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Jeg og min re_ejering
sender i dag en varm hil:en
til .alle norske kvinner og
menn. Gjennom en niork
og vanskelig tid har det
norske folk opprettholdt en

ubrytelig front mot de tlske
undertrykkere og deres hjel-
pere. Sammen med råre
alliertes beundringsverdige
militære innsats har den
offervilje og utholdenhet dere
har vist, ført til frigjøringen
av vårt land. Nå er vi ved
målet for vår kamp.

De tyske okkupasjons-
styrker i Norge har orergitt
seg. Ennu oppholder de

seg i vårt land. Den krig§-
tilstand som har hersket
siden vi ble angrepet natten
til den 9. april 194O, er
ennu ikke opphevet, men
våpgnstillstand er inntrått.

I denne situasjon er det

mere enn noensinne nød-
vendig at alle bevarer den
ro og viser den verdige
opptreden som har 'vært

vårt folks styrke under hele
okkupasjonstiden. Desom
skal handle har fått sine
forholdsordrer og vil folge
disse. De andre hjelper vår
sak best ved å avholde seg

fra enhver uoverlagt opp-
treden.' Mange forhold er
fremdeles uoversiktlige.
Våre vanskeligheter er ikke
forbi. Men når vi nå tar
fatt igjen, vil det være i
et fritt land, hvor vi sammen
skal bygge Norges framtid
for oss selv og for våre

barn.
Tiden som kommer vil

stille store krav til hver
enkelt. Det vil \ ære al
vesentlig be ti dning at alle
lovlige myndigheter lar den

hjelp de ber om, og at alle
retter seg etter de bestem-
melser som nå følges i
overgangstiden. På mine
og regjeringens vegne vil
alle nødvendige skritt bli
tått ay de forskjellige myn-
digheter som er utpekt
hjemme eller som vil komme
utefra. Dealminnelige rett-
ningslinjer yil allerede være
kjent av dem som har
dellatt i Hjemmefrontens
arbeid.

Den militære situasjon vil
fortsatt. i noen tid gjøre
det vanskelig å føre inn
sivile forsyninger i den ut-

ALT FOR NORCE

strekning vi kunne ødske.
Men tilførsler vil komme
etterhvert. Yi vet at alle
villig vil rette seg etter de
restriksjoner som er nød-
vendige, og samtidig - gjøre
sitt ytterste for ar den
hjemlige produksjon kan
fortsette.

LANDSMENN: Vi føler
alle det samme på denne
dag. La oss holde fast
ved det samhold som har
ført sss fram til seier. Og
la oss i deqre-stund minnes
dem som ofret livet i kampen
for Norge. La oss samles
i løftet



TIL I{ORGE"

Vår sanriede innsats har iørt
iii iullslendig seier over den felles
tyske fiende. Vår store oppgave
er lullført. takket være den tap-
perher og selvoppo{ielse som de
frrc oilsjoncrs soldater har \ isl. og
takkel være den motstanrisvilje
som mann ogJ kvinne i de okku-
perte lanll har opprettholdt
gjennor* undertrykkelsens lange
år-

De re tordrre nn har vært et
lbrbilde for oss under vår kanrp
mot nazislede på alle 1'ronter.
Den nrektige striden dere har
lørt og de tung? oire dere har
håret, vil leve lysende i Norges
lristorie, og leve i rninnet hos
kommende generasjoner av frie
rneilr og kvinner,
- Norske. britiske og ameri-

kanske styrker under nrin øversle
iedclse r'r i Norge lor å gjenop-
pre{te norsk herredømnre, lor å
avværlne og kontrollere de fiendt-
lige styrker iNorge, og lor å
hjelpe landet tilbake til normale
norske lorhold hvor orden og
anstendighet igjen kan råde.
Såsnart vi har lulllørt vår opp-

gave overlor de fientlige st;-rLer.
vii alle allierte atdelinger bli
trukket tilbake tia \orge lor :'i

l-vlle andre formåI.

Etter lenr års fiendtlig okkr,r-
pasjon vil ikke normale lorholil
vende tilbake i løpet av en dirg.
Derc ril stå oterfor rnangc
rarrskeligheter og strabaser i

liden framover. Men hvor store
og hvor nrange disse vanskelig-
heter enn blir. så skal Norge hli
lri tt.

En hurtig avvikling av tie
oppgaver 5on1 de allierte styrker
har i Norge, vil i slørste grad
avhenge av medvlrken iia hele
det norske lolks side. Jeg vil
be dere gjøre alt derd kan ior ii
hjelpe våre styrker. - sont de
vil gjøre alt l-or å hjelpe dere.
Jeg løler meg sikker på at ile
aiiierte soldater. nirr de lbriater
Norge, vil ta med seg godc
nrinner og vennskap. Slik vi! vi
sammen bidra rii ()ppb)ggingc,r
a\ et tcllcsskap..lc l'rie nasjonrr.
sanrltrnrl, målet r i hlr kjen:y'31
denne lange striden ibr.

l*r".m

I}I ÅILIERTT §TYNfiER

I tron8E.
De allierte styrker i Norge har

r-ølgr- ri^Jr' Lr ppgir\ e r :

i Å. gienopprette norsk srrrcr.
,i:* ite t.

2. Å arvæpne og kontrollerr:
r'lle l,vske styrker i Norge.

3" Å rrerJvirke i det 1'ørsre
iiri:rid n:ed i gjenreise landets
lcIlta nd -

De ailierte st]-rkcr solr konrnre r
ril Norge for å irjelpe til rned lii-
giønngerr" vil bli i landet inntil
de tyske styrker er avvepnet og
I'e rriige lor hjerlsending til sitt
eget iilnd. Dette kan ta sin tid,
rren tie a'llierte styrker vil trekkes
tilbake s.i snart srorpartcn av de
tyske sryrker kan sendes tilbake
tii-fyskland. og resten er undcr
effekriv kontroll av norske v:ep-
nele styaker.

Dc rilierre stlrkers nærriul i
lir:rge kan *redføre visse vanske-
iigheter for den sivile befolkning
hur *r"1,i.r. innkrartcring. Men
det cr nødvendig at de er tilstede
på grunn av det store ant;rll
tyske tropper som finnes i Norge
og lor å beskyue sivilbelblk-
ningen mot fortsarre piyndringer
I'ra {iendens side.

llysrledes kan hjelp ytes d§

allierie styrker ?
N rrrske lbrbindelses-offisere r

!;l t'otge med de allierte srvrker.
Hris det oppsrår vanskeli[hr:rer
lr en elier ånren art. så reti alle

htnve ndelser og klager- tlf ii**
norskr ibrl-:innelses-r:fiilcren.
t €nhrer ortlra lrtt olfi.;ertr i'lL
*ilierte st-i'rker eli<,r Irtt it
kttngeli2 norske nilirirre *,1 si:iie
tnyndig lvt er nfi ubet i rg e t adlyde t.

Ingen nordnr:rnn nrå lengcr
oppretthr:lde noen konlirki r:rsd
de tyske tropper - sorl vil lrJL
inaernert pii bestenrte stecler i
\orge.

Gd ikkr.se!v ril uA.j'n ,h,l
t"v.sksxe.' Alle krigsf*rbryr*re
vil b!i straffet. Meld ;rv til r"1e

norske myndighcter enhvrr tbr-
br)'lelse begått av tyskerne eiler
a\ ,.nordntenn" soni sr1r11:!r-
beider rned tyskerns.

Il'all en avdeling t,r,skere e!)er
quislinger fortsetter lred væpn*!
mctstand nrot allicrte elle r norsk*
st!'rker, sii er det enhvers piikr
fr gi aile mulige opplysninger i:g
aii nTrrlig hjelp til den iillierrr
styrke som holder på med opp-
rensk ingen.

Kom iktc i nærheten a;, tttili-
Itt:rt <tmråde. leite, sti!linger eller
depar*,r. Der gjelder særlig
Ieire og barakker hvor tyskr
tropper er sanrlet under alliert
elie r norsk nrilitær r-rrvndishets
kontroll

Å1'!iepningen at tyskerne ;il
skje under beial av allienc cg
norske nrilitære sjefer.

.G ittr ikke forsøk pi a t jerrrc
våpen. ammunisjon, utstyr eiler
lbrsyrTirrger fra tyske lagre.

Dtt er /brburk .fbr «llierte
.vtl,l<ttt, å kjope tnatyur(t i

noen norsk forretning, peils-



jonat, kafd og restaurant eller
fra private hus. Atle sivile
matlagre må spares for den sivile
befollining. Tilby ikke mat av'
noe slag til troppene, hverken som
gave eller'.for salg.

Alkohol må ikkes selges til
de allierte soldater, inntil sjefen
for de allierte tropper og de
norske inilitære myndigheter gir
bestemte kafeer og restauranter
tillatelse til å selge alkohol.

K.j*rlisheten ril ledrblandet,
falkets sans .far orden og disiplirr.
vil I hoy grad hjelpe de allierte
og norske styrker lil å opprelte
ordnøe -fbrhold-og til å hindre
.fbrtsatte tyske plyndringer.

IlE FIEI{DTLIGE §IYRKER

I il0RGE.
De væpnete tyske styrker og de

sivile tyskere vil få ordre om å
forlate de viktigste byene og
forsvarsstillingene langs kysten
for å bli samlet i visse tyske leire
som finnes fra tidligere og som -såvidt mulig - vil ligge inne i
landet. Denne forflytning kan ta
endel tid på grunn av tran§-
portvanskel igheter.

Ingen må blande seg L disse
forflytninger.

lngen må røre tyskernes tele-
{bn- eller trådløse forbindelser,
elters vil de ikke bli i stand til
ir sende sine ordrer hurtig nok,
og sammendragingen vil ta lenger
tid enn nødvendig.

Kom ikke i nærheten av leire
hvor tyskerne samles.

Visse tyske hovedkvarlerer,

sykehus, depoter. havnearbeidere
o.s.v. må bli hvor de er for å
gjøre de allierte styrkers kontroll
m€d tvsk€rne lettere.

La tyskerne på disse steder
få Være i fred.
rForsøk ikke å ødelegge eller

flytte på fiendens utstYr eller
forråd. Forsøk heller ! beskYtte
disse sakene inntil <Ie allierte
stvrker kommer tilstede. De
aliiertes oppgave kan ellers bli
vanskeliggjort.

Kjøp ikke noe fra tYskerne.
Driv ikke byttehandel med dem.
Slike forretninger vil ikke bti
godkjent av de allierte og norske
myndigheter.

Visse tyske leire vil bli stående
tomme. De allierte stYrkgr vil
{å bruk for dem. Ødelegg
derfor i*ke disse leirene. og Pa§§
på at intet blir fjernet fra dem.

Brv dere ikke om tvskerne i det
hele 

' tatt. Visse tyike oltserer
må reise endel omkring .for å
bringe videre ordre t-i'a de allierte
til de tyske ehheter. Disse
offiserer har fått ordre om å
reise i bil, uten eskorte, og bilen
skal være forsynt med et stort
hvitt ffagg. Innblanding i reiser
av denne art vil ikke medføre
annet enn at hjonsendingen av
tyskerne blk,forsinket.

Det finræs i Norge folk fra
mange allierte nasjoner, krigs-
fanser- tvanssarbeidere o.s.\.
Disie'har fåt'i ordre om å bli
hvor de er, og $en tyske krigs-
makt har fått ordre om å sørgc
for deres kosthold. HjelP tit

med dette, om rnulig, det kan
ellers oppstå matmangel, både
for dem for for den sivile be.
lolkning.

ADUIRSEL Oil ItllIlER
OG ÅIIllRE FIRER.

(etl Miner.
Gjerder, skilter og oppslag må

ikke fjernes.
Cå ikke inn i minefelter eller

på inngjerdet område hvor miner
kan være nedgravd.

Ålminnelige retningslinjer;
Inntil allierte tropper kommer

frarn er det loyale norske politi
ansvarlig for den alminnelige
sikkerhet, Det skal hindre folk
fra å komme i nærheten av mine-
lelter, minefeller, eksplosive lad-
ninger eller ueksploderte bomber.
Cretrsen for det farlige område
bestemmes av forholdene på
stedet og av andre hensyn, alt
etter lokalkjentes beste skjønn.

Miner, ferdige sprengladninger
og ueksploderte bomber som en
vet finnes på Statsbanenes eien-
dommer, i havneanlegg, på post-
kontorer og telegrafkontorer, på
elektrisitetsverkenes eiendommer,
på arealer som tilhører by- eller
landkommuner må beskyttes av
vedkommende foretakende, og
politiet på stedet må underrettes
om hvor slike miner, ferdige
sprengladninger og ueksploderte
bomber 6nnes.

Forskrifter for almenheten.

Den som har kjennskap til
minefelter som ikke er inngjer-
det, må øyeblikkelig melde av
til. det loyale politi eller til en
av Hjemmefrontens' ledere på
stedet.

Forklar barna at de ikke må
sparke til, ta opp eller leke med
ukjente gjenstander som de finner
på bakki:n.'
(bl Ferdige sltrengladninger.

Kom ikke selv. bort i ladninger
eller mekanismer, og pass på at
heller ikke 'andre gjør det.
. Meld av til. det loyale politi
eller til en av Hjemmefrontens
ledere på stedet om hvor spreng-
ladninger finnes.
(c) Minefeller.

Ilvis noen har sett tyskerne
montere minefeller eller mistenke-
lige gjenstånder i bygninger eller
minefelter, så meld av så snart
som mulig til det loyale politi
eller til en av Hjemmefrontens
Iedere på stedet.

Kom ikke i nærheten av mine- .

feller eller mistenkelige gjen-
stander av noen art.

Forklar barna at de ikke må
rive eller skjære over ledninger
av noe slag, og at de ikke må
plukke opp ukjente gjensønder
eller gå inn i stillinger, hytter,
Iagerhus ellCiverksteder som har '
vært brukt av tyskerne.
(d) Ueksplqderte bmber eller

andre farer i krigs-zonen.
Hvis noen mistenker at ueks-

ploderte ptojektiler finnes, så
meld avtil det loyale politi eller
til en av Hjemrnefrontens lpdere



på stedet.
Gå' ikke i nærheten av den

mistenkelige gjenstanden.
Nekr barna å lete etter rnin-

negjenstander (souvenirer).

r{lR§YI{II{GER.
lfølge planer utarbeidet av den

norske regjering i samarbeid
med den britiske og den atneri-
kanske regjering og nred de
allierte nrilitære myndigheler, vil
forsyningei bli brakt til landet.
Hensynet til de nrilitære krav og
den nrangel på skipsrom som
gjør seg gjeldende verden over
vil til å begynne med innskrenke
omfanget av disse forsyninger.

'De allierte styrker som komnrer
til Norge vil ha rned seg de
første, begrensete forsyninger til
de største og viktigste norske
havnebyer. Noe vil således bti
bragt inn av de militære styrkcr
samlidig med at disse kontmer
til landef, men den størsle del
vil følge så snart en har skip og
havneplass dok.

Førite hielpelorsyninier vil
bestå av mac. ulltepper, sko.
såpe, medisiner og sanitærutstyr.
I tillegg hertil vil det med de
allibrte styrker bringes inn bensin,
pqrafin, dieselolje, kul, smøreolje,
fiskeredskap, dyrlægeutstYr, red-
skap for telefon og telegraf.
, Alle forsyninger vil bli fordelt
av de norske regjeringsmYndig-
heter. Straks skipene har lagt
til kai, vil forsyningene ble sendt
ut så raskt som mulig gjennonl
de vanlige kanaler i hver havn

hvor lbrsyningene bringes inn.
og derelter fordeles de over hele
landet.

Rasjonering og priskontroll vil
bli gjennomlørt helt effektivt.
og oidnet gjennonr de norske
myndigheter som bentYndiges
hertil.

All assistanse og alle oPPlYs-
ninger om forsyningssituasjoncn.
onr-lagre og onr mangler. rnå hrli
gitt disse myndigheter da dette
vil lette dem deres oppgave 08
vil gjøre det leltere å hjelPe dem
som-mest trenger det. Fra det
øveblikk befrielsen er konrmet
vil all svartebørshandel bli ansett
som forrederi og straffes deretter'

, SECUHITY O§

I(t)t{TRASP I(lTASJ E.

Tyskerne har kaPitulert, men
det er mulig at enkelte væPnete
grupper vil forsøke å g.løre mot'
§tand mot de allierte siYrker.

'De må holdes i uvitenhet om de
allierte styrkes størrelse og for-
cleling. Dertbr: :nrkk IKKE om
slike ting, eller [iknende ring
som ville kunne hjelPe tYskerne
i å gjøre motstand.

