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TIL DE NORSKE KVINNER!
De beste. de som arheider på et dypt

metweskylig grunnlag med menneskekjærlig-
hetem ..g frihetens ideer i all pnlitikk, i alt
okortomb.k og sosialt liv, og derved også i
nienneskenes personlige liv, de var nådd
frant til å være med å skape levende inn-
hold i begreper som demekrati og humani-
tet. De viste at de fineste og dypeste retts-
hleer er en del av selve frihetens ide, av
frihetens vesen. De viste at alt rettsvesen,
alle institusjoner, all vitenskap som gri-
per praktisk inn i menneskenes liv må
gjennomtrenges, ja fra grunnen av ekapes
ved frihetens. rettens og barmhjertighe-
tens

Når friheten og rett blir de ledende og
bevegerde begreper i et menneskes inn , da
får er i,l ont menneskenes fullstendige like-
rett 1nr alvor tak på hele ens livssyn. I
sammo g, ij smo det I ykkes oss å
handle i I tak t med dette livssynet, er vi fri-
hetems mennesker som innenfrat »let:s det
enna vår mulig, var med å bygge det virke-
licre folkesty, eno.

Vi vet at fanathmens og panik kens ånd,
som i finner dan i den nazistiske men tali-
teten, alltid forer til desperasjon og kata-
strofer. onde handl inger. ldag mens
razismen ennå sitter som den y tre makt i
alle de ukkkelige nkkuperte land i Europa.

rt vi hva det vii si. Nazistisk tendens i
et er alltid angsten for friheten ang-

sten for andres frihet den er alltid den
el tsnoulosentle teodens. NA har den ån-

dert årtenbart seg for a11 frannid i histo-
riem Nå vi står ansikt til ansikt med
den, lærer vi å kunne kjenne den igjen
overalt hvor dens angst og nboyelighet
og desperasjon treffer sine disposHoner i
kultarlivet og la ger sin form fer •ivili-
sashmer.

Mol  del  yelre bestes erkjeradse og
tevende moral som sardnansekapende idea-
ter i

September 1942 I 1. årgang

10. september 1941
Mordet på litutsteen og Wiekstrom
herer til d ting som det norske
folle alldri vil glemme, og som det
vil kreve de tyske nazister til
regnskap for uår tiden er inne.
En av de mange som kom i bero-
ring med Hansteen i hans arbeid
har sendt oss nedenstående minne-
ord om ham.

Allerede for den 10 septemper 1941 var
Viggo Hansteens skjebne beseglet. Den lille
despot Josef Terboven hadde vært nedt til
å forhandle med ham som arbeidernes repre-
sentant og hadde mott en motstander sont
var ham oyerlegeu i furstand og karakter.

Det krevde heyn. Og en nnledning kom.
Dermed trodde selvherskeren over alle

nordmena at tian, for alltid, hadde skilt seg
av med gn ylroykendc erinddng, og samthlig
skilt seg med en overlegen fiende.

Ilan tok feil!
1 det tin.tmot yr gått har Viggo Hansteens

skygge vokst som en tung sky over horisou-
ten her bjerame. Den truer bedlene med de
lange tithr og den korte forstanden, og for
hver nv urett, for hver ny martyr som suges
apg i dentordenskyem kommer rettferdighe-
teris beft iende ovær til å bli mer uhennhorlig.
Men når Viggo Ilansteen er blitt nokkelordet,
sandingsnavnet for både det som det norske
folk hrr 2:ellItnnIgått, og Lva det vil fram
sky /des (1,:t ikke hare et tilfeldig ug feigt mord
fra en I ilftldigdespor. Det skyldes også at
net topp i det navnet kan all den urett
vi p rorn.over, og  den  rett vi vil, samles

et felles navo. Et slagurdl
Det som har ergrrt Terboven er den knu-

sende tryggheten som preget Viggo Hansteett,
En ro sow thke var tilkjempet og ikketrengte
gultsnoter. fordi den var f orst andens
klare sikkerhet. FA/ idealisme nten sney nv
mystikk, bygget på et mudt hjertelag og ea
arokkelig bevissthet om at rett er rett. En



Fra kirkefronten
Motstanden fra lærerne og prestene kom

sikkert noe overraskende på N. S. og tys-
kerne. Kirkestriden er blItt en folkesak.
Kampen fores videre eg folges av hele folkets
vakne interesse. I juli sendte «Den midler-
tidlge kirkeledelse» som etterfulgte det «IC1-
kdige Samråd»s arbeldsatealg, et rundskriv

prestene som ble lest opp fra prekesto-
leneog hvor det ble gjort rede for kirkens
kamp, dens stilling i dag, kampens  mal  og
arbeidsoppgavene. I denne erklæringen heter
det bk a.:

«Reiebskommissar Terboven tilsa somme-
ren 1940 kirken full frihet på betingelseav at
den avholdt seg fra politiske formuleringer.
Og denne frihet beholdt kirken så lenge
administrasjonsrådet fungerte. Men etter
september samme rir ble dette fnrhuld straks
forandret. Det ble klart ni de menn som
da overtok makten hadde et syn  pa  ferhol-
det mellem stat og kirke sene stridsr mot
det syn som er uttrykt i vår kirkes bekjen -
nelse eg sorn vår statshisk:.ordning er lags-
sert på. Staten vil ikke anerkjenne kirkens
åndelige selystlmdighet

r

frinet, men
berske over kirben og ha den som en tjneni
for seg.»

Så nevoes en rekke el ser i fler på ()Wr•

grep fra N. S. side. I klingkab:gen. opp-
hevelsen av nrestenes tambetsplikt. autori-
setsjOnen ev Feylings lærebak hvor pelit:kken
bik innfort i kristeudontsundervisningen på
skolen, eve.-grep ved nyarsttilbilT Osy.

avsoittet «Stillingen i dag» he ter det bl.
«Det kortne syees sele 001 kirtea Intr

nederliig. Kirken ]nus nendig iugen makt-
midler og onsker heller il ke å nytts
Men i virkdigheten nar kirkee
åndelig seier. Fer ittnapp i de dager
i og ettCr påske da kirkeas menn ble sme-
det og gjort ial gjeesland tor vilitiferhor,
avsettelse, Udgerbud . arrestotire, fnzanw s-
iundraing trudJr lYse de:md..sjoit. ja

isfitap da vi,1e dot at kiekee
ikke los oe; skremme,111: l'ungsitte frime-

har-noni egrusk.pene 'Yer.
-4; oe.d heis bubariets morlse
seg

lte.fae Er Vizge rfnteen bde For w-Hs

niy for mo.suurierne blitt et symhel et
k.oupe.:sydr:ego. 'eed det tegnet "dcal vi suier.

dig å forkynne Gods lov og evangelium og
som stnens samvittigbet å påtale de over-
grep som myndighetene hadde gjort mot
kirken, skolen, foreldre og barna: ja mot
landets ordnede rettsvesen.

Kirkens seier var at da proven kom virke-
lig adlod Gud mer enn mennesker. Detre
var kirkens iudre ug &ndelige seier, Men
også i det ytre var seiren stor. Vår kirke
har 738 prester i embete. Av disse kor over
90 pst. nedlagt sine embeter. og fiete kom-
mer stadig til Menigheisrådene bar ninlm-
jevnt sluttet opp om sine prester.

Myndighetene har gjort fiere forsok på
å få forhandlinger i gang. Vi  pa  vår side
laar meddelt departementet at vi når sont
belst er villig til å oppta forhandlinger, men
bare på betingelse tiv alvre biskopper med
Berggrav i spissen fater dem på kir-

ens vegne.»

Gammel og ny oppdragelse
og den aller nyeste

Det skritves meget i nisene om den «lolke-
ferdummendes og odeleggende oppdragelses-
metaden e31.111 ble doact i og delvis proktisert
for krigen. Snm så megot nv den kritikk

eRzianeri (i ip pronage oda) retteT mot
det eande svniihnin, så irneholder også dette
en del wennhet.

Den 1;ye oppdregalte var odeleggemle og
fordeningmde i en viss fors: and. Det hadde
d!, tater rig felles med den gamle. Men
hvoti bastud det? Fer det for.:te i den dår-
lige mullam drit lær€ s ett
ble fnrsek t ueldisert eg den sosiale virke-
Iighet sen vi badde. For drt aunet deri
dea teuts. bryte ned grumlaget fer den
Lkunie :-..and'enner pMegger cn-F
nten kmme legre til re1le del faste rtann-
kg som ea smoformålsH142 vnt ha.

