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1. juni 1942.
Det er nå aått 3 måneder aj_den lærerne sendte inn erklærirgene
sine tj.1 Norges Lmrereamtand
cm at de ikke betraktet seg som medlernmer
Sam-bandet og at de ikke kunne medvirke til en N.S.-epperagelse
av den
norske ungdom.
rn.rjenrom
disse erklæringene gjorde lærerne makthaverne
kjent med at de ikke kunne bøye seg for bestemmelser som var i strid med
norsk lov ca at de ikke kunne være med på å gjennomføre noe som var i
strid med deres samvittignet.
Men det lå noe mere enn en blot od bar meddeling av et standpunkt i lærernes erklærdnger.
Tærerne ga gjennom dem uttrykk for et
principøell oppfatning som ikke kan rekkes av ytre hendinmer, de ga
et lafte.
Dette sto ikke klart for maktraverne og rjør det ikke ennå.
De trodde til å begynne med å kunne vill-lede lærerne ved en avledningemal.vvre: Samrandet ble redusert til en vanlig fallig forening,
det ville ikke bli etIlt noen krav til lmrerne 0.3.V.
De fertnatte
sin håbløse linje med akonomisk press på lmrernn, senere mnd terror,
fenaslinger, mishandlinger,
alt i den hensikt å få lærerne til å ta
sine erklæringer tilbake.
Det nadde imidlertid inaen annen vLrkning
på lærerne enn at det bte mere og mere klart for dem at do hadde
vurdert
sakerfriktig og deres opnfatning ble ytterlizere festnet.
Ved de dimensjoner saken fikk gikk det også fram at det var
falt i lærernes lodd å kjempe i ferste rekke på den hasjonale fronten.
Det var ikke lenger bare en kump for skolen, det Var i. ïirkeli.gheten en kamp fer selv-det noreke folks eksistene.
Quislinga nedrige
plan
å ska pe sed en pelitIsk tasis gjennom sambandene, så etublere
et rikstina ca deretter uttevere vårt land oa vår ungdom ajcennm en
"fredsoverenskemst"
med Tyskland.
- Denne plan er blitt uerdelt5, mye
vanskeligere å fcre gjennem etter lærernes kamn, det har Qteta..nre.eelv
gitt uttrykk for i en straffetale til lærerne ved itabekk Lephd,
ken er nemlic den, at den overveldende tilsiutning tid læreepee absjen
tydelig har dokumentert for allverdpn, oaså for tyskerne, at b S.
totalt savner basis i dct notske folk oP mangler selv den mnsu beskjedne berettie
gelse til å tale på det norske folks vegne.
Når lærerned aksjon kunne lykkes som den djordee shvldtos
det for en del ogsa den stppiditet SoM preger "lardeleher t Emtner,ea
"minister" Skancks
1 de Icrskjellide faser d kampen hdr diedc herrer.pprestert omtrent så nowe
te'lbelieneter som det
ster e meees
makt å overkomme.
Dor å nebe a redde stumpene, tvdde nore e r de
politiske N.S.ledere kerkeepartenentet
til å sende
eIejnet av
25. april.
I dette akrivet nfl1.2
Peparte n eaUet cinc:taesoavskjedLdelser av lærerne, det Crnfueler sine
ene
erklærtne 0M medlemekep i Iorersembandet,
det sdar
fe5
ad ldrerne ikke akal gjøre tjeneste
oe det derrd-c.
laneeledenens
rett til å ileYde ordeens,raffer:
- Pette hItLe tilegketag kan bare
forklares ut fra et sterlft politisk krav om re i eboleste;een,
oz
tLlbaketopet ble dekket med fortolkninven
av
i laren on hærersamtandet:
"Medlemekap i. Y.I. føleer astomatisk med laneectiblinden"
od "utmeldiniee er retussUridie
G)
derfdr udjlcd12.1 . udeee fnrolknin, er dobLelt forbausonde defved at Dppaltemeetet
selv .dni_ordeated
hadde hatt en annen oppfatninz tldliaere, da det krevle -pobltsv erklmring fra lærerne om meulemskap og at det nadee daUeDeonntemen v et 2
måneder å nå fram til denne odpfatning.
Mefl denne fortelkhin ie var den
eneste ejanse makthaverno hadee til å redde nee 27 stuneene.
lærerne
år deg ikks filsinns å gi den denne sjansen, de har utt/ykt sitt etandnunkt klart og e /eitIL sln opprinnallge orktærieg:
De betratter ne_ jkke ncm medemmer,evetimne:sejflbandet:
Lærerne ree
terkket ttl hako sin erklerng,
dvert emot har de ajenFol ydteell eaed
crkere sitt standtatt den 0, der atIr ved mnbt.
punkt modee d e 5e2perne eled.one dette ba skelene 5.(aetil igjen og de
formet iseddeleloen sten st lefte.
Det vil ihke
bverIen for maktnaverne åller andre sen ikke har ierstått dtnne linjen, å skape
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larerne på dette punkt.' Når lærerrie-nflgjeni-ANY
de det på samme vilkår s•m før. De betrahter eee ikke scm medlemmer
Everken formelt
noe samband o, vil ikke oodta eee krav ira eambandet.
A.jenne de noe medlelhjkap:
eller reelt
Ncen heT trodd
Sps-Jamalot om lcanen Lar vert uklar for nanzo.
at det vil bety ee anerklehnelee av Departementots- fortolknine om
Dot er servaalt ikke tilfelle. -3åken sr ganske
larerne tar mot lonn.
enkelt denne. Lårernm rar ikke neelaYt eitt arbaid, de er ikke ay.s_bjedie
De anser det acin oin rett ee plikt å urreide, ed de glor det på de vflkår de i sdn tid ble aneatt på. Når etsrt 02 kom.J.unebetaler dem lenn er
RV et kortrakteforh e ld med larerne.
det intet annet erei oprfjilin
intet annot i det enn
Når lærerne mottar lenn oo LvItterer for den liger
forrold: De oepfyller sin del av
at larerne tenstat,ercr et se1vfo1geli
