
Fri Fagbevegelse.I U. B. BERGEN

Bergen.
Ms.

I
Den 10.sept. 1941 er med blodskrift risset i n i fagbevegelsen:

og det Norske folks historie. Datoen vil til alle tider bli ståerele acm en
skamstötte over nazistenes blodige ugjerninger, men den vil også stå som et
minnesmerke over det norske folkets seige og bitre  kxxle motstand mot nazi—
tyrraniet.

Det går en direkte utviklingslinje fra 9. april 1940 da
tyskerne brutalt overfalt vårt land under påskudd av at de skulle beskytte oss
og med löfte om ikke å blande seg inn i landets indre forhold,:til 25.seetem—
ber 1940 da landets forfatning ble revet i stykker og N.S. innsatt som"stats—
bærende parti" — til 10.september 1941 da praktisk tals alle organisasjoner
i landet enten ble opplöst eller kastrert ved innsetning av kommisariske
ledere. Nazistene mener at de dermed har satt kronen på verket og har alle
midler i hendene til å kue folket og bryte motstanden mot naziveldet. Vi
vet de har regnet feil også denne gangen.

Det norske folket har også hatt en utviklingslinje fra
rl.april 1940 til 10.sept, 1941 Alle de mange sprette krefter er samlet
til en jenrhård vilje — viljen til nasjonal selvhevdelse, Den stålring som
er smidd av hele det norske folket lar seg ikke bdye eller knekke uansett
hvor mektig apparatet blir.
Det som hente i Oslo.

Re cskommisar Terboven beerunnet sin forföyning om
undtagelseetilstand med at "kommunistiske og marxistiske elementer tnnenfor
fagforeningene og særlig innenfor deres ledelse de siste dager på forbryte—
risk  vis  har forstyrret arbeidsfreden ved å forberede streikehandlinger.
Denne begrunnelse inneholder båre et skinn av sannhet idet det er på det
rene at de konsekvenser som undtagelsestAlstanden fikk på et tillig tids—
punkt var forberedt av tyskerne og N.S. Streikebevegelsen kom som en spontan
utlösning uten noen medvirkning fra fagorganisasjonene ledelse, tvertom
sökte ledelsen å bremse på streikebevegelsen. Den direkte foranledning var
at arbeiderne ble fratatt tilleggsrasjonene og selken på arbeidsplassene,
samtidig som tyske arbeidere  pe  samme arbeidsplassen fikke sine daglige
melkeforsyninger.

De förste arbeidsnedleggelser kom mandeg 8,sept. ved
Aker og Nyland mek. Verksteder. Det fenget som ild i tört gress og ved
bedrift etter bedrift ble arbeidet nedlagt. Ialt regner man med at 25 til
30 tusen arbeidere ved 72 forskjellige bedrifter deltok i streiken derav
54 bedttfter i jernindustrien.

Onsdag 10.sept. ble undatagelsestilstandx erklært og
torsdag gikk arbeideren til sine arbeidsplasser ikjen. bl.a. etter oppfor.
dring fra den norske kringkaster i London. I löpet av onsdagen viste det seg
tydelig hvilke hensikter tyskerne hadde med undtagelsestilstanden. De ville
kvitte seg av med ubehagelige motstandere og sikre seg herredbmme over alt
organisasjonsliv i landet. Landsorganisasjonens sekretariat bl "erobret" og
nazizten Odd Fosellm tilsatt som leder med Erling Olsen og Kåre Rein ved
siden av eeg. Fossume innsatts i fagbevegelsen består i at han for maege år
si(3envar formann i en av Handel og Eontors avdelinger på landsbygda med
2 8 medlemmer. Erling Olsen og Kåre Reins faglige innsatts er særlig kjent
i tiden etter 9. april da de hele tiden mer eller mindre åpent har spill
forredernes rolle.

Praktiak talt alle forbundsformenn og landsorganisasjonens
sekretariat ble arrestert. Endel av tillitsmennene som befabt seg utenfor
Oslo ble det utstedt arrestordre på, men heldigvis ser det ut til at de
har Uart å komme utenfor rekkevidden av Gestapos fangarmer. Dessuilin ble
det foretatt en rekke arrestasjoner på arbeids lassene, ialt omlag 500
mer eller mindre tilfeldig valgt. Samtidig ble endel kjent menn i andra
lag av folket arrestert bla. Red Gjerlöw i Morgenbladet, Red, Nesse i Aften.
'osten, Journalist Fr, Ramm og universitetsproffessorene rektor Seip,Lous
Moht, Schreiner og Brögger.



