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Alle tegn tyder pA at kI1gens 8Vslutning De r 8 med rask
,~kr1tt • I !L7skl8nd bar man ennA en gang, og 1 krattiCere Oru.c......- . ,

· noen, s1nne, t1dlicere~ dekret rt .:~ot kr1C 1nn8 ts - d t g

bare 'at ogs! proP8CandaJil1n1st~r1 ts 11ttige folk. ml bytt p nnen 1180,... .
,-.~-:~?:et. .
; " 'I en spenell notis i dette nm D1Der er lUlderlltrek t at tot
, .. • • • # •

·:seri~n 1 Tysk;tand titen tvil kan f! gjennomgr1pende t"lc r 0

· ~kku rte'land t· ,herunder 'liorge.' Det er aller de tl re foret 111
vise~ at yAre hjeIn11ge, na,zister er oppsatt p! gjere alt for'

si~e oPPd~agsg1vere hva de duger til og A fA Norge og nordmenn n

'yde enhver.mul1g 1nnsats'pA Tysklands side 1 eluttoppgjc et•
r .:' ..... Den nye: "riksfullmekt1g tor arbeidsinnsats" Chr. trup, uttalt'

· seg .~i1g ti~ dageprees'en ~om "arbe1d8s1tuaBjonen og den omfattend .'
. ler1Dg av v'A.rt i.~s arbeid.skrBft.", 9g slutter elled II: . . .

'. ' Yi gAr til dette.. arbe1d .med' absolutt forv1ssn1JW 0 at vi h,ancl~•
... i overensstemmelse med folkets liYs1nt reS8er og r d rfor b r d
'. ,med . 11e. midler A. gjennonif"re ~r 0 BSave til ytterste ·kon8e~rei:..

I sin tale t·i·l nhtrdens 'bedr1 ·tsvern" 18. aU8USt uttalt ~::tJat·.!!•
rer Holm bl.a.: flOg plaseringen av a~.~eid:skraften.mA ~ han..ln ..!IU,J1I

:t+va 80m tjener de kri:,ge- ~g ,livevikti~e''1nteresser,b'. t", '.'; ~.'..:~~..-Jr_. .
kef0lgen. " .

I den tid wrt land har V&lrt okkupert h8.'r u'tvikllngen batt m~e

aser, og de fo~skjell~ge stender og erverv er etterhvert komaet 1,11d n

overfor okkupasjo~smaktensog torredernes tray. I den s1ste ~as vi nl

er inne,1, mA det regnes med at SMrlig arbe1ds- og produksjone11v t 08

dete menn kommer til A mAtte holde for, og n ytterl1gere akt1vie

&V motstanden innen jordbruk, 1ndustri, hAndverk, handel,. bank og ,taz;
sikring er dertor uomgjer~elig nmdvend1g.

PorhApentl1g kan en vel s1 at :r.eks. ~r 1drettsungdom, vir ~kol

og, vAr k1rke alt har utkj~mpet sin~ kamp - en kamp som de har
vunnet med glans. Men de trametet d~t her har dreiet eeg om og opl
mange.av framet0tene h1tt11 motnmr1ngs- og arb idslivet i form ~v to
s0k p! A fA 1at~d en org8n1sert "rasjonaliaerJ.q , etabl r1 n av t
alt omfattende tvangsorganisalljoD8sy~temog fo "t ne pi ,~ t
arbe idskraften, bar vmrt et arb 1d pi lenger 81 t: 1 t1lr t 1

mul1ghetene for en mest mulig. direkt og et~ t~v kr -- DOzoex
aide. Disse langeiktige beetreb 1 r tr r nl ~t r t 1

og m tad blir- m re direkte og vold omm enn ter •

•

•
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Oslo, d.en 19. juni 1944.. ,

"

" ,:tkke W w enes:t,e nor~k bedritt.er'·.d-e't. idag - mer enn fear _

grunn til A la seg skremme·av ~sler•.De 80m viI f01ge alternativ 2.,
henvises til de generelle og speaielle argum.~te~sQm er'nevnt ovenfor _

kanskje viI det for enkelte ~al1e naturlig ogsa a bruke andre.

