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Søndag .den 27/2 talte redaktor økonevad i London-krinckastee

ren til den norske hjemmefront. Han tok sitt utgangspunkt i eburchills

siste tale, Lvor denne advarte det engelske folk mot å tro at seiren

kunne vinnes, hvis ikke hver enkelt gr:orde  Lgitt  v tterste fl jte stInAz.

Redaktør øksnevad . understreket at dette også gjelder i iorge, "hva

enten man er tannlege eller :.jøpmann". - Disse ord har adresse til alle

nor2ke erverv og nmringer den paa;::ive motstand her hjemme kan drives':

ennå mere inten3t og konsekvent enn nå.

Om det er kort eller lang tid til krigen er slutt vet vi
ikke, men den som•vil seire blåser ikke kampen av for seiren er en reae
litet, og ksmpen må føres på alle felter.

I forholdet til de sittende myndigheter må rettes-roren nå
som.før være den nasonale morals lov. Den falt i frihetens dager
san~ •ed vår inngrodde lojalitet everfor"lov og orden" og respekten
for offentlige pålegg og stempler, idag gjør den det ikke^ Og selvom
et svar, en oppgave eller et skjems, seg,1  er krevet synes betydningsløst
rd.ufarlig å b1, bør vi allikevel ved konsekvent passiv motstand tvinge
"Mvndignetene og derea redskaper organisasjonene til å. beskjeftige seg
med negativ kamP istedenfor positiv innsats.

La ikke hensynet til de ansatte bli et skalkeskjul for
ten. fOr personliç ed:akerhet. Hva dette and.x har en saken satt på
spissen, når det-kreves oPplysninger eller annen  Medvirkning  av bedrifts-
lede= i forbindels.e med utskrivningen av de ansatte til arbeisinn-
sats.

Enhver må vare på vakt både mot sin bevisste La43tolthet  oe
den mwre ubevisste tendens til automatisk å utføre et arbeld-Undt
som hans tekniske viden og erfari_ng gjer mulig. • Det rent tckniske
renomm6 må idag ubønnhørlig vike for den passive motstands krav. -

Enkelte nistenkeliwjør parolenes opprinnelse eg andre klager
• over at parolone kommer for sent - kanskje er Jet de samme. Enhver som

får en psrole vil av denEl form kunne bedømai ag den er en provokasjon,,
om.den skyldes "en eller annen entreprenant person" eller on den kommer
fra ansvarlig hold. For sent kommer parolene bare til de få som ennå
tar friater og trykte standartrualer alvorlig.

Men selvsteig tenkende mennesker må ikke alltid lorlange en

trykt parole: Den uskr3vne stanardoeu-ole. som  har gvlcilc,kct  i alle si-

tuaajoner idng vil vi alltid kunne sske og„ finne i vår egen, vffl.kne,.

nasjonale :=ittigheL

NYOleDNI=-AV 0:LiGAI:ISASJO-J:= TILLITSVERV.

Wringesambenets gruppe 8, T:lorges Industriforbund, har nå

lenge strevet med å søke utbygget industriens organisasjon etter for-

utstningune:

Et stort cntall frie bransjeorganisasjoner fikk i 2. halvår
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1943 meddelelse fra industriforbuedet oM at de ved NæringsdeparteMentete •
beslutning av 21/6 . s.å.  var underlagt forbundet som branstegrupper:  For-
enineene ble altså ikke oppløst, men skulle organiseres pa nytt grUnnem
lag med alle bedrifter i vedk. bransjer som tvangsmedlemmer, og grupper
av foreninger skulle sammenknyttes d såkalte sentralforbund, (hvis for-
menn skulle være medlemmer av president Hildisch's råd). Ftereningene
skulle straks_innsende budsjett, få nye standardvedtekter etter fører-
prinsippet og i nange tilfeller nye navn, utfylle visse ekjemaerp gjen,
nomgåkritiskemedlemslister nse.

Den alminnelige unnlatelse av å otterkomme kravene renulterte
i skarpe -purringer med trusler om anmeldelse Zor sabotasje etter inn-
satoleven, uten at dette medførte  noen  forandring i den faste holdning
over hele linjen .

r tmfdlertid ble pågangen etterhvert konsentrert  på  en smalere

front, tillitevervene i de nye organisasjoner.

