
Kamera“

A ;3` 6

Oslo, 19. juli  1941.

ArbeiderneS .fU2ige..Lane sorganisasjon har ennå ikke fått
svar på henvendelsen til ReichsEcontuissat og de krav SOM hen-
vendeIsen inneholdt, er ikke oppfyllt. Tross en serie purringer og gjen-
tatte henvendelser tIl den tyske evdeling som Låndsorganisasjonen har vært
henvist til  a usamarbcidemed, svdelingen for "arbeid og sosialvesen" som
ledes av herr Lasper. De ti1litswenn som ble kastet i fengsel fordi de  pa
organisasjonens vegne sa fra om de uhyrlige tilstanne 14S-styret har ført
land og folk onv I. L.O.'s nestformann Ludv. Buland, Kommuneforbundets
formann Thorbjørn Henriksen, Lokomotivforbundets formann Narvestad, og
Postforbundets formann O.Røyne, sitter fremdeles arrestert, og det fore-
ligger ikke noe tilsagn om at de vil bli satt på frifot. Og det foreligger
heller ingen konkret innrømmelse av de øvrige krav sekretariatet bar satt
opp som betingelse for å kunne fortsette i sine tillitsverv.

I hele forrige uke gjorde Landsorganisasjonens ledere dag-
lige forsøk vå å komme på talefot med tyskerne. Først lørdag ble de tatt
mot til en konferanse hos herr Kesper. 1 denne konferanse deltok Jens
Tangen, adv. Hansteen og Henry Hansen. Ue ble møtt med den noe overras-
kende beskjed at den tyske sosialavdelingen heretter ikke ville komme til
å na noe mer med lagorganisasjonen å gjøre, men at den virksomheten denne
hittil har utøvd fra na av skal gå over til det nye "Fagforeningsdirekto-
ratetl, der den for canske andre meriter enn fagforeningsarbeid kjente
nazist, den nye  dordførera  i Aker, Edv. Stenersen, skal vane generaldirek-
tør og everløveren Erling Olsen •irektør. Herr Kesper laget så et takk
og farvell - men det lyktes ikke  a  få noe ut av ham med hensyn til det som
L.O. hadde reist i sin henvendelse til Tereoven: Etter denne konferanse
har tysnerne tilstilt L.O. og forbundene en skriftlig beskjed om at de
har latt seg av1dee av dette direktoratet, som har overtatt de funksjoner
tyskerne ffree har forvoltet.

Det er inddlertid ingen grunn til å tru at tyskerne -selv
om de gjør denre omeående bevegelse - gir fra seg en tøddel av sin inn-
flydelse. Det er snarere all grunn til å frykte at de vil stramme tøylene.
De velger å tre i bekgrunnen,  oc  lar det nye kontoret og de dertil egnede
redskaper arbeide for seg. De kan selv gi direktiver, men avlaster seg
for alt ansvar i ennå sterkere grad enn hva tilfelle nittil har N)aTt. At
dette også er et ledn i bestrebelsene på  a  ignorere Landsorgentsasjonens
klare s'Eandpunkt til situasjonen, formulert i henvenielsen til Teibc7en,
er neppe noen av fagorgerdsasjonens tillitsmenn og w dlemmer i tvil om. ,

Landsorganisasjonens ledelse er imidlertid ikte ttesinns å
gi noe kjøp  nar  det gjeller de vilkår som er oppstilt fagorganisasjonens
fortsatte beståen og virksomhet.

Senreteriatet og forbundenes ledelsa fastholder at de arre-
sterte tillitsmenn sknl s1ippes fri, og at det fremtiden gis tillitsmenn
fritt leide når de talew organisasjonens og arbeidernes sak, de krever ad-
gangen til å arbeide for lønnskompensasjon for den trykkende priestig-
ningen, de fordrer slutt på inngrepene og innblandingen i interne forhold,
fremforalt vil de ha seg frabedt NS.-overgrep og innsetting av nazikom-
mis=er - og hvis disse ønsker ikke blir opptyldt, har de klart og uten
omsvep sagt fra hva som vil skje.

Det er dette som ligger til grunn for det nye vedtaket
Sekretarlatet har gjort og som alt har vunnet tilslutning i vide kretser
av fagbevegelsen. I møte  16.  juli er følgende uttalelse enstemmig vedtatt:
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Sålenge det ikke er gjort klart hvorvidt det kaa regnes med
holdbare arbeidsmuligheter for fagorganisåsjonen i tiden framover, jfr.
Sekretaxiatets brev til Reichskommieuar av 30.juni  1541,  vil deZ etter
Sekretariatets mening ikke være grunnlag  for  fagorganisasjonen til  a  inn-
tre i saiciarbeid med det nyooprettede Direktorat for arbeiasorganisasjoner.

