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Allerede flere måneder før siste årsekifte nenledet H.L. opp-
merksemn.eten på beskjeftigelsesspørsiiålet ved krigens opphor, og så
tidlig som i desember ble påpekt at oså i tiden inntil kr4iens slutt
kunne spørsmålet bli brennende dervea U-7IFF)rarae-drier-viTZa-aakt-
havjernes påbUdøeller evandre grunner" kunne bli tvunget til å gå til-
innskrenkninger eller stons innen den sumlede prorkuksjun elle/ deler av
denne. ø-Døt ble i den forbinde:Ise framholdt nt en. slik. sftuasjon kunne
kemme tIl å .sette både bedriftenes akonomiske evne og bedriftsledelsens
smidighet og eppfinnsumhet nå en meget hård prøve. ben måtte se detscim
en nodvendig tppgave å planlegge den mest bensiktsmessige beskjeatigelse
fer de c.nsøttte mbd arbeid søm gav størst mulig nytte for '),driftene selv
okl det lunskje var på noe larm;ere sikt.

Denne sitaasjon eM nå dnntruffet og i et overmåte stert omfang.
Den Yunstigre cL helt krigasbetente fullbeskjeftivelse sem de nåværende
in:ktnavere frc- første ferd av har tatt til inntekt for sitt sfltem er-

ferd ned å slå om til en omfettende arbeidsløshet. Okkupasjonsmakten
har Lpt fornnd gjort siti beste -Lor å tilrcttelegge en slik utvikling
ved deJj stengning åv firmåer c);: bedrifter som ble gjennomflørt i forbin-
delSe med 1!den nasjona] e ;.,rbeidsinnsets". Ogsâ disse bedrifter ville
ellers hE'.tt-evnen til å gi beskjeftigelsesmulivrheter. Det sum nå gjør
Ultuasjonen akutt er,aL i og med ukkupssjonsmaktens sviktende evne til
å-søke V:j.rt land utnyttet i sin krigspotensial er våre tilføreler av:
kull - det helt nødvendijo grunnlug fcr store deler av vår indUstri -
oråktisk talt stoppet. De overmåt& kn_ppe neholdninger og stadig mindre
tilforsler skal først og fremst v:J i1 jcrnhren t»1 troppetransporter.
Av .denne crunn er I de sdste uker allerede stePpet, eller vil i nbJr.este
Uker bli stoppet de fleste smelteverk og bergverksbedrifter, sementfa-
brikker ov aluminiuMindustri, en rekke støperier cp; bedrifter i tckstil-
og ken-;chSjonsindustri, Det befryktec at c5så andre cuflupper bli
berørt av brenselsvånskelignetene.

Den kraftanspennelse sem kreves av bedriftene blir
all tidlidere og i sLørre omfanv enn tenkt, ug den kimmer følgelig til å
strekke se: over et lenvere tidsrom enn entatt. Dc cnkelte kedrifters
evne til i en slik situasjon fertsatt å besjc-Itige eller skofie eksi-
stensmuliøheter for en større del av de ansatte er selvsgt :reget vari-
erende, iekt både det tekniske og økonomiske ,grunnlag vd1 være forskjel-
lig. Selv om de enkelte bedrifter snm må stanse nelt eller vesentlig
må innskreøkce nin regulære virksomhet derfor ufte vil matte finnejfråm
til indivt6uelle løsninger, angis'netlenfor visse hovedlinjert

1. Opprydnings-, repnrasjons- og vedldkeholdsarbeider settes iga216 i
starst mulig utstrekning.

2. IkvåLsende aniesarbeider settes iTang hvor
f.eks. nødvendi,-e nedrivningsarbeider før ryd
ny anvendelse, -ølanlagte nybygninger settes

predskapssituasjenen gjør det mulig, og under
ges planene frvu til anmeldelse, hvis ikke cn
d verden, evt. manglende kjenasksip til nye ma

det er mulig, herunder
dizgjørdng av arenier til

gang hvor -anterial- eg
alle onstenSigheter brin-
Jo:-eventet ute
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3. Wnskelfe,,-e veiarbeider av Viktirhet for distriktet..o.-:.distriktets
industribedrifter obegynnos, scivom det blir et dyrt nødsarbeid og ikkt

i ses selv uir bedriftene økonomisk avkastnin på semme måte som pro-
duktiv industrivirksomhet.