Det har stått klart for alle gode norske industrifolk at de
eveetuelt måtte motsette seg helt å ta tillitsverv innen et statsledet
orgenisasjonssystem hvis opebygging og virkemate de var direkte uenige
i og hvis envendelse som politisk instrument bare var et tidsspørsmål.
Men ee enså det jo lite sannsynlig at-de som arbeidet med organisasjons-
messege nyeennelser, selv  ville  bringe  sdne  intensjoner helt over i
parodien ved å søke tillitsverv frivillig, ennsi tvangsmessig, besatt
med motetandere. Dels ut fra håeet mm å kunne bevare de gamle organ;d2e-
sjoners goodwill innen bransjene• og dels p.g.a. den vanlige håpløse
nansel  e,A pertifolk, ble imidlertid troes alt de fledte av de frie for-
eningers fornmnreog styrer pålagt å gå inn i disse verv også i de n£2.
orsanisasloner "inntil vale kan skje på ordinært landsmøte" - en helit
evpotetisk tidsbegrensning, idet evt. landsmøter  3o  ikke ville få noen
deltekere. Entledigelser av enkelte formenn ble dog foretatt straks.

Under "bearbeidelsen" av de frde organisesjoners tillitsmenn
har vert forholdt noe forskjellig. I enkelte tilleller har trykket
vert meget lempelig og tonen overtalende med løfte om at noe arbeid skul-
le det• ikke bli, "vi trenger barc Dcres navn". Enkelte av de gjenstri-
dige er blitt spurt om det ville gjøre caken lettere om de først ble
entlediget og deretter oppnevnt til det nye verv, om det ville gjøre
neen forskjell om oppnevnelsen kom fra Dept. istedenfor fra industrifor-
buntlet etc, Ingen gikk dog  eså  disse limpinner. - Andre er uten videre
blittipresset hårdt og utsett for skarpe muntlige og skriftlige trusler.

Liihelt fullstendig oversikt over reeløpet av den uanstendige

og meslykkede jakt etter tillitsmenn ex det jo ikke mulig å skaffe, men

nedenfor er sitt ct resyn av de opplysninger som det har vært mulig å

få fra pålitclig bransjehold:

Det nokså tallrike styre for elektrisiteesverkenes forening
fikk henstilling om å fortsette i den nye NS-forening, men alle som en
avslo å påta seg verveno. Samtligc ble-da entlediget og ved onpncvnel-
sen av nytt styre så'en seg nødsaget til å lete fram pertifolk.

Samtlige styremedlemmer i den frie brysgeriforening avslo å
ele  medlem  av  rådet i den nye forening. En oppnevnte da en nybakt
'branejenann", nemlig en tvangsinnsatt tyskfødt NS-leder på ett av
brysgeriene, og forsøkte å stable  pa  benene et råd av endel av styremed-
lcemene i den gemle forening og,endel andre bryggeriledcre - NS-folk
fennes ikke i bransjen, Også alle disse avslop og har faetholdt sitt
seendeunkt tross tildols mmget skarpt og variert press, både fra indu-
striforbundet  ög  fra den nye NS-fornaen.

Styremedleremene i den fric hermetikkforening fikk i en forsik-



uie tone anmodh.ing oM å fortsette i den nye foreniner•Men samtlige gav
neemt:tve sVaTä t

Forsøket:på å få denfrie tobakksforenings styre til å fort-
setteuer alåta. feilt (Ber-ble forsekt don :LLiei-wksnimåte å pålegge dem .
sdm Mkke var villige til å påta seg verVene a -±oreslå mddre i sitt sted

ingehskal dog ha hatt noen å bringe i forslag).
I•den frie konfekonsforenin e ble feerst formannen avaatt

de:b ble orpneyht_en ny, som imidlertid måtte fritas strake på grunn
av oy:ademarctIiee e.vrice styromodlemmer som klart presiserte at
hvemt ,Onkelt  av. demsinhtok nøyaktie samMe standpunkt• som den avsatte tor-
ma,nitd:o deretter aVsatt. Alle denyo'folk soM så ble utpekt har
en meddelt nt de ikke kan motta vervene.