De allierte stYrker niå sikre
seg at tyskerne ikke lar det bli
igjen spioner i Norge. hverken
tvikere eller nordmenn sonr har
riittbr ses til disposisjon l'or
tvskerne. De har forsøkt å Ia

ciet bli igjcn slike agenter i andrc
land som er befridd. Slike agenter
kan tenkes å ville forsøke å

true de allierte styrkers sikkerhel
ved spionasje eller sabotasje"

eller de kari gjemme seg under
en eller annen forklædning, inn-
ii.i de senere kan gjenopfta sin
rirksomhet rettet mot Norge,
eller kanskje forsvinne ril Tysk-
land. Det er avgjørende nødven-
dig å holde øye med og kontrollere
alle medlemmer av den tyske
etteretningstjeneste og det hem-
melige politi. Skulle noen kjenhe
en eller annen som har opptrått
for tyskerne og ligger i.dekkning

- så må yedkommende strak,s
melde det til nærmest alliente
offiser eller loyale norske politi-
myndigher. Gi ham alie de
faktiske opplysninger som fore-

--{igger og be hani straks melde dettil nærnreste allierte myndighet.
for kontraspionasje. Men ikke
bring videre rykter som er kom-
met på annen- eller tredjehånd
og som ikke ertel<re et.

Hvis medlemmer av de organi.

,serte hjemmestyrker får vite at
representanter for den tyske et-
teretningstjeneste eller det hem-
melige politi forsøker å slippe
unda, må slike, folk hindres i
dette, hvis det lar seg gjøre.

Andre nordmenn som kan ha
samarbeidet med tyskerne vil
bli tatt vare på av den norske
regjerings myndigheter som vil
sørge for at de kommer for
retten.
Ødelegg ikke papirer som til-
hører tyskerne. selv om det
kunde være ønskelig å rense
huset for alt som har stått i
forbindelse med dem. Gkm
på slike papir:er og meld av til
nærmest all ierte offi sereller loyale
norske politimyndighet med opp-
gave over nøyagtig adresse slik
at det nærmeste allierte hoved-
kvarter kaB få vite hvor slike
papirer finnel.

o
tIA ER II(,RGESSTÅT§TITIISTEREII :

TID I((,MMET.
Den dagen vi alle har sett

fram til. er komrhet. Tysklands
militære makr er knust, for godt.
Norge kom tidlig under ;razisienesjernhel. Fem fimbulvirirre har
vårt folk måitet gjcnnornleve.
Vi er blant de siste sont får
Iandet fritr tilbake.

Mangt.og meget er blitt
ødelagt eller skadefrosset i den
lange natten som har ruget over
vårt land. Men vi er blitt soart
for et nyrt felttog på norsk jård,
nted de herjinger fienden da

ville satt i verk, og med de
øeleggelser som krigsførselen el-
lers yille ført med seg.

Det er fiistende å si på denne
dag, at nå er vår tid kommet.
Men vi sier ikke det. Vi sier:
Nå er Norges tid.kommet, Nå
skal det norske folk igjen få
styre og Stelle som d€t ønsker
r' sitt eget land, og sainmen skal
vi igjen gjøre Norge til et godt
land å bo i, bedre enn det ngen'gang har vært. Det kan ta tid
før vi.når så langt. Men det er



vårt rlråi. som vi alle sel i'r:int til
på rlenrre dag.

lfe ibrste cppgavene som na

ibreliggcr vil være å få den norske
sivitaåministrasjon i gang igjen i

lor litsc 'l'orrner straks dette er
rrrulig,. I ramråd nred Hjer.itme-
lionlea) organcr har ruglerttrgen
vedtatt de nødvendige overgang§-
bestemrrelser. Hjemmefronl-
ledel:en har også fått bestetnte
fullrrakter til å setle i verk tiltak
som siluasjonen kan kreve.

I dageni son'l konrmer er det
rrLtiscie cnn noensittne at alle
f,rlgt'i bc.r rnulig nretl i hr lr

I{t}R§I( STYRE OG

JUsr§0ll(sJ0t{ I EErRlD0E

OMRÅDEN

Den 16. mai 1944 avslultet den
norskc regjering likelYdentle
iivtlrler rned Srorbritannia. U.S.A.
ou Sorietunionen lngående sivil-
rånrniitrasiooen i frigjortc
rrorskr ontråder. .Altalcne inne-
holiler oraktiske bestemmelser av
nrirJlertidig arl og tar sikte På å

lette g;eirnomløringen a\ de

nrilrtærc oppBaver i Norgc.
I avtaleni regner man med at

den militære situasjon vil gjøre
tlet nødvendig at de allierte
militære sjel'er under den lørste

sorn skier. De soitl k;in nlå lYtte
til nori;k kringkasting. og lbrt-
sette med å skrive neci og sPre

hva som der blir nreddelt. Alle
må bidra til a hindre sPredning
ar uBrunnctle rrkter. .ont fiare
kan sLadc. Ingen Il]x r€lse
avsted fra hjem eller arbeids-
ola:s- nrctt fortsette 5onl tbr.
ilo"n og sindigheten hos det
norrkr ltlik er var carrnti mot
det kaos som det har vært
fiotstanderes håP å skaPe.

Når rlet norske lolk får Norge
tilbake, vel vi at det ril hanclle
undcr ilnsvar.

militære fase de facto h:rr hø1este
ansvar og myndighet i områder
som berøres av operasjonene.
Sirnart tlen militære situasjon
trllater tlet ril den norske regjerrng
owrta det fulle ansvar lor sivil-
adnri nistrasjonen.

Avialene lastsetter de legler
sonl skal gjelde lor ailierte
væonede stvrker som kommer til
Norce ilorbindeise med l-rigjø-
ringån. Med de begrensninger
soÅ nødvendicgiøres ar militære
hensyn er del lovlige norske
m] ndigheter som skal styrc og
norsk lor og jurisdiksJon som
vil -qjelde.

Norske tjenestenrenn vil t'ølge

de allicrte styrker og virke som
ntellonrleclcl mellonr disse og den
norske sivilbelcrikning. Repre-
senlanter ior regjeringen vii
strdk: euer frigjørirrgen ra tle
lørste skritr ril gjenopprcrring ar
lor lig nor\k aclnrinistrlsjon i

landet.

R egjeringsmyrdigheten
Srortinger beml ndiger den 9.

upril iS40 regjeringen ril i.i

vareta Rikets interesser og på
Stortingct-i og regjeringcns
vegne å tretL'de argjørclscr som
ntåtte ansces påkrevtj ;r\ hensy,r
til landers sikkerher og tilnrricl.
I henholJ ril detre redtak har
rcgjeringen i de forløone tir
ledct \orges krigsinniars og
utarbeidet bestemmelser Ibr eien-
oppretting r\ Iovlig uUniinis-
lrrlsJon I den urstrekrring det
ikke lorelå hjemmil lor -nød,

vendige tiltak i gieldencle norsk
lor. er hestemnrelser girr rccl
provisoriske anordnins*r.

!ed fngjøringcn i;t lt»lig
,rorsk sirileJrninisrrusjon stral,i
begl nnc å r irke. I Jen førsre
tiJ uil dr'lte skje rcd at rrorskc
militære distnk tskonrmandocr titr
de .nøtlvenriige skritt, hjulpet
ar de reDresentanter for regje-
ringsadministrasjon som føi§er
med dem. Med fullmakt lra
regjeringen vil sjelene lor norske
distrikrskonrmandoer og av-
snrttskornmandoer foreta opp-
nevnelser av midlertidige fylies-
menn. I t.vlker og kommuner
vil oppretrineen av den alidlrr-

iitlige :rdrrrrnrsIrirsjo,] soll sk.rl
virke i oi ergdng)tirjen, rlcrettcr
bli satt i verk av f.vlkesrnennene.
All nlzistisk ..nrorrlnirrg r rl
lille bort og baie t'len 

- 
k rirr.-

administrasjon sorrr rjcner dct
norskc fr:lks inlcresser i orr:r-
gangsriden vil blr opprellholdt.
En gjerrnomgripende utrensking
av hele det ollentiige irdrninis-
trasjonsapparat vil finne sted.
Landssvikere eller andre uyerdise
vil ikke bli tålt.

Kongen og regjeringen vil
konrrre til landet straks den
rnilitære siruasjon gjør der rnulig.
Inntil xi kan skje ril en delJ"
gasjon av befullmektrgedc regJc-
lingsmedlemnrer represeniere
regSerrngen, sammcn med for-
svarssjelen. kronpnns Olar.

Nedenfbr gis veilgdning 6,n
tiltuk av alnren interessc ilrncn
lbr de forskjellige adnrinis-
trasjonsområder. Ytf erligere
veiledning vil bii giu etierhyert.
gjennorn presse, kringkesting og
på itnncn rnåte. AIlc hli reile
seg inn i bestenrmelsese, slik at
de kan medvirke 1il irt over-
gangen lil tiedelige iorhold kan
skje så plannressig og hurtig
som raulig.

ntx§P0LtTtET.
Grunnlaget lbr vårt rikspoliti

før okkupasjonen var iov gyp
politiet åv 13. mars 1936" I ile
enkelte politidisrrikter hadde
politimestrene ledelsen av politi-
arbeidet. og disse var dlrekre
unclerordnet Justis, og Fr:liri-



deDartmentet. Ved siden av det
oråinære distriktspoliti etablerte
oolitiloven et eget utryknings-
boliti som var en mobil Politi-
itvrke med en utrvkningssjef
sdm leder direkte underordnet
deDartementet. UtrYknings-
ooiitiet kunne etter deParte'
;lentets bestemmelse arbeide
uavhengig av distriktsgrensene,
idet dets oppgave var å oPPretl'
holde ro og orden den de ordinære
oolitistvrker ikke strakk til.' Ved 

-orovisorisk 
anordning av

26. febiuar t943 om midlertidig
tillegs til Politiloven av 1936 er
det båst6mt at ,,så lenie Norge er
i krig og i så lang tid deretter
som 

- Kongen bestemmer, skal
ledclsen av rikets politi ligge hos
en riksoolitisief som hører direkte
under justisdepartementet. Riks'
oolitisiefen ansettes og. avskje-
bigesåv Kongen..' " I henhold
til- denne ånordning er der
utferdiset en kgl. resolusjon om
instruks for riksPolitisjefen
hvoretter denne er politimestrenes
overordnede l,alle faglige spørs'
mål. Han har også ledelsen av
Utrykningspoliliet.

Politiloven av '1936 er dog
fremdeles hovedgrunnlaget for
politiordningen. De tilleggs''bestemmelser lsom er gitt har
vært nødvendiggjon av de forhold
som krigen og okkuPasjonen [ar
skapt, og dei er sørget for den
nø«ivendlge lovhjemmel for at
opprydningen innen Politiet -og
rdåablerinsen av dette kan skje
huttig; men samtidig På betrYg'

cende nråte. al etterforskningen
i laridssviksaker kan bli mest
mulig effekriv og ar Politiet kan
makte de mange andre store
oppgaver det vil få å løse fra
første stund av.

For å sikre enensartet Sjennom'
førins av de særlige opPgaver
som Iorestår har rikspolitisjefen
med dePartementets samtYkke
bestemt 

-at 
oolitimestrene i visse

oolitidistrikier midlertidig skal
iillegges særlig- myrrdighet i na'
bodislriktene. Disse politimestre
skat den første tid tjenestegjøre
som distriktspolitisjefer og skal
som sådanne ha den overordnede
ledelse av den ytre ordenstjeneste
ihnen 'sine. sambandskretser i
den utstrekning det foregår'eller
er fare for uroligheter 5s6 [1sver'
innsats av større eller væPnede.
oolitistyrker, og som berører
here oolitidistrikier samtidig, eller
som antas å nødvendiggjøre
bruk av UtrykningsPolitiet. Ute-
nom sitt afbeid som Politimester
i sitt eset oolitidistrikt skal en
distrikt;Doliiisjef også overvåke'
den opprydning som de andre
oolitimestre i sambandskretsen
år pålagt å foreta innen sine
koris og at disse blir reorganisert'
at der 1kaffes tilstrekkelig Per-
sonell til Pris- og rasjonerings-
folitiet og" til etterforskningen-. i
iandssvikåker, og at kurser btir
satt i gang til oPPlæring avd€
nve oolitifolk osv.'Dåt sier seg selv at quisling-
mYndleheteoesæitordning ikke
btlr ån dag eldre enn okku'

pasjonen. Av de politiorganer
som forræderne har oPPrettet er
det bare pris- og rasjonerings-
politiet som midlertidig vil bli
opprerrholdt,- 

Arbeidel med reorganiseringen
av korpsqhe vil sikkert by på
store vansker, men alt er lagt
til rette for å overvinne dem.
I denne forbindelse kan nevnes
at man i Sverige for tidligere
politiembetsmenn og tjeneste-
menn og andre skikkede nord-
menn hir holdt kurser i politi'
administrasjon, kriminaltjeneste
og etterforskning. De utdannede
tjenestemenn vil bli §att inn i
tieneste hvor behovet gjør det
riødvendig. I Sverige er også
satt opp og rekruttert blant
nordmenn der det utrykni1g§-
ooliti som er omtalt i det fore-
iående, og dettes personell har
fått en meSet grundig utdannel§e
i politiarbeid og i våpenbruk.

'.For å møte de særlige krav som
stilles til politiet for tilfttle av
krigsoperasjoner, er det i en
egen provisorisk anordning av
26. februar 1943 truffet regler om
polititjenesten i Norge under krig.
Undei krigsoperasjoner vil nemlig
politiets, medvirkning være nød-
vendig for å lette' gjennom-
føringJen av militære tiltak og
for å trygge sivilbefolkningen'
Her kan nbvnes at viktige sivile
og militære anlegg må bevoktes,
trafikktienesten i nærheten av
operasj6nsområdet må holdes i
orden. truede områder må
evakubres, det sivile vern må

reetableres og holdes parat og
§ette§ inn under luftangrep, og
en stor masse fremmederrbeidere
og tidligere krigsfanger-må holdes
i ro.

Samtidig må der fra første
stund av tas skritt for å få
brakt under lås og lukke alle
angivere, krigsforbrytere og større
landssvikere, og etterforskning i
landssviksaker må settes i gang
så snart det på noen måte er
mulig..

Ved dcn sistnevnte anordning
er i det hele rikspolitisjefen
meddelt meget Yide fullmakter.
Han kan således endre gjeldende
politivedtekær, bestemme møte-
forbud; forby salg av rusdrikk,
treffe bestemmelser om legiti-
masjonstegn, reiseforbud, trafi kk-
regulering m.v. Overtredelse av
hans bestemmelser straffes med
bøter inntil 50.000 kr. ellir med
fengsel inntil I år eller begge
deler.

Gjennomføringen av politi-
oppgaver overfor sivilbefolknin.
gen tilligger kun det norske
rikspoliti. Det kan i denne
forbindelse nevnes at norsk eller
alliert militærpoliti eller krigs-
politi som er tilsluttet de militære
advelinger, utelukkende har sin
myndighet ifølge militært koq-
mandoforhold. Den slags politi
er i grunnen intet annet enn
militære spesialavdelinger og har
normalt ingen politimyndighet
overfor sivilbefolkningea.

De bestemmelser som er gitt
og de tiltak som er gjort ved



samarbeid mellom regjeringen
og Hjemmefronten har alle til
formål å søke å bringe landet på
best mulig måte gjennom den
vanskelige tiden som forestår.
Alle landsmenn må loyalt følge
de bestemmelser som våre lovlige
myndigheter gir, og alle må
støtte opp om rikspolitiets be-
strepelser for å beskytte bor.
gernes rettssikkerhet og for å
opprettholde ro og cirden i
landet, Først da er en sikret at
forholdene under frigjøringen blir
rettsstaten Norge veldig.

OPPRYDilIIIGEII I DEI{

0FFEi{TLIGE TJEI{ESTE; I
Regjeringen har iugt sterk

vekt på at det så å si samtidig med
frigjøringen kan foretas en om-
fdttende utrensking in den offent-
Iige administrasjon - statens
som kommunenes - av alle
unasjonale elementer. I prov,
anordning av 24. noyember 1944
og kgl. res. av 15. desember 1944
er det gitt bestemmelser §om
åpner adgang tii en effektiv
utrensking. De viktigste bestem-
melsene - som stort sett er de
sam.me flor statens og korpmu-
nenes funksjonærer - kan gjengis
slik:

Alle ansettelser, forfremmelse
eller forflytninger innenfor den
offentlige tjeneste, foretatt under
okkupasjonen, er ugyldige. Ved-
komnrende kan bare fortsette i
sin stilling dqrsom ansettelscn
m.v, blir midlertidig eller endelig

godkjent.' Som minimumsvilkår
for godkjenning kreves det at
vedkommende nyter alminnelig
tillit og at han har vist en fast
nasjonal holdning under okkq-
pasjonstiden.

lljenestemenn; tilsatt før 8.
april 1940, skal straks fjernes fra
sine stillinger dersom det er
skjellig grunn til å anta at de
under okkupasjonen på straffbar
måte, jfr. landssvikanordningen
av 15. desember l9M, har vårt
medlem av eller søkt om eller
samtykket i å bli medlem av
N.S. eller organisasjoner knyttet
til den eller at de har gjort seg
skytdig i annet straffbart lands.
foredersk forhold. Likeledes
skal tjenestemenn som ikke har
gjort seg skyldie i straffbart
forhold sbn ovenfor nevnt, men
som dog har opptrått såVidt
unasjonalt at en må regne med
al de vil bli fradømt eller
avskjediget fra sin stilling, straks
fjeme* fra sine stillingei.

