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Et noe spesielt omrAde som vil.by pA ganske store beskjeftigelses

mUligh~ter er de merlgder av brakker som tysker~e,~r latt oppf0re rundt
. om i landet. Det har vmrt ',nevnt en sam,le·t, oppf,0ring~verdi pA 250 mill.

kr. Det sier seg seIv at det i' disse b~~ker 'ligger store verdier for
vArt land som det m~ t~s -hAtid om.' Bortsett fra se,lve bygningene finnes

, h.er ogsA store men~der nagelf~st utstyr. Vi har ti~ligere skips- oe; bil
opphugningsbedrifter' og'b0r ogsA fa yAre prakkeoPPhugning~kompanier. Til
'publikum viI vi si: L~ ikke stemningen,10pe elV med deg nAr 'fienden er ..
jag t 'bon ~i !. begll'hlerverk mo"t den .., lags s0rgelige "minnesmerker". ,
Dei blir kanskje en av de fA:erstatningsmuligheter vandalene etterlater

80m gir st0rst nytte for vedkommende bedrift selv om det er pA noe lenge

re si~:t blir hver enkelts sak A finne ut dette, men det akal her helt
_;generel~ pekes pA ting som: Arbeider med ?mlegninger, ombygninger, utvl

- de-laer, rep,arasjoner,-""ekstraordiruert ved11kehold etc. Spes1elt for alle
'. ':"'~"de mange' som under krigen har mAttet innskrenke reparasjoner og alminnelig
~ velikehold vil der utviisomt kunne skafte sysselsettelae for folkene med

depne slags arbeider. .. ld d t ! ten
Ved planlegningen og forberedelsen av d18se ting.gJe er e -

ke igjennom hvilke mate~ialer, redskaper, utstyr etc. sam vil trenges -
og sA langt'som mulig seke A samle disse. . .

. - Planlegningen -og forberedelsene ml\. vmre s ~ langt g Jennom:f0rt og
holdt &jour at hver enkelt· umiddelbart etter krigsopph0ret s~Ar be-.
redt -til ute'; forsinkelse A k~.inne sende inn oppgave over det. antall folk
vedkommende beskjeftiger henholdsvis hvor mange han kan beskJeft1ge frem
over og med· hva slags arbeid~.

Til industriens menn.
Vi gjentar igjen: !Egen oEEgaver av noen art me4 navn pA ansatte

ma sendes myndighetene eller leveres disses representanter! 1'og med at
det kan bidra til at de ansatte blir utskrev.et til krigsviktig arbeid er,
det en krigsmessig handling ~ f01ge' pAlegg om A avgi slike oppg~ver. Og ,
her er h merke at den enKelte bedrifts leder har det tulle ansvar for at '.
li~jen f01ges konsekvent innen'hans b drift. Det er ingen undskyldning
A s1 at: "Skje~aet er dessverre blitt innsendt mens jeg vax p~ feria".

Det er kjent at enkelte'bedrifter har vmrt palagt A illuta kvinneli~

arbeidshjelp forat den mannlige kan frigj0res til utskrivning. ,Reaksjo
nen mot disse for~0k p~ '~kjemming" m~ selvsagt ogsA vmre ubetinget. 

,Krigen viI bli vu~net av de allierte nasjoner ve~'den seige uth~l

denhet og ved 0kende kraftanspennelse~

De samme krav som er stillet ved frontene er, ogsl\. st~llet til oss, ..
gjennom d1sse lange og tunge krigsAr. Men f0rst n~r den endelige seier
er vunnet, kan hjemmefrontens soldater hvile ut fr~ denne kamp. Og husk
nettopp 1 d1sse dager: I INNSPURTEN kteves alltid den st0rste konsentra-

e te vil ean ennel e.

I N D U S T R I N Y T T
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, Kontingenteno

F0r vi kommer inn pA den nye situasjon kan det ha sin in~ere8se d
rekapitulere kontingentsp0rsmAlets utvikling:

I begynnelsen av januar i Ar utsendte industriforbundet "kontingent"

.,

--------------------------------
--------------------------~-----------

. , ,

"Lov om Norges rueringssamband" og kampen mot
nyordningen innen organieasjonslivet. _ Verv-
!!~~~~~_:_~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~_:_~~~!~~~!~~~~~

Om Nor~es ~r~ngssamband, som ble opprettet ved ~ringsdeparte
mentets beslutning av 1/5-43, er nA utstedt en egen loy, nr. 3 av
7/9 i Ar.