ModlomMeneav den frie tekstilorganisasjons styre ble lenge
ce endleisk bearbeidet, og søkte herunder på en lemoelig måte gjert for-
Ståalig st de ikke kunne ta vervene i den nye organisasjon som søktes
dannet. Da dette bare resulterte i skede trusler, gav hver enkelt

beekjed om at.do ikko kunne ta vervene. Tross forteatte over-
taiger on hårdM pross .11.nr ingen gitt etter. Fiskeredskapsindustriens
og roonenes. folk har inntatt sammestandpunkt .

jjormamnen i den frie teglvurksorganisaajon ble avsatt med
6-r1gdnf nene en fersokte å fa T'esteh av styret til å fortsette med
viseforuniahon GOill formann, Da dette støtte nå hel motstand, ble samt-
ligs ent.3,ediget oe DB-medienmet. Claudi ble oppnevnt som formann. For-
søket: på å fanne nye monn til styret har etøtt på motstand.

T.pren aanentvareindnetrten, hvor en tilstrebet dannelsen av
en I h7 tole-FfSsmanflen rll Fastin{; fra. Hamar oprnevnt
til foiinnnn, mens-dot blant de utpekte norske radsmedlemmer gjør seg
nee9a hard motstand gjeldende.

•
Trefore isisiaddstrien var visstnok den industri mom etter

"is:satsleven”s mk:rafttreden forst kom t skuddliqen, idet industri-
foripundet alt kfjor scmuer mjennom treforedlimgeradet framsatte kravet
om nye ved'iekter m.v, for ra.dets tre forenntt, un for henholdsvis cellu-
lose, ,reuasse og papir, I de nster som i don anledning ble holdt
foreningene hem.aket enstemmighet om en blank avvisning. Imidlertid ble
reoreeentante-± fu denne indUscri flere ganger innkalt til vedk. 10,g-
koatof Pe*c'iskelimissarlat bom meddelte at en tilknytning til industri-
forbundeM måtte gjenuomfeires i en eller annen form. SenLøsten ble det
så Moidt [Ige motor i foreningene, og det viste see do at majoriteten
meate ot man burde godta • en ordnine som vsr tilbudt - det var slått
nelmtl*de nv nå k-:avene frd den annen side. Resultatet ble at fore-
ningee - M11-1.2a1) i formen - godtdk de nye vedtekter, mens de beholdt
sine flt7, rett til selv å vel.ge tallitsmenn, innkreve sin xontin,-;
genftmuv, :Mkelto styremedlemmer innen foreningene tok dog konsekven-
sen sv s*n Goofatning m,M.tubetimget avvisning og gikk ut av styrene
som ble suppfert ved fritt Vnle.

Det er mulig at treforedlinesihdustrdeh ved den trufne ord-
ning vil k,inne unmeå visse nbehageligneter i Oenne tid, og ettertiden
vtl vel beddmme hvorvidt det stgndeunkt som ble tdtt var riktig eller
galt, ja konsekven:; av ordningen var at de norske industribedrifter
dkka iceecr kem tin a stå ed sanme front i kontingentsporsmålet.

(2olend om d-)esialotdninecr skal ha vært eitt også andre
hransjor, mon ;:cr vwre blitt avvist).

Illant do frte foronnnvr 80M i 2. halvår ifjor fikk pågang
kjunmer  on  M dot hclu  baro til en, nvor det ikke  skal  ha gjort seg
gjo7.dende noen reaksjon overfor nyerdningon og nvis styre nå fungerer
som otyra i den nvordnedc forenane.



-4--

Noen få mindre foreninger hadde allerede enkeitvis og til
forskjellie tid før "innsatsloven" og storoffensiven mot organisasjo-
nene fått innsatt NS-formenn, og de folk som da satt som medlemmer av
styrene- hodde oyensynlig ikke Ejort seg klart faren ved å bli trukket
inn, idet de ikke nedla sine verv.

KraVet om organicasjonsmessie nyordning har også wert reist
overfer  4n..rnbenes, verkstedenes, margarinfabrikkenes, mineralvannindu-
striens on  strelastbrukenes gamle foreninger, som imidIertid har inntatt
samme negative holdnine som de øvrige. Spørsmålet om styrenes stilling
dor.har imidlertid såvidt vites ennå ikke vwnt aktuelt eller•iallfall
satt nå ssissen. En må imidlertid gå ut fra :yt disse bransjer snart
står for :tur,  OLe at holdningen ber blir den samme avvisende.