Det framstiller seg sqm et absolutt krav at'~lle nasjonalt 1nn
stilte industribedriftEr na vi ar en fast .boldn~~. Vi har netto~ '~r\

viene.til ~_.m~dige 05 offervillige op~reQ~n ~r ungdommens side 1

~rt£lelse !ned del?- "nasjonale fl arbeidsinnsats En har rett til a ven.te
-en like 'sterk holdning av,vAre bedr1fter ansvorli~e ledels s mimed

•
;:::;.f.::.l?I.:.r~~~vI-.EI.(;,.a,'........~..I...!:....~....Jj;j,.,;.....ui.UJt......Ii.l."l..~~f;.~~.....J£Ju~~ e b e temt e stand unkt

.
Vi skal til .. lutt ne'11e Iitt om det SOl!! er inntruffet 1, t1den

. 7l,ellom t c ellde~se.n uv ko..o.ting .u:t r" v G-r 1944 eg k v t £or 1943 um
'ble utsendt i januar i Ar, og'nd er frafalt:

I begynnelsen av april mottok de fabrikker 80m tross gj~ntatte.
trus~er hadde unnlatt ~ betale kontingenten for 1943 en sirkulrer~ivelee
fra lndu. ,trii:o~btm~et, un~ertegnet av en aVdelings3jef,. "

Det. j: ,rs-ce av slrkul83rets 7 pUnkter behandlet fllovl1eimlentt
Her bl J fr0idj·C no k henvi 3t til de ovenf'or nevnte' ~ § 10 a og 16 i :ro~-

''', bunde-ts ved~~kter", hvi~ klaro bestemmelser ikke var f'Ulgt.. ,
VldGre ole gltt den beraerkels sv rdiGe opplysning at Na.ringsL..

departe'Gnt~t hadde stad£patet kontingentsntse 121l-44, alts~ to' dager
etter at d t trykte krav med anmeJdelas~tru~8J_~ pa ,b~' bo~
llcllur ikke formalia e:r nyordningens sterk sid "'_"

Vi skal f or 0vrig ikke konune nrermerl" inn et, men
~.Q.Q...re k.ons,tlrt eat det ikk innehold t noen purring og enna minare noen "

.... D6: 'Vtr,r.::.aJt·ga._ t ;J.OJn'. ilclrert ikk b!agte' oe resul ta

'.
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Ingen oP.£gaver til nreringsdep~rtementog induatr1forbund.,

I jtUliutgaven konstaterte vi at bestrebelsene fer ~ gj0re organ1sa- .
~

~jonenes nyordning til en realitet syntes ~ f01ge to ve1er samtidig,
neml~g dels ~ s0ke A foreta selve oppbygningen og fi~e ~olk til vervene
samt dels a s0ke A skape en saklig bas~s for organisasjonenes virkaomhet.
OgsA overfor disse sistnevnte be~trebelsermAtte bedriftene og deras an
svarlige ledere n£ye passe .pA ikke selv fi medvirke til A. ekspe en I1:.jk

~ak11i bas1e ved Uesvar.iL..f.Q.resp0r,jller eller ytfylle ~JlUlU., enten det
dreiet seg om sp0rsmal som syntes betydnings10se eller om eaker som 1A
bedriftene mer pA sinne.

Et typisk eksempel pA sistnevnte fors0k er en henvendelse som 1ndu
striforb1.U1det for noen tid siden Bendte ut' til bedriftene om "ke.ta~trofe

plan for elektrisitetsforsyningen" med et skjema for utfJrl11ng.
Bedrifter som hadde ~Att denne henvendelse og selvsagt 1kke hadde

besvart den, fik.lr nylig en meget skarp purring med medclelels6 om a vi,
1kke skjemeet ble utfylt 1nnen lis i ar ville dagutkob11~ av streluaen
straka b11 foretett uten heneyn til protester fra b drifteres 1 •

Str0mleveransene er jo kontr~~tsmess1g ordnet mellom bedrift 0

2 -

" Jierirag 11vetB og ikke m1ns't t 1 D menn har 1dag og 1 tid
&mover atter en pAkjenning, og for Norges, for de ansattee og for

.gen skyld mA de ogeA 1 d nne siste tid bestA. pr0vene.

~ enstemmig representantskapsbeelutning. PA den annen side forteatt b
klageligvis endel av det gamle styres medlemmer i verv i den nyordn,e(l1"
forening pA tross av nevnte beelutn1ng. ;

er fo ut 1vn • Vi har nettopp fAtt rapporter om at "industriforbundet" nA arb ~d r
Hjemmefrontens ledelse har s ndt ut felgende opprop:' ... med ~ f~. besatt tillitsverv i enda endel nye foren1~skonstruk8jon r,

neml1g innen pelsdyrbransjen, poraelen- og glassindustr1en, ~lmm1prod~Fiendens nye framstet mot hjemmefronten.
Det er. A,vente at den nye totalmob1l1sering i Tyskland ogs! viI "f! gj sjonen og potetmelindustrien. V1 bar ogsA grunn til A tro at en Dyor net
nomgripende felger i de okkupert land, ogsA Borge. Det n8£1st1ske ga.ssverksforening skal e0ke~ stab~et pA benene.
vedorgan Va1kisc er Beobachter skriv Apent at "de store r sureer 8V
arb 1d.,kr~t ~ .d~ .okkuperte land viI bli utnyttet til- det fit ~8te·. En gAr ut fra at de nasj onal t innstilte industrimenn som her 8 8

