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Til alle nasjonalainnede arbe1dsg1v re.
--~--~------------------.._---~---------Et av de at.rate og alvorl1gste samfundamess1ge problemer ve4

krigens oppher og i den f01gende overgangstid, er ~!!!J~!!I!!! _
!~!!__!!!!~ Arbeidsl0shet mA unngAes. Enhver mA forstA at arb 14 
lesbet ~er de torhold som da viI forel1gge, viI fer land og folk
opp i en 0del~g~ nd situa6jon, som enhver god nordmann mA gjere 8itt
ytterste ~or d unngA.

Selv Oil staten er beredt til d sett~ igang store ekst raord1111re
arbe1der for beskjeftigelse av de folk aom 1 og ~ed kr1gsoppheret
bli~ ledige ~ra de nd pAgAende anlegg og bygg og som ikke med en gang
kan vend~ tilbake til sin tidligere be~eftigelse, sA kan oppgaven
ikke 10888 av Staten alene.

Det private nmringsliv sysselsetter den alt overve1ende del av.
folkets arbeidskraft., og det er derfor a'Vgj0rende for hele saken i
hvilken.grad nmr1ngslivet fOl~Ar A holde beskjeftigelsesgraden oppe.

ner viI bli gjort de st0rste anstrengelser fra myndighetenes side
for A. s~affe tilveie rA.varer og produksjonsmidler B A hurtig som· muli, •
men en md allikevel vmre klar over og forberedt pA at ~orho1dene i
overgangstiden viI b1i vanskelige oGSd for nmringslivet. Skal dette
kunne l0se, sin del av oppgaven, kan det ikke skje uten at lBringel1v t
som helhet og deta enkelte menn fra 0verst til nederst ser samfunds
messig 'g ikke egoistisk pA oppgaven og derfor er vi11ig til & an-.
strenge seg til det ytterste og beredt til A bmre de ofre som.felger
med.

Hvis nmringslivets menn skulle svikte her, vil oppgaven ikke
,

kunne 10ses og en mA vmre klar over at de forhold som da vil oppstA,. ,

viI medf0re langt st0rre fare og tap for lan~ets nmrings1iv som hel-
het og for de enke1te bedrifter, enn de ofre som mA ydes for A 10se
oppgaven og derigjennom unngA denne situasjon.

Det gje1der at neringslivet i tide treffer sine forberedelser,
sA hver enke1t bedr~tt - stor som liten - stAr mest mulig torberedt
til A 108e sin del av oppgaven pA best mulig mAte.

Det vil kunne innvendes - og det viI nok bli gjort ~ra forskjel
1ige hold - at det er meget vanskelig e1ler endog ugj0rlig A legge
noen b stemmte planer eller treffe noen forberedelser fordi der er
alt~or mange uoversiktlige og ukjente faktorer, som spiller inn. t
er nok riktig at det for mange - kanskje de f1este - ikke er mul1B
legge ?oen langsiktige eller helt n0yaktige planer. . n det er hell r
ikke nlZldvendig.

Det eom ~0rst og fremst kreves og som enhver innen sin bedritt
kan og mA gj0r , er A gjennomgA hvilke muligheter vedkomm nde bar for
i den ~~rste overgangstid A opprettho1de beskjeftig lsen av sin tolk.
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begunstiget stilling innen dette s~ enn de andre. Vi har ogs! pekt
pA at nettopp 1ngen10rene, l".lig_p~ mindre steder, i kraft av sin stil
ling pA arbeideplassen ~rer til de Vikti~ate opinionsskapend ele ent r
Vi retter n~ pmy en kraft1g hensti1ling ~til. ingeni0rene om ~_ .. ~lZIre sin
pliltt i videste forstand. Spre alls' p-aroler i st0 ret mulig L (; "ser, og
kontro1ler .at cie e.tterleves. Fors~m ~en anledning til A pAvirke opi
nione~ "og bygge 'opp.en innb1tt ~ot~tandsv11j~.

Vli!r terk og gj rcJr andre ~tel'ke. . _ ..
•

'N. T. H. 08' studentene. net er utgAtt parole om a t student~r i de registre
ringspliktige Arsklssser :1kk.e mA~te pA hQJyskolen. De kan ikke gjere r
regning pi A finne,fr1sted'her, men b0+ i ~ikhet med all a~en registre
ringspliktig ungd;om stikke seg v,ekk .pA: lande~ i landsg~gnll.g arbeid, ell
ler pI annen mAte Qppfy~le· sine nasJonal-e·.p'l-:Lk;te •... Rva de 0vrige stu-

~ denter'angAr, er stillingen uklar; . Man b0r ikke t11rAd~ dem A forbli
';·'ve<i skolen. net er ,meget'·sannsynlig at h0ysko+en nA bIrr stengt - og
: de er da i ~aresonen.