8012  nevnt kan jo ikke en oversikt som denne bli fullstendig.

Da det isildiortid er på det rene at en rekke norske industrifolk også

Lnr.en nunre, mindre bransjer har vegret seg  oe  bestemt fastholdt sin

vogring not å påta seg verv i nyordnede eller nydannede organisasjoner,

kan en gå Ut fra som den store hovedregel at de få folk som hax påtatt

snig verv er partifolk - unntntt da de heldigvis egnå fwarre som stiller

seg helt likegyldige overfor tidons nasjonale og politiske krav.

Så sent som i mars i å.r fikk fereningene meddelelse om at det
ifølee Nærin2:s- og Innenriksdebartementets vedtak av 2/2 inntil utgangen
av 1944 vnr nedlegt forbud mot å holde me••r med valg uten vedkommend-e
rdnesgruppes-(industXtforbundets) santykke. "Inntil valg kan finne
stod, fortoctter de nåværende tillitsmenn å ejøre sin tjenuste med mindre
Ne3ringsdepartementet bestemmer noc ennet."

Det or vel yqu1±;:: nt den meeet effektive motstand som er ydet

kan førc til skarpere forholdsregler, noe som alle som har tatt sitt

klare, onestc mulige og endelige stondpunkt også er forberedt på. Den

faste front sam: her er holdt vil bli forsvart videre.

DEN H'NASJONALE" ARB=SINNsApn nRAsj0NALIninnINGENII,
iTjor søkte det nyordned.e industrntorbund som kjent å få ned-

satt et betydelig nntall utvnle som ckulle "rojonalisere" vedk. bran-
sjer med sikte på å frigjøre arbeidskraft for den "nasjonale" arbeids-
innsats, d.e. tysk krigsinnsnts. Som on måtte vente møtte disse bestre-
belser med uvesentlige unntngelser onmlet motstand,  og  noe resultat i
r3tnine nv det tilsiktede hnr en ennå ikke sett.

Arboidsdirektorntet har nylig etter ca. ett års forløp med
nrbendsinnentåen for øye påny forlangt skjenatiske-oppvnver av de fleste
norske rbejds;,,:ivere - frist dels 29/1 og dels 1/4. Dt‘t cier sce selv
nt nrbeidsniverne flke under noen oi;stendighet yter sin medvirkning til
utskrivnireen vcd å sende inn slike oppgnver.

Lled hensyn til tynnEst:Askrevet arbeidskrart eller nrbeids-
kraft sGm l*tte bli frigjort g,lennom "rnojonaliserineen" har det hele
tiden statt for de influstridrivende  nt  de ikke må ta imot slik
arbeidskrnft.

pNTINGE11'T

iDe det åpernhnrt villc enre til skade for norske interesser om

mulige krv om !nontingent  t±1 1:.aringsstmbndets  gruppe 8: Norges Indu-



strifo_rbund ble etterkommet av fabri.kkene, måtte en gå ut fra at disse

ville komme til å unnlate å betale, iallfall inntil dot måtte oppstå en
situasjen -som tvang  den enkelte  til å bøye seg.

T4ke:etter nyttår-utsendte industriforbundet "kontingent"krav-
form av trykte kort, hvoretter fabrikkene ble etterlignet for et beløp

for:dp,tre siste (nyordningend)«kvartaler av 1945 ovarende til 2 % av
bruttoomsetningen. Uten utfyllt datoangivelse var på kortet anført at
Nær4.ngsdepartementet hadde godkjent beregningsmåte og- sats, Fabrikke-
ne ble pålagt selv å foreta beregningen og innbetale belopet på en postg,
kto innen 15/1 under truSel om anmeldelse i h.t. "gjeldende straffebe-
stemmelser", bl.a. innsstsloven. Bare et fåtall tok denne trykte stan-
dardtrusel alvorlig, og det store fIertall scm ikke betaltep fikk da
et trykt purringskort med frist til 31/1 og gjentagelse av truslene -
"Yttertikere Varsel  gis  ikke", Også purringen, som etter utstyret å
dsffi:e-t fOriltieende  nok  har vært trykt ferdig samtidig med det første krav,
ga etter det en har grUnn til å tro ét..lite tilfredsstillende resultat.

