidlertid funnet 3 assistenter verdige
til avskjed.

FRA HJEMMEffRONTENS LSDBLSE: Kampen i Norge er koinmet inn i en alvorligere
fase enn noen gang tidligere, og det er tydelig

at fienden er slatt inn pa en ny linje. Etterat det gjennem lengere tid ik-
ke hadde funnet sted henrettelser i Norge og det siden "Westphalen-katastro-
fen" ikke var sendt politiske fanger til Tyskland, er na en ny terrorbolge
satt inn. Mange gode nordmenn er blitt myrdet som hevn for militasre aksjo-
ner som tyskerne ikke har formadd a avverge, og deportasjonene er gjenopp-
tatt.

Det er klart at det norske folk ikke kan se pa at dette fortsetter u-
ten a gjore mottrekk. Vart svar kan bare vare ett: SKJERPST KAMP !

Operasjonene mot militare mal vil selvsagt fortsette etter de planer


