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Oslo, modio juni 1944.

Etter at så mange alr de frie aviser or"bdolagt, må hjommofronton To
nyo midler i bruk for å nå flest mulig med de meddelelser og •parolor som
sendes ut. Under titelen "Ingenibrnytt" vil det for ottertiden leilighet'-
vis rondes ut moddelelser til visse pålitolige ingenibrer som så igjen,
hver i in krets, må være behjel oli med å orientere kollegor og andre.
"InganIennytt" som sendes ut fra o o som ar eidor i nær is  y  ning i "
dan av Konge og Regjering godkjente hjemmofrontledelse, vil foruten med-
dalelser og paroder som spesielt tar sikto på ingonibrono, 02så inneholdo
moddelelser av mer alminne112 art. "Ingenibrnytt" danner en forsettolse
av d3 meddelelser-som tidlis:Cre fra tid til annen har vært sendt til in-
genibrenc.

"Arbuidsmobiliserin,on". Mebiliseringoneav de  3  årsklassor or blitt on
u .s en ig ans,o_ or S. I allo stdrre byer - Hamerninntatt - er rogi-

streringsprosenten under lo. I Oslo under 5. Utovor landet er det ujev-
nere, men en kan trygt si at makthaverne islt neppe hsr fått mer enn noen
hundre som ksn'sendos.-

Tyskerno har ennu ikke forotatt ncent sksjon mot guttene. de cr
tvertimot f.t. opptatt mod å skyve skylden på det inntrufno over på Quislin
Men det er ingen tvil om at tyskerno står bak, - å få kontroll ovor ung-
dommon er ot viktig lode i dcres anti-invasjonsforberedeleer. Guttane kan
ikke være tryge4e hjomme, og Hjommefrontons Lodelse har sendt ut pdrolo
om at ds  skal  epre seg utover landet og få arbeld på hbvelignsteder, for-
trinnsvis- hes bbndene. Iedelaon krver også at alle gode nordmenn ytor gut-
teno all den stdtte som trongs. Vi ned vårt kjoranskap tiI guttene fra arboi_ _
plasseno har en aærlig forpliktelsc-her.

-Men parallelt med 21, 22 og.23-åringernes nekting av å la seg "arbofl
mobilisore går kampen mot den alminneli2e arbeidsinnsats. Motstenden mot
denne har mange stedor vært megot vellyiEket. I Oslo f.oks. har alt i alt
ikke engdng lo% av det planlagte antall reist på crbeid. Andre steder har
dot derimot vært vist dårlig holdning i dette spbrsmål. Motstdnden aktivi-
scres imidlortia nå over hele landot. Det gjeleor direkto krigsvikti2 ar-
beid for fiendon, og honSynet til ungdommen•son i disso dager har tatt dn:
stbrste nersonlige risiko ved ikke å meto frem, tilsier egså nt allo inn-
satspliktige gjbr fellos sak. Vj må stimulere Ejle i denne kamnen mot ar-
acidsinns,tson, og ved vårt kjannskap til arboidSlivet, har vi ingenibren
•tere forpliktelsor og storo muligheter.

Lo nyo ingenibreno. Om kort tid blir årets nyo ingenibror fordig på Hby-
skolon. De vil ngså befinne sog i en vanskalig stilling. Do ofentli2o og
kommunele otutur absorborer år cm annet et ikke lite entall nyo insanibrn,

er som bekjent elle offentlige og kommunale stillinger blokert for å,
svokke tyskornes og NS, adminictrasjensnpparatr‘g for å vanskoliggjbre de
politisko avskjeder. Det tok tid fdr folk forstod betydninvon av denno pe-
rolo. Men ratportor fra etateno  visor  nå nt bloknaden har mon.,.fbrt påtage-
ligo resultator. De  nye  .invonidron kan altså ikke sbko offentlige og kom-
munalc stillinger. Do bodrifter som har most å gjöre og trenger ingenibr-
hjelp, orbeidei i stor etstrokning for tyskorne, så dii vil ds hellor ikke
sbke. På don nuen side står de i fL.ne ±br å blintvengsutskrevot f.eks. til
"Todt". Det gj:Jder derfor allo bedriftslcdoro og:andre som kati gjbro noo
i denne sek,--t de cr oppmerksom på forholdnt og vil hjelpe til mod å an-
bringo de nyutekseminerto - om ikke alltid i ingeniorstillinAor, så inlle-
fell i "Dnrostillinger" av forskjellig slag. Sbk i tilfelle kontekt mod ene
av Ebyskolens "sikre" folk.

