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"lov om Morges nasringssamband" og kampen mot
nyordningen innen organisasjonslivet, - Verv-
fronten_~ kontingentnektelsene -_d0dleggingen,

Om Gorges nffiringssamband, som ble opprettet ved Iferingsdeparte-
mentets besiutning av 1/5-43, er na utstedt en egen lov, nr. 5 av
7/9 i ar,

Vi skal ikke her gjennomga loven i detalj, men ti0ye oss med a fes
te oppmerksomheten ved de av dens bestemmelser som bersrer sentrale
sider av nteringslivets og herunder industriens kamp mot nyordningsbe-
strebelsene innen organi.sas jonslivet.

I lovens § 14 bestemmess

"Iferingsdepartementet kan palegge medlem av nseringsgruppen a ta
mot verv son tillitsinann innen nsringsgruppen, undergruppe og underav-
dcling av denne.-"

Det sier seg selv at den nje lov ikke vil foranledige noensomhelst

f orandring i den faste lioldning den he It overveiende del av norske in-

dustrimenn iiittil har vist overfor fors0kene pa a overtale, true eller

tvinge dem inn son tillitsmenn i nyordnede organisasjoner. Det dreier

seg jo her om et klart personlig samvittighetssp0rsmal som bare kan be-

svares pa. en mate, uten hensyn til lover og straffetrusler.

Parolen forblir den same: •^§£P-_P§i§r_seg_under_noen omstendigheter

verv_i_nyordiiede 0rganisasjoner^

Innkreynlnyy.. av opplysningerr-

I den nje lovs § 20 bestemmes;

"Medlem av nsringsgruppe plikter a gi Norges najringssamband eller
nseringsgruppe eller den som de gir fullmakt enhver opplysning som de
krever for a. kunne giennomf0re sine oppgaver etter lov eller vedtekter".

Det har "...sle tiden statt klart at Industrien ikke 0nsker noen ny-
ordnede mellonledd aellom departement og bedrifter, og at bedriftene da
ikke selv ma. medvirke til a skape en saklig basis for slike mellomledd

uansett hvilke lover som ser dagens lys. Parolen er stadig den samme

som far: iif£ê _-'1;i'_be_syare_fpresp0rsler_eller_utfirlle_sk_Jjem.aer_ay_noen.

vi kommer inn pa den nye situasjon kan det ha sin interesse a

rekapitulere kontingentsp0rsmalets utviklings

I begynnelsen av januar i ar utsendte industriforbundet "kontingent"

i
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krav? hvoretter fabrikkene ble etterlignet for et belcp for de tre nj- '
ordningens kvartaler av 1943 > som svarte til 2 o/oo av bruttocmsetningen.
Det ble samtidig meddelt at Nserings depart em entet hadde godkjent bereg-'
ningsmate og -sats* Innbetalingen skulle skje innen 15. januar under
trussel pm anmeldelse i henhold til gjeldende straffebestemmelser bl.a.
inhsatsloven.

Det store antall bedrifter som ikke betalte fikk en purring med ..
frist til 3l/l og gjentagelse av truslene - "ytterligere varsel gis ikke",
Heller ikke purringen gay et:ter det man har grunn til a. tro, det 0iiskede
resultat*

Blant de :ikke betaTende bedrifter, var det endel som deponerte be-
l0p"et i Gorges Bank for a, awente resultatet av en prosess fra forbund.ets
sid.e» En r-ekke andre sendte inn kraftige, motiverte protesters Dels ble
konstatert at ordinser kontingent for 1943 allerede var betalt til det
frie industriforbund? ..dels, ble reist sterke tvil med hensyn til hjenmielen
for kravetj, det ble konstatert at beregningsmaten og den fcuzsyde bel0pene
ville komme opp i, karakteriserte utskrivningen som en skatt som trengte
formell skattebeslutning, det ble henvist til gjeldende prisbestemmelser
etci Det ble ogsa konstatert at saken ikke en gang var behandlet korrekt
i formell henseendej idet kontingenten etter forbundets egne vedtekter
skulle vasrt dr.0ftet i radsmatej og beregningsgrunnlaget skulle v«rt fafr-̂ -i
satt etter innstilling fra sentralforbundene.. 1-Ioe rad eksisterte ikke
den gang mer emi na, og bare et fatail av de 13 planlagte sentralforbund
hadde fatt fprmenn ;(nazistiske.)e ;;