Vi skal ikke her gjennomgA lovan i detalj, men n0ye oss med A fes
te oppmerksomheten ved de av dens bestemmelser som ber0rer. sentrale
sider av nreringslivets og ferunder industriens kamp mot nyordningsbe
strebelsene innen organisasjonslivet •
. ' Tillitsvervene •.- .

I l07ens § 14 bestemmea:

"Nmringsdepartementet.kan pAlegge medlem av mringagruppen A ta
mot ver som tillitsm~nn innen nmringsgruppen, undergruppe og underav-dcling av denne. tl

Det sier seg selv at den nye lov ikke"vil foranled1ge noensomhelst
forandring i den faste holdning den helt overveiende del av norske in
dustrimenn bittil har vist overfor fo~s0kene pA A overtale, t~e eller
tVinge dem inn som tillitsmenn i nyordnede organisasjoner. Det dreier
seg jo her om et klart personliC samvittighetssp0rsmAl som bare kan be
svares-p~ e~'mAte; uten hensyn til lover og straffetrusler. '

I .

Parolen forblir den samme: ~~g~~_E~~~!_Se8_~~~~_~~~~_~~~~~~~~S~~~!!
y~!y_!_nzo~~~~d~_~!g~E!~~~j~~~!~

1nnkrevning av o~plysninger~

I den nye lovs § 20 bestemmes:

- . "Medlem av rubringsgruppe plikter A gi Vorges mringssamband eller
nmringsgruppe eller den som de gir fullmakt enhver opplysn1ng som de
krever for ~ kunne gjennomf0re sine oppgaver.etter lov eller vedtekter".

Det har ~ele tiden stAtt klart at incustrien ikke 0nsker noen ny
ordnede mellomledd mellom departemen~ o~ bedrifter, og at bedriftene da
ikke se~v mA medvirke til A skape 'en saklig basis for slike mellomledd
uansett h....ilke lover 80m ser dagens lys. Parolen er s tadig den samme

som f0r: 1~g~E-~~-~~~Y~r~_f~!e~p0rs!~r_~11~r_~~fl!!~_~~J~~~~r_~Y_~2~~
art.----

•
, ,

seg.
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krav, hvoretter fabrikkene ble etter11ghet for et be10p for de tre ny
ordningens kvartaler av 19431• som avarte til 2 0/00 ay bruttoomsetningen
Det ble samtidig meddelt at ~ringsdepartementet hadde gOdkje~t.b~reg
n1ngsm~te og -sats. Innbetalingen skulle skje innen 15~' januar under

... t~~s~l_om anmeldelse i henhold til gjeldende straffebestemmelser ~~.a.
innsatsloven.

Det store antall bedrifte~ som ikke betalte fikk en purring med
frist til 31/1 og gjentage:Lse av truslene - "ytterligere varsel gie ikke
Heller ikke purringen gay .etter det man har grunn til A tro, det enakede
resultat.

.. ' . Bl.~nt de ikke betalende bedrifter, ar det endel som deponerte be
l~pet i ~orges Bank for a avvente resultatet av en prosess fra forbundets
side~r En~ekke andre sendte inn kraftige, motiverte protester: Dels ble
konstatert at ordi~r kontingent for 1943 allerede var betalt til det
frie industriforbundJ dels ble reist sterke tvil med hensyn til hjemmelen

··for kravet, det ble Konstatert at beregningsmaten og den h0yde be10pene
ville komme opp 'i, karakteriserte utskrivningen som en skatt sam trengte
formell skattebeslutning, det ble henvist til gjeldende prisbestemmelser
etc Det ble ogsa konstatert at saken ikke en gang var behandlet korrekt
i formell henseende, idet kontingenten etter forbund~ts egne vedtekter
skulle vmrt dr0ftet i radsm0te, og beregningsgrunnlaget skulle vrert fast
satt etter innstilling fra sentralforbundene. Noe rad eksisterte ikke )
den gang mer enn nA, og bare et fatall av de 13 planlagte 6entralforbun~
hadde fAtt formenn (nazistiske). '. .

. TIet reelle hovedgrunnlag for protestene var at man ikke frivillig
betalte kontingent til et "industriforbund" som er et ledd og redskap i
det nazistiske statsmaskineri, istedetfor a vere industriens eget frie
organ som skal vareta nreringens interesser.