4.- let-henstillee til de ånsatte som opprinneli er kor et fra jord- og
skogbrul eller fiskeri-næring å gå likesom
det henstilles til alle som ken skaffe seg annen beskjeftigelse å
gjøre dette.

_
5: I påvente av senere ic:;enopptatL;eise av driften ber bee:riftene søke

gansatt VeChogst tile;Jet beho-v og om mUlig også til deknint: av bren-
sel for de.ansatte:: Den enkelte bedrift bør pa:forhånd ske å stkre
seu brukstiliatelsé -

Den del åv de ansatte son ikke på de under 1 - 5 nevnte eller
andre måter kan få beskjeftigelse, pe'rmf-uteres innill.videre,med en -
understøttelse som må vuriere etter forheldene og bedrifteaes økonomiske
evne,, og der alternerea da i størst mulig utstrej-ning mellom den ved be-
drifter bAsi-..jefti-gede og ikke beskjeftigede del. Sefv om de permitterte
får anledning til selv å nyttigjøre seL" sin dag til annen virtsomhet,
bør bedriften allikevel soke å yde en permisjonsunderstc,ttelse som dekker
det absolutte eksistensminimum. Let gjores oormerksoM a,t det ik»e er
nødVendis frå arbeidsivernes side trekke skatter for da ansatte hvis
inntekter ligger på et eksistensminimum.

Det -er ikke til 5 unngå at disse endringer i arbedesforholdene
medfører:endrdner i arbeids- og lønnsvilkårene som arbeiderne forutset-
'ter å fC gjennonfOrt med et visst vareel. Dessutenhar de nLværende makt
hvere:gitt en forordning om Et spesielt tre ukers vdrsel til c,rbeids-
fermiddingen fforbindelse med en eVentuell driftsinnskrenkning på grunn

brensel og råstofIvanskelighoter. For å. kunne gjennumføre endringe-
no i arbeidsordningen-eller den påtenkte permisjonsordning blir det der-
fdr også av formelle grunner nødvendig å gå til oppSigelse elv arbeiderne
for ha holt fritt til gjennomføring Elv den-ordninc,: man vil
'velge for sin bedrilts yedkommende.

Det vil kånskje virke frem'ted både for arbeidsgivere og arbei-
dere at der under -disse -forhold må gas til copSigelse v .-.1beidere, men
det må, være klart at dette nL til for åt partena fritt sbyl kunne få
ordne sine egne forhold. Let gjeldor derk,-Y ennver bedrift som må
gå til dette skritt, på forhånd har klarlct forholdet for sine arbeidere
ehten ved direkte konferanse med .dem eller-gjennom konferarser med til-
litsmenrehe. Det cr av største betydniA; at-bedriftene str i intim
kontakt sine arbeidere om disse ømtålelige sroblemer._ .

Kontinf,enten.

lÇed frist til 6/1 i år-e,endte "Norues Industriforbund" omkring
årsskiftet ut purring angående kont,ngenten Tor 1944 til den ;-.1eL..et vesent.
lige del Lj.-^vindustrien scn ikke hadde betait tidligere. I den anledning
ble i er spesiell henVendelse fra H.L. konstatert if den ticligere ut-
sendte parole gjaldt alle bedrifter: hTale.den som tross-krcv, purring og
trusler hele tiden hadde fulgt den riktige linje ikke å betale, og dem
som før eller senere hadde gitt etter og betalt den innkrevde kentingent
ior de tre siste kvartaler åv 1913 sem, da denne ble frae1t9 ble god-
skrevet vedkommende betalere som delvis dekning for kontinci,enten for 1944
Det måtte nemlir ventes at oistncvntc bedrifter ville falere:v cm-rest-
kontingenter for 1944.- Lndelig ble nevnt at det kunne tenkes rIgIii-
striforbundet" etter årskiftet ville sende ut :-TrJv som kentingent også
for 1945, oa' at parolen her selvsagt måtte være den samme o6 ,:.betingede.



—Ettet  grnndige  undersøkelser innen industriens ierskjellige
brunsjer er det ikke lykkes å finne en eneste bedrift sem hsr etterkem- •
met kravet.