. Et sk'riv fra Arbe1dsdirektoratet til arbe1dskontorene gir en peke- trukket" inn', viI innta eamme s"tandpunkt eom den overveldende major1tet.
p1nn om framgangsmAten. D1striktskontorene pA.legges l oppnevne t-

1nnen hvert arbe1dsomrAde til A gjennomgA bedr1ftene "med s p! blant kol egene innen andre bransjar har tatt: nekte g, motte oppnevnelse
nge pA det rene den arbe1dskraft som d kt kan triijeres for aDD og fastholde nektelsen enten oppnevnelsen kommer fra departament, nE

arbeid •••• Hens1kten med·~tvalgenes arbeid er s aff arbe1dskraft og
det ber 1 tmrste rekke b ehandles bedr1fter 8V m1ndre k art... ringsslitllband eller industriforbund. -
Blant bedrtfter 1nnen nevnte branejer b0r fe~st behan s s 1kk " Fra en sterre oversikt hitsettes: ~
har oppfylt sin meldep11kt ••• " En representant for diss. utva18, led-
saget av 2 hirdfolk bar 1 d1sse dager begynt A oppseke bedr1ftene fore Av meldinger av Norsk ~elsdYrblad og dagspressen framg~r det at naz~
mea en fullmakt fra riksbefullmek iget AStrup. . f'o.9>l£' ~dighetene har avsatt styret i Norges Pelsdyrlag og bar som nytt "s'Q'r II