Offentlige tjenestemenn, ansatt
l'ør 8. april I9«), ogsom er satt
ut av stilling under okkupasjonen
i strid med gjeldende regler om
oppsigelse, avskjed, suspensjon,
forflytning m.v., har krav på å
bli gjeninnsatt i sine stillinger
medmindre annet blir bestemt
ellei de har gjort seg s§ldig i
slikt landsforredersk forhold som
medfører tap av stillingen..

(tPPGJ6RET

MEII LÅIIIISSVI!(ERilE.
De norske boigere som hhr

brutt sin troskapsplikt mot sitt
land, i første rekke tnedlemmer
av N.S. og andre nazistiske
organisasjoner, men også lolk
som elters har gått fienden til
hønde, har sveket sitt land og
kalles derfor landssvikere. Uten
hensyn til om vedkommende er
erklæi.t nazist, er selvsagt en
aqgiver landssvikef, men også
enhver person som har skaffet
seg utilbørlig økonomisk vinning
ved ervervsvirksomhet til fordel
for fienden eller som på utilbørlig
måte har deltatt i ervervsmessig
virksomhet til fordel for ham
(f.eks. hvis den ervervs-
drive4de selv har innledet for-
bindelsen nred fienden) blir å
straffe som landssviker. [,ands-
sviker er også den som har for-
rådt.sitt land ved overtredelse av
den alminnelige straffelovs
bestemmelser om forbrytelser
mot stafens selvstendighet og
sikkerhet eller mot statsforfat-
ningen, og det sanrme gjelder
den som har forbrutt seg mot
den militære straffelovs krigs-
artikler. Han har gjort seg
skyldig i krigsforræderi.

Straffebestemmelser om

Iandssvik.
l{ ovedbestemmelsene om straff

for landssvik har vi i de 6estem-
melser i den alminnelige borger-
lig straffelov og deh militære
straffelov som et nevnt ovenfor.
Særlig omlattendeer §§ 86 og 98
i den førstnevnte lov. Den som

bærer våper mot Norge, eller
som under en krig, hvori Norge
deltar, yter fienden bistand i råd
eller dåd eller svekker Norges
eller noen med Norge forbunden
stats stridsevne. kan straffes med
døden og minstestraffen for lands-
svik av den art er etter straffe-
loven 3 års frihetssuaff. Den
som søker å bevirke eller med-
,virke til at rikets statsforfatning
ved ulovlige midler forandres,
straffes etter straffeloven med fra
5 til 20 års hefte. §lik som be-
stemmelsene er-formet blir f.eks.
den minste stiaff som kan
idømmes for medlemskap i N.S.
3 års frihetsstraff, og selv den
som bare har vært medlem en
kort tid og som kanskje etter
utmeldelsen har opptrådt loyalt,
måtte en straffe så strengt. De to
straffelovers bestemmelser passer
bra når det gjelder de store lands-
svikere, og de blir å behandle med
full strenghet. Småforæderne --
de menige medlemmer av N.S.
o.l. - forutsettes derimot å få
sitt oirpgjør etter bestemmelsenc
i en provisorisk anordning av
15. desember 1944 om tillege til
straffelovgivningen om forræderi
(landssvikanordningen). Etter
denne anordning kan der for
forbrytelser som omhandlet i
innledningen til clenne utredning
anvendes straff på inntil 3 års
fengsel eller tvangsarbeid, bøter,
tillitstap, begienset rettighetstap
og forbud mot opphold i be-
stemte områder. Om den nye
strafr som landssvikanordningen



innfører, nemlig tap at .almen grenset rettighetstap idømmås
tillir er i koithet å bemerke at ved siden av bøter, og så skal
denne straff kan fastsettes for allridskje nårfengselellertvang§-
bestandig elter for et bestemt arbeid fastsettes. Ved dom på
antalt åri dog rninst I0 år. Den fengsel eller tvan§sarbeid i mirist
som er fradømt almen tillit, taper 6 måneder er det ikke adgang til
rsin stemmerett og offontlig still- å begrense rettighet§tapet. , Da
ing han har oE adgangen til å få skal alltid fullt tillitstap fastsettes.
sååan i framtiden.- V-idere tapei Tillitstap og begrenset rettighet-
han retten til:stillinger'eller.gr-1 gt4p kan--ggs{ .anvendes som
verv som en må ha handelsbrev; hovedstrafl. :

bevilling eller .annen: offentlig ,... ' d,.---:--.,:r, - -- -'.,autoris;sjon eller godkjenning : ' pl0n0m§X anSVaf.
(il. Hari taper også-rettån til å Landisvikanordningeninnfører
inneha leddnde: itilliogor eller, . bgsåeffeltiveregleroirerstatning
Iillitsverv i selskaper og sammen- og inndragping,, slik ' at'. ingenl
slutninger og til å eie eller erverve landssviker kommcr unna opp-
last eiendom, skip, aksjer eller gjøret med fqraruel i behold
andeler og bnhvei rett iom det for ikke å snakke om vinnihg'
må konsesjontilå'eiverve. Under iom han har.eryervet ved sin
fbrmildenåe omstdndigheter katr'',,:virk§omhet.' i,Likeledes er der
der idømmgs bergrensit rettighei-',.,,,,' satt r: bom, :.fqr' , adgangen tit å
srap. hvitket vil si at domfelte ,' snike noe unna ved.formuesover.
fra'kiennes visse. men ikke alte, føring til andte eller ved lik-
av åe rettieheter sofii er nevnt . nende fantestreker. :'
år.rro,..- -fiaåømmelsen skal ': r',De som etter 8: aprit 19,() på
skie for l0 år for. så vidt"angår,.:straffbat måte har,vårt medlefu--
reiten til å stemme i offentlige lher av noen nazistisk organisa-
anliggender, til å gjøre tjeneste i sjon svarer en for alle og,alle for
krigimakten og til å inneha en for all den skade organisasjo-
ofånttle tjeneste] men for kortere nen har voldt ved medvirkn[ng
rid. dd for minst 5 år, hvis det 'til rensstridig styre av.landei.
cieider-noen av de øvrigi rettig- Det vil dreie segl om en skade som'
fiiter som kan fradømmes en langt overstiger, det organisa-
landssviker. Det sier seg selv at sjonen og medlemmene lilsam-
den som dømme5 som forræder men eier. .

errer den alminnelige qller mili. Også den som på ånnen måte
tæ.re straffelov. også fradømmes har voldt økoaomisk skade ved

'almen tiltit, . Når det gjelder :,., overtredelse -av landssvilanord-
landssvikere §om dømmes etter .ningen. et selvsagt erstatnings-
Iandssvikanoidningen. skal , pliktig'
alminnelichbt tillititap eller be- Der er også fastsatt vidt-

gående regler om inndragning
6åde av formue tilhørende nazi'
stiske organisasjoner og indivi'
duelle landssvikere. Enhver som
straffes for landssvik, får samtidig
inndradd enhver inntekt, for'
muesfordel eller annen økono'
misk vinning som er ervervet
ted det straffbare forhold, og
inndragning kan også skje hos
den som har mottatt utbytte av
f.el(s. et selskaps ervensvirk-
sonihet når denne har vært
drevet i strid med landssvikanor-
dningens straffebstemmelser.. Inn'
dragning kan også ellers skje når
lands§vikanordningens straffebe-
stemmelser er overtrådt selv om
vedkommende ikke blir tiltalt
eller idømt straff for sin over-
tredelse, ja selv om han ikke kan
tiltales os dømmes for den
straffbar -handling, f.eks. fordi
han er utilregnelig.

Erstatningsdirektoratet.
ledes av en direktør og et råd.
Dets oppgave er å oPPsPore og
beslaglegger verdier som kan
tjene ti[ dekning av bøter eller
eistatningsansvai for landssvik
eller somkan inndras etter lands-
svikanordningen, og å forvalte
det som såtedes komrner inn'
Videre skal det. føre saker om
inndrågning, erstatning, om§tø.
telse m.v. 

-forsåvidt saken ikke
belandles av påtalemynd igheten'

Rettergangen i tandssviksaker.
Den 16. februar ,l945 ble i stats-

råd vedtatt provisorisk anordning

om rettergang' i landssviksaker.
Etter anordningen skal først og
fremst behandles saker som reises
etter landssvikanordningen, tjene'
stemannsanordningen og saker
om sraff etter de bestemmolser i
de to straffetover sorn er om'
handlet i det foregående. Men
også saker mot krigsforbryterne
skal behandles ctter denne anord-
ning, altså saker mot' fipndtlige
borgere eller andre utlendinger
som har statt i fiendens tjeneste
eller har hørt under ham når
disse har overtrådt straffebud
som rammer handlinger foretatt
under krigen.

Anordningen omfatter med
andre ord alle de saker om
straff eller erstatning tn.v. som
har spesiell tilknytning til krigen
og okkupasjonstiden, hvis ikke
saken etter de vedtatte detsljerte
regler skal behandles ved mili-
tær rett.

Ved anordningen er der gjort
de endringer i den gjeldende
stiaffeprosesslov som må anses'
nødvindige for å få et hurtig og
effektivt oppgjør med krigsfor-
brytere og landssvikere og alle
dem som utilbørlig lur utnyttet
okkupasjonstiden til å skaffe seg
økonomisk vinning ved arbeid for.
eller annen forbindelse med fien-
den. Man har hele tiden holdt
for øye at s? langt det.er mulig
skal det bygges på det bestående
rettsapparat og søke det effek-
tivisert i nødvendig utstrekning.
I samsvar hermed er der ikke
etablert noen egen påtalemyndig-



fiet lor dls§e saKet. Klksadvoka-
ten og statsadvokatene beslutter
riltale i alle saker, alrså også for
handlinger begått av embets-
menn som sådanne. Aktes der
nedlagt påstand om høyere straif
enn 10 års lrihetsstraff skal
tiltale reises ved beslurning ar
riksådvokaten selv. Det samnte
gjelder ved saker av særlig stor
almen interesse. Kan ikke
riksadvokatens avgjørelse uten
skade innhentes, har dog stats-
advokatei alltid adgang til å
reise tiltale. Politiet er gitt
adgang til å utferdige'forelegg i
alle saker uten omsyn til onr det
gjelder forbrytelse eller forseelser
og å fremme sak lor retten hvis
lbrelegg ikke blir vedtatt. I slike
saker kan politiet også begjære
lornyet behandling og erklære
anke og kjæremåI. Når straffen
antas å burde være bøter, inn-
dragning, tillitstap eller begrenset
rettighetstap, oppholdsforbud
eller flere av disse straffer, kan
denne fastsettes ved forelegg, og
overordnet påtalemyndighet kan
omgjøre et lorelegg selv om det
er vedlatt.

Beslag og ransakning kan skje
uten rettens beslutning, men
beslaget skal snarest forelegges
retten til endelig avgjørelse om
opprettholdelsen. En mistenkt
kan pågripes uten videre, men
han skal da innen tr4 dager
franrstilles lor reiten til avsigelse
av iengslingskjcnnelsi. Videre er
vitner 'og sakkyndige pålagt
sanrme plikt til å forklare seg

tbr påtalemyndigfietens tjeneste-
menn som for retten, ogen siktet,
som ellers ikke har noen for-
klaringsplikt, er pliktig til å
lorklare seg om sine økonomiske
l'orhold.

Det er de vanlige donrstoler
som skal behandle disse saker,
rnen lor å påskynde behandlingen
er det bestemt av Kongen at
dommere ved herreds-eller byreft
innen bestemte distrikter skal
oppnevne det nødvendige antall
til å behandle saker som lremmes
etter anordningen og sonr hører
under herreds- og byrett. I saker
hvor lbrelegg har vært utlerdiget.
er det unødvendig med doms-
nrenn.

I disse saker har ntan ikke
opprettholdt juryen ved lag-
rnann§rettene, Som i sti:det blir
å sette med 3 juricliske dommere
og 4 legdommere. Derved får
legdommerne innffytelse også. på
straffeutmålingen, og det er av
særlig betydning her hvor døds-
straff og en rekke andre nye
straffer kan komme på tale. Til
f'ellende avgjørclse -i skyldsspørs-
mal Kreves mrnst ] Stemme-r, og
det sanrme gjelder vedtak orn
anvendelse av dødsstraff.

I disse lagmannsrettssaker er
det unødvendig med rettslig
forundersøkelse, og der er gitt
utvidet adgang til opplesing av
rettslige så vel som utenrettslige
forklaringer og erklæringel.
Domsnrenn og lagrettemenn tas
av de vanlige utvalg, rien selvsilgt
bare blant personer som nyter

alminnelig tiilit og som har vist
en l'ast nasjonal holdning.

Adgangen til å lå en sak som
har vært behandlet av herreds-
eller byrett inn for lagmannsrett,
er meget begrenset.

. 
BEHÅIIOLII{G ÅV

FIEIIDTLIS EIEIID(}M.
Ved en provisorisk anordning

av 9. nrars 1945, er det ogsa gitt
regler om behandling av fiendtlig
eiendom. I h.t. bestemmelser i
denne anoidning skal det snarest
mulig etter frigjøringen opprettes
et midlertidig Direktorat til be-
handling av slik eiendom. Inntil
direktoratet kan tre i virksomhet
kan uoppsettelige avgjørelser
treffes av fylkesmannen eller den
han gir fullmakt. Begrepet
fiende er i denne anordning
definert slik at det avgjørende
blir tysk statsborgerrett eller
tilknytning til tysk statsområde.

Etter anordningen skal føl-
gende formuesverdier komme inn
under direktoratets forvaltning
når de tilhører fienden: fast
eiendom, Iøsøre, lerdipapierer og
betalingsmidler .som befinner seg
i frigjorte områder. askjer og
andeler i norske foretak. for-
dringer på ikyldnere som har
bopel eller fast opphold i frigjorte
onrråder, patent-, mønster- og
varemerkerettigheter,- og dessu-
ten rettigheter vedkonrmende for-
nruesverdier sonr nevnt.

Krigsmateriell og annen eien-
riom som har vær! brukt til eller

er innreitet for militære tbrmål
komnrer ikke inn under direktora-
tets forvaltning, medmindre det
treffes annen bestemnrelse av
Forsvarsdepartementet eller den
dette benryndiger.

Etter anordningen er det for-
bundt fnr person i frigjort område
som eier eller rår over fiendtlig
eiendom å avhende. behefte,
forbruke eller på annen måte
forføye over denne slik at den
forkonrrner eller forringes i verdi,
men direktoratet kan gjøre unntak
fra dette forbud.

Direktoratet lor fiendtlig eiea-
dom inntrer uten videre i eiernes
etler rettighetshavernes rett til
vedkommende fientlig eiendom
som omfattes av rådighets{br-
budet og kan ta ethverf skritt som
anses påkrevd for å sikre eller
bevare denne.

Enhver som skylder penger
eller annen ytelse til fienden eller
som eier, besitter, oppbevarer,
rår over eller iører tilsyn med
fiendtlig eiendom. plikter Å an-
melde dette til direktorålet på
den måte og innen den lrist som
direktoratet fastsetter.

Iorhud mot forhindelse med

fienden.
Ved en &nn.n provisorisk

anordning av 9. mars 1945 er
det lor frigjorte norske områder
gitt forbud mot å sette seg i
forbindelse med fienden eller
foreta handling sonr er egnet til
å skaff'e fienden materiell eller

I



finansiell fordel. I denne for-
bindelse omffier begrepet fiende
ø//e persondfi,åom har bopel
eller fast opphold på tysk område
eller ,område som er besatt av
den tyske krigsmakt.

Kontrakter med økonomisk
formål som før frigjøringen ble
inngått med den tyske stat eller
personer som har bopel eller fast
opphold i Tyskland bortfaller
ved frigjøringen, medmindre
direktoratet for fiendtlig eiendom
vclger å tie inn i dem.

0ET tonElrPr GE r(0rriMur{ÅLE

STYRE I T(IRGE.

Det autoritære styre som ok-
kupasjonsmyndighetene har på-
tvunget kommunene, vil ikke bli
tålt.en dag etter frigjøringen og
det vil bli sørget for en øyeblik-
kelig utrensking av alle ulasjonale
elementer blant kommunenes til-
lits- og tjenestemenn. Videre vil
det bli sørget lor at alminnelige
komrnunevalg vil bli holdt over
hele landet så snart som mulig.
Regjeringen har truffet omfat-
tende forberedelser for å legge
alt til rette for et snarlig valg.

I mellomtiden må det opprettes
midlertidige kommunale styrer
både i fylkeskommunene, herreds-
og bykommunene. Regler om
dette er gitt i prov. anordning av
5. mars 1943 (kontmunalanord-
ningen) og kgl.. res. av 24. mars
1 944 (kommunalinstruksen).