ved å arbeide ce stat og kommuae oin del ved å utbetale lønn.
kontakten
Eelt anderledes vil forholdet bli -m det d forbiheelse med lønnsutbetaSlike krav vi
' lingen blir stilt krnv av !utenferlizgende art til lmrerne.
en slik
svar r
larerne blankt avvise og d`e Mmøteser med ro myndignetende
alle fall å undervice, med eller uten lønn,
De fortsetter
avvisin2.
oz blir de igjen hindret d å utføre sitt arleid froller det bele
Everken trusier ellee knep
fulle ansvar foy dette på nyndi thetene selv.
De vil
fra maktka'verre kan endre lmrernee syn, nttrykt i deros lofte:
de vil ikke vmre redskaper til en
ikke vmre med i nce sambane
nazifiesr;n , hv don noreke undom.
for sin kamp er en positiv
Den linje lærerne har trukket
sitt arbeid i skflen i
kvinner o,2 menn.vil de
Som
linje.
på
etter, o.;"uten å
ovorenustemmel. å , med den norske lov de eranoatt
fortsatt føleer
akkord med ein samvittiedeet. Dot er -denno lanlen de nå
oz.vil holde klar, troes makthavernes fdrsok på å bringe forvirring ved
og knep.. legen jede nerdmanm må i misforatått
fortelkninzonskuncter
Eer hjelper
iyer søke å forlade soten tie ubverlagt-enkelftandlinger.
på_
r•etaverer må
dc berstis---det ikke om elake forSZ'k--Imr-raprisle-e-t
at enhver
nødVendiehet
det skarpeete fccdommee,- Det sr en krende
sine rent persenJdgt; meninger, i en kamid må det
viser Mederaujon
ern-kmmp hiebtilfmod en venstel
nar
Da noreko Irr
visee'disiplin.
disiplin eg det klar ej e rt-det noo.W for dem å. gjøre en innsats av
gYldig
z .solidarisk fører de ein kamp
Samlet
i vårt land.
historie Tx betdning
være forvisset
vddere og det kan enhver lærer og alle nc .daenn forøvde
om at lare r ne ileke viker fra sitt løfte ol de vil ikko . la seg overrumple.
over at nakthaverne yil nytte alle midler for å bryte
De er fullt hdar
føleer de sin linje
deres motstarid ned, men med ro c . måibevissthet
og.er full t beredt til å zjore ean innsatS på den nasjorale fronten.
pen tilsyr iatende pausen i oxolestraden yruxer vi alle fll a ruste oss
til nye I emper.
erkl.mrin, hil elevene.
retning fra har lærerne etter
Overalt der man har fått ete
meddelt elevene sine klart cn, tydedie
gje -.aetakinga av andervjoninden
I Oslo
at e ikke nar endHst sitt syn på medlemskap i Lærersam-bandet.
dennei
forkør
til
-inakalt
olkeskolen
j
r
ar larerinne
oc Aker er e
erbindel2en, men det har ikke fert til noe vtteelivere ekritt mot dem.
Jencen har sendt ska-dv tjl alle cvdrlmTera om
kolesjefen i Oslo,
rektorer i Cslo ce tedt cm en fortegnoloe over de lærsre som har medSamtli nie overdelt eIevene at de ikke er medlemmer av Læreroambandet.
har ovart at såvidt de-vet
lærere c rektorer (med undtak av
meddelt
har alle lærere - ut.enom de som er meelemmer av sambandet
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lemmer av Lærercambnridet 02 at dette fremdeles
foreløtjg ikke kjent nverledes Jeneen eller Departementet har reaJert
Js2. en være gi for at myndi-hetene ga
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på dette svar.
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fra høyeste hold:
Vil myt,dighetene
Alle spør Se::ynå: 'Ilva%betyr dette?
til første fase, fasen fra tiden omkring
føre skolestriden'tilbake
mare? Vil de fortsette ra2ziaen etter 1.--rerneoT i,,jen stenge ekolene9.
Vi vearet
På dette tidjpunkt kan. intet Sik ert Gveres pd dissa spørsmdl.
css ved å tro at myndighetene kan prePtere en eå Lrenscløs tnelithet,
De vil jo da s13 det spill overende som
sin egen interesse.
sett utfra
Alle
siden ved å åpne skolene.
i 19112 for reen få
de seiv—Sett4
en slik mulighet.
lmrere md imidl e rtid v.sre ferheredte,
De arresterte lrrere.
. kirkenes, der de
- Flestesserten av de arrecterte imrere er nd p±1.
dedsverre bare snaue
driver med kaiarbeid under -i7ehrmaont: Det
på det
meldingpr om forkeldene dercppe, men C:aVidt en har kurneetbringe
av dem
7C0
ca.
det
tør
alt
I
mot.
godt
ved
cg
friske
rene er lrrerne
De er vire fro-tseldater og vi er stolte
på Kirkenes på dette tid s runkt
Yi håper det
av dem og den innsats de gJør ajennom sin faste holdning.
igjen.
med.dem
møtes
vi
ikke vil vare :or lenge for
har ført sin sjefelhet til den ytterste
Kirkedenartenentet
at det jake skal utbetales lønn til de arresterte.
grense ved å bestene
Det er en skam sg
Sultepisken skal dvinges/oVer de arrestertes pårerendehar et styre dom setter seg
en skjensel u kohstatere at vi 1 v:I.-rt-land
ut overlov eg rett, i blinde arresterer 1C av Yorges lærere, sender dem
i tvangsarbeid og nekter dem den lønn de etter nersk lcv oa rett har krav
Dette skal merkes av aIle- gode noramenn og de vil cogs5_vite hvorledes
sulte ut de arrestertes
futale fersek
de sks1 svre .T)1 dette
Skanci,e, 1-orvik o: d s andre har foyd en ny forbrytelse til
familier.
desp£,ef-rb,j,ndelse
tiden kommer.
sine -amle og de skal nck 15, et svir nr
rektor ps ordW'SrD onp merks om på en ifianGem neter Velle,
)jør
var sendt
F et sporsmål on hvorledes det jihk mec' de Ltrere
strand.
til Nord-Vorge,
,