Til_erientcring renymeres nedenfor kontingentspørsmålets'ut-
vikling. stilling innen-fcroikringsnæringen:

Slsitspene fikk 26/5-1944 krav  pL  kentingent far 1944 til det
naztstiske Norge8 Forsikringsforbund i rienhold til dettes "rådsvedtak"
godkjent av jlæringssanbandat og stadlestet L.; .eæringsdepartementet med
arbeidsihnsatsloven.o L, foreningsloven soffl n:Y:bcropt hjemmel. Iled-lignende
begrunnelse son indUstribedriftere.unnlot de sller fleste.selsknper å
betale; .wen deponerte belopene i bnnk slik som også enkelte indUstribe-
drifter gjorde. I juli ble så evholdt utpantning hos en rekke selskaper.
Utpantningsbegjæri•gen 191& trUkket tilbeke i slutten av november og snken
hevet ved -Namsrettens kjennelse åv 27. s.m. Liy utpantningsbegjæring ble
fromsntt 5/12 ng tatt til følge av .Namsretten, denne gang i henho1d til
nytt kontinpentkrav bygget p det  0)nrinnelige.n rådevedtdk", en ny god.7
kjennelse-c stadfestelse nv sambaud og departement, og nå med loy av
7/9-1944 om- Orges Læringssamband sem ptberept hjemmeli Selskapene pro-
testorte mot utpantningeni betjærte saken overfert i søkemalsformer og
påstod subs. -fUllbyrdelsen gitt utsettenda virknip=-. 2cgjaxinienble
nvslått av NeJlsretten 21/12. (I sin frnmstilling her frwholdt byfoci
ejristic bl.a. at det hastet everordentlig å fa'saken ut  cr,  verden pa •
grunn ev do konsekvenser den hadde også for åndre nar
kentingentinnkrevning. 1-3yfogd Uhristic urgumenterte pk dette sunkt med;
megen verme, hvilket vel bar ein natnrliL,e forkl,:ring deri nt nan ved
siden av sitt embete ogsa-er.1onnet juridisk radgiver for flrre nærings-
organisnSjener. (Det er altsa ikke bare "minister Whist flom cr gjengan-
ger i de forskjelli:e instnnser som har med kont*sgentåpørsmalet å gjøre.
Kfr. var.Oktoberut,T4Vo 1944;)) Ny utpantning.ble så fremmet kort.,før
arsskiftet. • Selskapehe påkjært •Nemsrettens kjennilse s til I»Malinsdretten
på grUnn aV feil i. ssksbehanddingen oc lovanvendehien, u . denc. gav ved-
enstemmij kjennelse fuldbyrdelson oppsettende virkning. Denne kjennelse.
ble nv ".u'orsikrinL,,sforbundet" ihnbråkt for "Iwyesterett" som ved kjennel-
so sx"5/2 .45  besluttot nt-fullbyrdelSen ikke ble gitt oppsettende

• ning:
Etterhvert krver.derfor nh "Forsikringsforbundet" de deponerte

belen i bankene, men selskapene betaler altså ikke. Sporewtalet ow koh-
• tinontkravets lovlighet og om snen skal overfares i soksmsleforwer'er I
frezdelLS yaVejort Cv Eagmsnnsretten.

Tømmersituasjonen.

Fra.en større oversikt hitsettes:
"Når krigen er over vil vi fL et meget stert behov for valuta

til dekning av absolutt-livsviktig importtv konsumsjsns- råvårer,
maskiner etc. Et av de viktigste hjelpemidler til skaffe  rsss denne
valuta er vr okssert  dv  treforedlingsprodukter. Ltd er derfor om å
gjøre at treforedlingsindusrien sikres råvarer så den kan ha rull be-
skjeitigelsc -etter krigen. hen sterke konkurrnnse vi kan vente frn Sve-
rige som Lar fulle logre ua . stor proc,uksjonsevne, og kanskje og-88. fra
=1.nnlsnd, er likeledes et mement soat gjør at vi Otr ruste ess gi,dt
vi knn. En innskrenket drift vil videre hå sine alvorlige felger på nr-
beidsmarkodet.

3edriftenes tømmerlagre er s4å. Cg utilstrekelI4e fcr etter-
krigstiden. Det tømmer som hugges i vinter oå;  S07,) flar.. 1 vandravene
knn ikke brnkes i treforedlinsindustrien før i 1946, en liten del kan-
-sTje til ned utpå høston 1945. Vi m.å derfor regne med nt dette tømmer
barc vil ks.f,me norske  4nteresser tjl aude. Det er naleden in;en grunn
til å wbotere denne tømmerdrift. Ivertimot. Btdos kogeier  eg  skogs-
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arbeider ber cnstrenge seg fur å få hugget drevet tømmeret frem".

Dodle gs inon av tvan/scaanisaslonene.

Bedre sent enn.aldri !