I den aller første tiden elter
frigjøringen har regjeringen etter

nøye overveielser og etter samråd
med hjemmefrontledelsen funnet
å måtte etablere oppnernte korfit
mune§iyrer. Men disse skal *
så snart forholdene tillater det

- avløses av kommunestyrersom
velges av, men ikke nødvendigvis
blant di'.garrrle kOniorunestyre-
medlemnrer fra perioden l93E-40.
Men selv når det gjelder de første,
oppnevnte kommunestyrer. har
regjeringen forsøkt å bygge dem
opp slik at de i størst mulig
utsrekning skal kunne gi ut-
rrykk for folkeviljen. Og for både
de oppnevnte og de valgte
midlertidige kommunestyrer gjel-
,der det at de bare kan treffe
avgjørelser I saker som ikke uten
skade kan utstå.'

I store trekk vil ordningen i
overgangstiden bli følgende :

Såsnart et område er frigjort,
oppnevner regjeringen en fylkes-
mann. Han har - i den korte
tiden sonr vil gå inntil de mid-
lertidige kommunestyrer blir eta-
blert - rett til selv eller ved
fullrnektig å foreta de kommunale
disposisjoner som ikke uten
skade kan utstå. Fylkesmannen
utnevner et midlertidig l.vlkesut
valg, bestående av ham selv og
minst to andre medlemmer.
som nrå være bostatt i fylket,
fylle vilkårene for å utøve
statsborgerlig stemmerett, nyte
alminnelig tillit og ha vist en
fast nasjonal holdning undq,r
okkupasjonen. Fylkesutvalget
oppnevner midlertidige ordfø rere.
som igjen oppnevner et midler-

tidig kommunest),re. Oppnev-
ningen skal godkjennes av fylkes":
utvalget.

Det midlertidige kommunestyret
skal ha samme antall medlemmer
som siste, lo,-lige formannskap og
sammensetningen skal såvidt mulig
ha samme karakler son kommune-
styret 1938-4O. Både ordførerne
og kommunestyremedlemmene
skal være bosatt i kommunen
og forøvrig oppfylle de samme
vilkårene som medlemmer av
fyl kesUtvalget.

De oppnevnte ordførere skal
midlertidig gjøre tjeneste som
fylke;ting.

For alle de her nevnte kom-
munale organer gjelder det at de
bare kan treffe avgjørelser i saker
sonr ikke uten skade kan utstå.
Alle avgjørelser av kollegiale
forsamlinger treffes selvlølgelig
ved uvstenming etter nærmere
angitte regler i kommunelovene.

Etter hvert som forholdene
tillater det .-..- tidspunktet herfor
lastsettes av Kongen -- skal
fylkesmannen med 14 dagers
varsel kalle inn for hver kom-
mune i fylket medlemmene av det
kommunestyret som var i funk-
sjon i perioden ,938-40 til et n'røte
til valg av midlertidig .fbrmann-
^rÅap. Når dette valg er loretatt
og godkjent av fylkesrnarnnen,
innkaller han formennene til valg
av ordlører og varaordfører.
Senere skal ordførerne innkalles
til fylkesting for å Velge fylke-
sutvalg. Disse. konrmunale

organer skal erstatte de lbran-
nevnte og lungere inntil valg kan
holdes, Men. også de kan bare
treffe avgjørelser i sak som ikke
uten skade kan ustå.

0r0(u PASJ0ilsr0lt§ lvr{ I il GEr.

Når Norge igjen er fritt er det
nødvendig at det lia første stund
er helt på det rene hva som er
gjeldende rett i landet. I de fenr
år okkupasjonen har vart .har
den fiendtlige okkupåsjonsmakt
gitt en lang rekke bestemmelser
av lovgivningsmessig innhold :

Det har vært bestelnmelser gitt
dels av de tyske militære myndig-
heter, dels av den tyske sivile
administrasjonl men den langt
overveiende del av den såkalte
,,okkupasjonslovgivning" er be-
stemmelser som quislingregjerin-
gen med tyskernes samtykke har
girt.

Etter Haagreglene har eB
Iiendtlig okkupasjonsnrakt både
rett og plikt til å treffe de for-
holdsregler som er nødvendige
for å ,,gjenopprette og sikre.den
offentlige orden og det offentlige
liv", men som vi alle vet har
okkupasjonsmakren i Norge ikkc
holdt seg innenlor denne ramrne.
En vesentlig del av det svulmende
lovstoff som tyskerne og florre-
derne i disse år har pøst ut over
det norske folk, er grove folke-
rettslige krenkelser mot det
norske rettssamfunn - med sikle
på dels å nazifisere landet, dels å
fremme andre folkerettsstridiEe

i
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tiltak fra okkupasjonsmaktens
side.

Det er klart at alle bestent-
mel§er som er gitt under okku-
pasjonen må renses ut av vårt
lovstoff og ili.ke opprertholdes
en dag lenger enn absolutt nød-
vendig. Rettilig sett er saken
klar: Ved frigjøringen av landet
bortfaller samtlige de bestem-
melser av lovgivningsmessig
karakter som er gitt under okku-
.pasjonen, med mindre de ut-
trykkelig blir opprettholdt av de
lovlige statsmynCigheter. Det
gjelder uansett bestemmelsens
.innhold, og selv om det er en
bestemmelse okkupasjonsmakten
etter lolkeretten har rett til å gi.
Dersom intet annet lastsettes vil
således i og med frigjøringen
gjeldende lov i landet ureluk-
keride være den lovgivning som
gjaldt pr.9. april 1940. Dette er
også den hovedregel vi må følge
og som er lagt til grunn i den
provisoriske anordning om okku-
pasjonslovgivningen som regjer-
ingen har vedtatt den 26. januar
1945. Men på grunn av den
lange tid som er gått og den
utvikling og faktiske endring av
livsforholdene som på grunn av
krigen og okkupasjonen nød-
vendigvis har måttet skje, kan en
ikke helt ut og kritikkløst som
unntakelsesfri regel nred en gang
gå tilbake til lovgivningen pr.
9. april 1940.

For det første er en rekke nye
midlentidige lovbestemmelser
nødvendige for å nrøte den ekstra-

ordinære og vanskelige situasjon
som vil foreligge når lovlig styrg
igjen skal etableres i landet etter
fem års okkupasjon og forreder-
styre. Det er med sikte herpå
regjeringen har lorberedt en
rekke viktige provisoriske an-
ordninger både på det strafferetts-
lige og sivilrettslige område. Men
etter så mange års okkupasjon
hvor livet har måttet gå sin gang,
er det ikke å unngå at det utenfor
det onlråde som k.an.dekkes av
disse:nye lovbestemmelsene, €r
kommet til mange nye bestem-
rnelser på samfunnslivets forskjel-
lige onrråder sonr ikke kan falle
bort med ett §lag uten at det vil
medføre adminisrativt og for-
valtningsmessig kaos. Også disse
okkupasjonsbe§temmelser må
fjernes. men utrensningen må
nødvendigvis ta noen tid for at
gjennomgåelsen kan skje og nye
nødvendige bestemmelser kan
utferdiges av de Iovlige myn-
digheter. Dette gjelder den del
av okkupasjonslovgivningen som
er av saklig art, forberedt og
utarbeidet av loyale tjenestemenn
i administrasjonen for på beste
rnåte å møte den aktuelle situa-
sjon. Eksempelvis kan her ngvnes
mange åv de bestemmelser iom i
sin tid ble gitt av Administrasjons-
rådet som så det som sin eneste
oppgave å vareta den norske be-
folknings interesser i en nøds-
situasjon, Videre har vi en rekke
rent tekniske bestenrmelser sont
er gitt under okkupasjonen, om
lorsyning og rasjonering, trygd

og pensjonering, helsetiltak
bygningsforskrifter, frednings-
bestemmelser o.s.v. I den -ut-

strekning;det ikke her samtidig
med frigjøringen kan gis. nye
bestemmelser ay de lovlige stats-
myndigheter - og det er på
grunn av stoffets mengde og
uoversiktlighet ikke mulig - er
det ingen annen utvei enn å la
disse bestemmelser gjelde en
overgangstid inntil alt kan gjen-
nomgås og urenses samtidig med
at nødvendige bestemmelser gitt
av de lovlige statsnryndigheter
sette§ i stedet.

Det er disse hoved§ynspunkter
som er lagt til grunn i den
vedtatte provisoriske anordning
om okkupasjonslovgivningen som
er et resultat av arbeid hjernme
og ute. Anordningen sier at
fågende bestemmelsel faller bort
med engang okkupasjonen opp-
hører: Bestemmelser som har
hatt til formål å tjene okku-
pasjonsrnaktens interesser eller
må anses som ledd i Nasjonal
Samlings forsøk på å nazifisere
landet eller ellers må anses som
utslag av maktmisbruk fta okku-
pasjonsmyndighetenes eller deies
hjelperes side: ennvidere be-
stemmelser som er i strid med
Crunnloven, eller sonr går ut
på å fastsette straff eller inn-
dragning,

Nazistiske og andre mislige
bestemmelser skal altså ikke ha
g5,ldighet en dag etter frigjørin-
gen.

Spørsmålet om gyldigheten og

rettsvirkningen av alt det som
har funnet sted i okku-
pasjonstiden; vil bli ordnet ved
særskilte forskrifter. Det er
Kongen eller den han bemyndiger
som når det oppstår spørsmål
om det, skal avgjøre om en be-
stemmelse . gitt under okku-
pasjonen er nazistisk, utslag av
maktmisbruk, etc. Dette er
nødvendig for å oppnå hurtige
og ensartede avgjørelser. Det
vil imidlertid kun bli rent unn-
tagelsesvis at slike spørsmål
oppstår etter frigjøringen, Hoved-
.parten av det nazistiske lovstoff
er nernlig blitt utrensket frår --
eller blir utrensket umiddelbart
etter -. frigjøringen, Lister over
slike bestemmelser omfattende
ca. 500 nazistiske såkalte ,,lover"
som bortfaller, er allerede satt
opp. Listen vil bli kunngiort
umiddelbart ved frigjøringen av
Iandet.

Det sier seg selv at alle t.v.r/<e

bestemmelser faller bort, Som
eksempel på, grunnlovsstt'idige be-
stemmelser kan nevnes då tallrike
dekreter om nazifisering av yrker,
foreninger og stiflelser, om av-
skjedigelse eller forffytning av
ofentlige tjenestemenn. onr inns-
krenkning av trykke- og presse-
frihet o.s.v. Det sier også seg
.selv at ingen etter frigjøringen kan
,,dømmes til straf eller inn.
drag ni ng i henhold til straffer eller
inndragningsbestemmelser gitt av
okkupasjonsmyndighetene eller
deres hjelpere."

Sonr nevnt vil en det aY



okkupasjonslovgivningen sonl
ikkc sår inn under de 3
lorannevnte grupper. /oretopig
hli .rtåerule yerl makr, medmindrå
ånnet er eller blir be stemt av
Kongen eller den han bemyndiger.
Det er forursetningen at årbeldet
med å rense ut dette lovstoff
skal pågå med all nrulig kraft.
Men det er ikke mulig å gjennom-
f-ørc dette før etter at Norge er
fritt. lmidlertid sies det utrrrkke-
lig i anordningen at alr sådant
okkupasjonsstoff skal være renset
ut og bortfalt senest et år etter
at hele Norge er lrigjorl. En
ikke ubetydelig del av'slike
bestcmnrelser er allerede avløst
av nye bestemmelser som er gitt
av regjeringen under krigen.

Ved den anordning som er gitt
9g som vil lære av grunnleggende
betydni ng nå r det norske rettssa nt-
fLrnn igjen er fritt, er ril sodesett
de to hovedlornrål sorri ligger
bak: For det lørste at alle de
bestemnrelsene som vi med en
lellesbetegnelse kaller,.okkupas-
Jonstovglvntngen," ra,.likalt og
hurtigst nrulig skal renses ut av
l'årt lovstoff. For det annet st
dct i og med irigjøringen av
llrrder skal være helt på der rene
hr ilke gjeldende lovbestemmelser
vi lrar *^ hvilket er en nødvendig
betingelse for en ordnet og fasi
rettspleie og administr:rsjon.

MAT, SI(t} (}E [L'ER.
Det norske lolk slapp heldigvis

en slik periode av hungersnød

som f.eks. det greske og hol-
landske folk måtte gå igjennonr.
Men rnatvaresituasjonen har i de
sisre årene r,ært altfor små, noe
som har gitt s-eg utslag iøl(et
sykelighet. Å øke matforsy-
ningene til Norge snårest nrulig
er derfor utvilsontt den viktigste
positive oppgave en står oveifor
etter frigjøringen. Derte har en
vært på det rene med i lang tid,
og de norske myndigheter utentbi
landets grenser har derlor lenge
før frjgjøringen skjedde, sclvsagt
gjort hva de kunne ibr å lorberedl
løningen av denne oppgave.

En må imidlertid være kiar over
at denne langvarige, materialøde-
leggende krig også på nrange
nråter har ødelagt grunnlaget for
matvareproduksjonen. Det er
umiddelbart innlysende at i de
deler av verden som i disse år
har vært krigsskueplass, er pro-
duksjonen enten helt innstilt, eller
den er i bestefall bare en brøkdel
av hva den var.tidligere. ()g i
andre deler av verden er antailet
av produsenter betydelig mindre
e.nn normalt p.g.a. innkallinger
til rlrlitærtjeneste. På den annen
side er behovene økei stcrkl.
Mange distrikter som før krigen
var selvforsynt eller enndog hadde
overskudd, er nå avsvidd eller
g!_elag1. og det er nødvenilig å
tilføre befolkningen der matvarer.
Til detle kontmer at en soldat har
større behov for mat enn en sivil.
Når det da står millioner under
fanene, er det lett å forstå et det
nrå bli mindre som srår til

disposisjon lbr de sivile.
Heldigvis er det likevel en rekke

varer som en kan få forholdsvis
rimelige mengder av. Dette
gjelder for eksempel en sri viktig
vare som korn. På den annen
side er det en utbredt mangel på
melkeprodukter, fett. kjøtt -og 'til
dels sukker.
. For skorøy og klær er sjtua-

s1onen tncget vanskelig. De store
hærer sont er blitt utruster, harkreld nrillioner av par sko,
støvler og uniformer. Det rår
derlbr over alt en utbredt mangel
før:st og fremst på lær. nren o{så
på tekstilvarer. For tekstilva-rer
er mangelen særlig stor når det
gjelder varer, idet mangelen på
transportmidler og arbeidskraft
har forhindret lull utnvttelse av
de råstoffer som ull og bomull,
som har vært lorhåndcn i visse
oversjøiske land.

Men selv om en kan iå kjøpt
varen, er dessverre ikke alle
vanskeligheter overvunnet. Da
står en overfor det problem som
ksnskje er det aller vanskeiigste,
nenrlig transporten lra de tiLdcls
ljerntliggende langringsplasser
hjem til Norge. Her er der først
og fremst krigføringen som spillerinn. Riktignok er vcrdenston-
nasjen øket under krigen, men
kravene på tonnasje cr øker langt
sterkere. Der skal transporteres
soldater, skyts. ammunisjon.
tanks, biler, matvarer osv. osv.
En behøver bare å tenke på de
lange avstander i Stillehavei tbr å
forstå hvilke enorme tonnasJe-

mengder som er nødvendige. En
kan derlor ikke vente noe,i
vesentlig bedring i transport-
situasjonen før også krigin i
Stillehavet er over. Norge kan
selvsagt vente at det bllr tatr
hensyn til den betydningsfulle
rolle som den norske handelsflåte
og _de. norske sjøfolk har spilt
under krigen, og de norske myn-
dighter har arbeidet nred vdre-
tagelsen av de norske intersser
her lra første srund. Vi kan
imidlertid ikke kreve år Norge
skal få stilt til disposisjon a.ll de"n
tonnasje som "er nødvendig lor å
lå fraktet til lindet nred en gang
alle de varer vi kunne ønske-oss.
De forente nasjoner har sammen
ført denne krigen. Dette sanrhold
må ikke sprenges straks seiren
vunnet. Det er da det skal vise
seg om vi også sammen kan vinne
freden. perlor er det nødvendis
at hensyn blir tatt til at leve--
standarden skal heves så noen-
lunde samtidig i alle de Iand sonr
har vært okkuperr under krigen.

Selv onr det er nrange vanske-
ligheter både når det gjelder kjøp
av varer og transportcn liv denr,
kan ri imidlerrid være trygge for
at vi vil få vår rimelige del-iv aem,
noe som skulle I'øre til en jvcn
og §kker hevning av levestrindar*
den i Iøpet av forholdsvis fii
måneder.

B B EI{SEtS I TUÅ§J (}I{ EI{.