NS trakkar enu ded Fom
bara eg vnksee Iddle ba. 11m glorde dem
.nn--vnrInre ur nen t til folk
ledrelond, tll Det er
ded fored-An ge; gi lwrn
nrgdorn lijcrunle ag g ù rko-
Isn. Den vdde befei reennerkene fra den
Ineunrnde frykt eg dsn multelose eespekt
som den ganfie dist plie hadde gått ut jg
få inm:odet I lelk ent barnshon av. Dea
gard: gjaldt det Franske åpenlyst å gjore fol-
ket til undrrdsudge og ivd;ife nnderiter.



et østerrikph regieringedokument fra den
eIlige allianses tid hlir dette gansle klart

eg kynisk fastslått som hensikten med
ealinuens» oppdragelse og skoleutdannelse.
Knanskaper var det ikke om å gjore å gi,

det hele tatt ikke maligheter å ovelse i å
tenke sely.

Det er denne and som er blitt så heftig
motarbeidet i det 19. og 20. århundrede.

Tankene fra opplysning.fliden og den fran-
ske revelusjon har vært virksomme på de
forskjektigste områder, og stadig utviklet seg
videre. Det har gjort det vanskeligere å
styre «folketr), for alle har fått en klarere
bevissthet om sin menneskeverd. Opplysning
om arbeidets verdi for samfunnet bar gjort
meget il at det har lestnet seg i vår
bevissthet at eohver har rett til lykke, som
det står i «ErklEeringen om menneskerettig-
hetene» og i den amerikanske navhengighets-
erklærine. Men lykke og yelferd for alle kan
bare oppnåes gjennom frihet og lachet. Lik-
bet Tor alle til å få del i livets goder og
frihet til å kunne gi uttrykk for sine onsker
og belmv og arbeide for dern. For «en regje-
ring hkal være grunnet på eamtykke fra
dem som den regjerer».

Fra jugoslavia
kommer det stadig nye meldinger om den
helteanotige og nforsonlige kamp som befolk-
ningen ferer mot uudertrykkerne, de tyske
nazister. Det tapre jugoslaviske folk som

ble forrådt og bedratt av sine representar-
ter, tok oyeblikkelig kampen opp. Forst
var det bare spredte partisangrupper som
opptrådte og gjorde utfall mot de tyske
depoter,senere vokste antalkt på friskarene.
Hjulpet av befolkoingen lyktes det dem å
tilfeye tyskerne det ene foklige taper etter
det andre. Og i dag har denne hevelse gre-
pet slik om seg at en praktisk taIt kan si
åt hele det jugosiaviske folk er i beregehe
lor på den ene eller andre måten å statte
opp etm de frie menn som med våpen i hånd
fen sio selge kamp mot nmdemen.

Da Napoleen i beynnehen v forrige år-
hundre berirt Enropa var, det de fattige
speneke bonder som med sine primitive
redskaper, tjåer eg sverd, reiste opptors-
nren og tvang den seiersvante harforer til

å seode divisjon på divisjon sydover til den
pyriaeiske halvey for å slå opproret ned.
Det summe Hitler i dag gjere overfor

Ja, de sviker dette landet!
ja, de sviker dette landet
Quisling og hans flokk !
Puret, værbitt over vannet
var det for uss nok!
Vi har elsket det og trodde
oss i ly bak fjell.
Lite ante vi her hodde
uslinger og trell!

Men en dag da ufred fodtes
tyske voldernenn korn.
Nardmenn dreptes, landet odtes
uten lov og dom.

Da stod Quisling seIv på bryggen
hilste «heil og sæl».
Aket har han alt på ryggen,
solgt han har sin sjel.

Dog var nordmenn enn i landet
ofret glad sin sonn.
Stred for heim, til lands, ved vannet,
Bhwher var hane lenn!
Kvinner selv sto opp å strede
ont og orn igjen.
Andre solgte seg til glede
for de tyske menn !

Men vi elsker dette landet.
fjell og skog og sjo.
Og vi sverger, ord om annet,
heller vil i do

enn å tåle trelldomsåket,

vold ng barbad.

Og på trass av svikets tåke
skal yi fri.

de jugotilaviske bonder, arbeidere og intel-
lektuelle. Men me/;:, de spanske bonder og
arbeidere hadde dårlige eller slett ingen

eværer, har de jngoslaviske freskarer fer-
steklasses utrustning. Vi Tolger i tankene
det hettemodige jugaslaviske folk som kjem-
per i sine fjell, og deres kvinner som hjelper
og stetter dem i denne kampen for frihet.
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FOLKEPLYNDRERNE
lever i overflod