Ftendena n·· e .framst0t mot h emmefronten•. Det er A vente ~t dez: nye to-
o t~ 0 1 1se ng 1 ys an ogs n gjennomgripende :fflJlger 1 de okku-
per~e land, ogeA Norge. ,Det nazistiske-novedorgan V~lk1scner Beobachter
skriver Apent - t "de st.ore surser av arbeidskraft 1 de okkuperte lam

- I~ls~~vu~~le~ei~;d~~~~~:~~~t~l arbeidskontorene gir en pekepinn
, Qm_·ft:~mgangslJlAte~. Di8trik~8"kontoren~ pAlegge~ A opp~evne~

~-innen hVe~'ar~1d~omr~~I!~~ ! gjennomgA.bedr1ftene ~e~ s~~
bringe pA det rene den arbeias~aft som d1rekte kan fi'1gJ flJre f? for annet
arbeid.... Hensikten 'med utva1g'ene -arbeia. ar .~ skaffe arb~1dskraft og

...;- -'-d& b.0,r.i _~gJrste reltke behandles bedrifter av mindre !£rigsnktig, art ••••
Blant bedriff~r'innetr'nevnt ' ~najeJ; .b0r ::f0 ret behamles de som ikke
~r oppfylt sin meldeplikt.'•• " ];n r.~p_res·entant for disse ~tvalg, 1edsa

-. I get av' 2 hird~01k7 har i disse dage.r begynt A OPPs0ke bedr1ftene forsyn't
med en fullmakt fra riksbefullmektiget Aetrup. , .

"NAr det- gjelder utsk:rivning eller registrering til'nasjonal arbe1dsinn
sats er pa.rolen for bedl','i:t:t's~ederne klar: De utskrevne som selv. tar et

- nasjonalt standpunkt md hjelpes best mulig. Og r~g1st~eringsskJemaer
ut:fylles 1kke. ' NA akal a1tefl. nye meto'der forsflJkes, bl.a. peTsonli~ pA.
gang. Dette endrer ikke' foIholdet, og' en bedriftsleder mA he ller 1kke
under dieee omstendigheter vmre behjeIpeIig med oppgaver eller o!Plys
ninger som letter fienden i hane utskrivningsarbeide aelvom alts disse
bes0k krever mere direkte Qg aktiv mots tam • Motstanden l~an anta for-

.. . . s1(jellige former, og det b·li~-hv.er be~_~:t'teleders sa~ moo kjennskap til
bedrif'te~::,.spesielle forhold ~ finne den (.:. effekti.,ve motstandsfonn.
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God nord.Inann ell~~od ingeniot.~ De to begreper SCD her er t 11 t opp
mot hinannen skulle synes lett forenlige. D er det i nonaal t1.der,
men alett ikke alltid nA3

mVi~·nhar.£jennOmlevet fire.vanskeli£edkriasAr~ dPAk1ennin~en har ~rt star,
1KKe s~0rre enn at V1 nar grexd den og e~-~r~n~ ne~~ ge~ a nape

p befrielae i en 1.orholdsvis nfer fremtid. .
en vfer klar over at den siste tid kan bli den verate. Rjemmefrontens

oppro-' som er gjengitt ovenfor, er et varael om den innsata som dB .
kreves av hver enkel t av 0 as. Vi kommer ruermere tilbake til det san
forberedes. Fore10pig bare dette r d: Vfer pA vakt! Tenk-over din stil
ling i den kemp som kommer

~J~~~f!~~~~~_~~~~~s~_~~E_~tse~~~_!0!6~~~!_

. . ~~rt hemmelige vApen.

Tyskerne truer stadig med sine hemmelige vApen, som de akal sette inn
i det aiate avgj0rende kamp, nAr n0den er s12ret Vi har ogel et sl1kt
vA-pen, et vApen som vi kan form kre er effektivt og om· vi 1kke viI be
tenke oss pA A bnL~e nAr situasjonen krever det.
Bruken av vArt hemmelige vApen kan imidlertid ikke improv1seres, den mit.
forberedee i sinnene og pA annenmAte. .

. .

:-.. De:t er d ... for n0d"endig at ~vinne som mann gj0r seg fortrolig med at det
.da kreves 1nnsats av hver enkelt. Allerede nit. skal det gls en del rld
og anvisninger.
1, Signalet til aka jon blir i tilfelle gitt Sf Hjemmefrontens Ledelse.
2. Ordren utsendes gjennom den trie presse og over London Radio.
3. Ingen mA la seg rive med i aksjoner som ikke er satt i verk av Hjem
mef~ontens Ledelse.