"polkoavstomnin ". Det hz-,r inne viss0 etater og på onkolte steder vært
gjoru orsd_ pa arrangere avstemninger for og imot "don russiske avtale"
og kommunismen. Det or formodentlie everIlddig-å gjdre oppmarksom på st



een cnceto mulige reaksjon på slike m ontas å bli iverksatt
3tbc.erhvert i stdrre utstrekning, or bl•nk v a evgi stemmo. Stem-
mc:r  m:Æ  ottor maktitJvernes Onsko (med cli  IL  n rosorvasjoner), vil dåt
gi dom mnligket for å oppkonstruDre on  r -kkoorinion". og på dotte grunn
lng gå til de most drustiske skritt dinkte imot, vil men
sdrnsynligvi3 bli utsjtt reprcssnlibr derfor ikrE-Under noen
o=kandighet stemme, - la deg heller sfeaH... .o.sentrsjonsleir.

Autorissjonon. Det et.grunn til å-tro n -kieUsjonslorren vil-bli satt
ut J. liVet i lOpet dv sonmeron i fQrbinLp ifå  uS.d lisensavgift for utdvero
nv ,ingenteryrkot. Det er utvi,lsomt houucc.b, til t.ngeni.brforbundots ökono-
mi. som cr bestemmende::-Dette forhold vil sOke å kemuflere
ved å le lisensavgiften (kr.• 5o pr. år) l.bb•krovoS gjonnom deffpnrtemontat.
:(ibtOundets-kOmmisariske ledor har i dena  tobOkinelso  uttolt at han ikko
tror ut gjonnomfbringan 2V loven vil ,/..nskelighotor hvis måå

rgår trem på en fornuftig måte" og henki.eck tJI dt tannl ngene stort sett
måtto gi etter ved innkråvning nv lisensnviftpn i 1943-

Det or riktig at hjonmefrenten lbd åb; naderI.,,g vod den
og vi må nå sette Elt inn på skonse t2pes i kompon
mot de nasistiske orgbnisasjoner, som grUllnlbget for "rikstin-
get", Dot kan i denne forbindelso nevneo jt Inone.har nektot nnhior inn-
Let.iling, og ovorfor-advokatene har mak'åhoior-io ennå 'ikke Våget å sette
lisonsloven ut i livet. Tannlegene hnr eg-ta»båstomt set til at do ikka
vil bet3lo lisensavgiften iår. Sir incenfoibcnt Sog nå, kan man dorimot
sik5e7.k, 7ento.nye frbmstöt. . .. .. . .

Det.er imidldrtid et -1ktum.ataetåoviljen og motstandsevnan
vå:t  rolk Llir.sterk:.,re og mare innbktt ettbInh,:ert som m-kthavorne i sin
desporasjen grinor til stndig skaroere forlOS.regler, og når- angrepot nb,
blir rettet mot •Ingenibrene, forlanger.den sMJ-0-de-•hjoMmdfront ot de står
fast. Som det.tidli.gore or blitt fretheveth,:b21 de ot særlig ansver  L  den
no:sjoll-lo kemp,. som har-nydt sJmfunnots kOyo-ito. "i"ifidannelse og i stor ut-
st-nekning vært ledere på arbeidsplasseoe. Dåt; er.i tider som disso det
skal vis0 scg om den tillit smfunnet håaå vist dem er fortjent.

å.snart bestemmelsen om gjennemfdringn sviåutorisåsjonsioven og
lioonsnvgiften for3ligger vil nOyaktigo forkoldsrogler bli utsondt. Inn-
til så skjer, ber vi •Dem forberede koilegÆn-k på hva som kommer.