Det norske krbeidpartie siste fungerende formann
Einar Gerhardsen, sekt. Hjalmar Dyrendal red. Jullum og Kolbjdrn Fjell.
I fagforbundene bl innsatt kommisariske formenn - alle ac patente
nazister som har vist seg villig  til å  gjöre lakeitjeneste for tyskerne.
De fleste er helt ukjente med faglig arbeid. I Norsk kommuneforbund er
innsatt den gamle intrigant Håkon Meyer ( som aldrig har vært medlem av
forbundet) i Skotöyarbeiderforbundet bryggeformann D.Hagen, i Bygnings-
arbeiderforbundet gartner Benteen, i Jern og Metall Birger  Åmodt, i  Typo-
grafforbundet journalist Karsten Verner, i Transportarbeielerfor'undet
Trygve Roklin, i Arbeidsmannsforbundet Nils Bunes, i Papirarbeiderforbun-
det Immerslund, i Teleg af og Telefon Rolf Nilsen, i Handel og Kontor
Mikal Berg, i Hotell og Restaurant Arthur Ask Stephensen og i Murerfor-
bundet gamle Aksel Shcoultz. Shcoults gikk av med pensjon å forbundet
da han var 70 år gammel og koemer nå igjen med en innstilling som er
blandet med religiösitet og nazisme.

Standretten.
Denne tråtte i  funksjon samtidig  med undtagelselstil-

standen.  Aldrigt  har det gjennom norsk kringkaster vært sendt ut en så
skjendig  og  uhuggelig melding som den der kom onsdag kl. 20,15.  To  kjente
menn innen arbeiderbevegelsen Kåre Wikström og Viggo Hansteen var dömt til
lidden og  dommene ekeekvert ved skytning. Det er utenfor enhver tvil at
hverken Wickström, som sto i arbeidet under streiken eller Hansteen hadde
noe med streiken eller dens planleggelse å gjdre.  De  falt som offrer for
deft bru ale makt som ikke kjenner menneskelige hensyn.

Hele det norske folk  og  i serdeåeshet arbeidkrklassen
senker sine faner i dyp sorg over de myrdede. Vi vet de levet  og  ddde
som gode nordmenn. Viggo Hansteen vil være kjent fra hundreder taler-
stoler Iworfra han talte frihetens  sak. Vi vil  huske ham fra rettekranken
hvorfra han alltid tolket arbeidernes sak og aist nen ikke minst vil  vi
huske ham fra de mange for andlinger med myndighetene i den siste tid.
Hanateen fulgte Konge og reggering til Nord-Norge og utförte alle oppdrag
soe ble pålagt ham. Da k:igehandlingene var slutt reiste han tilbake
til Oslo og overtok  sin  vanskelige og anverefulle sti'ling som Lande-
organisasjonens juridiske konsulent. Alle de som har vært pårt holdt
av arbeiderbevegelsen i denne tiden vet at Hansteen var noe mere enn
organisasjonens jurist, han var et av de faste holdepunkter  i  organisa«
sjonen i denne vanskelige tid.  Og  med ein lynende intelligene må han

alltid virket som en torn i öyet p Terboven og hans gjeng. Derfor var
det vell også han skulle likvideres. Han ble skutt tre dager för han fylte
41  r og  etterlater seg kone  og  tre mindre årige barn.

Det andre offer for nazistenes brutele eaktutdvelse,
Kåre Wickström, var  ikke så  kjent i arbeiderbevegelsen utenfor Oslo.
Men i Oslo og særlig blent metallarbeiderne var han en k$ent og aktet
skikkelse. En traust og hederlig arbeider i hvem det ikke fantes svik.

Det beste minneemerke vi idag kan gi de myrdede
kamerater er en granittblokk av seige og  trofaste  kvinner  og  menn som
aldri går på akkord med fienden, nen rakrygget fortsetter kampen for
frihten. Standretten fortsatte sin uhyggelige virksomhet i 4 daFer og
dömte Ludv, Buland, Josef Larson og Vesterlid og dömte melleom 40  og  50
hederlige nordmenn til lange tukthusstraffer. Ingen av de siste dödsdonmer
ble ekeekvert.