Jens Tangen og andre tillitsmenn fra Landserganisasjonen her
1. en konferanse med den nye "fagforeningsairektr", Stenersen, medaelt ham
om dette vedtaket.

Det er ikke inntrådt noen vesentlig enaring i den laglige
situasjon når dette skrives. 'Bortsett fra at det naturligvis må virke inn
på fagforundenes eg fcreninganos virksoulhet at fagorganisajonen nå er løs-
gjert  Ita  tyskernos dixehte ,ormynderskap, sanitidig.som crganisasjonen

har eagt fra at den ikko vil ha noe med nasifilialen i Tr onaheims-
volen 2 å gjøle før det ex gitt forsilcxing cm holdbare arbeid.smuligheter
fox orgerUsasjonen Cet er  nOt  nå tngen grunn til å iorelegge fagpladene
til sensur, det er ikke eålTevd. å :Y?ke oM gedkjenning  pa.  0'ånnomi::ke dispo-
sisjoner av noe slag, nå 1:_an fereninger ok foxaund ihnrette seg pà ikice å
la hvericen quisliaw,enc  ener tys),!:c7ne kjfle seg i kortene. Så iår det bli
dexes scak å ta,a-fi2"2,Te

Fagorgmisasjonon her stakot  opn  sin  kan0 - og arbeiaslinje
for den narmeste tiden. Den er alle fagoxganiserte enig i.-Og den vil bli
fulgt. Velger våxe motstandere å la det stå til og vil de ikke imøtekomme
de reiste kravene, kommer de med nye ranker og ariBiag, vil de møte en kemp-
beredt organisasjdn, preget av saAhola og frihatstraing.

“Yultureppløsnings-departementet" 112T na gatt til beelag ev
en mengde utmerket norsk literatur. jenne gang er detmest adbeider-lite-
raturen som skal vekk. )ssker20111 vi har lart å helde 2V og som vl har nyt-
tiggjort oss i arbeidet vart er nå ute PV handelen. Bet gjeller eCker av
HalVden kent, Halvadh. Lange, kinax Cerhardsen, Arnulf Pverland, NordEn1
Grieg, Håknn Lie, R.J.:lijartøy,C.J.-dambro, bigrid Undset og mange, mange
andre. Alle skr ifotr utgitt av konaunistiske og syndikelistiske for-
lag er slettet totalt. Hvor latterlig eet hele er, ferstar vi har to song-
bøker er beslaglagt nemlig "Arhoidersangeok" og "Arheiderbarnoe songbek"
Tdpelig bandling. And kan ikke stenges ute. Tanker kan ikke beslaglegges.
Heller-ikke en levende meleal:

Norge for folket - fra hytte op hus
sterkt skål det stige som vårvinnens brus
juble sinsang hvor maskinene sldr,
nynne ved alsk og ved pult oti kontor
og storme ut til havets menn som tar sin tørn ombord:
Plass for OSs alle. plass for olle som vil:

YU9GF-J

Erling Olsen - kaaAer til å stå som norsk fagoevegelses
største nulsl1ii3fl  glkk  ifjor streks etter krigsutbrundåt salanen med
Halvara Olsen og Hakon moyer i soann meu nezisterne for å forsøke å erobre
fågorgandsasjonen. Han Var Med og loget en egen orgenisasjon til det for-
maIet. Han V-Y2 med og tillarød nazistene flarCeider-representasjon" i en
hazistisk regjering. tan unnrettet seg i forvisningen om 2t “kmigen på
kontinentet er avsluttet med setr for Tyskland", som det ble uttrykt i et
program som han V92 undsrskrivor av. La nazistene foretok sitt store kup
den 25. september ifjor, var han ogsd med og inntok plass2n som nazistisk
observatr i Landsorganisasjonen. Han utbygget sitt semarbeido med
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Halvard Olsen, bverre Kxogh og andre nazistiske leiesvenner. Han ble med-
lem av arbeidslov-kommisjonen. Men i fagorganisasjonen ble han ensom -
Han ble etterhvert sløv i arbeidet. Likegla med å møte pd kontoret. Var
meGt å finne på restauranter. Han glidc i ørske. Det ble stadig stillare
am ham.