-Det reelle hovedgrtmnlag for protestene var at man ikke frivillig
betalte kontingent til et "industriforbund" som er et ledd og redskap i
det nazistiske statsmaskineri, istedetfor a. vssre industriens eget frie
organ som skal vareta neeringens interesserc

I juni maned ble kravet om kontingent for 1943 fraĵ ajlt.? samtidig
som det ble utsendt krav om kontingenx for 1944 med frist" til .1, juli
og underbygget med truslero -^erved var den innvending at kontinganten
allerede. var beta-lt bortfalt, eller'anr nran vils tatt til f0lgeo - Som
for meddelt kcm man etter meget grundige unders0kelser innen de forslc-;el-
lige bransger til det resultat at bare en nazistledet og to andre be-
drifter hadde etterkommet dette krav. Ytterligere endei bedrifter de-
ponerte bel0pet i Korges Banko

Den nye "lov" har s0kt a, avhjelpe a H e de juridiske og for::ielle

mangier som heftet ved tidligere kontingentutligninger, Disse koniin-

gentkrav er saledes innrommet a. hvile pa sviktende forutsetiolngar, Makt-

haverne har altsa, for aimen gang mattet gi etter for tyngden i den argu-

mentas.jon som har veert f0rt«, Det liar igjen vist seg at £et_.jix^ter a

gj0re motstand,

Nar de tidligere "kontingent "krav hviler pa, bristende forutset-

ninger? ma konsekvensen da \^re at det ma utsendes nv_e_ krav? n,a«of makt-

haverne har iggen utspillet. Slike nye krav kan ventes ii&r son heist,

men det er ikke sikkert at de nye krav er mere juridisk holdbare ens. de

gamle var, Eravene -ma derfor studeres n0ye. Ved de foregaende koritin--

gentkrav har omsetningsoppgave og derav f0lgende kontingent vs'rt innl^re-

vet samtidigB Da imidlertid omsetningsoppgaver eller oppgaver over

andre faktorer som kan danne grunnlag for kontingentberegningen overho-

det ikke skal gis, kan man selvsagt risikere skj0nnsmessig utligningo

Ingen n££sk_e industrimenn kan frivillig betaie "kontingent1' til de tvangs-

organisasloner som er dannet mot deres vilje, eg det eneste fe



er derfor fortsatt_a_unnlate §_betale_og_la_seg_overga__titpantning^ en-

ten det gjelder det hele arskontingentbelop ellerdeler av dette* Denne

gang b0r der i forbindelse med eventuell utpantning ikke skje noen de-

poneringj idet det bare kan lette inndrivningen, .

Da bestemmelsen er karakteristisk for hele tidens system, vil vi
henlede oppmerksomheteh "pa. den nye lovs § 18 som guelder klage over bl.a.

: kontingerxt-utlignirigens Medlem kan kiage til Norges naeringssamband, og
dett.es avgjerexse kan iggen ankes inn for en nemnd- pa fern medleinmer,
hvorav t"re oppnex*ne*s ay justitiarius i h.0yesterett- og de to andre av
n^ringssambandet (hvis avg^relse skal proves! )o Hvis noen pa grunn av
en helt •uhyrlig feil i. forbindeise med beregningen 'skulle komme pa den

..tanke a klage eller anke;, ma vedkomineride derfor vffire oppmerksom p& at
, han bare blir en kasteball mellom nazistinstitusjonene, idet 30 savel
h.03resterett som nse ring ssamb and et er helt nazifisert.'