I juni maned ble kravet om konti~gent for 1943 frafalt, samtidig ,
S'Otl det ble utsendt krav om kontingent for 1944 med frist till. juli
og underbyg et med trusler. Herved var den 1hnvend:tng- at konldngenten
allerede var betalt bortfalt, eller om man viI, tatt til f~lge. - Som
f0r meddelt kem man etter meget gTundige unders0kelser innen de forekjel
lige bransjer til det resultat et bare en nazistledet og to andre be
drifter r~dde etterkommet dette krav. Ytterligere endel bedrifter de-
ponerte bel~pet i Norges Bank. '

..
Den nye "lov" har S0kt a avhjelpe aIle oe juridiske og formelle

mangler som heftet ved tidligere kontingentutligninger. Disse kontin
gentkrav er saledes inn~mmet a hvile pa sviktende forutsetninger. Makt
haverne har altsa for annen gang mattet gi etter for tyngden i den argu
mentasjon som har vmrt f~rt. Det har igjen vist seg at det nytter A

•
gj0re mots·tand.

•

NAr de tidligere "kontingent"krav hviler p~ bristende forutset-
ninger, ma konsekvensen da ~re at det lilA utsendes nye 'krav, m.a.o. makt
haverne har igjen utspillet. Slike nye krav kan ventes nar som heIst,
men det er ikke sikkert at de nye k!av er mere juridisk holdbare enn de
gaml~ var. Kravene mA derfor stude res n~ye. Ved de for£gaende kontin
gentkrav har omsetningsoppgave og derav f~lgende kontingent vmrt innkre
vet samtidig. Da imidlertid omsetningsoppgaver ell r oppgaver over
andre faktorer som kan dann gr~ag £or kontingentberegningen ov rho
det ikke skal gis, kan man selvsagt risikere skj0nnsmessig utligning.
Ingen norske industrim nn kan frivillig betal "kontingent'l til de tvangs
organisasj n~r som er dannet mot deres vilje, og det neste konsekvente

Det advares ogsa mot et sirku re som Oslo Arbeidskontor nettopp
har' s enQ.·:t;· ut og som: 'lYder- saledes: - ,

.j. "~2~~!:!~E~_~Y_aEEe~ds~~~~E~~_~g~!_1l2_=_!1_!E2~ . :-
." Med den radende mangel pa al'beidskraft, ser Oslo arbeidskontors

Ungdomsavdeling seg ~dt til A s~e en mest mulig rettferdig og hensikts
mess~g fordeling av den ungdom (15 ... 17 Ar) sam s~ker avdelingen. .

For A aikre .de yngre arbeidstagere den best mulige fagl1ge opp~
ring, viI disse .fortrinsvis bli tilf~rt bedrifter som man idag anser
best· akikket til' A forestb. opplmring.

~a grunnlag BV behov~melding fra slike bedrifter viI den arbeids
s~~en~ .~gdom bli fordelt. Deres bedrift antas egnet for opplmr1ng,.og
en'~~r Dem derfor utfylle vedlagte behovsmeldin· og sende den snarest
mullS tilb"alte til Oslo arb,eidskontQr, UngdoLlsavielingen. Vi~ere skal
en anmo~e ow ~ fa oppgitt navn og telefonnnmmer til den som ~ore8tAr

innt~k~'av arbeldskraft ved Deres bedrift.
Mulige endringer i bedriftens behovsmeldino kan meddeles i tlf.

15 690, app. 444c:" .) .
I dot nevnte skjema for' "behqysmelding" krev.es b+.a. oppgave .over

b.~driftens antall fegarbeidere, Im:rlinger og andre arbeidere samt oPP
'ly~ni,~g~r om behov for loorlinger i 1944/45.

Bedriftsledelse:lS standpunkt ma her stadig vmre de:i 881I1IIle, og be-.
ovsoppgave el12~ muntlige opplysil~nger gis ~kke.