Siontane enkel taksjoner har ingen s· nse til A kunne f0res til en hel-

~ g slu tt J_ men .vil bare brill e n0d og \llykke. Vfer PANakt overtor na~is-
- ~ke provokasJQne:r. 1 Oslo ble det s~l~des ~or en s1den gJort et

ors0k pa a se~~e 19ang generalstre:k 1 provokator1sk ena1kt~.

Skal aksjonen fA den n0dvendige slagkraft, mA den omfatte aIle, bAde
Ands- og k'''oppsarbeidere, sJ fer som undercrdnede. De 'fA ~tak SCD mA
gj0res viI det senere bli g'o ~ kl It rede for.

'Med sikte pA de vanskelige fors;)rzlingsfomold som kan opP3 t A, er det ogsA
tidligere.rAdet ti~ A s0rge for, sAvidt mulig, A ha mat i huset.
Vi vet det er vanskelig z sA smAtt det er med mat fra f0r, men litt mA.tte
kunne gj0res. Smrlig ma familier med spebarn s0ke A ha li1;1; t0rrmelk
elle cermetisk melk i huset~ De som matte ha den slags, mA vise sin
aamfunns~nQ og overlate. dette til familier med spebar.n.

I en kritisk situasjon kan tiLf0rslene av Yam, gass og elektriaitet bli
avstengt. Man b0r dertor ogsA pa andre m~ter forberede seg. Forberedel
sene b0r gjennomf0 res uten un0dig utsettelse, da en aka jon kan bli pA.
krevet nArsomhelst

Enaksj on av slikt omfang viI ikke hI':' brukt uten n0dvend.1ghe~, men kre
ver yAre interesser eller vAl' ... re son folk det, sA bttde kan og viI den
bli satt i yerke Da_k eY.e~L_q°.:t_ :lCUy,e ...._nQrWn,UJILa.:t_haD-!j21 r_~~l.J).
~~D_~Qm_§Yik~e~~_v1l_fo~_~11tbd_bli_.~e;k~t~

------

hvadenten dette akjer gjennom oppre~tholdelse av den re~r p. 0-

duksjon eller virkso~et eller gje~~om igangsetning av andre 14er
:.under bedri:rten. .

En rnA vmre forberedt pA at forholdene i landet vil b~i sA van-·
akelige i denne tid, at der viI komme lignende bestemme18~r am ad
ministrasjonsrAdet fattet etter krigsutbruddet om at arbe1d8forhol~

ikke kan oppsies av noen av partene uten godkj ennelse, og pA a t'·be
etemmelsen viI mAtte handheves strengt for A kunne redde land t fra
kaos og ulykker.

Endel av ~ringene og bedriftene viI sannsynligvis kunne fort
sette sin virksomhet og produksjon - ja kanskje endog 0ke den. Boen
viI kanskje'mAtte omlegge sin drift, mens atter andre viI mangle rA
stoffer og lignende 08 derfor ikke viI kunne holde sin regulmre virk-

somhet i~ang. .
-Hvadenten man regner ~d A komme i den ene eller. den annen kat.

gori sA krever beskjeftigelsessp0rsmAlet vel gjennomtenkte planer og
forberedelser~ Fo~ dem, aom mA regne med som en sannsynligket, at
de ikke viI kunne opprettholde sin regulmre virksomhet eller produk
sjon gjelder det A planl~gge den mest henaiktamesstge b ekjeft1gels
av folkene med arbeid som gir st0rst nytte for vedkommende bedrift
selv om det er pA noe lengere sikt.

Det blir hver enkelts,sak A finne ut dette, men det skal her helt
generelt pekes pA ting som: Arbeider med omlegninger, ombygninge~,

utvidelser, reparasjoner, ekstraordinffirt vedlikehold eto. Sp~8ielt

for alie de mange som under krigen har mAttet innskrenke reparasjoner
og alminnelig vedlikehold viI der utvilsomt h' \e skaffe sysselsettelse
tor folkene med denne slags arbeider.

Ved planlegningen og forberedelaen av disse ting gjelder det A
tenke igjennom hvilke materialer, redskaper, utstyr etc. som viI .
trenges - og aA langt som mulig s0ke A samle ~r see

Planlegningen og forberedelsene mA vmre ~~ langt gjennomf~rt og
holdt a jour, at hver enkelt umiddelbart etter krigsopph0ret stAr be
redt til uten forsinkelse A kunne sende inn oppgave over det antall
folk vedkommende beskjeftiger henholdsvis hvor mange han kan beskjet
t1ge fremover og med hva slags arbe de.
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