. • .._ 000 -

Den "nasjonale" arbeidsinnsats - nye metoder.

i var utgave primo September gjengav vi et opprop fra Hjemmefronte. .3

ledelse vedr0rende arbeidskontorenes oppnevnelse av seeratvalg til g'jen-

nom.gaelse av bedriftene med sikte pa a bringe pi. det rene den arbeids-

kraft Som d_ir_ejfcte,. kunne frigjores for annet arbeid, I oppropet ble

nevnt at en representant for disse utyalg ledsaget av: to hirdfolk var

begynt a opps0ire bedriftene utstyrt med fxillmakt fra riksfullmektig

Astrap, Det ble i den anledning konstatert at parolen for bedriftsle-

derne var klars De utskrevne som. selv tar et nasjonalt standpxinkt, ma

hjelpes best riulig^ og ££gis5rS±^riS22^fir-S£^_51^ ^^^-BMS^i^S1

En annen metode fremgar av nedenstaende opprop hentet fra en st0rre

oversikt:

" I disse dager har en'reklce bedrifter og etater fatt en meddelelse
fra Beieiiskommissar om at vedk» bearift som ansees livsviktig skal fylle

vftt et skjema med navn og data for alle sora tilh0rer arskl. 1924 forat
Reichskommissar kan ssrge for at disse ikke blir utskrevet, Denne nega-
tive registrering tyder pa, at det forestar utskrivning av arskl. 1924-O.
Henvendelsai kan se. besnasrende ut, men den ma ikke besvares da f ronten
dermed kan brytes» Mjrndighetene. kan ved disse oppgaver skaffe seg over-
sikt over hvor mange eldre det ma skaffes for a erstatte de unge, og
dette vil lette,r makthavernes registreringsfors0ko Blir endel arsklas-
ser utskilte? vanekeligg;'0r dette situas icxien for de andre« - Krigs- og
..livsviktige bedrifter b0r ikke S0ke a skaffe seg generell-fritagelse for
..sine funksjonssrfer, men oppta arbeidet med a anke og s0ke a fa hver en-
... kelt fritatt. Dette vil ogsa. gj0re fronten bredere«. De-mange anker vil
skaffe registreringen masse arbeid- Parolen er; Ingen sp0ramal qm_regi-

f elles"frorit mot registreringeri, "

Istedenfor a, ga, den positive vei ved direkte utskrivninger slo man

altsa. her inn pa. den-indir^kte linjes a. soke a fa materiale t i l a. skille.

ut de funks.] onsrer og arbeidere soiii ikke skulle utskrivesf ved' a. lokke

med begunstigelsei% flensikten var- let t gjennomskuelig} og alle vakne
• ' , • • • • • '

og ansvarsbevisste norske industriledere avvi.ser ..selvsagt henvendelsene

og unnlater a meddele opplysninger eller-utfylle skjemaer.
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Det advares ogs&. mot et sirkuleere som Oslo Arbeidskontor nettopp
har sendt ut og som lyder saledess

flFordeling_av_arbeidss0kende_ungdom__(15_;_17_§r2^

Med den radende mangel pa arbeidskraft, ser Oslo arbeidskontors
Ungdomsavdeling seg n0dt til a. sikre en mest mulig rettferdig og hensikts-
messig fordeling av den ungdom (15 - 17 ar) som S0ker avdelingen.

For a sikre de yngre arbeidstagere den best mulige faglige oppl&—
ring, vil disse fortrinsvis bli tilf0rt bedrifter som man idag anser
best skikket til a. forest a opplering.

Pa grunnlag av beh.ovsmelding fra si ike bedrifter vil den arbeids-
S0kende ungdom bli fordelt. Deres bedrift antas egnet for opplsering, og
en ber Dem derfor utfylle vedlagte behovsmelding og sende den snarest
mulig tilbake til Oslo arbeidskontor, Ungdomsavdelingen. Videre skal
en anmode om a. fa, oppgitt navn og telefonnummer til den som forestar
inntak av arbeidskraft ved Deres bedrift.

Mulige endringer i bedriftens behovsmelding kan meddeles i tif,
15 690, app. 444."

I dot nevnte skjema for "behovsmelding" kreves bl.a. oppgave over
bedriftens antall fagarbeidere? Isrlinger og andre arbeidere samt opp-
lysninger om behov for•larlinger i 1944/45.

Bedriftsledelsens standpunkt ma her stadig vasre det samme, og be-

hovsoppgave eller muntlige opplysninger. gis ikke.