NAr .det gjelder utskr1vn1ng ller registrering til nasjonal arbe oppnevnt nazistene R. Dalaune, Knut VlBrland og Aamund Sj0IJ&l1ng. Sa"'"en,.
1nnssts er srolen for bedr1ftslederne klar:hengen er denne: Da Pelsdyrlaget holdt Bitt Arsmmte 15. JUDi 1 Ar 1nnlep

~~~G-~r '1det ~~ nmringsdepartementet et telegram hvor det ble meddelt at l~e 8
~~IJf1'~~~-:.~' a a s nye me r orse es, .a. perso g P -styre var avsatt, at de ovennevnte 3 nazister var innsatt. Depart ntet
gang. ette endrer ikke forholdet, og en bedriftsleder mA. heller ikke forb0d uttrykkelig Arsm0tet a holde valg. Repreeentantene dreftet saken
under d1sse omstendigheter vmre behjelpe11g med oppgaver eller OPplY8- i lukket m0te og vedtok enstemmig ik e' A rette seg etter departementets
nfnger som letter fien~n i hans u~skrivn1ngsarbe1d selvom alts! d188 pAbud. Arsmmtet gjenvalgte deretter 'enstemmig det gamle stYre og de
besek kre\ter-mere direkte og akt·'V ·m.otstand. Mo.tstanden 'kan an-;a for- r gamle tillitsmenn. Pelsdyroppdrette har ved si hoWning . AZ"~....~et
skjellige tormer,-og det b11r ~ver bedr1ftaledera sak med kjennskap til Apent gjort front mot NS og na~ifisert~gert. Alle oppdrettere skal d rfor

-bedriftens spes1elle for1;l0ld A f~lll!e den mest 'eftekt1ve motstandsfom. n~ boykotte det nJre "styre It 0 ~ngen akal In seg reg1strere, 1ngen skal
. , delta i utstillinger eller andre tiltak ,".s~yret" m~tte seke ~ arrangere,

!Pdu~orgJn1§asjonenesnyordniAKL 1ngen skal betale kontingent.
I jUnfutgaven redegjorde vi utf0rlig for de 11ke iherdige som

slagne fors0k pA. A overtale, true eller tvinge gade norske 1ndustrim nn
til. A taO verv som "rAdsmedlelDDler lJ 1 en lang rekke av tvangaorgan1e&sj

/

;:'ner, konstruert pA papiret for de forskjell1ge bransjer. Med helt uve-
sehtlige unntagelser nedla og fastholdt de oppnevnte sin protest. NAT
man vet at nettopp 'b!ansjeforeningenes virkeomhet 1 kr1gs~1den har re
preaentert noe 'nmr 11vsnerven for industribedrifter innen enkelte bran-

-sJer, forstA.x man hvilke ofre det har kostet ogsA rent 0konomisk A hold
fronten pA dette punkt.

I enkelte. tilfeller er qet lykkes A samJlensette "rldet" av bare
part1folk, som da sikkert holder m0ter. Men det er ogsA "foren1 r" 8

med en villig partifelle til form~ har oversett nektelsene fra de 0Vr
.... ,ge oppnevnte 1ndustrimenn og sender innkallelser t1l' "rAdsD10te" ogeA ti

, "

disse. Det er en selvf0lge og en koneekvens at ingen blant det ov r-
veldende flertall som har vegret seg fmlger s11ke 1nnkall lser og delta. . .
1 noesomhelst mate.

'. .
I t11s1utning t11 t1dl1P~~~ overaikt kan m dd les at da tenn f bri

k nes organisaSjon for en t1d s1den skulle ~nyordnes", nekt~t fir d
1 mmer av denne or~1sasjon8 styre A fortsette, ov r nsst mm n e·

• •
•



alle nasjonalsinnededager uteendt til
kr her.etter
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jonemakten hjelp i krigaatbeid kan aelvsagt ikke noen la seg lAne til.
dette tilfelle kan selv de svake sjel~r f0le seg trygg for A sta p~

ikker grunn nar de nekter.
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er derfor en tom trussel som det ikke er noen g~ til A
Skulle str0mmen allikevel bli tatt, fAr man heller la det

og dette
vorlig.
~ "

lton:tingenten.
i

I juni-utgaven nevnte vi at kravet om kontingent for 1943 til "Bor-
ges Industriforbund" var frafal t, men at krav om "kontingent tl tor !2!!
var utsendt og med frist til 1. julie

Vi har unders0kt meget grundig innen de forskjellige bransjer 08
har hittil funnet at en nazistledet og 2 - to - andre bedrifter har ette
kommet kravet.

¥0lgende opprop er
rb-eidagivere:

Et av de st0rste og alvorligste aamfundamessige problemer ved kri
ens opph0r og i den f01gende overgangstid! er'beak efti elsess 0rsmalet.
beida10ahet ma undgaes. Enhver mA,forsta at ar eids 0S e u er de for

old"som da vil foreligge, viI f0re land og folk opp i en 0deleggende si
uasjon, som enhver god nordmann mA gj0re sitt ytterste for A unnga.

Selv om Staten er beredt til A sette igang store ekstraordinmre ar-
UtVidelsen av bedriftsvernet. ~der for beskjeftigelse av de folk som i og med krigsopph0ret blir le-

dige fra de na p~aende anlegg og bygg og som 1kke med en 'gang kan vende
_, Fra en nylig utsendt st0rre oversikt fra Hjemmefrontens ledelse hit ilbake til sin'tidligere beskjeftigelse" s~ kan oppgaven ikke l0ses av
setter vi: Staten alene.

, Det private nmringsliv sysselsetter"den alt overveiende del av fol-
"Hakthaverne har pAlagt et fAtall av de bedrif,ter som har bedrifts- kets arbeidskraft, as det er derfor avgj0rende for hele saken i hvilken

vern 0ket vakthold. Alle pAlegg fxa offentlig hold, blir naturlig nok grad nmring~livet formAr A holde beskjeftigelsesgraden oppe.
m~tt med skepsis, og mA ooye vurderes f0r man tar standpunkt. Idette Der vil bli g jort de st0rste anstrengelser fra myndighetenes side