De brutale dommer  i Oslo  har vakt oppsikt i hele den
frie verden  og  spesielt i Sverige har det gjort en dypt inntrykk. Den
evenkse Landsorganisasjona kongress gav et kraftig vedtak,  uttrykke  for
den aveky og  harme som den svenske arbeiderbevegelse fdler.



i

Utenfor Oslo ble tillitsmennene i samorganisasjonene avsatt eller
" stillet til disposisjon". I Bergen ble samorranisasjonen "erobretE
ved hjelp ay en avdeling tyskere or naziene posbud Rornaldsen or
postsjåfor Adland. Rognald= fungerte son formann den fdrste tid
men er nå allerede avsatt or  er el=stattet med Knut updal fra Hdyanger.
Rognaldsen har aldri hatt noe tillitsverv i 'agorranisasjonen og
or  er ströket av sin farforenire  ptgrunn av kOntigentrestanse. Ådland
har tidligere vært kasserer i samorganisasjonen , men fikk sparken
13  grunn av underslee'. ',:å skal han formontliee  pånr få fingrene borti
arbidernes penger. Ktut Opdal har tidlirere deltatt i-arbeiderbeve-
lsen, men etter 9. anril har han opptrått som vaskekte nazist. På
gn or Fjordanes Fylkesting var han blandt dem som foreslo '9, s:nde

telegram til Quisleing.
Hvad nu ?  

De tillitsmenn i forbudene som ikke ble arrestert kom
i en mepet vanskelie stillin,. De fikk beskjed om at hvis de ikke
fortsattet sine stillinger ville det bli betraktet som uloylig ar-
beidsnedleurelse ou  dbmt etter standretten. Samtidig ko- trudselen
om at hvis noen forsvant fra arbeidet ville vedkommende forbunds-
formann bli skutt. Overfor trussler hadde tillitsmennene intet annet
å öre enn foreldpig å bli sittende. Men at der fremdeles sitter
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ig  en endel hederlige organisasjonsfolk må ikke villede oss. De som
st ter igjen T)  kontorene sitter på tyske bajonetter. Vi lie se det
sdrre3jge faktu- i öynene at  dea  ganale fagorganisasjonen med sine mre-
rike tradisjoncr ikke cr mer. Det vi har fått igjen er et nazistisk
tvangsapparat som aldri kan erstatte fagorganisasjonen. Under slike
forhold kan der ikke drives ordinmrt foreningsarbeid. Ethvert fag-
foreningsmöte som brr holdt vil være en styrkelse av nazistene-s
maktposisjon, uansett hva son behandles. Det er bittert, men en raalitet .
fagorganisasjonens historic er foreldbie  avsluttet. ren i denne tiden
skal grunnlaget legges for den nye frie fagbevegelse som skal fort-
sette i sporene fra fdr 9. anril.

Hold kontakten t)'' arDeidsplassene,  spre opelysrino.er
om forholdene som de virkelir er - det er anpgaven idag. Apparatet har
vi mistetw men arbeiderklassen son gav apparatet liv or blod lever og
vil leve. Deta er  det som er l'vsgrunnlaget for fri fabevegelse.

Bak en oc,  er ektivene.
e ven e er som er hendt er av så store dimisjoner

at  det ikke er let  å  se sakene i det rette perspektiv. Nedenfor su-
merer vi opn en del kjennsgjerninger som vil gjore det lettere å be-
ddmme situaSjonen ogybakgrunnen fer de begivetheter som er hendt:

I Reichkommisars "forfdyning" av lo. sept. begrunnes  
undtagelsestilstanden med at " kommunistiske og marxsistiske elementer
i fegforeningene or  smrlig innenfor deres ledeIse de siste dager p°
forbrydersk vi-s har forstyrret arbeidsfreden ved å forberede streike-
handlinger." Denne begrunnelse inneholder tilsynelatende en kjerne av
sannhet, forsåvidt det er kjent at arbeiderne ved en rekke be-
drifter i Oslo gikk til delvis streik i dagene umiddelbart fdr 10. sept.
Dette kunne gi inntrykk av at  tyskerne fra norsk side var blitt tvunget
til å ta ekstraordinmre forholdsregler og at disse forholdsregler vai=e
millitært nödvendie altså legitime tiltak fra okkupasjonsmaktens
slde. vå.  denne måte er de  sannsInligvis blitt bedömt av de tyske mil-
litære myndigheter fra de dyeb ikket situasjonen var blitt akutt, og
selv nordmenn kan ha fått den oppfetnirp-.