Men plutselig trådte hanifram på NS' faggruppeorgan5sasjons-
kursus  og erklerte seg som medlem av "partietd . Nå er ban belnnet mea
stillingen som direktCr i dot nye Dircktorat for fag-,:oroningssp5rsmnl.
Hdr  skal bnn nå sitte som nazistisk vaktbinje for den Or9enisacjon ntrar han
i =ge ar har hatt sitt levebrcd. Vi fa6organieerte har inke  mye  a  vonto
av ham. Han har ikke lenger nosn vilje til at organisasjonsn skal andiue.
Hen uttante selv  pa  det nevnte Tni-kursus at "Det er staten som skal 15se
dtsce  snntomal -"  Og han begrunnet stn innmeldelse i NS med at  han  ville
mtetdirke "til den nyordning som det tyske folk arbeider for". Tydeligere
kan  na n inke få sagt net: Han er i tysk sold og vil arbeide for at stnten
skal ovortn løsningen av lagforeningasinsmalene.

En sltk mann er leder for det kontor som skal overvake
fagorganisasjonens yirksomnet. Vi fagorganiserte har noe i vonte ser dot
ut til - - - .

.V.
De kvinner og menn scm RV Tertoven ble avsatt fra, eine hverv

som formenn i de  43  landssammenslutnanger som gjorde aon modtge henvendel-
sen av 17.mai i år, alapp ikke med let. Forforlgelsen glkk videre,
også allesammen snarket ut av sine yrker. Det er ogsa  skjeda etter beslut-
ning fra "høyeste hold". De har fatt avskjed i heitond til en akrivelse
fra 'regjeringspresident" Yoch som opptrer  na  Terbovens vegne.

Denne skrivelsen som er sendt til kst. Jonannssen og av nan
ekspedert videre til kst. Hustad, lyder:

11-De på vedlagte liste oppførte personer has unnertegnet den
tidllgere bekjentgjorde henvendelse til  meg av 17.mai 1941, en  henvendelse
som i sitt inhholci i enhver henseende strider mot de retningslinjer sorJ
ble trukket  one i Relchskommissars  tale  25/9-40, uisse statstjenestemenn
hnr termed forbrutt seg mot I i forordningen  9v 4. oktober 1940.

Dissa PerGoner har gitt tilkjenne, at da i sin grunnieggande
holdning ikke  er villige til å understøtte korges gjenOppbygning. Jeg v-en-
ter derfor at De omgående tar de nradvendige skritt til a få undertegnerne
fjentet fra statstjonesten. Videre skal de nevnte nersoner fratas sine
5vrtge offentlige oppdrag,"

. Denno naziGtiske bannbulen ramer blant manne andre ogoa
våre tillitsmenn Naxvestaa, Dernhard Lndresen og nCynn, Som 9,11e i

til fengseldstraffen  CgJ GT kastet ut av de stillingcr de haene
Samie skjebne er raindt de ledende tillitsmenn i de dvrige forbuna. -±eolk
1112d  op.til 40 Ars tjeneste matte gå  na  danen

. V .
Je fleste av oss øyner nå avslutningen nå krigen, og stadig

flere tax opp med seg selv og blant kamn-ater sp?frsmålet om nvilken stil-
ling organisasjonen kommer til  å  innta etter at det navarende  ustyrei blir
avløst med ordnet,demokrati. Her  na  vi merks oss at orgenisasjonene under
de nåtph .ende forhold ikke kan ha noen nevneveraig netydning. Hvis de
prøver  å  hevde seg, blir de slått ned pd. Ug lederne blir satt i fengsel
eller konsentrasjonsleir. Organisasjon og diktatux kan  ikke  trives sammen.
ben mangel nå samfundsorden, scm idag er fremberskende, vekker hos alle
gode norr'tminn viljen til  a kunne ta et skippertak for  a  bringe tingene på
plass igjen. Det er nettop her organieasjonene skal ta sitt store løft.
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FR1 FAGbEW,C3L8E.

Organlsasjonene hadde nådd langt fram 1 det norske demokrati.
Organisasjonene gikk aktivt inn for løsningen av utall1ge samfundsviktlge
funksjonerg. De var et ledd i samfundsapparatet. Derfor vil den  nye  dag
over landet igjen vite å finne organisasjonener som på alle måter vil sette
ryggen til for å gjenreise landet. På arbeidslivets omrade vil fagorgani—
sasjenen igjen vare  a  finne på fremste plass.

Men betingelsen  for  at fagorganisasjonen skal kunne løse
sine oppgaver, er at den har albuerom, at den får fxihet, men at den også
vet å bruke sin frihet under samfundsmessig ansvar. Landets næringsliv
skal reorganiseres på sunn basis, den nazistiske korupsjon i arbeldslivet
skal fjernes. Arbeidslivet skal settes inn for å heve folket ut av den
nazistiske nengemyr. Her trenger vi en fagbevegelse med fritt tenKende
oa  fritt talenfte medlemmer. kort sap.t izinfunnet trenger en