Ut -.5-kshundet. I donno fo2bindelse Må 7J .1:C; pft det Meget uheldigo
TromdcIeå er noen sem står se-b mailommer ei Norgcs Ingentbr-

-Porbund, SOM sclv koller sog gOda gjOssi:Igob, 105.3e0 foIk ar kko godo •.
-jOtmiHtr. Tross hvå do knn-fromfdre- kairniTife
skilLåS nt7 do ved Sitt• modlem-skap i cn di Lbi ciske sammonslutningor
som ;I:»_islings nye statsorganisasjon skul yter ham sin -stbtte

;.17.torisesjons,-. og lisensbastomm'elså trh:. krbft, -koilmict disse
i en megot.v-.nekelig stilling. -1,7t1 do på nytt gå not sine.

kumorocr?

::‹Jenner De noen sv dem - som d.kke er av Len ifarlige type - så for-
- der, situasjonen og anbufal mhurtiRnt nrJis å meldosog ut. Det

5_kke noe torbud mot å meldo sog ut av iflosjonone annet enn for

Yflitsmonn.. I de• aveelinger hvor gnm±b, stprerc -:(kmer endu sitter, anbe-
da3lest tnn-snorest mulig innkuller' ifli gåneuuflor-s4mling og velger nytt
stby 'e'av nesister eller stripete. De gcmie .P.t7,*-fomodlomMer må doretter
mek:e -fut av forbundet. - • •

Do SOM ikke har:meldt seg ut,-er j 0. Merede en kort tid
0ttor ot utMeldelse.sksjonen var - utmeldelsoprosenten

_ . _ _ .

Ic.landt• dc innel[andsko aktiv,å, medlemMet ,o- cg sidcn h9r mange gått
utn De som enda er igjen, er sarllg.ingen±e-be-1- i de offentligo etater,
2:0SiCit i jernbanen og vassdrdgevdstnet. Da .:11.L gji5re.s oppmerksom pa.at

ir don alminn0lige oppfatning både blont åntenjOrne og innen.n;ndre
av at ne sorn sviktet da dot g,j1.dt å Ut F.Y7 de nosj.stisko

sjionar, vil måtte stå til regpsko-f n. degorm.kOmmor. Eksklusjon
vil formodentlig bli -den va± ntråffefor.instfltning -

tkke forholdet rontiGa cv lov,
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Hjemnefrontens ledelse meddeler:
or cc. ar si en e parele sendt ut om blokade av 0110 stillinge

i.stot og kommune. Don alt overvoionde dco1 ev almonhoten og do off. funk-
sjonærer har loylt fulgt torolon. -

Det hor imidlortid vist seg at enhelte på tross: av parolon har sblt
cg. overatt offentlige stillingor og enkelto funksjonærer og erbeidere her

höyere stillinger oller lbionsferbodtinger. Dette er i strid mod
clon, og vi finner dorfor grun.i til å minne om don.

Parolen går ut på at ingen sbkor stilling i stot oller kommune eller
i.offentlige foretegondor som f.oks. A/S. Vinmonopolet-ellor e/s. Oslo
Sorvoier. Ingen offentlig funksjong ar ellor arbeider Obkér thnen offent-
lig stilling, evensoment eller lbnnsforbedring. Enhver plikter så langt
h3n han å nekte å la seg beordro til annen etilling.

Unntott fro porolon har hittil baro vært sykehusbetjeningen, loger
og eloiepors0nolo i sin flminnclighet. Ern nå nv unntas også de aktivo
mo=skeper og befal ved landets brannvesener.

Inneriksdepartomentets sbknads- eller personolsk1Gmser må ikko ut-
fylles.

Bestemmelson om boykott av  collå  US-propag,ndombtor gjelder fremdeles,
Blohoon av offontlige stillinger her skatt de stårste vansker for

NS cg tysi:orne, i. Uorge. Den har delvis hindrot dem i å utfbro mango aV
ders pinner wg er dermed blitt ot viktig våpen i kampen for Norges frihot.
Den nov ved sidon harov i h5y grsd bremsot på de politiska ovskjedor, fo2-
felgoiser og overgroP mot do of±entlige funksjonærer. Hva dette vil si
for funksjonærene selv og for de norske intoresser i det hele tatt, er
iLn1zsenc2-).