Zrav_om in.terne_bedriftsopp_ljsninger^

Ved siden av de mange skgemaer til utfylling som utsendes av makt-

haverne og som ma sees i direkte forbindelse med utskrivningen til "na-

sjonal" arbeidsinnsats, bombarderes bedriftene ogsa til stadighet med

skjemaer, dels for spesialopplysninger og dels opplysninger av mere om-

fattende art. Et eksempel er omtalt i nedenstaende nylig utsendte opprops

"Man. er blitt oppmerksom pa at iferingsdepartementet, Avdeling for
, - Industriforsyning, har sendt ut "Eundskriv Jern og Stal nr. 30", hvori
kreves en rekke omfattende oppgavere

Det sier seg selv at ingen nasjonalsinnet bedriftsleder gir disse
opplysninger om sin bedrift og dens utrustning. Det bar sta klart for
enhver uten naermere begrunnelse.

De fleste vil sikkert helt unnlate a svare, og dette er for0vrig
ogsa. helt overensstemmende med de generelle retningslinjer som er trukket
opp nar det gj elder be svare Iser av nje og ekstraordinasre oppgaver og re-
gistreringsskjemaer fra makthaverne. Hvis enkelte finner a matte begrun-
ne at oppgaven ikke innsendes, sjrnes det, selv for en ikke fagmann, a,
vasre nok av reelle innvending^er. Man har ikke rett til overfor sine ar-
beidere, funksjonasrer og aksjonasrer a, gi opplysninger som ellers alltid
betraktes som bedriftshemmeligheter.

For st0rre bedrifter ma det antas a ta meget lang tid (kanskje opp-
til flere maneder) a skaffe til veie alle opplysninger. - Det er for ti-
den i all industri vanskelig a fa unna alt ordinsrt arbeid p.g.a. mangel
pa. funksjonasrer og stor sykeprosent. - Det gis sikkert ogsa. andre be-
grunnelser,

Hovedsaken er at oppgavene ikke gis. Og at man star fast ved det,"

Som far nevnt er ogsa forsakt. dannet en nyordnet gas_sv_erks_organisa-
sjon, og feringsdepartementet har oppnevnt radsmedlemmer. Samtlige
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norskinnstilte av disse har nektet a motta vervene.

Det arbeides for tiden pa a s0ke stablet pa benene et "rad" for
den nazistiske formann i sentralforbundet for tekstil- og beklednings-
industrien, og nan S0ker pany. §. trekke inn gode norske industrifoik.
Porsokene vil sikkert ikke falie heldig ut.

Det er blitt kjent at det pa j.kke. nazistisk hold innen en industri-
bransje er krefter 1 gjasre for a fa dannet en nv_ brans jeforening, og det
er fra initiativtagernes side rettet henvendelse til Nser ings depart einen-
tet for a forh.0re om det er noe til hinder for dette (!)•

Selv om tilfellet forhapentlig er enestaende, vil vi for ordens
skyld kraftig understreke at tiden ikke na er inne til foreningsdannel-
se. At det ikke under noen omstendighet ma rettes andragende til noen
myndigheter heroin ma vsre selvsagt, idet slike andragender bare kan
brin ge ett resultats foreningens innlemmelse i den "nyordning" son indu-
striens menn har erklasrt krig pa kniven.

En av de klareste paroler i kampen not de nyordnede "nsringsgrup-
per" og bransjeorganisasjoner har vsert at ingen henvender seg t i l eller
S0ker hoen son heist assistanse hos disse. Skal dedleggingen kunne
gjennonf0res er dette en absolutt nodvendighet. Vi er imidlertid b l i t t
kjent ned et par t i l f eller hvor funks jonasrer er bl i t t utskrevet t i l ;ar-
beidsinnsats eller bedriftslederen er bli t t arrestert av tyskerne og
hvor nan har bedt_den_kommissariske naziformann i vedkommende organisa-
B3on~oin~5ornIHIIng~oH2el£De^"SreIer s^ TorEapen'EIi^Blire oS~unn̂3 5 g g _ 2 £ ^ p ^

• fageIser0~^For~seIv on~en norsk-innstillet utskrevet eller arrestant not
all fornodning virkelig Icunne tenkes k bifalle at nan pa hans vegne 30k-
te hjelp hos den nyordnede forening eiler dens naziformannr er en slik
frangangsnate prinsipielt utilstedelig. Rent praktisk har det dessuten
ogsa. vist seg at man'ikke ad. denne vei oppnar det ringeste mer erm. nan
kunne ha oppnadd ved direkte henvendelser t i l vedkotmiende utskrivende
eller'arresterende instans.