=midlertid hadde mange allerede etraks sendt inn kraftige,
motiverte protester."." Med den tyske forvaltning hilligelse ble dette

gjort bl.a av en rekke større foretagender som etter forvalt-
ningens ordre Unnlot å betale. Dette ble snart alminnelig kjent, og
framgangemåten fUlgt av -onnå flere,

Av de opplysninger som har kunnet dr,nnentes fra forskjellige
hold framgår at det i protestene dpls blc konstatert at ordinmr
kontingent for 1943 alt var betalt til det frie industriforbund,

ble reist sterke tvil med hensyn til hjemmelen, idet den på-
bsropte lov gjaldt -det såkalte hjelpefond. Äv mange ble hevdet at
både bercgningsmåten og den høyde beløpene ville komme opp
karakteriserte utskrivningen som  Pn  skattp som trengte formell skat-
tobeelutning, og av flere ble ogskhenvist til de gjeldende pris-
bostemmelsor, likesom endelig en rekke tvilespøramal og praktiske
vanakeligheter ble påpekt av forskjellige, Ber dkke få fabrikker
ville beløpene komme opp i 3et mangedobbelte av hva kontingenten til
dot frie forbund hadde vart, og flcre etterlyste grunnen til dette
og utbad seg budsjett.

Der står saken nå, og anmeldelser har såvidt vdtes ikke funnet

sted,.

SELSKABET FOR NORGES VEL.

Da  spørsmålet også har interesse for industriens menn hitset-
tes fra on annen. oversikt:

Foranlediget ved deb. kjente /Yøverland-odelesak" ble Selskapet
for Norges Vel nazifisert og som ny preses ble innsatt  r  ainister" Fret-
heim, I og med dette er også denne institusjon dzd1agt. En konsekvens
herav er at ingen vil søke eller Motta selskapets medaje for tro tj-
neste som har vært utdelt til landbrukets, handelens, industriens og
håndverkets folk, før institusjonen igjen er renset for nazi2ter og fri
som ti,dligerea

DE MRINGSDRIVENDES HOIDNING OVER2OR NÆRT=SSPMDAND, IINDUSTRI-

TOREUND_ SENTRALFORBUND OG BIUNSJEFORENIUGER ELIth ANDRE ORGANISAWONER
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SOM DET MITE LYKZES Å NYORDN2 ELLER OPPRET:11. FÅ PAPIRET MÅ KONSEKVEN1

V221 DENNE AILE AVSIÅR I PORTSETTE I ELIER PÅTA SEG VERV OG OGSi Å

RE2USEITTERE DTSSE ORGANISASJONER I ANDRE, KANSKjE IKKE NYORDNEDE INSTI-

TUSJONE EENVENDEISER I NOEN FORM SKJER TII ORGANISASJONER ELLER

DER:::-PITIMJJONE.RER, INGEN HENVENDELSER SESVARES, INGEN ASSISTANSE SØKES

EL441. MOTTAS DIR1K2E ELLER INDIREKTE OG INGEN DEDTAR I MØTER.

Dc industridrivende over det.hele ,land vil i det hele tatt
unnd, enhver kontakt mea organisasjonene i nyordningen,  også  om det  
måtte;:_g;Ljlde sparsmål av saklig  art son lic  er dem ersonli eller deres
13-edater sterkt nå De eksempler pa unnfallenhet som er fore-
koriplod, er så få at de snart er blitt alminnelig kjent og er da ikke
biLï usett som eksempler til etterfølgelse.

Den samme holdning vil gjøre seg gjeldende overfor nyordnede
or1tgasjon2rs gjdeordnede elIer underordnede institusjoner eller kon-

stonr ,.. publikasjoner m.v. Eva f.eks. nærings- og bransjefagbladene
vil en :Lnnen -Industrien, slik som en  har  gjort i andre næringer,

holde ceg borts :om lesere, medarbeidere og sverterende, det være seg
ni.,..gcsambandetg Jkonomisk Revue n  eller andre,