Våre allierte er Llar orcr aI r i
her nord Lrenger hardere til kutl
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og koks enn i Europa forøvrig.
Situasjonen er imidlertid ikke
særlig lys. I korthet er den føl-
gende:

Polen som før krigen dekket
18 prosent av vår import, vil ha
sterkt redusert Droduksjon. So-
jelunionen har fått ødenagt en
mengde av sine kullfelter. og de
polske gruvene vil derfor først
og fremst måtte dekke Sovjet-
unions behov. Kullfeltene i
Tyskland er for en stor del
ødclagt, og utbedringen ay disse
og de ennå vanskelige transport-
forhold i landet,8lør at vi neppe
kan regne med leveringer derfra
i den første tid. Storbritannia
sørget for 70 prosent av vårt
kullbehov før krigen. Det beste
av landets kull er gått med i

krigsproduksjonen og til for-
syning av de forskjellige krigs-
teatre. Dessuten er sendt betrak-
telige mengder til Frankrike for
at dette lands krigsmaskineri
skulle begynne å virke hurtig.
Storbritannia har derfor store
vansker med å tilfredsstille våre
mest beskjedne krav. Grubene på
§valbard er under krigen blitt
ødelagte både av de allieræ og av
tyskeine, En del nytt maskineri
er innkjøpt, og vi kan håpe på en
delvis igangsetting av produk-
sionen forholdsvis snart. Men
(ullevering vil først kunne finne
sted i 1946, og også da bare med
små kvanta. U.§.4. er den
enpste sikre lever&ndør vi kan
regne nred i den første tid.
Landet har en svær produksjon,

menogsåot uhyre behov ådekke,
Det er istand til å eksportere
kull, men alt avhenger av onr
tilstrekkelig tonnasje kan skaffes.
De tap som Norges handelsflåte
har lidt under krigen har i
første rekke gått ut over våre
3-4000 tonns kullskip. - Dette
er altså et nokså mørkt billede.
Men vi kan regne med våre
alliertes støtte. og det som kan
avsees &v kull og koks, Vil bli
sendt oss.

OAe og bensin. Det viktigste
hjelpestoff un{er krigen har vært
mineraolje, som har gått foran
alt annet, . Fprbruket har vært
enormt. og det åpne spørsnrål er
ennå: Hvor meget vil de mili-
tære fortsatt .trenge? Det .et
derfor særlig vanskelig å ha nocn
oversikt over olje- og bensin-
situasjonen. Likevel har Norge
fått tilsagn om at landet skal få
relativt rikelige forsyninger. under
to forutsetninger. For det første
al vi kan skaffe de skip ,som
trenges til tran§port€n, dernest' at
vi er i stand til å ta imot, lagre
og distribuere varene. På samme
betingelser vil det bli sendt oss
den parafin vi har behov for til
husbruk, Stillingen for mineraolje
er derfor adskillig lysere enn for
kull og koks.

Ved, knott og trekull. Så lenge
vi ikke kan regne med tilstrekke-
lige forsyninger av koks, må vi
basere oss på at ved i uforminsket
grad må brukes til fyring i
hjemmene, i hvert fall den'første
vinteren, Vi vil også'fortsatt

en tid være henvist til å bruke
generatorbilene vi har i landet,
selv om deres verdi er liten etter
fem års. nedslitende kjøring.
Bensindrevne biler vil etterhveft
innsettes, men ennå en tid yil
landet ha behov for knott og
trekull til bil. og traktorgenera-
torer..

Gjenreislngen.
Minst like viktig sonr inn-

førslen av de mest påtrengende
forbruksvarer blir 'det å fe
Iandets egen produksjon igang
igjen, så fort råd er og i det
størst mulige omfang. Det
gjelder både produksjonen av
forbruksvarer og av' råvarer,
maskiner og andre produksjons-
midler, som enten gjennom an-
vendelse i landet selv eller gjen-
nom eksport kan bidra til å
gjenreise folkets levestandard og
skape full beskjeftigelse og sunde
levevilkår. For dette fiormålet
vil gjenoppbyggingen .både av
t,:ansportmidlene, av selv pro-
duksjonsapparale, og av boligene
alle være like viktige.

Allercde in den første tid etter
okkupasjonens opphør vil man
derfor ved siden av mat, klær
og sko søke importert rå.
materialer og halvfabdkata for
landets eget produksjonsapparat
slik som f.eks. bomull, qll og
stål. Videre vil det bli innført
kull, bensin, dieselolje. smøreolje
o.s.v. Landbruket må få inn
de gjødningsstofer vi ikke kan
produsere hjemme, 'som fosfat

og kali, og også traktorer og
landbruksmaskiner. Industrlen
må både for driften og for
gjenoppbygginge4 få erstatning
og reservedeler for utslitte eller
nedslitte maskiner og også for.
skjellige ferdigpr6dukter.

Krigen har gått ganske særlig
hårdt ut ovet våt ffskeflåte, som
må bringes på fote igjeri ved
nybyggirqger, og da selvsagt med
moderne båttr. Like viktig blir
det å få gjenoppbygset -våre
anlegg for fisketilvirkning ctter:
ødeleggelsene nordpå.

Gjenreisningen av handelsfl åten
blir en viktig sak som omtales
i et eget avsnitt.

De øvrige ransportmidler,
jernbanene, veiene og ganskå
særlig bilmateriellet, har vært
utsatt for en sterk nedslitrting og
betydetige ødeleggelser under kri-
gen. Det gjenstår her et
omfattende gjenoppbyggings-
arbeid. Vi må importere f. eks.
biler i be§delige mengder. Så
store som kravene er på alle
kanter, vil det imidlertid på
dette som på alle andre områder
være nødvendig å begrense seg
til slikt materiell som er heli
nødvendig for de viktigste trans-
porter.
" Enhver gjenreising av våre
produksjons-og transportmidler
må skje slik at vi samtidig så
vidt mulig modernlserer bedrif-
tene. Mange av våre bedrifter
treogte . modernisering allerede
før krigen, og under fem okku.
pasjonsår er nå i stedet de gamle



anlegg yttertrgere nedslitt og
foreldet. Gjeoreisingen viI derlor
i mange tillelle måtte skje ved
ombygning, undertiden ved byg-
ging av helt nye anlegg i steder
for de gamle.

I den første tid kan vi i høyere
grad enn ellers bli nødt til å
impr»rtere måskiner for denne
gjenreising av produksjons-og
transportmidlene, men overalt
hvor det er økonomisk forsvarlig,
nril vi søke selv å produseie
maskineriet. Våre importbehov
hlir i alle tilfeller store.

Det blir av den aller største
hetydning ikke bare å få pro-
duksjonen hurtigst mulig opp
innen vår hjemmeindustri, men
også å få opp produksjonen av
våre eksportVarer. Også ute i
verden er der store behov som
skal dekkes og bare ved at vi
igjen kommer inn på markedene
med vår eksport, vil vi i den
kommende tid bli istand til å
betale for irnporten av de varer
som vi ikke rimelig kan produsere
selv. men som er nødvendige lor
å lå landet bygget opp igjen.

I en særstilling står gjenopp-
byggingen av våre boliger. Med-
regnet Finnmark finnes det i
hele landet omlag 80.000 mennes-
ler som har fått sine hjern
ødelagt. Hertil kommer at det
har vært liten adgang til å få
bygget nye hus under okku-
pasjonen. En regner med at
bygging av nye hus lor omkring
,20.000 mennesker har måttet
utstå. Endelig har en måttet

sette tilside en .stor del av re-
parasjonsarbeidene på boligene
i disse fem år. Flere års arbeid
Iigger således foran oss før
vi kan komme tilbake til førkrigs-
tidens boligstandard.

Vi kan gå ut fra at vi har den
arbeidskraften som trenges til
alle disse gjenreisingsarbeider
Det vanskeligste kan bli å få
materialer dl det. Før regnet
vi alltid med at vi hadde rikelig
med trevirke, men idag blir
det knapt fordi vår egen pro-
duksjon er gått tilbake, og det
tar tid å få nytt virke frem.

..§ement, kalk og nrurstein kan
vi selv produsere i den utstrekning
vi får kull utenfra, men kul[-
situasjonen er vanskelig. Knapt
kan det også bli med redskaper
og arbeidsmaskiner av enhver art.

Det gjelder under disse forhold
ganske særlig-å ta vare på alt
det som tyskerne etterlater seg
av materialer, redskaper og ma-
skiner. Det må ikke ligge som
herreløst gods og forkomme.
Den enkelte kan heller ikke ta
det til seg, men må overlate det til
de rette folk for at det skal kunne
bli brukt på den beste måte
til felles nytte for samfundet.

Det er derfor en plikt for
enhver å bistå myndighetene
med å samle inn slik materialer
og redskaper. Den som vet
orn noe sonr ligger og ,,flyter"
må rnelde av til lensmannen eller
politiet som då vil gi beskjed
om hva en skal gjøre. Gjelder
det materialer som kan ta skade

ved å ligge ubeskyttet, må
enhver gjøre sitt beste for straks
å sikre det uten å avvente beskjed
først.

Jo hurtigere man får den
fullstendige oversikt over det
en på denne måte kan berge
og jo. mere man berger, dess
snarere og bedre kan en komme
igang med gjenoppbyggingen.

SVÅRTEB,BS

. Umiddelbart etrer frigjøringen
vil det ikke bli nok av alle varer
i Norge. Rasjoneringen må
derfor fortsette. Formålet med
rasjoneringen blir å sørge for at
de varer som det er mangel på
blir fordelt så vidt mulig likelig,
etter en vurdering av behovene,
uten hensyn til om vedkommende
er rik eller fattig. Så lenge for-
§yningene er utilstrekkelige, vil
råsjoneringen føre til at ingen
kan få sine behov dekket fullt ut,
men til gjengjeld er det heller
ikke noen som blir satt utenfor
idet alle vil være sikret sin rime-
lige andel.

Svartebørshandelen brvter
denne likelige fordetingen og gir
mere til dem som gjennom iihe-
lige pengemidler eller personlige
forbindelser kan sikre seg særlige
forsyninger, med den følge at der
blir tilsvarende mindre å fordele
på dem som ikke har slike særlige
nruligheter. Alle må derfor være
klar over at det å kjøpe på svarte-
børs er en forbrytelse mot hele
det norske folk. Hver kilo som

blir solgt på svartebørsen, betyr
en kilo mindre til fordeling på
hele befolkningen. Jo mer' det
selges på svartebørs, jo mindre
blir rasjonene. Svartebørs er
derfor å likestille med grovt
tveri. -I virkeligheten er det?nda
vgrrE fordi det her dreier seg om
'varer sofii alle må ha for å kunne
leve.

Myndighetene vil gjøre alt for
å hindre den ulovlige omsetning
av rasjonerte varer; nien for åt
dette skal kunne lykkes, må den
ha støtte fra hele folket. La
derfor parolen være: Svartebørs-
handleren er et snyltedyr på sant-
funnet. Ingen hederlig nordmann
omgås ham. Svartebørs er en
unasjonal handling og må straffes
i samsvar med dette. Svartebørs
er en lorbrytelse som enhver har
plikt til å hindre.

Ved at vi bidrar til en felles
og likelig fordeling av de be-
grensede forsyninger som fore-
ligger, vil vi ikke bare unngå for-
fordeling og overgrep. Vi vil
også bidra til at disse begrensede
varemengder får den best mulige
utnyttelse og til å styike det
fellesskap som skal gjøre det
mulig for oss på kortest nrulig
tid å skaffe flere og tilstrekkelige
forsyninger til alle.

ARBEIIlSTIUET.

I og med frigjøringen vil et
stort antall arbeidere måtte føres
over fra tysk *rigsproduksjon og
tyske anleggs-o! byggearbeider



til norsk fredsproduksjon. Denne
omstillingsprosess vil stille myn-
dighetene og næringslivet overfor
store vanskeligheter. Til å gjen-
nomføre de reguleringer av
arbeidsmarkedet som vil måtte
gjøres i overgangstiden, skal det
opprettes et midlertidig Arbeids-
direktorat. Unde r direktoratet
skal det opprettes fylkesarbeids-
nemnder og kommunale arbeids-
løshetsnemnder.

Foruten å forestå arbeidsfor-
nridlingen skal direk torater lrånd-
heve bestenrmelser onr 1n idlertidig
forbud mot driftsstans og drifts-
innskrenkning, holde oversikt
over arbeidskraft og arbeids-
muligheter og sette tiam forslag
til igangsetting av arbeids-
skapende tiltak.

I)a Forsynings-og beskjeftigel-
sesproblemene vil ha nær tilkn-vt-
ning til hverzrndre særlig i den
første tiden, og av praktiske
grunner. vil begge disse saker
sortere under Forsynings-og
Cjen reisingsdepartementet.

I den vanskelige overgangs-
tiden gjeider det å skape ro i
arbeidslivet. Norsk Arboids-
givertbrening og Arbeidernes
Faglige Landsorganisasjon er
derfor blitt enige om visse bestem-
melser som tar sikte på å sikre
arbeidsfreden. Kongelig reso-
lusjon av 10. novenrber 1944
fastslår at alle Lariffavtaler sonr
gjaldt den 9. april 1940 skal gjen-
innføres. A rbeidsgiverforen ingen
og Landsorganisasjonen har i
henhold til denne . resolusjon

fastsatt nye satser for dyrtidstil-
leggc'ne. Samme resolusjon inne-
hol<1er en bestenrmelse om at
arbeidere som under okkupa^
pasjonen er blitt oppsiigr fra
private bedritler. har lorrett ved
gjeninntagelse. De to hoved-
organisasjoner og medisinal-
direktøren har viclere bestemt at
visse grupper av arbeidere skal
legeundersøkes, idet den tiden
vr nå gzir imote med flytning av
stoie grupper langer, arbeidere
og andre vil by på særlig risiko
tbr epidernier. Det er til slutr
fastsatt nye satser for arbeidsløs-
hetstrygden, slik at støtte i fornr
åv dagpenger går opp, og uke-
prenriene går ned.

Med de store gjenleisingsopp-
gavene landet står overlor blir
full og effektiv beskjeftigelse av
alle arlreidskrefter et hovednråI,
og alle de panene som er lagt tar
sikte på 'å nå dette måler, med
rnest mulig hensyn til de enkeltes
interesser i den vanskelige ont-
stillingen fra krig til lred.

PEIIOESElITER (,G MYI{T,

SI(ATT ()G T(}LIVESEII.

Dc pengesedler, skillenil,nt-
sedler og skillernynt som nå er
i omløp i Norge er lortsatt
gyldig betalingsnriddel på samnre
måte sonr før. I nredhold av prov.
anordrring av 30. juni 1944 og
kg[. resolusjon av i0. novernber
1944, vil det bli satt i omløp nye
norske pengesedler, skillenrynt-

sedler og skillemynt sorn skal
gjelde på like fbt med de sedler,
skillemyntsedler og skillenrynt
som nå er i onrløp i Norge.
Sedlene, skillemyntsedlene og,
skillemynten vil bli satt i omløp
åv Norges Bank, norske militære
og sivile myndigheter og allierte
myndigheter for å dekke nødven-
dige kontantbehov. De vil bare
bli brukt i den utstrekning en ikke
har til rådighet tilstrekkelige
mengder av de sedler, skille-
rnyntsedler og skillenrynt som nå
er i onrløp.

De regler og pålegg som er gitr
i Norge under okkupasionen nred
hensyn til bank- og pengevesen,
skatt- og tollvesen, avgifter o.s.v.,
opprettholdes inntil annerledes
blir bestemt av Kongen eller den
han bemyndiger. I medhold av
den nevnte prov. anordning av
30. juni 1944 har Finansdeparte-
mentet gitt bestemmelser som
lastsetter visse begrensninger i

adgangen til uttak av bankene,
disponering av gitte kreditter og
ytelse av nye utlån. Disse regler
står stort sett i overensstemmelse
med dem som Administrasjons-
rådet fastsatte i l9zl0. Prinsippet
er at penger skal kurure lås
utbetalt til bcdriltsutgilrer, løn-
ninger, råstoffer. avgilter o.s.v.
og i sin alminnelighet til virk-
sorrhet som de nrilitære mynrlig-
heter eller lorsliningsmyndighe-
tene anser nødvcndige eller ønske-
lrge.

I medhold av prov. anordning

av 10. november 1944 er det
bestemt at all omsetning av
dtenlandsk valuta skal f6regå
gjennom Norges Bank og dens
avdelinger: eller annen av Finans
departenrentet godkjent bank.
Finansdepartemenret har last-
satt en vekslingskurs på 20 kr pr.
pund sterling og 4.96 pr. U.S.
rlollar.

PRISREGUI"ERTI{GEI{

()PPRETTIIOTDES.

_ Ved prov. anordning om pris-
kontroll i belridde norske
områder av 3. september l94l
cr det lastsatt at de bestemntelser
som gjelder i det okkuperte
N^orge m.h.t. prisregulerin§ og
håndhevelse av prisbestentmelsei,
opprettholdes inntil videre i den
utstrekning ikke annet er be-
stemt. På samme rnåte opprett-
lroldes kontrollen med priser pil
laste eiendornrner, begrensnirrg
av divi(sn(s1, tantiemer og direk-
sjonshonorater og husleieregu-
lc'ringen.