!!§y~2~_~~~e!ne_b~dr~ftsop'~~s~i~ger_

.. Ved siden av de mange 2~jemaer til utfylling som utsendes av makt
haverne og som mA sees i d ".rekte forbindelse med utskrivningen til "na
sjonal" arbeidsihIiefats, b:n:nbarderes b e r~rtene- o·gsa: til etadighet med -~. .
skjemaer, dels for spesialopplysninger og dels opplysninger BV mere om-
fattende arto Et eksempel er omtalt i nedenstaende nylig utsendte opprop:

"Man er blitt oppmerksotl pa at Nmringsdeparte!!lentet, Avdeling for
Industriforsyning, har sendt ut "Rundskriv Jern og Stal nr .. 30", ~vor1
kreves en rekke omfattende oppgaver •

Det sier seg selv at ingen nesjonalsinnct bedriftsleder gir disse
pplysninger om sin bedrift og dtns utrustning. Det b~r stA klart for

enhver uten nrermere begrunnelseG
De fleste viI sikkert helt unnlate a svare, og dette er for~vrig

ogaa helt overensstemmende med de generell re~ning~linjer som er ~et
opp nar det gjelder besvarelser av nye og ekstraord~nmre oppgaver og re
gistreringsskje aer fra m~kt ~V0rne. Hvis enke 1 te fin~er ~ mAtte begrun
ne at' oppgaven ikke innsendes, srnes det, selv for en.~kke fagma~, A
vmre nok av reelle ·innvendinge. Man har ikke ~ett t~l overfor S1ne ar~
beiaere, furutsjonrerer og aksjonrerer A gi opplysninger som ellers alltid
betraktes som bedriftshemmeligheter. ,

F~r st0rre bedrifter rna det untas'a ta meget lang t~d (kanskje opp
til'fl re m~neder) a skaffe til veie·alle opplysninger. - D&t er for ti
den i all industri vanskelig ~ ~a unna alt ordinoort arbeid p.g.a. mangel
pa funksjonrere og stor aykeprosent. - Det'gis sikkert ogsA andre be-
grunnelser. I

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

~~.!~~i~~E-_~!~r!or_n;yor~n~ne8b_"~tr~Eels~n~~

Som f0r nevnt or ogsa fors0kt d nnet en nyordnet gcssverkaorganisa
sjon, og Nreringsdepnrtenentet hnr oppnevnt radsmedleDDcr. Samtlige
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. Det er blitt kjent at det p~ ikk na~istisk hold innen en industri-
bransje er kre£ter 1 gjrere for a fa dannet en ~y bransjeforening, og det
er fra initiativtagernes side rette'~ henvendelse til Nffiringsdep rtemen
tet for A forh0re om det er noe til hinder for dette (!)ft

Selv om tilfellet ~orhApentlig er enest&ende, viI vi for ordens
skyld kraftig llnderstreke at tiden ik~e nA er inne til foreningsdannel
see At det ikke llnder no~n o~stendighet wa rettes andrag~nde til noen
myndigheter herom ma vrere selvsegt, idet slike andragender bare kan
brin ge ett resultat: foreningens in.l.lemne2.se i den "nyordning" som indu
striens menn har erklrert krig pA ~niveno

For kort tid siden ble '1 dngspressen avertert 1 d.g stillingen som
kretrer i en anonym bransjeorganisasjon (bill.m.rk.). Ingen god nord

mann ma for tiden 80ke adDinistrativ stilling i noe~ orgcnis8sjon uten
positiv sikkerhet for at denne ikke er nyordnet.

QEEEr~digg_2g_utr~n~king~

I de fleste offentlige etuter og pri~ate bedrifter foroereder le
delsen seg nA pA oppryd~ingen og utrenskningen. Det gjelder bade hvor
ledelsen fr mdeles er pa plass og hvor den er fordrevet. Mann og mann

•
imellom dr0ftes hvordan man skal ga fram overfor NS-medlemmer, stripete
og andre son har und rst0tt~t fienden. - De som er medlem av Seller
andre ~rg~nisasj~n€r som h2r underst0ttet fienden, skal iflg. proviso
risk anordning av 26.2e43 fjernes fra offentlig tjeneste. Iflgo anord
ning av 22.1,,42 har d(; tapt "almen tillit". Heller ikke privc:te b drif-

•
ter er forpliktet til A beholde i sin tj neste folk som ikke nyter ulmen
tillite - De rna kllnne settes pA porten 0yeblikkelig - uten pAvente av lov
nAl og dom, likeson nan ut n 10vmAl og dam kan avskjedige en tyv eller
underslager son gripes pA fersk ,·jerning. 'Ar det gjelder de "stripete"