Skal en beddmme hva denne legrunnelse er verdt, må en se
på det som faktisk skjedde för 10. sept. Her er fölgende kjennskjerninge..
er av stdrste betydning.
1. De norske fagvrganisasjonsledere or Viggo Hansten gjorde alt hvad
der stcd i deres makt for å hindre at arbeiderne gikk til streik,
De visste at ethvert forsök i den rettning ville bli slått ned med hård 1
hånd, og de fremkom i  sine forhandlinger med tyskerne med positive for-
slag om tiltak som kunne hindret arbei:dsnedleggelsen. bl.a. tilbd de
at tillitsmenn ekulle m8tte opp i hver enkeltbeixtfistörre bedrift og



innvirke på arbeiderne ved å mane dem til ro ce; bosindighet.

2. Fra tysk side ble alle anstrengelser fra fagforeningslederne mot-
arbeidet bevisst. Ikke bare avslo man forslag om slike tiltak som
kunne ha hindret streikene ved å sette inn lederne og tillitsmennennes
autoritet overfor arbeiderne, ikke bare avslo man ethvert krav om
endringer og forbedringer i arbeidernes materielle kår som nu er
blitt utålige, men man forverret först disse kår vedå sette inns
ledernes åk tillitsmenneF771-MOktet  overfor arbeierne, ikke bar
avslo man ethvert krav om  eneringer og forbeirineer i arbeiderrys
materielle kår som nu er blitt åiåelie men men-forverret först disse
kår ved å ta fra arbeiderne de hårt tiltrengte tille2ssras3oner og
dernest provoserte man  dem ved å la tyskerne sam arbiidet i norske
bedrifter få nytte den mat  -om ble nektet nordmennene - tyskerne drakk
sin mrlk mens de norske så på .

Strelkenkcu :somen fblelsesmersig rakrjon på  beviste tyske
provokasjoner, mens arbeidernes  ledelse direkte ble  forhindret fra å
stanse bevegelren.

'BeErunnelse for undtagelsestilstanden er eltså, intet aneen enn
en 13En som skal Ei de politlaksjoner som fulgte et skinn av ligimitet.
Undtagelsestilstenden kom E0121 en tilsynelatende btl.ib(slutning, et
tiltak den dyeblikeelige situasjon haddr  tvunget r.k. til å ejennom-
fbre. I viikeliFheten hadde det vnrt foeberett I lang tid i forveien.
SannsyuliEvis  har  selve dae-en vært bestemt for lenge siden, det er
mere enn en tilfeldighet  al  det ble  samme dag  eom radioapparatene
ble inndratt. Vi vet at indragningen av radioapparatene har wrt  under
teknisk ogadminisstrativt forberedelse lenge.  At det samme Ejel,er
om undtagelsestilstanden frempår av en  rekke fore4eltige
kjennsElerninEer. I sin tale 5 dajer i forveien var-elet Qumsling
store begivenheter for N„ 2.  Flere  da,  er forvelen ankom

h3yre hånd, eksperten 1.politisree provokasjoner (ala riks-
daysbreneea) fley;:rieri til Oslo. 3. I da2-enel'Or 10. sept. var :.:511cret.
19-praktisk talt blitt tömt, man forbereitte see  på storinn\rymk.  Hva
er heneikten  med dette  vell a  'ereberette o bevlst frempov serte
tiltak.? Heusiten har ikke vau4 bare å ejennopprette arbeidsfreden -
det kunne vrrt oppnådd bedre med enklere og billigere
Det må ikke  Elemmes at tyrkerne  det-det passer dem  lar arbeiderne nyte
herrens zlade daeer, nom f.e.s. ved anleege rundt om i landet. Nei
henrikten hur væi-t a ejennomMre med et eIag den politiske ensretting.
i Norge. Den 25.sept. ifjor fIkk Quisling av Hitler personlig og delvms
mot de herverende tyekeres råd d t verv å vinne nordmennene for  nazismen
Ejennom en fredelig politisk kamra Det slo feil på alle fronter. Nu vil
man prUve å  bryte motstanden ved et kupp. Den  polititerror som har vmrt
praktisert h,le tiden i u311rt -rad.Man aår  over  til metodene fra 30.
juni. Man henretter. Men dömmer de norske-ledere til tukthus I Tysklund
som under de nåværende forhold er jevne odt med å matres til döde. Og
man2år til  en  opprensking ever hele  linjen i alle norske organieakoner

iog nstitusjoner som betyr noe, materielt eller  pronagantisk. Når man
så  har ryddet grunnen - det kan  vrre undaejort pa l dagers tid, innen
25.eept. - mener man så  å ha en situasjon hvor:1, lederne for nordmenne-
nes kamp er fjernet eller uskadeligejort oe  2. tyEkerne har full
kontroll over  alle materiell ogepropagandietiske  maktmidler i  landett
Med  dette utstyr håper  de så  å wvinne" det  Norske folk.