Ved kgl. resolusjorr av 15.
desember 1944 er det fastsatt
midlertidig lønnsregulering for
offentlige tjenesremenn og vente-
pliktige ifrigjorte områder a.r
Norge. Reguleringstilleggene er
så vidt mulig fastsatt slik, at de
gir tilsvarende grupper av tjene-
stemenn en kompensasjon in-
dustriarbeiderrre oppnår etter den
overenskonrst som er inggått
mellom Arbeidernes Faglige



Landsorganisasjon og Norsk Ar-
beidsgiverforening.

:

At{utsilttG Av
(IFTEIITTIGE UTGIFIEB.

Ved kgl. resolusjon av 15.
desembei 1944 er de1 bestemt at
i. tiden inntil regjeringsdelega-
sjgnql gr etablert i Notge, har
distriktskommandosjefen anvis-
ningsmyndighet foi sivile srats-
utgifter. Etter. at fylkesmann er
oppnevnt overgår anvisningsmyn-
digheten for sivile utgiftår ril ham.
Anvisningsmyndigheten for mili-
tære utgifter tilligger distrikts-
kommandosjefen. (Militære dis-
trik4skdmmandosjeler vil få sete
i Oslo, Stavanger, Bergen; Trond-'
heim og Tromsø.)

DElt ttonst(E tflRt(E.
Den ordinære og lovlige organi-

sasjons- og administrasjorrsform
. lor den norske kirken'vil bli eta-
blerl så snart norske myndigheter
igje! overtår,styret i landet. AIle

. kirkelige embets-' og tjenestemenn;,
' sont, enten har væit-medlernmer
irv N.S. eller annen nazistisk
organisasjon, etler ved sitt forhold
til okkupasjonsmyndighetene eller
deres hjelpere har vist seg uverdig
til sin stilling, vil straks bli fjernei '
fra sine stillinger. Det samme er
tilfelle med alle de ikke-teologer
som er blitt ordinen ,etter db
særsk ilte quisl ingbestemmelser,

De avsatte prester overtar.
slraks sine embeter.

Under arbeidet med denne
oppryddingen vil det bli erablen
det meit intime'samarbeid mel-
lom statsmyndighetene 08 . dem
som under okkupasjonen har
hatt ledelsen av Den norske kirke.
Det er ruffet forberedelser til at
dette samarbeid kan skje i organi-
serte tormer.
_ Forbindelsen mellonr stat og
kirke, som under okkunasionen
ble opphevet ved presienås til-
slutning til Kirkens Grurrn og ved
at de nedla sine embeter iåren
1942. vil bli gjenopprettet på det
grunnlag som eksisterte den
9. april l940.

GJEI{(,PPRETTII{G AY T{}ULIGE' F0R[0tD I §t(0rEr{E.
VerI .en provisorisk anordning

og to kongelige resolus-ioner av
9. mars.l945 er det trukket opp
retningslinjer for gjenopprettii-
g€n av lovlige forholh' i Oe
forskjellige skolearter og i deres
administrasjon. Bestemmelsene
gjelder alle de skoler som sorterer
under Kirke- og Undervisnings-
departementet. både de offentlice.
og de kommunald, samt for ie
private, sonl mottaa bidrag fra
stat eller kommune eller soristår
r.rnder tilsyn av offentlig myndig-
het, Likeså omfatter bisteinme"i-
sene Universitetet og de ay rikets
høyskoler. og andre offentlige
undervtsnlngsånstalter som hører
under nevrrte departement.

Formålet med bestemmelsene
er hurtigstmulig å bringe skolene

og de øvrige undervisning§an§tal-
ter i normal gjenge"

De folkwalgte institusjoner
skolestyret og fylkesskolestyret
skal hurtiSst mulig gjenopprettes.
Valget skjer på den måte sorn
loven foreskriver. Fylkesmannen
sarnmin med fylkesutvalget velger
det midlertidige fylkesskolestyre,
og s& snart det nridlertidige kom-
munale styre er organisert, velges
skolestyret i de enkelte ,kom- -

IIlUll€f, r

Som medlerhmer av fylkes-
skolestyrenE <ig skolestyrene skal
fortrinnsvis velges personer som
innehadde disse ombud før 9.
april I9,tO, hvis det ikke er noe å
si qå deres forhold under okkr.l-
pasJonen.
. Forstanderskapet for de offent-
lige høyere almenskoler skal
straks oppnevnes når det midler.
tidige kommunale styre er etab-
lert. Vedkommende fylkesmann
oppnevner inntil videre departe-
n1entets representant.

L4rerpersonalets representan-
ter til skolestyrer og forstanders-
kap for høyere skoler velges på
ordinær måte så snart utrensnin-
gen innen lærerpersonalet er
fullført.

Alle de av Quisling-myndighe-
tene oppnevnte fylkesskolestyrer,
forstanderskap, skolestyrer og
tilsynsutvalg skal fratre straks.
.De er ansvarlig for at arkiv m.v.
overleveres til de lovlige myndig-
heter slmks og i ubeskadiget
stand.

Kirke- og Undervisnings-

deoartementet eller den som
reiresenterer dette, vil §ørge for
at det hurtigst mulig oPpnevnes
skoledirektøier i alli distrikter,
og likeledes undervisningsråd for
då høverc skoler. lærerskoleråd
og yikesopplæringsråd. Alle
utnevn€lser er midlertidige unn-
tatt de tilfeller hvor de tidligere
skole'direktører trår inn i sine
embeter igjen. For oppnevninger
til de forskjellige råd gjelder
samme forutsetning som nevnt
foran for valg av skolestyre m.v,

Ved kgl. resolusjon cr Kirke-
og Undervisningsdepartementet-
eller den dette departement gir
fullmakt - 

gitt bemyndigelse til,
forsåvidt de: heromhandlede sko-
ler og undervisningsanstaltei an-
sår, å treffe avgjørelse om
midlertidig fjerning av lærere og
andre tjenestemenn.

Alle lærere og andre tjeneste-
menn som har vært medlemmer
av N.S. eller på annen måte har
opptrått rnot norske interesser
under okkupasjonstiden, skal
fjernes straks. Avgjørelsen trefes :

for folkeskolen, framhaldsskolen
og arbeidsskolen: av skolestyret,
for de høyere skoler; av forstan-
derskapet, .

for fylkesskolene, folkehøysko-
lene og . ungdomsskolene: av
fylkesskolestyretr
for yrk-esskolene : av forstanders-
kapet,
for alle andre skoler og urder-
visningsanstalter: av departemeir-
tet,

0m alle fjerninger skal.. det



skje melding til påtalenryndighe-
ten samt til skoledirektørene eller
departementet.

Aile som fjernes fra sine
stillinger er under straffansvar
forpliktet til å overlevere til sin
nærmeste loresatte arkiv o.l. som
de i stillings medfør har hatt
ansvar lbr.

Lærere og tjenestemenn som er
hlitr ijernet fra sine stillinger av
lyskerne eller quislingene, skal
overta dem igjen. Det samnte
gjelder dem sorn har gått fra sine
stillinger på grunn av politisk
forfølgelse eller av samvittighets-
grunner, eller som har reist ul av
landet av samme grunn^ De skal
sende mel.ding til nærmeste over-
*rdnede myndighet og til de-
partenlentet straks, de h:lr over-
t'att sine stillirrger igjen.

Departementet har fått full-
rnakt til å gi reglement lor de
høyere almenskoler o-g for [ærer-
skolene, og kan også gi dispen-
sasioner lra enkelte bestemmelser
i lovene onr folkeskolen og i lov
orn høyere almenskoler. for sa-
vidt angår skoletid, elevtall i
klassen, fagkrets o.l. i den
utstrekning clet er nødvendig lor
å unngå forstyrreiser i løpende
sLole- og buds_ierrår.

IIORGE§ IIYE I(f;IGSMAI(T.

Konprins Olav sa nylig ien
ule at ,,et fritt land krever et
sterkt forsrar til rern om sin
frihet. "

I sin I7. nTai-tale 1944 sa

lbrsvarsminis.ter Oskar Torp :

,,Elter at landet er lritt igjen, mii
vi holde r,årt miliuervesen oppe
og skape en krigsmakt med det
hovedfbrmål ii kunne forsvare
h,iorges jord. De iørsi€ srøyter
rnå vi ta seiv, og er vi forberedl
på det vil den lørste støyfen for-
håpentlig aldri komme. Vårr
lorsvar må bygges opp med
henblikk på å kunne avverge er
lynangrep - det rnå organiseres
med lynforsvar for øye. I praksis
lbrutsetter dette rnulighet lor
øyeblikkelig mobilisering og opp-
setning av avdelinger. Dette
forutsetter desentraliserte depoter
med våpen og utstyr spredt over
hele iiindet. Det krever. fremfor
alt trening av soldater slik ar de
tblk som må i ilden hvis ulykken
er ute, er faglblk og spesialister.
F-n passende øvelsestid for solda-
ter. for bare å nevne en enkelt
fbrsvarsgren, har av lagfolk vært
anslått til omkring I år. Det er et
tungt løft, men nruligens er det
den pris vi må betale for lred. 0g
krigen har utløst i folket vårt
evnen til å stå sanrmen."

EH FRI H(}RSI{ PRESSE.

Behovet t'or en sannhetssø-
kende, uavhenSig og velorientert
dagspresse har sikkert aldri vært
større i vårt land enn det er
nettopp nå. De lovlige norske
regjeringsmyndigheter har sett
det slik at alt brurde gjøres ibr å
få den norske dagspress" i gang
igjen under frie lormer ira et

tidligst mulig tidspunkt under
frigjøringen. Man har også på
dette område samrådd seg nred
Hjemmefrontens ledelse, og det
har vært full enighet om de
retningslinjer som skulle lølges
for den bistand det eventuelt
måtte bli nødvendig å gi, og som
pressen selv uttalte ønsket om å få.

Regjeringen har prinsipieli sett
det slik aL fleste mulig norske
aviser må søke å komme ut
hurtigst mulig .når frie forhold
er opprettet. Unntatt fra denne
hovedregelen vil bare de avis-
foretagender være som selv har
kompronritterl seg: de vil bli
behandlet som andre som har
gått fiendens ærender eller beriket
seg under okkupasjonen. Det vil
trolig riråtte bli visse begrens-
ninger i fomratene på grunn av
papirsituasjonen i byen og dis-
triktet iallfall inntil de værste
innenlandske transportvansker er
over, og det vil'bli en rådgivende
pressekontroll av rent militær
karakter så lenge det er" nød-
rendig. Men ellers vil der ingen
rcstriksjoner være. Det lrie ord'
skal igjen ha srn fulle retr i

Norge. Regjeringen har håpet
at det vil vise seg mulig for
avisene i det fleste byer og
distrikter i landet å komme ut
igjen på korl varsel. om de har
vært stanset - hvilket jo gjelder
for flertallet av de norske dags-
aviser vi hadde før krigen kom.

Hvis imidlerrid fiendens herjin-
ger eller krigshandlinger.under
frigjøringen fører med seg at

avisfiykkerier eller annet mate-
riell blir ødelagt - slik som i
Finnmark - har en håpet at
alle gode krelter vil sarnarbeide
om de nødvendige midlertidige
Iøsninger som da må til for å sikre
at aviser kan komme ut. Mange
avtaler om gjensiclig bistand
aviser i mellom ble' inngått
allerede under okkupasjonep. for
at ikke de avisforetakender ikulle
bli rammet som nettopp gjennon'r
sin gode nasjonale holdning ble
stoppet av tyskerne eller quis-
Iingene. Under slike lorhold vil
okkupasjonstidens gode soiidari-
tetsånd kunne lortsettes gjennom
teknisk samkjøring de forskjellige
aviser imellom, eller andre lorJrler
for samvirke man måtte bli eniee
om" I nødslall bør rene fellesavi-
ser kunne utgis for kortere
tidsrom. Under ingen omstendig-
het vil det være noen rettlerdig
eller demokratisk ordning om de
aviser som er kommet.ut under
okkupasjonen mere eller mindre
med nazimyndighetene§ §am-
tykke, skal få noe fortsatt f'aktisk
monopol på avisutgiveise, fordi
disse aviser kanskje vil være de
eneste sonl seiv har papir og
materiell nok, eller tilstrekkelig
teknisk mannskap på plassen.. Det
vil neppe publikum tillate heller.

Yiser det seg helt umulig for
noen slags aviser å komme i gang,
vil det inntil andre ordninger kan
treffes bli utgitt ved offentlig
foranstaltning felt-trykæ med-
delelsesblad med alle viktige
nyheter og meldinger. lkke



minst i selve frigjøringsperioden
gjelder det jo om at alle er
allsidigst mulig orientdrr, både
for sin egen.del og for på enhver
måte å kunne medvirke ril at de
mange aktuelle problemer blir
løst på beste måte.

På mange steder vil det være
ønskelig at de som er vant til å
nedskrive kringkastingsnyhetene
fra I-ondon, fortsetter med det.
Og ved frigjøringen av bare
enkelie strøk av landet har det
vært forutsatt st man ordnet med
I'okale opptakssentra for kring-
l(åstlngs- og morse-nyheter
utenfra. til bruk for den foirn av
avisdrift som det lykkes å få i
gnng.

Med befrielsestroppene følger
det ellers norske pressefolk. hvis
oppgave det er å yte den bistand
som er mulig og som ønskes på
stedet. En del teknisk materiall
til avisdrift vil også komrne ved
fø.rste forsyningsleilighet. papir
vil det imidlertid være vanskdlig
å skaffe inn r4enfra.

Annen bistand som den horske
presse måtte ønske fral'myning-
hetens side vil bli gitt så larigt det
er . mulig.. Forutsetningen er,
imidlertld uttrykkelig at slik
bistand ønskes - dtn norske
regjering akter ikke på noen måte
å. lede eller på annen måre
dirigere den frie nyhetsfoimidling
og meningsutveksling. Så snari
Oslo er befridd, vil avisenes
fellesselskap AS Norsk Tele-
grambyrå begynne sin normale
virksomhet der, rensket for atl

okkupasjonstidens nazifisering,
og på ny bli den norske presses
hovedkilde for innen- og uten-
Iandsk nyhetsstoff.

I den første vanskelige ridenvil Norsk Rikskringkasting fra
London fortsatt være den beste
kilde for god orientering. Det
vil kunne ta (id før det norske
kringkaqtingsneitet hjemme er
gjenreist og betryggende utren-
sket, og i mellomtiden vil derfor
de norske sendingene utenfra
vedbli å være def allemannseie
de har vært under hele krigstiden
og nå uten at noen kan bli
anklaget for ,,ulovlig" lytting.

IIEI{ MILITÆBE

PRESSEI((llITR(lLT.
Den militære pressekontroll

er et ledd i frigjøringsarbeidet i
Norge. I ly av den beskyttelse
§om : pre§§ekontrollen søker å
gi de norske og allierte rropper
mot følgene av .en uforsiktig
og farlig omgang med det militære
nyhetsstoff, får den norske presse
det frie ord'tilbake. Ingen
aviser vil bli sensurert før-de
trYkkes. De skal ha full frihet
til å hevde sine meninger om
krigens gang, om de politiske
florhold, eller om hva sbm helst
de måtte ønske å ha en mening
om, Men redaktørene vil -akkurat som under loveh om
forsvarshemmeligåeter i Norge
før krigen - bli trukket iil
nnsvar hyis de offentliggjør noe
i sin avis som skader vår eller

våre alliertes krigsinnsats, eller
utsetter nordmenn eller våre
allierte i felt eller. i fangenskap
lor unødig fare.

Det er en naturlig forutsetning
for den venoskapelige overens-
komst som er'trutret med Den
allierte overkommando, at Pre§-
sen legger godviljen til for å
skape et godt forhold mellom
den norske befolkningen og
allierte stridskrelter, Presse-
kontrolten vil ikke diktere avisene
hva de skal skrive eller ikke
skal skrive. Dens oPPgave er å
bidra til å skape et intimt og
tillitstullt samarbeid mellom de
Ji,iiiii -iiiiirt myndisheter os\
avisbne. Derfor stiller den seg
til redaktørenes disPosisjon med
råd og veiledning så ikke den
nasionåle frigjøringskamP skal
hli skadet ved at militære sikker-
het§hensvn krenkes. Det forut-
settes lovalitei og godvilje fra
alle sidei. Men vi vet også at
vi kan regne med. den, for det
som her kreves er bare den samme
disiplin i kampen for landet
som enhver god nordmann må
vise. Den frihet våre aviser lår
til gjengjeld, er den først grYing
av dag for et fritt folk.

I{(IRGES HATIOEL§FLiTE

Ved provisoriske anordninger
om rekvisisionering av skip og
skipsbymingskontrakter av 22. .

aoiil. 
-t9ao. 

18. mai 1940 samt
3b. juni li44 ble handelsflåten

I

rekvlsrsronert av slaten, KeK'
visisjorieringen av handelsflåten
fant sted dels fordi flåten trengtes
til landets forsyninger i .den
første tid, dels fordi skipene ikke
fritt kunne anløpe nøyirale hav-
ner så lenge 'de som rådet.over
dem befant seg i fiendens makt
og kunne tvinges til å griPe inn
og gjøre eierens rådighetsrett
gjtldEnde, dels fordi det i og for
iåg var en nødvendig forutsetning
loi at flåten skulle kunne seile
og gjøre nytte.