) Det arbeides for tiden pA A s0ke stablet pA benene et "rAd" for
den nazistiske formann 1 sentralforbundet for tekstil- og bekledni~

industrien, og nan s0ker pAny A trekke inn gode norske industrifoi~
Fors0ken~ viI sikkert ikke ~alle heldig uto

norskinnst1lte av disse har nekt~t A motta v&rvene o

En uv de kl~reste paroler i kampen mot de nyordnede "l1l!!ri~sgru.p-
er" og bre.nsjeorganisasjoner har vert at 1ngen henvender seg t~l eller

s0ker noen som heIst assistanse hos disse. Skal d0dleggingen kunne
gjennonf0res er dette en absolutt n0dvendighet. Vi er imidlertid blitt
kjent med et p~r tilfeller hvor funk~jonrerer er blitt utskrevet til ar
beidsinnsats eller'bedriftslederen er blitt arrestert av t,yskerne og
hvor nan har bedt den konuissariske nazi~ormann i vedkommende organisa
DJ§n-§m=~2rnI~~Iii-=§g=liJ~1Eo-=-TIe~-ureIer-s~-Torli~pen~Iig-Eere-om-uEn=
iageIsero ]'or selv OD n norsk-innstillet utskrevet eller.arrest.nt mot

. .. all forrnodning virkelig kunne tenkes A bif~lle et man pA hans vegne s0k-
te hjelp' hos den nyoTdnede forening eller dens'naziformann, er en slik
~ramgangsmate prinsipielt utilstedelig. Rent praktisk har det dessuten
ogsA vist seg at man ikke ad denne vo.. oppnar det ringes te mer enn r.um
kunne ha oppnAdd ved direkte henvendelser til vedkor~ende utskrivende
eller arresterende instansu

I vAr utgave primo september gjengav vi et opprop fra Hjemmefronten
.Ledelse vedr0rende arbeidskontorenes 'oppnevnelse av srerutvalg til gjen
nomgAelse av bedriftene med sikte pA A bringe pA det rene den arbeids-,
kraft som 9llrekte kunne frigj0res for annet erbeid. I oppropet ble

nevnt at· en representant for disse ut.tlalg ledsaget av to hirdfolk var
l

begynt A oPPs0ke bedriftene utstyrt ~ed f1l11~akt fra riksfullmektig
Astrup. Det ble i den anledning konstatert ~t parolen for bedr1ftsle
derne var klar: De utskrevne som selv tar et nasjonalt standpunkt, mA

hjelpes best multg, crg E~~i~~Eeri~~s~!1~~~~E_m~_ikk~_~~!l11~~~

En annen metode fremgAr av nedenstAende opprop hentet fra en st0rre
dversikt:

f

II I disse dager har en rekke bedrffter og etater fAtt en meddelelse
fra Reichskommissar om at vedk. bedrift som ansees l1vsviktig skal fylle
ut et skjema med navn og data for all€ som tilh0rer ~rskl. 1924 forat
Reichskommissar kan s0rge for at disse ikke blir utskrevet. Denne neg
tive registrering tyder pa at det forestar 11tskrivning av Arskl. 1924.
HenvendelsEn kan se besruerende ut, men den mA ikke besvares da f ronten
dermed ken brytes. Myndighetene kan ved disse oppgaver skaffe seg over
sikt over hvor mange cldre det ma skaffes for a erstatte de unge, og
dette villette makthavernes registreringsfors0k. Blir endel arsklas
ser utskilte, vanskeliggj0r dette situasjonen for de andre. - Krigs- og
livsviktige bedrifter b0r ikke s0ke ~ skaffe seg generell fritagelse for
sine.fllnksjonmr8 , mefi oppta arbeidet med A anke og s0ke A fA hver en
kelt fritatt. Dette viI ogsA gj0re fronten bredere. De mange anker viI
skaffe reb~streringenmasse arbeid. Parolen er: Infen 'sE0rsmAl om regi-
~~~~!~ng_t~l~~~~jO~;-~rb~!g~i~~a~~-~esy~r~~L_i~~e_=s!J~m§:~~11~~:~~~-
~J0r ~eIIes ~ront mo~ reg~svrer1ngen.

Istedenfor a gA den positive vei ved direkte utskrivninger slo man
alts& her inn pA den indirekte linje: a s0ke A fA materiale til A skille
ut de funksjonerer og arbeidere som ikke sklllle utsl~ivesf ved A lokke
med begunstigelser. Hensikten var 1 tt gjennomskuelig, og alle vAkne
og ansvarabevisste norske industriledere {l"';v~ser selvsagt henvendelsene
og unnlater A meddele opplysninger eller utfylle skje~.er.

~ '.
~!_~~~!~E_!2E~~~~~_!_~1~~~_~_bet~1~_og_1~-~~ _E~Eg!_~~E~~~~~ en
ten det gjelder det hele Arskontingentbe10p eller deler av dette. Denn
g ng b0r der i forbindelse med eventuell utpantning ikke skje noen de
pon~ring, idet det bare kan lette inndrivningen.

. .
Da bestemmelsen er karakteristisk for hele tidens syst~mf viI vi

henlede oppmerksomheten ph den nye lovs § 18 som gjelder klage over bl.a
kontingentutligningen: Medlem kan klage til Norges nreringsaamband, og
dettes avgj~relse kan igjen ankes inn for en nemnd pA fem medlemmer,
hvorav tre oppnevnes av justitiariu~ i h0~esterett og de to andre av
nmringssambandet (hvis avgj0relse skal pr0ves!). Hvis noen pA grunn av
en helt uhyrlig feil i forbindelse med beregningen skulle komme pA den
tanke A klage eller anke, mA vedko~nde derfor vrere oppmerksom pA at
-han bare blir en kasteball mellom nazistinstitusjonene, idet jo sAvel
h0yesterett som nmringssambandet er ~elt nazifisert.

, - oo~ -
Den t~sjonale" arbeidsinnsats - nye:metoder.----------------------------------_..._--------

. I'" -. .... _..:I

•
. '.



.::J .-

•

. .

r
- 7 -

•, .

r

KOLLEGERS OG 0VRIGE MEDBORGERES RESPEKT.

Til 1ndustriene nenn.
-------~-------------

De~ generelle parole i aIle okkuperte land har som kjent vmrt at hjulene
lskal holdes 19ung, og de m! ogsA holdee igang hvis man ikke skul soge

BV den gren mnn tross alt sitter pA. Men det er do ikke til A unngA
dt den produktive virksomhct ogsA i ~t0rre eller Dindre grad konner
okkupasjonsn~ktentil gode.

I adskillige tilf'eller, h'\Or produksjonen for el:J, s t0rre d'el ar
~kjedd for tysk regning, hur det dog vmrt, mulig ved positive skritt a
starlse denne produksjon definitivt eller for en lengere tid, uten for
vidtgAende f01ger for de store befolkningslags 0konomi og er~ring.

vette viI sikkert fortsette og har selvsagt tilslutning ~sA blat de
norske bedriftsledere og industriorbeidere. -

Men samtidig ~ed denne aktive motstand mA ogsA den passive motstand
~_ ot alt SGO tar sikte pA a skapb Duligheter for 0ket norsk innsuts til
~<-'Jfordel for Tysklands krigfl1ring, ga sin sikre g~ng:

~nkthuverne er stndig like nidkj~re i sine utr0knings- og inn~ing~

ningsforsC1lk overfor nalringslivets tlenn. Om og Or!l ig jen og pA all e' ten
kclige vis s0kes folk utskrevet, skjemaer utfyllt, very b~kledt"lkontin

genter betelt. Fo' lO!k~nes tendens kan vre:::'e :cere eller 1!lindre Apenbare I

bestrcbelsf...ne kn.n vrere kortsiktige Eller pA lengere sikt, Den de har