Av de i tidligert utgaverinevnte ca. 70 tvangsscrguniserte
bransjer sum Icsringssambandets grupte'nr. 8 0  Norges Industriforbund, om-

' feetter o,..papiret har det vrt 5 - 4 hvor viljen til motstcnd dessverre
laltfor lenge har vært svak, og iallfa11 ikke  pa  nben mhte 'flar gdtt seg
'effektiv. uttrykk. I en av disse branojer, som tel1er ganske mange, ve-
' Sentidg 2T1,4. utcvere, cr det fur kert tid siden skjedd en avgjort forand-

ring  ti eet bedre;

Dc ikke nczistjske st:yresedlemmer i den gaole, fri tsrening'var
blitt sittende under en meget vdrksem N8-formsnn MaA nG 0V brunsjens ut-,
.overe deltok i stor utstreknins i medlemsmoter oe.særutve.1:den nye
tvangsorgsnisasjen etc. Fordn det medlemsmote sOM denne innevwrende

hadde infeb-clt mettek de nerskinbstiltt bedrifter mnmnymt en rede-
-gjørelse nv.ri det ble klPrt oresjsert at denne hbldning var stikk
strid med de klore parnlEr sou var drulgt innen den he1t overveiende  del
av den ovrige industri.

Dennc direkte eooStrammer virket lik eksplasivt idet re-
sultattt i kerthet var relgende:

Av de 80-90 som etter eria,ringene fra feregående år meotte ven-
tes å delte i medlconsmøtet motte 12ke. djsse var (le 8 nueister, 2 var
ved en inkurie ikke tiistil.lct redegicaelsen ef4 de siste 2 var medlemmer
av btyret sem 13) egne og do ovrige Cfraværendt) styremediemmers vegne
mLddelte  t  ingen „iv dem ville mottcd nee sUM helst verv. dekretæren

eoppsd øyeblikkelig sin stilling eg ingen.av du to vdtenet..:Ipe;lig Sakkyn-
• dige som skul-11 heIdt foredrag kom td1 stede. Det mna:te velges nytt
styre av bdre nc42ister oj i dn etterfølgende fellesspisnin, hvortil
Visstnok (utrolig nok) var anmeldt ikke  sa  fa deltugere, deltok bare de

nazister.

cfreal

Tordens'rjolds soleh;.ter wluterer.

som i denne forbdudelse betyr nNorsk Skoter og utgis
crr den naziledede forening De idorske Skefeebril,_kers dendsferening bor
son redaktcr foreningens innsatte formann disponcnt Th. I.srsson, hera.
jkoiabrik 4/,S, født 4. februar 1900. I et rdumner utsene't kbrt tor denne
datum i år, skrev redsksjoncn en belsides artikkel ned bilde !=Fiem ble inn-,
ledot således: -

"45  år er jo i adminneljghet ikke noen mi1epel man vanligvis
stopper obp  vLe,  men for disprnent liarssen vil vi Ljere et unntak i be-
trsktning sv hane3 store ee: fertjenstful1e arbeid irrneb sUeteybransljen,de
sis te år."

Ultatningen lød slik,
"Denne ganå. faller'bans fedselsdeg tilieldtgvis pL sendag,

ferhåbentlig er fun da hjemme ee vi ensbaa. disopnent Leerssen til lykke
med (.1:1Jen."

Også mangelen på skrivende folk synes å være akutt.innen
partiet.



industrien og den første fredstid.  

Krigen i EUropa nærmer
Både for det enkelte menneske, d
og for det hele land knytter det
ger til freden, hva den skal bri
minst gjeleer dette de okkuperte
lige  år har ligget knuget under
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seg nå sin avslutning med rashe skritt.
en enkelte orbeidsgren eller bedrift
seg uendelig munge og støre forhåpnin-

nge og hva som da skal utrettes. Ikke
land, som Ejennom disse lange og vanske=

den tyske okkupasjons åk.

Hva vil sh krigens avslutning bringe vårt land?. De sikç e_
at den vil gi oss tilbake det som har Vært det alt oVerskyggenele-,-
for alle node nordmenns kamp: vår nns'onalt selvotendiaet. Treden og
frigjoringen vil fjerne det åndelige trykk sem tross alle de monge og
tunge materielle savn har vært det mest ulidelige.