Den første provisoriske anord-
ning av 22. april 1940 omfarter
ikke alle skip og ble avløst av en
mere. omfattende provisorisk an-
ordning av 18. mai 1940. Det
er bruksretten til skiPene som
staten har overtatt i hbnhold til
disse anordninger. Der åPnes
også adgang for skiPsfartsdirek-
tøren til, På statens vegne, å
overta eiendomsretten til de
rekvisisjonerte skiP, samt til å
rekvisislonere skip under bygning
og nybygningskonf,rakter. f)en
siste ådians er benyttet forsavidt
angår de nor§ke skiPsbYgnings-
kontrakter i Sverige som staten
har rekvisisjonert og som er
futlført for norsk regninS. Det
dreier seg om ca. 300.00O t.dw.

Ved provisorisk anordning av
30. iuni 1944 er skipsfansdeparte-
mentet bemyndiget til å rek-
visisjonere norske skiP som ikke
nlleiide er overtatt av §taten til
bruk eller eie i medhold av
provisorisk anordning av t8'



mal Iy4u.
Cjenoppbygning av handels-

l]åten kommer først på' listen
blant Norges skipsfartsipørsmå|.v, korltnter ut av krigen med
omtrent halvparten av den flåtevi hadde da krigen brøt ut.
Dc sk-ipene vi vil Ea tilbake, erblitt fem. år eldre og slitet på
skrpcne har i krigsårene vært
lanst_ størrc enn normalt. Såyt !tl renge omtrent 3 mill.
bruttotonn - kansk ie mere __
tbr å .del<ke. tapene'. den ..,opp-
samlede foreldelse" under kri!ånog den løpende foreldelsd i
gjenrei sn i ngsr iden.

^^Det _er livsviktig for Norge at
nåten bttr gjenreist raskt. I de
siste l0 år før krigen ble omtrtint
l0 proseni av den iorske nasjonal-
inntekt tjent av skipsfartsåærin-gen. Fraktinntektene betalte
l0 lrresent av landets import.
Norge kan ganske enkelt'ikke
oppretrholde en rimclig leve-
standard uten å ha en stor
handelsflåte. Flåten må ikke
bare gjenreises i kvantitet men
også. i kvalitet- Spesialskip og
kvalitetsskip vil der være mangelpå. Så vi må bygge. Min
byggeomkostningene er steget
raskt i løpet av krigen. I St5r-
britannia er de fordoblet. og de
ser ikke ur ril å ville falle veseitlig
nred {et første-

Ut over at regjeri*gen har
overtarr og fullført de norskd
lybygfl i ngskontraktene i Sverige,
har det viert liten adgang 1ii

fornyelse av handelsflåten under
krigen. I 1942 overtok regjerin-
gen sammen med andre allierte
en viss andel av de skip sonivar bygget i England i"l94l.Norge overtok I 3 sk ip på,
tilsammen 140.000 r.dw.'Deis-
uten kjøpte man 6 gamle ameri-
kanske båter. Det er ogsåct hvalkokeri urider bygning 7åi
norsk regning i England.

For å kunne gripe inn overlor
mullC.e sammenbrudd i kyst_
trafikken i de befridde områderr Norge, har skipsfartsdeparte_
mentet ratr skritt til å få oppnevnter Kystfartsutvalg som' iår til
oppgave å sørge for at den
tonnasJen som finnes til dis_
posisjon for kysttrafikk blir rik-tig fordelt over de forskjellige
distrikter ogåt rurer blir igangsatt
der . hvor det trengs. R.ek-
vrsrs_.;onsanordningen av 30. juni
1944 gir departementet den Åød-
vend.ige adgang til å gripe inn
pa drsse områder-

HAilItEtF[ÅTEilS F(IRTSÅTIE
t(RtGsll{ilSATS.

..Forsyningssituasjonen i Norgevil i,høy grad avhenge av krig-s-
utvtl(lrn^gen ute i verden og av
spørsmålet om skipstransporten.

. Den 5. august 1944 inngikk
den norske regjering en av-tale
med Belgia, England. Greken-
Iand, Holland, Canada, polen og
U.S.A. om skipsfarten. i tidet

inntil 6 måneder etter at krigen
er slutt både i EuroPa og i Østeq.
Frankrike, lndia og Atrstralia
har senere sluttet seg til avtalen
og det samme har også Sverige
gjbrr. .Så lenge denne avtalerr
vårer skal alle disse lands handels-
flåter benyttes i krigsførselen og
for tillørsler til de befridde om-
råder og De fore.nte nasjoner i

det hele og flåten skal fordeles
av et utvalg som foreløPig består
av repre§entanter for 4 av de lil-
slutlede land, nemlig USA, Eng-
E.ngland, Holland og Norge.
Denne ordning skal tre ikraft så

snart krigen er avsluttet i Euiopa
og avtaleh kalles gjerne popr'rlært
LIMA-avtalen.

Det er meningen at selve drilten
av skipene i denne perioden skal
overlates til rederne med de
begrensninger som følger av a1

stalen har påtatt seg denne in-
ternasjonale forpliktelse.

I avtalen heter det forøvrig at
skip som går i kystfart og i fart
meilonr nærliggende land ikke
skal være gjenstand for reguler-
ing av eksekutivkomiteen, men
barc undergitt en viss kontroll.
Avtalen gir ogsa de enkelte re-
gjeringer adgang til å disPonere
iine egne skip lbr helt eller delvis
å dekke viktig import. For den
noske regjering vil det altså
vær,e noe å lalle tilbake På dersonr
eh kritisk situasjon skulle oppsåt.
Fra norsk side er det tatt for-
behold om at avtalen etter Norges
frigjøring må forelegges de norske

konstitusjonelle myndigheter til
godkisnnelse.

I{ORSIG FLYI$II I I{GER,

IUÅI(UERTE, TIIltIGEfiE
POTITISI(E FAIIGEB.

,,Displaced pers<tns" og .,re'
.lugees" er ord som nå brukes i-den 

internasjonale ternrinologi i

en besteml betydning, nemlig :

Displaced perslns er sivilPer-
§oner som på grunn av krigen
befinner seg utenfor sitl eget
lands grenser og som ønsker n-len

er ute av stand til å venrie hjem
uten hjelp, eller skal sendes til-
bake til fiendtlig eller tidligere
fiendtlig område.

Re.lugees er sivilpersoner innen-
for sitt eget lands grenser. som
ønsker å vende hjem, men
trenger hjelp for 5 gjøre tlet, og
som er midlertidig hjemløse På
giunn - av militære oPerasjoirer,
eller på grunn av krigen befinner
seg i noen avstand fra sitt hjem'

Etter disse definisjoner . om-
fatter displaced person.t og re'
Jiqeei hverken krigsfanger (av
iyik eller annen ticndtlig rrasjon-
alitet) eller befridde krigsfarrger
(av norsk eller alliert nasjonalitet).
Over alt hvor britisk-amerikanske
stvrker rvkker inn, blir det
ndmlig v6dkomrnetrde ekspedi-
sjonskorps som får det adminis-
liative ansvar for krigsfangcnc.
Omsorgen lor disse er irltså en
militær oppgave.

De displced persons sonl



norske myndigheter i itørre eller del av de norske arbeiilere sommindre.utstrekninc må ra seg av. er blitt ivanii;åkr;;;i';ii';.#;li

ffii* i,i.?,i11 Tg: -?ffi r;_yl*m.rH : L§r. ;x,å:F.å;opphotder ses utentoni\:1, os li"oåill-'ivii" ["ifirr.]jåi' iiipå den andre siden sivile ut] tunneireråG som refugees.lendinger. i. Norge. NærmJre ";;b"i;;;'i;r 
disptaced personsbestemt dreier det sec om norske tnoramenn l-'rtl"f,oii- .Å-li"iiå

fnqer i Tysktand- fporitiiri Jit"iii#l i Norge) er tillagt

ff,:l q,??.I ii:iu.,:'lb,åå:* ;n*ff f:: Ul,:1": f.m:f *,
L:fr.iå*:tTlol,I.-,I1'å:t.§.x' »#ll:" t*p;; ;; ";;:;'i"';;-
Lanaoa eiler som er til sjøs,,og I frigiorte områder må statennordmenn annbt steds i u1tg1-agtl ,"i.Lli?'iå'i..i' av og hjelpe deDessuten utlendinter i Norge.av nordmenn so-m på grunn avdansk elter a,ieit nasionålitei ii;'s-å;*'d;h":# seg i noen av_(inktuderende franskmein, h_or_ ;i;;i,ii;iiråJlia, og sørge for atlendere, belgiere. potakker m.fl.). å; i.oråil;'hj".. Spørsmåletog sivile tyskere i Norce. .:' om tiiiiiiii,oåjsen henger nøyeSovjersamveldet ønsklr.at alte ;;#;';å spørsmålet om
#i'.",1å,#i,nl"',l;[l1o'o:ji]iiå:lf*r.å',L1;[*;lfi *TTmilitære status, kjønn, m.v. Dei i;;-';;'-;iliå,l'
mest praktisli ii'åJ,iåi.ut-d. i,j;*;ld:";;'*1"å.,?'ffj,i?iJ[
allierte militærc myncrigheær tar ai urueiæi'ni'uiir på sine plasseransvaret .or samtlice russere i--innlil rette minOi-gtr;;å;ffili

:!'i!#rT',,å:li'å:l",r"",n"nxl#j"::x,'-,n.rlfåå*lbetydelig gruppe relug-ees, nemlig og aeii'tå[åt trgun., vit kunnede personer som tvskerne hai oiguniieii 
- 
tånsport av arbei-tvangsevakuert fra 

-Nordnorge. 
;;il;'";;;.r'iii andre,arbeids_Il y9:' refugee-vgrepet koil- pi{iiå. ilil,' t;r'i;emstedet.mer også en stor del av de norske ' Sosiataepaii.'å.nt.r iåig", fo,politiske fanger som er

i*:',**-i*å'-ETt#ni;iålå:# "t:f r,r,;,][r.å:liil"å;flvktningprobrem-tan -"rde-se! Frvr.,iiiiiii'frl okkuperre om-i forbindelse med kriushandringei raier trvåi aei ro.egår miritærei r.Nsrge og fiendens lystematiike ;;;;rj;;.,;;rsoner som vedødeleggelser ved miritårt tirbake- tuang 
- etiii ?;uittig er bri{rtog. Det kan også renkes at en åuå['u"n-i:å n;åmstøet, potitiske

fanger som blir befridd, andre
som midlertidig er blitt hjemløse
på grunn av militære operasjoner
eller som på grunn av krigen be-
finner seg i noen avstand fra sitt
hjem, forutsatt nødvendig hjelp
og hjemsendelse ikke blir ordnet
ved tiltak av andre myndigheter.

MEIlI§IIIALOIREXT{IRATETS

OPPGÅVER.

Det sivile medisinalvesen står
prinsipielt i samme stilling som
den øvrige norske sivile admi-
nistrasjon, og dens overgang fra
virksomhet gnder den tyske ok-
kupasjon til virksomhet i de
frigjorte områder (eller hele lan-
det) under lovlige norske myndig-
heter vii finne sted etter de samme
hovedlingjer og i samme tempo.

Man må først og fremst bygge
på den norske sivile medisinske
adnrinistrasjon som finnes i Norge
og som for den alt overveiende
dels vedkommende har levert et
utmerket og loyalt arbeid under
okkupasjonen. Som kjent er det
trukket opp bestemte regler lor
etablering av fylkesmenn og
ordførere slik at det norske sivil-
styre kan komme i gang på kort
tid. Også det norske sivile
rtedisinalvesen har et slikt.ad-
ministrativt nett over hele landet,
representert i de enkelte lylker
ved fylkeslegen, i byene ved
stadsfysikus eller stadslegen. i

landdistriktene ved distriktslegen.
Medisinaldirektoratets arbeids-

felt og myndighetsområde er
under krigen midlertidig utvidet.
Provisorisk anordning om leger,
sykehus m.v. av 19. april 1940.
glennomfører full sivil mobili'
såring av alt medisinsk personell
som ikke er mobilisert av de
militære myndigheter, og en sterk
midlertidig sentralisering av ledel-
sen av de sivile medisinske in-
stitusjoner. Disse sivile medi-
sinske organer og institusjoner
kommer under alle alternativer
for frigjøring til å måtte danne
kjernen'i det nredisinske og hy-
gieniske arbeid i Norge.

Offentlige leger som er nazister
eller av andre grunner.må ansees
utsikket, vil bli fjernet;.og nye
oppnevnt i deres sted.

Medisinaldirektøren vil snder
irigjøringen være representert i
den norske regjeringsdelegasjon,
samt i ,,Civil Affairs"-grenen
av den militære øverstkonrman-
derende^s stab i Norge, foruten. i

de norske militære distrikts-
kommandoer. De viktigste oPP-
gaver medisinaldirektørens re-
presentanter i distriktskom-
mandoene (senere som rådgivere
hos fylkesmennene) vil få å løse,
kan samnrenfattes i følgende
pr:nkter: Forsyninger til sivil-
befolkningen med legemidler.
hospitalsutstyr m.v. : lormidlir:g
til norske sivile rnedisinske in-
stanser av de lovei. forskriftei
og instrukter som er utarbeidet av
norske regjeringsnryndigheter i

London; rådgivende virksomhet
i forbindelse med elablerrng av



den rlorske sivile medisinale , .sionsmessis art i landbruket som
administrasjon,. og.med utskjal"- er gjort gjeldende under okkupa-
ting av medisinsk personell'på sjonln. --

åi!:l',"f, L#'fl!i:::l"A?"..JH.,frf 
,-",.,4isi.il.*-igirådgivende virks6mhet a;

9;[,#:,1§'T]",,å,t,,llåå""i']tW!,';ir"*i:t$rf*
sons" og flyktninger; op1
av kontakt mellom deri
sivile medisinske admini
o g do åir ierte 

-,, ailir- Å ,i;#;.' : å["S]',:f; ; r.?l^1"årååi].f]åiå,,ioi-organer.: militære.rylqigh-:l:1. ;;;å;";d;";le skal ha tiuitrekvisisjon av norske sivi
rriii ågr inåie .r;'ri; ;;'å?,ii§'; å1#ååi[jåT-.xd,,n"s,i;l[:institusjoner; adminisrasjon av ;ill;Iiffiå,r"kje straks. og Land_utdeling til _sivilbefolkningen av ffilJåd;il;{:,nter hensti,er atgaver (,.relief'varer"). alte lokale myndigherer straks

LÅIIIIBRUI(ET§ GJEI{BEISIIIG f,.Yil;:i. TSOI "ÅIfJ':Jå*;
qg personer med unasjonal inn-

En verden som gjennom 6 år stilling må fjernes eiler inntil
har innstilt seg på krig og videre suspenderes, og nye lolk
krigsøkonomi kan ikke på-noen med fast nasjonal holiniirg inn-
uker eller måneder førei tilbake settes i deres .sted.
til almindelige fred-sforholdt.-n-et For å lette oppnevnelsen av nyeer stor-mangel på råstoffer, og :prOriyiii"ii'O.t vedtau endet er framfor alt - manger pd 'p-i*ir-o.'lira-nordningavr0-il-44
transportmidler. hi;r;ri;;;;-kan foretas straks

Vi må derfor Jbrtsatt stole på uten innhenieise av uttalelser
o-:ts selv når .det gjelder våre og uten hensyn til den friit-om
Itys,yl.inger. . Vi har slett-ikke kunngjøring som jordloven be_
råd til å ta risikoen ved å slappe stemÅir.
av, aller ninst når.d3t g.ieldcr den For at lan.dbruksselskapeneinnenlandske produksion oy mat, ,t.u[. ,[ål t'o,n*" i funksjonbrensel, klær os rdvorer for denne iår^fvffillrtåiget i medhold avproduksion. provisorisk anåidningav l0-l l-44Det er derfor ikke mulig i r/en bgså oppnevne Oe siiremiiitem-

første tid å oppheve eller^i noen mlr s<iÅ elleis nevnes opp av
qjennomgripende former å endp Norges Bondelag og -tfo.it
de bestemmelser av produk- Bonåe- og Småbr;kar-dg Oirsåin

disse lag er forhindret fra å
foreta valg.

. Det er dertil vedtatt en pro-
visorisk anordning av 16-245
hvoretter jordstyret og sko8ut-
valget i vedkommende herred
kan overta driften av en eiendom
eller ansette forpakter eller bruker
dersom eieren eller brukeren er
forhindret fra å drive den på
grunn av ekstraordinære forhold
(evakuering, røming, fengsling
o.l.) |

l. den første vanskelige over-
gangstid inntil kontakten med
de senrale administrative organer
igjen er blitt normal, er det
viktigere enn noen gang før
at hvert enkelt landbruksselskap
og skogselskap, og hvert enkelt
jordstyre og skogutvalg viser
tiltak og initiativ.' Målet, og
programmet for å nå målet er
overalt det sammel Alt som
kan produseres må produseres,
og intet må gå til spille. Ingen
traktor eller maskin eller redskap
må stå ubrukt, hvis naboen
rrenger den. Dette har bl.a.
jordstyrene plikt til å iaktta.