For kort tid siden ble i dagspressen avertert ledig stillingen som
tffir i en anonym bransjeorganisas3on (bill.mrk.). Xngen god nord-

nann ma for tiden S0ke administrativ stil l ing i noen organisasjon uten
positiv sikkerhet for at' denne ikke er nyordnet.

I de fleste offentlige etater og private bedrifter forbereder le-

delsen seg na pa. opprydningen og utrenskningen. Det gjelder bade hvor

ledelsen fremdel.es er pa plass og hvor den er fordrevet. Ivlann og mann

imeilom di-0ftes hvordan nan skal ga fram overfor NS-medlenmer, stripete

og andre son har underst0ttet fienden. - D e som er medlem av B"S eller

andre organisasjoner som har underst0ttet fienden, skal iflg. proviso-

risk anordning av 26.2.43 fjernes fra offentlig tjeneste. Iflg. anord-

ning av 22.1.42 har de tapt "almen tillit". Heller ikke private bedrif-

ter er forpliktet til a beholde i sin tjeneste folk son ikke nyter almen

tillit. - De ma kunne settes pa porten 0yeblikkelig - uten pavente av lov-

mal og dom, likeson man uten lovmal og dom kan avskjedige en tyv eller

underslager son gripes pa fersk {fjerning. Nar det gjeider de "stripete"

. : , - - > - - • . , . 1



er forholdet ikke sa opplagt, men det vil vasre hoyst utilfredsstillende

bade for kolleger o*g over- og undercrdnede hvis disse skal fortsette

uten videre. For disses vedkommende anbefales derfor 0yeblikkelig sus-

pension som eh midlertidig foriteyning. - Det. er mulig at dette vil ramme

a^^3b^^'^Wto-^ik^;^r"'"fott^feii1i det. Men det forutsettes at det sa raskt

som mulig blir h0ve for dem' til a fa sin sak unders0kt og i tilfelle

fa full oppreisning. Det er viktig for opprettholdelse av ro og orden

pa.arbeidsplassen at ledelsen pa forhand overveier disse spersmal og

bestemmer seg for den framgangsmate som skal f0lges. - I aksieselskaper

hvor adm. direkt0r eller et av styrets medlemmer.ikke har holdt sin sti

ren, blir det styret son ma ta affsere. Evt. ma generalforsamlingen

skride inn. •.,'..

Nedenstaende er utsendt av Hjemme front ens Ledelses

Folkestreik?
. ,,,..I'0r itiden - i de store l0nnskampers'tid - var det streikevapenet

.soni Iva-r' -de fagorganiserte arbeideres viktigste vapen, og ble situasjonen
riktig. tilspisset,:var det generalstreiken som det ble truet med«
... •. . Idag star ikke lenger klasse act Jdasse. Idag star et samlet folk
i kamp n.ot underti^kkerne. I d.enne kexip har vi brukt mange slags va.pen
- trass i at vi er vg,penl0sev ...... "'-i ,..••..
-:..--; Streikevapenet' -har vi enda ikke brukt, men nar tiden komner og var
sere;, som folk kre.ver" det, da skal vi vite a .bruke deJU.,:;>. ,.....,_;_.. ••;..,••: .-.;•••-:

- Da proklaneres folkestreik, ' - . :--
.. Polkestreik er ikke en klassestreik. Det er hele folkets totale

og splidariske krigsinnsats. Da blir det ikke sp0rsiaal om sjefer og ..;
underordnede, om arbeidsgivere og arbeidere. Da blir det sjefen son
forlater arbeidsplassen i spissen for sine folk og laser d0ren. Da d0d-
legges all samfunnsvirksoEihet. Da skal ingen av vare raaterielle resurser
tjene fienden, da skal ingen "arbeide for tyskerne".