t~lfelle foreligger det spesielle Arsaker som av taktiske grunner ikk ~ a skaffe tilveie rAvarer og produksjonsmidler sA hurtig som mulig,
,~an bekjentgj0res, og det er derfor bestemt at bedr~ftsvernet for tide en en mA allikevel ~re klar over og forberedt pA at forholdene i over-
1.kke sl::al blokeres". ga.hgstiden vil bli vanskelige ogsA for nmringslivet. Skal dette kunne

10se sin del av oppgaven, kan det iKke Akje uten at nmringslivet som hel-
Skatteinnb~talingen. het og dets enkelte menn fra 0verst til n~de:st ser samfundsmessig og

Det har ~rt vanlig at folk i denne eddelrike,tiu h r bet It k t- ikke egoistisk pA oppgaven og derfor er V1.111.g til A anetrenge seg til
s ~ a a a det ytterste og beredt til A brere de ofre som f0lger med.

tene pA forskudd for hele Aret, for derved A fA den;ra~att som er fast- ' Rvis 11mringslivets menn skulle svikte her, vil ?ppgaven ikk? kun~_~
D I, ' t rmi '0ses Tog en mA vmre klar over at de farhold som da VJ.l oppsta, v1l me -

sat~~ et er innlysende at s~atte e heretter bare bFr ~etal~s e nvi~ ~0re iangt st0rre fare og tap for lanaets nreri~~sliv som helhet og for'
eller for 10nnsmottakere ved skattetrekk. de enkelte bedrifter, enn de ofre som ma ydes for A l0se oppgaven og der

igjennom undgA denne situasjon.
Rekvisisjon av bil med chauff0r. Det gjelder at ~ringslivet i tide treffer sine.forberedelser! sA

Til tross for at, alle kilder nA snart ma sies A vmre utt0rret fort- hver enkelt bedrift - stor som liten - stAr mest mul1.g forberedt ~11 A
10se sin del av oppgaven pA best mulig mAte.

setter til stadighet de tyske rekvisisjoner av transportmateriell - bile Det viI kunne innvendes - og det vil nok bli gjO!t fra fors l jellige
hester og kj0ret0yer. I 'den' senere tid har der til industribedrifter • ,ld - at det er meget van~~elig ell~r endog,ugj0r~ig ~ legge noen be

stemte planer eller treffe noen f6rbered~lsar ford1 der er altfor,ma~ge
frrorucommet krav om at biler som ikke n~ lenger kan unnvmres dog skal uoversiktlige og ukjente faktorer, som ~piller inn. Det er nok r1kt1.g ,
registreres til bruk for tyskerne under spesielle kritiske forhold _ her at det for mange '- kanskje de fleste - 1.kke er mulig ~ legge noen,langs1.k

tige eller helt n0yaktige planer. Men det er heller 1kke n0dvend1.g.
med menes sannsynligvis invasjon. Samtidi€ er forlangt at bilene skal Det som f0rst og fremst kreves og som enhver innen sin bedrift kan
t'l' t" d' og m~ gj0re, er A gjennomg~ hvilke mulighet~r vedkOmQen~e h~·for i den

s 1. ~es 1. 1.sposisjon av bedriftene med navngitt chauff0r og reserve- f0rste overgangstid A opprettholde beskjeft1.gelsen av S1.ne folk~ hvaden-
chauff0r. Likeledes rekvireres biler til midlertidig bruk ved oppf0rela ten dette skjer gjennom oppretthold~lse av den regulmre produksJon,eller
av.befestningsanlegg og rent militmrt tyskerarbeid og ogsA i disse til- virksomhet eller gjennom igangsetning av andre arbeider under bedr1ften.

En mA ·vmre forberedt pA at forholdene i landet viI bli,s~ vans~elige
feller forlanges at bedriftene skal stille bil med chauff0r. Noen mulig i denne tid at der vil komme lignende bestemmelser som adm1.n1.strasJons-

rAdet fattet etter krigautbruddet om at arbeidsforhold ikke k~n oppsies
het for ~, motsette seg det systematiske tyveri som ligger i de sta~ige avo noen av partene uten gOdkjennelse

i
og pA at bestemmelsen V1.1 m~tte

rekvisisjoner, har man neppe. Men like utenkelig mA det vmre at noen hAndheves strengt for A kunne redde andet fra kaoa og ulykker.
b d 'ft 11 b d 'f Endel av nmringene og bedriftene viI sannaynligvis kunne fo:-tsette

e r1. e er e r1. tsleder b0yer seg for kravet om A stille chauff0r ti sin virksomhet og produksjon _ ja kanskje endog 0ke den. Noen v11 kan-
tjeneste. Rekvisisjon av mannskap til krigsarbeid er i virkeligheten skje matte omlegge sin drift, mens atter andre vil mangle rAstof~er og
mobilisering og kan ikke lures inn pA oss pA denne m~te. Forholdet mell lignende og derfor ikke viI kunne holde sin regulmre virksomhet 19ang.

Hvadenten man regner med A komme i den ene eller den annen kategori
arbeidsgiver og arbeidstaker er dessuten kontraktsmessig helt klart. En sA krever beskjeftigelsessp0rsmAlet vel gjennomtenkte planer og forbere-

b ~d' k delser. For dem som mA regne med som en sannsynlighet at de ikke vil kun-
ar e1. sg1.ver an etter taritfer og kontrakter pAlegge en ansatt arbeid ne opprettholde sin regu~re virksomhet eller produkajon, gjel~er det A
i~enfor bedriftens vanlige ramme, men A medvirke til A,skaffe okkupa- planlegge den'meet hensiktsmessige beskjeftigelse av folkene med arbeid
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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
Oktober 1944

• • •

" .

, 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 loy 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 loy 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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