Det er imidlertid ikke nok at
de adminisrative organer gjør
sin plikt og sender ut sine pålegg.
På hver enkelt gårdbruker og
jordbruksarbeider faller det fort-
satt et tungt ansvar. Intet

- absolutt intet - må få lov
til å forstyrre arbeidsfreden.
Enhver må slrekke seg lenger enn
han v'ille ha gjort under normale
.litrhold - for det er så 'veldig

meget som står på- splll * bl,ø.
folkets ernaring og helse.

Ethvert diret<tiv og enhver
henstilling fra myndighetene må
etterleves, Under okkupasjonen
var bøndeme i det uvisse"om
de gjorde riktig eller galt i å
etterkomme oppfordringene om
produksjon og levering av
produktene gjennom de regulære .

omsetni ngskanaler.
Idag vet vi alle at dette - og

bare dettø-er rikrig, fø idag
kommer det børe vårg egne lands-
menn ril gode. Pd inter felt kan
den norske landbruksbefolkning gi
et bedre posetivt lgvis 'på sirt
nasjonale iinnelag enn ndttopp her.

Det Kgl. Landbruksdeparte-
ment henstiller at alle nazister og
personer med unasjonal innstil-
ling blir fjernet fra alle tillitshverv
og stillinger innen landbrukets og
skggbrukets organisasjoner, så
hurtig som mulig og så ettertryk-
kelig som mulig. Dette gjelder
ikke minst meierier, husstellag
kontroll-lag, regnskapslag, hus-
flidslag, slakterier, egglag, bren-
nerier, potetmelfabrikker, felle-
skjøp, salgssentralene, inn-
kjøpslag og salgslag av enhver
art. Jo hurtigere denne utrensking
foregår, jo bedre.

Det er naturlig at den enkelte
jordbruker vil spørre etter noe
mer detaljerte opplysninger enn
de som her er gitt. Hvordan
blir det med kunstgjødsel ? Kan
vi vente å få fosfat ? Enn krafi-
for ? Blir dst nok såfrø til våren ?



Kan jeg lå reparert minsl årraskin
rller kjøpt ny o.s.v-?

Til ciette kan opplyses at den
k unstg jølsel sonr må importures
:r losftrt og kali. Råtbslar er der
nok av. og det er kjøpt lnn ,50.000
lonn til cle norske fbslhtbrikker"
Frodig lbstat - superiosf:rt og
rhomasl'crsl:rt - - er det mangel på.
Landsbruksdeparrementet har
renstillet om'å få rildelr 95.000
:onn superlosfat tbr en våronn,
rg er blitt tildelr er-rdel av deile
(vanta.

Storpa"ten av verderrs kalilcrer
igger i de onrråder som, har vtert.
:ehersket av "fyskland, og det
larvært et bet-vdelig underskudd
rv kali i verclen forøvrig. Land-
:ruksriepitrtementet htr henstillet
)m en rildeling av 4.000 tonn
10".., lor første råronn..

Fcr hullhydrarkraltlor er ibr-
;yningssituasjonen bra. Land-
:ruksdepartenrentet har søkt en
ildelirrg av 100.00O. tonn kraftfbr
br de første 6 rnirneders behov.
lerav halvpa rten kullhydratkraft.l'crr. Dette kvantum er innkjøpt
Argentina, vescntlig i form av

nais. Tonnasjespørsmålet kr:m-
ner inn som en begrensende
aktor.

For eggehviterikt kraftlbr (olje-
raker o.[) er situasjonen mør-
lere. Landbruksdepartementet
rar søkt om tildeling av 50.000
onn ftrr de først 6 måneder, og
,r lildelt endel av detre kvanta.

Det er rntder krigen kjøpr inn
illt vcl 10.000 ronn såvarer i

§verige, På grunn av den lritiske
situasjon iNorge r,åren 1945
er 1.000 lonn av delre kvantunr
sendt til Norgc enda nrens iandet
r,ar besatt av tyskerne. Det er
altså tilbirke ca. 7.000 ronn.
vesentlig såkorn og grasfrø. siimt
en del grønnsaklrø og rorvekstfi.ø.

I Svcrlgc cr tler også kjønr inrr
reservedeler, safi )t iandbruksmas-
kiner og redskaper, son: slå-
nraskiner. sehbindere, noteropn-
ta kcre. d a mpfb rk ok e re. ugrass-
flrøyter ().s.v. Det er ik ke sir
stort ,antall, men det er såpass
stort at en gocl del kan bli
hjulpet straks.

Vi vet illle om tlen srore uly.kke
sonr har rammet vår nordligste
landsdel. §elv om også de s_vd-
liqcre lundsdeier har værr hjem-
søkl ar srore odeieggelser, så er
det rlog ingen sredcr llt dcn
systenratiske destruksjon er blitr
gjennomført så brutalt og hen-
Synsløst som i r-\ord-Norge.

Derfor krever denne lanilsdel
en forholdsmessig .iror andtl i de
forsyrringskjøp som er foretatt.
I)et te mii vi huske pi og ha
r nlrnnel onl det er trng ntan synes
å mangle eller bør ha lenger
syrlpå. De offer de sydligårr.
landsdeler må bære er sroie. men
vil alltid være beskjedne sert ved
siden av hva Finnmarks be-
folkning ha r måttet.gjennomleve.

IllRETTEII.

Sosialminisler Støstad urtalte i
lbbruar 1942:,.ldrettsrtennene

vil etter landels lrigjøring . selv
sørge lor å gjenreise sine orga-
nisasjoner. Det vil imidlertid
bli statsmaktenes oppgave å
\'ære med å legge til rette det
0kononriske grunnlag og ti sørge
for at idretten får den sam-
fundsrnessige plass den har krav
på både som kulturlaktor og
oppdrager, Og det vil være en-
hver norsk regjering maktpålig-
g€nde å skaffe de inidler tii veie
§{rm er nødvendigc lor den
øyeb'likkelige opptagelse av arbei-
det med å gjenreise idretren til
hvir den. skal være. Dagen vil
k<;mme da norsk idrett skal
gjenoppstå i et liitt Norge.
De organisasjoner som idrctts-
mennene selv har skapt vil atter
§amie de aktive idrettsorenn
onrkring de tillitsmenn de selv
har val-9t. "

L0ilr{§- 00

ARBEIDSVIT}(ÅR

De beslenrnrelser som har
rært girt ar okkLrpasjonsmydig-
hetene og sonr har gitt adgang
lor det ofrentlige til å regule.e
lønnsnivået - en adgang som
hle brult dels til å sette i verk
en vise Iønnsreclr-iksjon og dels
lil å gjennonrt'øre err streng
!ønnsstopp-politikk - er lirlt
hort i og med at Norge atter er
hlilr fritt.

fJen norske regjcring har den
I 5- septer-nber 1944 vedtati en

provisorisk anordning om rnid-
lertidig ordning rv lønns- ogl
arbeidsvilkrir i befridde distri k ter.

De nye lovregler srl cfrn
forberedt i samarbeitl rned Norsk
Arbeidsgiverlbrening og Ar-
beiderncs Faglige L lntlsorganisa-
sjon tar si};te på å trygge arbeids-
freden særlig i den lørste tid
etter landets belriclse. Med
henblikk herpå er det gjennom
lovregler etablert et direkte sanl-
virkeforhtrld mellom der ollent-
liges organer på onrrådet otr1 de
nc\ nte 2 hovct'lorganisasjoncr.
Anordningen torbyr ikke bruk
av streik, lock-erut og boikott
som nridler for å tvinge iianr
løsning av en interessetvist. Men
adga ngen lbr pa rtene I il å
bruke kampnridler vil .tter $n-
ordningen være avhengig av rt
vedkommende ollintiige organer
ikke vedtar ri la tvistcn hli
ilvgjort pii annen mi\te.

Flovedieglen i anordningen er
at de tariffavlalene sonr bcstod
da okkupasjonen bcgynte den
april 1940 atter skal ricre g.iel-
dende. Det gjclcler både i

privilte, oflentlige og halvofl'ent-
lige virksomheter- Denne hove-
drcgelen lrctrr rrrid!clii,l ;\ke
nt lonns_ i)u JfbrtLl\\ilf.;t,cnc er
br-rnrlct lirsi til rlet tle var {ør
Q. april I9.l{) Trcrtirrrt,t inn-
l'ører anortlningcn en rukkc rtyt
regler tirr lrcrlgangsntilten Ied
gjcnnontlirring :tr krar oiri cntl-
ring i trclligere tarillavtaier. Nolsk
Arheidsgireribrenrng og ArLrci-



dernes Faglige Landsorgani sasjon
er gitt lullmakt til å gjøre vedtak
om endringer eller forlengelse
av tarifferte lønns- og arbeids-
vilkår også for bedrifter og
arbeidere som står utenfor disse

skal kunne foretas med hans
godkjenning,

BASJ(lI{EBITGSSYSTEHET

F(lBT§ETTER.

Iøshetsnemndene igjen tre i virk-
somhet.

Kongen vil kunne påtegge
meldeplikt for arbeidsløse. Han
kan også innføre registrerings-
plikt for personer som er i
arbeid hvis dette skulle rise seg
nødvendig på grunn av mangel på
arbeidskralt i visse yrker- elier
distrikter. Dessuten vil Kongen.
når almene hensyn tilsier det,
kunne bestemme ar driftstans
eller driftsinnskrenkning ikke kan
settes.i verk uten etter samtvkke
fra arbeidsdirektoral.er. os ai ar-
beidstorhold ikke uten sa".tvkk.
fra arbeidsløshetsnemdan kan
bringgs til opphør ved oppsigelse
som ikke er ledd i en arb'eidsstans
etter arbeidstvistelsven. Videre
kan bestemmes at arbeidere ikke
uten lbrhåndssamtykke fra år-
beidsløshetsnemnda kan' forlate
arbeidsplasser som. ved frigjø-
ringen er blitt uten arbeidsledelse.
Disse bestemmelser vil bare bli
satt i verk i den utstrekning det
riser seg helt påkrevet.

IRAITSP()RT.

AIlHIT ISTRASJOI{EII.
Den offenrlige transportadmi-

nistrasjon som har virket under
krigen, og som i så stor ur-
strekning har bygget på det
apparat en hadde tør 9. april
I9zt0. vil bli opprettholdt inntii
videre i sin nåværende lorm.

B0UG§PtrRSMÅLET.
Regieringen har gitt regler

som åpner adgang til rekri5i5j6n
av husrom. På dette området
følger en i det vesentlicste de
regler som har vært anvendl under
okkupasjonen fra Adnrinistra-
sjonsrådets tid.

Det er besremt at de regler orn
krigsskadetrygd sonr har vært
praktisert i Norge under okku-
pasjonen. og som bygger på de
lorslag som var ferdigbehandlet
før 9. april 1940, vii bli anvendr
jnntil videre i den utstrekning det
er mulig.

Regjeringen har lorøvrig under
utgreiing spørsmålet om e r-
statning for skader og tap som
krigen og okkupasjonen hur
voldt.

I(8 I G§PE]ISJ (,II ER II{G.

Regjeringen har gitt regler om
krigspensjonering lor nrilitære og
sivile. Anordningene følger stort
sett de regler som har vært
anvendt under okkupasjonen, og
som bygger på instillrnger lra det
upolitiske utvalg som Admini-
strasjonsrådet nedsatte sommeren
1940.

sJ0F0rxEilE.
Norske sjøfolk som har seilt

ute under krigen, vil bli srikt
hjemsendt så snart det lar seg
gjøre. Dette lorutsetter imidlertid
bl.a. at mannskaper til av;løsning
kan bli sendt fra Norge. Handels'

organisasjonene. I samsvar med
dis-se regGr er det metlom Norsl. -,^Yi.t , lTJo^T-:.trngssystem soq
ÅiueiålEi"e'ro;;ilt-;;' ilili:,s1119,t. i, l^': *k uperre Norge må
dcrnes F-aelisi Landio.åni.urlån rnntrl vrdere lortsetle'
å;;in';ili;, .;;*";;';.,il Inntil nye forsyninger kommer
i;ffi;;.*-r;,ri"nirii*s". 'åoiii inn,.og en får.bedre oversikt uver
i-s;d"'-å; iiiilnS'åiU.iå.*".i situasjonen vil rasjonene bli sonr

det loretatt samme regulering tØrn;,-,^-r^rr,--^-
som fbr arUiiAeie i ";;;r;;E Overholdingen av lorsyningsog
[iåiift,,i --f.i:-råtå."firii] rasjoneringsbestemmelsene er en

slonæier er oit ør"titt iig*iJri"- :i'ffl"""§:"k, like viktig som
gei *,n gri.mtiiri'iii;;;;å; :8,_i.I:It^ffd å?$:l^9.1,y.11::
i-ønnspåte!g. For de kommunili 3I*,Yl3ill"!l:.^I rtsnrKerse ur'o\er
;r-_iirt#å*;il"r;'-;;t;;å;;; *:_l,q,"l,g:.llfener vl være en

åE i,"*ij",i"iii'; ;;-;;å k:*1,19.^ll._ldjs ror nordmenn.
#.skilt il;;å"ing -;nrrått rH 4"ltti"gro'ordningen . o-m straff
svarende lønnsresulerins.;:' i;, for svarthandel og snikhandel er

iJ,iiii 
" 

ii"r iå;d?i;;:' å".;' i, ;;; l{1. !91 -T..l -'qm-t 
i d i g e r s t ra ffe-

åe a.ueroiiirrE;'iiil ;;.,ilil;r *r1.;ll:1::.':,.i rorsvniingsrovn
,åo gyraie ta.rru"Gr"-,- ;i;r ';; Ll"? 11 I'^,1 

.I:^..1p:l-:,c^^?T 
^,1lønnSindri-neer som er'siennom_ Sam§var me0 DjStemnlelsene om

ført siden glaprit 1940 i(te falte !..,:.1P1tj.o]l ^L'et 
Kan roømnres

[ort-'"iin ' ;IA;.q ;;'" ;i.': :11.^'-:l^Y^1:l-'om 
rengselstraff ror

*lsl i"d,un"in- 
-iå"' 

r.å t"" gi- ?::'il:!,.l :?'.-9§__9:"_^ j:If:J,.:
nerElle-regler om reguleiinger-iv I3:.,:c^Y-l': Iraoønrt relren rrr a

disse løniene, slik åt en d-erved urøve nærlng'

HilJå.'t#"iåiå'ffi:'1:,il;i; BEsr(JEFTIGErsEs-
under. okkupasjonen.^ På dette SpOnSiiÅLETområde kan det også gjennom
føres en direkte offentlig kontroll Tll å løse de mange vanskelige
med lønnsutviklingen etter fri- beskjeftigelsesspørsmål er det
gjøringen, idet riksmeglings- opprettet et midlertidig arberds-
mannen om det viser seg nød- direktorat. Under clirekroraæt
vendig kan lastsette at endringer i opprettes lylkesarbeidsnemnder
ikke tariffsatte lønnsfoihold bare og i kommunene skal arbeids-
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depirrtenrentet vil derlbr gjennonr
spesielle representatnter, tilknyt-
tet distriktsdornmanc'loene, sørge
for at rekruttering av. slike av-
løsningsmannskaper blir satt i
gang snare§t.

De nødvenclige lbrlbyninger
er truffet I'or at avdøde sjøfolk
etlerlatte midler snarest mulig
lran bli rilstillet de etterlatte
gjcnnom r edkommcnde skiltcr-
etter.

Post til sjøfcrlk i utcnriksfarl
kan sendes under adresse: I",etter
Oflice,'l-avistock Hoirse, I*avis-

'tock Square, Londori, w.C.l, Hn
har ordn§t del slik åt denne
posden.kan kcnrnre lianr til
adressatene så fort sorn rnulig.
Anmodning onr å etterlyse nord-
menn i utiasdet kan senrlds til
samnre adresse"

POSTUESEI{ET.

Det er trykket et relativl begren-
set opplag av nye norske frinrer-
ker, sonr vil bli satt iornløp
stra k s.

§UALBARIl.

A{rrrini*trlsionen på \ralhartl
vil bli gjgnopprette{ i norma}
lornrer straks dcfla er nlulig, og
grubedriften bli g.je oi:pptalt, lJrr-
cler krigerr har k ullselskaPenr:
utarbeidet plarrcr tirr gicrlopn'
blggirrgin ()g lbrtt;ttt rnnkjoP
av nritskirrer, utsly"r nl.\'. Ijval-
barcl har vært uncler norsk
milit.§r kortroll sitlerr mai 1941,
og err <lel firrberedende ari:eidcr
på srcdct cr all*rcdr ttt{crt