At skadevirkningene i en slik situasjon ogsa rammer oss selv^ er
vi klar over, men en krig kan ikke f0"res uten of re. Og vi proklamerer
ikke folkestreik uten at det er uomgjengelig n0dvendig. Hva enten du
er kjepmann. statsfunksjonasr, handverker eiler kontormann, advokat eller
tannlege, sa kreves din personlige imisatsc Du har kanskje aldri dr0mt
om a skulle streike. Du er kanskje din egen arbeidsgiver og mener at
du ikke kan streike mot deg selv. ;......

Tenk om igjen. " • ..,.. '*'••••
Hele overskuddet av var samfunnsvirksomhet etter at vare egne ab-

splutt n0dt0rftigste behov er dekket gar idag til fienden.
En folkestreik er derfor en streik mot fienden, og den som lusker

unna, vil bli merket for'alltid. De fa unntak son ma gj0res, vil det ;
bli gjort klart.rede for nar streiken proklaaeres.

Merk.forel0pig f0lgendes
1. Folkestreik vil bli proklanert av Hjeumefrantens Ledelse. ,
2. Ordren utsendes gjennom den frie presse og over London radio..
3. Ingen .m̂. la seg rive ned i aksjoner son ikke er satt i v erk av Hjem-
nefrcntens ledelse. ' . . . ; .:
4. Forbered deg om mulig pa den situasjon son oppstar nar alle tilf0rs-
ler stanser. Ogsa vann, gass og elektrisitet kan bli avstengt i en kri-
tisk situasjon. Hjelp hverandre med nodvendige matvarer..; :De , som matte ,
ha t0rrmelk eller boksemelk ma vise sin samfunnsand og overlate dei>te
til fanilier med spebarn.
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Til industriensjnenru

Den generelle parole i alle okkuperte land bar som kjent vsert at hjulene

skal holdes igang, og de mjk ogsa ho Ides igang hvis man ikke skal sage

av den gren nan tross alt sitter pa. Men det er da ikke til a unnga

at den produktive virksomhet ogsa i st0rre eller nindre grad kommer

okkupasjonsnnkten til gode-

I adskillige tilfeller, hvor produksjonen for en starre del er

skjedd for tysk regning, har det dog vasrt crulig ved positive skritt a

stanse denne produksjon definitivt eller for en lengere tid, uten tor

vidtgaende fslger for de store befolkningslags 0konomi og• ernsering,

I'ette vil sikkert fortsette og har selvsagt tilslutning eg sa blat de

norske bedriftsledere og industriarbeidere. -

Men saiaticlig mid denne aktive mot stand ma ogsa den passive motstand

not alt son tar sikte pa a skape nuligheter for 0ket norsk innsats til

fordel for Tysklands krigf^ring, ga sin sikr.e gangs

Makthayerne er stadig like nidkjasre i sine utr0knings~ og innring-

ningsforsok overfor nffiringslivets nenn. Op. og om igjen og pa alle ten-

': kelige vis s0kes folk utskrevet, skjenaer utfyllt, verv bekledt, kontin-

genter betc.lt. Porsekenes tendens kan vsre mere eller nindre apenbare,

bestrebelsene Jtan vmre kortsil-ctige eller pa lengere siktj nen de har

alle den saimne hensikt... Dette gjelder ikke ninst den stadig okende strcm

av oppgaveforrrrularer og opplysningsskjemaer som vi overrisles nea,

VI 11a vssre like utrettelige i var nctstand! Sittiasjonen er etter-

hvert blitt helt avklaret og vi kjenner na all_e_ vel til hvilke tiltak

og institusjoner vi bekjemper og hvorfor vi bekjenper dem, Enhver tele—

fonoppringning, ethvert brevark, enhver personlig henvendelse fra disse

hold m4 automatisk utl0se hos liver enkelt av oss viljen til og fantasien

i not stand. Det kan ofte vasre brysont? ubehageligs ja_, tena'ielig risika-

belt| det er et krevende spill - og ned den aller h0yeste innsatss

KOEGES OG YlR EGEN MOHAL OG EKE1, VlEE AUSATTES SKJEBNE OG

KOILEGERS OG 0VEIGE JilEDBORGEEES EESPEZT.