aIle den sar.me hCl1sikt. Dette gjelder ikke trlnst den stadig 0kende str0m
av oppgaveformularer og opplysningsskjemoer sou vi overrisles ne~. •

Vi na vrere like utretteligt: i vAx notstand! Situnsjonen er etter--
hvert blitt helt nvkloret og vi kjenner nA aIle vel til hvilke tiltak
Jg 1nstitusjoner vi bekjer!lper og hvorfor vi bekjemper dem. Bnhver tele
fonoppringning, ethvert br&vnrk, ~nhver personlig henvendels€ fra a1sse
hold mA automatisk ut10se hos hver enkelt av css viljen til og fontasien
i Dotstand. Det kan ofte Vffire brysamt, ubehagelig, ja, teO-~elig risikn~

belt; det er et krevende spill - og med den aller h0yeste innsats:

NORGES OG VAR EGEN MORAL OG ERE, VARE AUSATTES SKJEBNE OG VARE

..._----"f· •

or forholdet ikke sa opplagt, men d t viI vrer h0ySt utilfredsst11lend
bAde for kolleger o~ over- og underordnede hvis disse skul fort8et~e

'uten videre. For disses vedkommende cnbefales derfor 0yeblikkel1g sus
,

pensjon som en midlertidig forf0Yning. - Det er mulig at dette viI
logsA noen som ikke har fortjent det. Men det forutsettes at det sA ru
,

som mUlig blir h0ve for dem til A fA sin suk unders0kt og i tilfelle
fA full oppreisning. Det er viktig for opprettholdelse av ro og orden
pA arbeidsplassen at ledelsen pA forhAnd overveier disse sp0rsmAl og
bestemmer seg for den framgangsmate som skal f01ges. - I oksjeselskaper 1

hvor adm. direkt0r eller et av styrets medlemmer ikk£ h~r holdt sin at1
ren, blir .d~t styret som ma to atfffire. Evt. mA genernlforsaml1ngen

• • •skride inn.

Nedenstaende er utsendt uv Hje~frontens Ledelse:
Folkestreik? ~

F0r i tiden - ; de store 10nnskacpers tid - val' det streikevApenet
s6m v,.r dE) f9.gorguniserte arbeideres viktigstt: vapen, og blE; a1 tuasjone
riktip' tilspisset, vcr cot g€:nern:lstre:_'~en som det ble truet med.

~dng stAr ikkc lenger 'lQss~ mot klcsse. ldng stAr et samlet folk
1 ka.o.p not undertrJrlckerne I dt::nne k::np har vi brukt mange slags vApE;n
- trass i at vi er vapen10 se. .

StreikevApenet h.'1r vi end:!. i1::ke brukt t ~en nAr tiden kOLlDer og vA.r
lere som folk krever det, do skc..l vi vi te a brukE; ,de±. _ , __ .oJ _ "J"

Dc.. proklnneres folke8treik.
Folkestreik er ikke en klassestreik. Det er hele folkets totale

og soliduriske cribs·nnsats. Da blir det ikke sp0rsDAl om sjefer og
underordnede, on urbeidsgivere og arbeidere. Dn blir det sjefen som
forlnter nrbeidsplassen i spisscn for sine folk og laser d0ren. Da d0d
legges all snnfunnsvirksonhet. Da skal ingen av yare ~nterielle resurse
tj€.l1e fienden, da skal ingen "arbeide for tyskerne". .

At skadeVirkningene i en slik si·tuasjon ogsA rDMIner oss selv, er
vi klar over, Den en krig ken ikke f0res uten ofre. Og vi proklanere
ikke folkestreik uten at det er uo~jengelig n0dvendig. Hva enten du
er kj0pmann l stntsfunksjonmr, handverker eller kontormann, udvokot eller
tannlege, sa kreves din personlige innsats. Du har kanskje aldri dr0~t
o~ a skulle streike. Du er kanskje din egen arbeidsgiver og mener at
du ikke kan streike ~ot deg selv. !

Tenk 00 igjen.
Hele overskuddet av vAr snDf~~svirksomhet etter at vare ~gne ab

eolutt n0dt0rftiGst~ behov er de~et g~r i~ag til fienden.
En folkestrcik er derfor en streik mot fiE;nden, og den som lusker

unna, viI bli market -for alltid. De fA unntak sen ll1A gj0res, viI det
bli gjort lclart rcd for nc\r streiken prok:!.o.meres.

Merk 10rc10plg f01gende:
1. Folk8streik viI bli prokl~ert av Hjenmefrontens L delse.
2. Ordren utsendes gjennco d n fri jreese og over London radio.
3. Ingen mA In seG rive !:lcd i uksjoner son ikke Cir satt i verk av Hjem
mefrontens lodelse~

4. Forbered deg on nuli~ pA den situasjon so~ oppstAr nAr alle tilf0rs
ler stuns r. Ossa VQnn. gass og bl~~tTisit t ken bli avstengt i en kri
tisk situasjon. Hjelp hverendre ned nedvendibc matvarer. De SOD mAtte
ha t0rrmelk eller boksemclk ~a vise sin s~~unnsAnd og overlnte d tte
til f').J1J:i.lier :::led spebnrn.

!'2.!k~~~!,~?:~_= 2v~~!!e~ .!~ "'--~:!p..§!?-l
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