Mens tyskerne som er kommet hit upp
bar hatt overflod av de så hvsyiktige gronm
sakene, har det ikke viert. mulig for Oslos
befolkning å få kjept et kålhode eller et
!sllo puteter i en tid da det ellere pleier å
være fullt opp av Isegge deler på torgene
og i brtikkentr. Flere steder meldes det orn
et  kvinnene i koene har mistet inlmodig-
limen. Således  ble  del meldt at kvinner i
to  hentet politi fbrdi de trodde at det rulitte
finnoes poteter. det var bare kjopmannen
som ikke vilie selge til dem. Folitiet under-
sokte kjopmannens lager. men kunne bare
fortelle den opphissede menneskemasse at
det ikke fantes en poret i kjellerne. De
potelsetkene som noen hadde sett kjore til
kjopmannen var allerede for de ble lesset
av lasset blitt beslaglagt av ty-kerne,

Matsituasjonen er kritisk
Overalt i lander har mateituasjouen sært

særlig kritisk i sommer. I byene hlir keene
stadig flere og leugere. En husmor i Oglo
frikk ut klokken 6 en morgen for å skaffe
putmer til seg å sine. Det var i slotten av
angust. flua gikk fra ko til ko, alle eteder
var det ut solgt da turen kom til hertnP.

Hnn kom tilbake om k velden med kurven
like tom. Folk i byene tror gjerne at det
er bedre på landsbygden. mcn det er dess-
værre ikke så. lle sola utplyndrer og utsul-
ter befolkninyen i vart land gjor det syste-
matisk. Værst er det i de digtrikter byor
folk er avbeneig av annet arbeid ved siden
av sItt lille bruk. Folkeplyndreme ferlarger
så meger in de små bruks produkter at

et knapt blir så meget tilbake at det dek-
ker de vanline suberasjoner. Det tunge
arbeid i jerdbruk og skogbruk gjor de
knappe rusjom ne ennå nwr offistrekledige.

sniker seg inn er befolkningen.
Småbeukerne får ikke tifetrekkelle fôr til
dyrene, og de ma levere så meget Melk og
flote at det ikke blir nok til smor  igjen.
Pmeter  og  gronnsaker Lar de ikke fått ley

opp til eget bruk. Ved butikkene står
zorne like stere sum inne i byene. Fjou
fies ikke på småhrnkene. Den verle fieske-
b ten de hadde fra lrets slakt er sinst opp

Russiske kvinner
Det er en episode fra krigen i ost, en

episode som kaster et skarpt lys over men-
talitelen såvel hos «herrefo/ket» som hos
det folk som består av menn og kvinner
som kjemper sin dodelig harde forsvarskamp
for sin jord og sin frihet.

En tysk tankavdeling provde å komme
inn på livet av en russisk avdeling ved å
drive lAndsbyens kvinner foran bt. t mot de
russiske

Mange as kvinnene hadde barn på armeti.

Slik ble de drevet fram in t de russiske lin-
jer med tyskernes truende maskingeu-ær og
kanonmundinger i rygaen.

Platselig ser russerne gt In innene sr ar.
rolig og besindig, og begynner å ga tilbake
mot de truende tyske tanks. De er ikke
kommet mange skrittene for tyskerve i sitt
ville angstraseri meier dem ned men det
varer heller ikke lenge  for  russerne er hr
og tar en fryktelig besn.

Vi har oppind noe liknende selv under
kampeoe i \ orgc. De tyske metoder rr like
gemene i nord som i syd, i Net ,om  i Ost.

31en det eneståetale er derne patriutisme
sum ttion fakter, veloverVeiet og hegindig
gjer det riktige sc lv en: det koster

lle var ikke belter rurd brask og brann
disse ku innene. Det var enklerussiske bonde-
ks imer .(EnTE i  rti ut aN. del russiske folks
masser og de Itandlet slik sont de måtte
bordle fordi de var ett med det folk  sevi
kjemper over alt : på frontene, bak fron-
tene,  i  fabrikkene eg  pa  jorden. en kamp
pa  liv oz drol mot Hitlestaseismens rov-
griske harder. Hver erleste russisk mann og
kvinne Lua det ejelder og handler der
itter utan tatke ett hva det kuster bver
enkelt av drm. -

Den ragshi e bondekvirren står rank re
ren us erfor de truc nde maskirem arp n
zelv om de caret seg og sine lisrag In der.
vil de lii stående sem de seiren:le til
De il få ardre kvinno til å jom det
samme, tå dem til å eude sey mot fierden
nar fier den den: mot ihres egne.

og fitk er ihke til å opo drive enitlig: sli der
alever bygdene.

Sult. strun it I ving for befolknineen i
bs og bygd. Def er I azisnwrs «nyordnirks