De nazistiake mekthavere bg." i stn propogandn utrettelic og med
alle midler oøkt å forflate sine motatunderes, motiver cg redusere
å være utsprunget av en like uregjerlig som blåøyd hunger etter fcvert. .
tode materielle goder. De har nektet å erkjenne ot det bare er n ting
som i denne tid har kunnet s(,mle hele det nerske ielk i begeistring og
selvoppofrelse; den hellice komp for friheten,  

Dette store felles mål hår gitt styrken gjennom kampens deger
og år, og den verme  oc•  dypc glede og takknemlighet over dets virkelig--
GJF:rlso vil for ossialle bety en sclid kraftreserve overfor de materi-
elle påkjenninger vi••etteraolt å elømme kommer til å måtte friste ennå
en tid framover etter krigens slUtt.

.-H-Rrigungh-k -reVet -en. veldig kraftanspennelse av de store ut-
slcgdgivende stnter og hargmedført tilsvarende enerme ødeleggelser:

• uhygEeliugstordel av Luropea  oc  den øyrige verdens verdifulleste ar-
beidokreft-cr gått tept, stere oc rike produksjensemråder er logt ode,
tusener pd tusener ny fabrikLir og andre produktive yirksomheter er lagt

grusigsamtdig s:m vesentlige deler av dem som stLT  igjen  krever en cfte
Vånskelig omstilling til fredspredukSjch, tronspertmidlene har hctt de
.voldsomstc påkjenninger  bc  handelsforbindeloene er brakt i fullptendiE
uorden, Det sier seg under disse omstendicheter selv, åt det fer-vårt
som fcr gndre land  RA  ta tid ior nee i retning av det vi kålte normale
forhold icjen kon inntre. Dette vil ikke minst Ejelde industrien.

g
• Selv ecm våre myndigheter ute gjør alt for å  skeffe .også vår

industri de ting den trenger snarest mulig etterot krigen er clutt, e• .
det en gang så at leverondørene blont . våre store nllierte ser og vel
også /14  se det ulykkelice LUropa som en enhet, hvor de mest nødlidende
blant de nesjoner som har stått på deres side må hjelpes først med de
begrensede resurser som vil stå til rådighet, Her må vi huske at tross
nit hor don overveiende del av vårt lands ,J..eduksjonsliv iallfell hittil
vært ferskånet for dc elyorlicste direkte odeleggelser s(1/1 remmer mili-
tære slagmsrker, som f.eks. Holland ec Belgia,

semme måte som den enkelte nerske borger derfor må gjøre
sec fertrclig mcd i den første etterkricsperibde helt eller delvis  a
måtte unnvære nange ov de varer cg tjenester som hon for kricen anså for
selvfølgclice cg uunnværlice, vil  0gså  vår industri stå cverfer en re-
signesjonons tid. Heller ikke den kan vente en gång tilnæimelsesyis å

• få de tillorsler gy råstrffer c- hjelpesteffer den tiltren6er cu å
kunne disponere over de nodvend3j.ge transpertmidler. Lnnå lengeilt  tid
vil det ta før den ken få sine beluv for fcrnyelse ov mgekiner eg red-
• skaper dekket.



Skaperglede cg arbeidsvilje må bli.det som bærer vår indUstri
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• .t“ Det.første of mcst'nærligs-ende krav som irerved stilles til våre
:lndUatribcdrifters ledelse idar cr Lt den så grundi min mulis2 flverveier
mmligheteue fflr prcduksjen cabeskjefticelse; o6ker å drøye de siste re-
server, holder maskinen utstyr 2L redskaper f best mulig Stand. Og
like vi.ktiji-er'detHt induetricns menn nar frig'øri er et 12.ktum
istiL.ks'secter krefter-inn-pL.-L. planiewe oc sette i vcr innen
TaMmen av,det_materielt mulit;e, 2i: fGrtsLtt viser den viljc til samarbeid
med Ll1c. (rfcdie krefter om en ster welk scm cr utviklet gjennemi-krigsårene.
ønsket cm å skape Cc finne nye veier har nå i Lrevis mdttet kues eller
skjules, ja, dc har me.;:et lanct mLttet sjaltes Cin Gg utnyttes m8t-det
som vi vLaigvis før ferstod ved utviklin Bafe hervcd vil være ,akku-
mulert en: ster reserve, •en-hunger etter regulært urbeld, Som endelig kan
kcble'S dnn i(:jen til drift framcver. Mangc tLnker eg planer ligger sikkert

venterr, c ldllf2ll en rekke Lv dem vil r93 a en-knabphetens.tid
Icunnt remliscres etter en tilignsSing .

ezicnnem eTtcn1niGsAreùe1  