Illoyal opptraden fvc nlmenheten og fre offentlige funksjonærors
sido vil ikke bli tålt.

Enhvor tjenestomann som har mod Snsettelser åTgjere må være seg sitt
su.s7nr bevist.

Alle onsettelser, lånnsforbedrj.nr og forfrommolsor som or skjodd
undor NS og tyskerne vil - u,onsott om de-er foretatt etter bcordring eller
shhoind - etter krigon bli tatt opp til revisjon. Enhver som her brutt
pnrolen må sencre stå til regnsknp og te konsekvensano.
El-lkJ 1. Pron4gandombter av enhver art er h•ykottet.

— 2. Ledige stillinger - offontligo og holvoffentligo - såkes ikke av
nordmann.

30 Perolon gjelder _llo offentligo og halvoffentlige stillinger.
Unntett fra perolon blir sykohusbetjenoing, legor og pleieperso-
nnlo i sin alminnelighet samt de aktive mennskaper og befal ved
londets bronnvesener.

4. Fbr alle gjelder: Inneriksdepartomentets sbknod- eld:or perso-
nolskjemeor utfyllos ikke.

5. Stått hjemnefrontan og vær loyal. Det er et ledd i kompen for
rorges frihet.

=orbindelse med innskjerpelsen sv -„Jnrolen om blok.Jden av ofi. stil-
___ger vil en for Korges Statsbaners vodho=nde tilfdye:

Ståtsb?nene hor også vært omf,ttet ov blokadun. Det hor således
forbudt å sbke stilling ved Statsbanene. Men innen etaton har i prak-

C2  regelen vart at den enkelte lunksjonær har s5kt fwrflytning, ennen
stilling, lbnnsoprrymina osv.

Denne preksis skyldGs at Statsbanene tidligere her hatt en forholds-
vis fri politisk stilling. Ddt har imidlertid nå fann- 1- sted ot system-
enifte i Statsbonenes ledelse idåt don nasistiske infiSerte BjJrne Vik er
1,nevnt til gonerbldirektbr fre  1/5-1941,  likdsom det ar opprettet en ny
åktIg stilling som poråenalsjof for n s-Jsisten Lrthur Johr. Blokodon må
6=ior nå også-i fullt omfrig rJolde St4tsbanone.

Vi oppelerer til elle jornbanufelk om å vise sumkjensle 0g  loyali-
t:t. Ds som hindlor i strid mG2 barolen, hJndler 1 strid mod findets og
:aino egne ihtoresser og vil etter krigcn måtte ta konschvonsenc nv sin
hondlemåte.



Til arbeide'ivorne.

STOPP ARBEIDSINNSATSEIgi

Do sitter som ansvarlig ledur  _v  eli bedrift, Oerfor 12,nf hjaorno -
frontens lodelse rett til å stille storc krn,r til Dem. Dcr in=2ts De oå
knn utfbre, er å bctrrkte som Derel verroplikt. Og den vil
fromtidon.

DeTOS oppgnvo cr fblgende:
De må mOd nlle midlor Do h',1r til rådighet aLike å ferhincfre nt

noon nv Deres orbeidoro eller funksjonærer blir regisl=t eller
utskrovet til den "n,-;sjonle orbeidsinnsåte",

2. Hvis nocn av Dores nrbeiderG cller funksjonærer nlitkevo_
utskrevet og kommer i vnnekeligheter  fordi  dc noktor, or Ont
plikt — i don utstrekning .Do mJkotOr dat - å holde ved]coiroendc na
masto akonomisk sksduslbso.

5> De må ikke tn imot tvengsutskrovet nrbeidskr_;ft.
De må ikke tn inn kvinnelig orbeidskruft som frigjMr in n,

5., Do må ikke fyllo ut skjemner fer spodiflorbeidere. Det ungi.3
er e6knndsehjemaer for frit...gelso fro "don nusjondo urbelds*nnu„,
men honsiktor er n.turligvis å få ietund ct fyldig knlfotek evor
Spesjs1hrbeidere til. bruk fer utskrivning.

TDe Or med og nvgjOr lnndets ekjobno. Ln Dorcs innents bli Dem og
Inndet