svarte han:

fl,”

sitte de eppe å kikke
odt av
kAltnrter som er sendt nord-

411•• easte

over har måttet gå /jennem, vil huske Qenne uttalelse av Volle, en fyr
r m lurvet og slesk pers •n,
vil vare kjent -hom en-helt"ijeah
uom Lcrsvri
das7, hrRe.nnskapet si•al nok gjøres orpen
N.S.U.F.
til å rzre på se n og søker å
På it5re steder tar nå
Denne sak er for lærernes vedint=kalle bø.rn çg unidom til tjeneste.
De har sa J t tydeli2, fra at de ifke vil vmre med.til
k-±.4erde helt klar.
Det fdrste krav som kommer er at lærere, styrere og rektorer
noe slikt.
dvor elever i en eller annen
1L'drepømhdning 'M å sende irn fortemelhe
lngen nerske hkoleelever
Dette krav må uten nrutnind avvises.
årsklasse.
mi med lgkerneh hjelp utleveres til N.S.U.F.

olar
Orden
vår
h2m rejerer
trekk ved det fererprincipp
er nkke nec karektøristisk
utbetalt
T dkien er det ved felkeskolen
for tiden.
sknlcadministraJjon
I .Csl- fikk de
skole ikke.
de arresterte brrere, ved den Y.,.3yere
idnn til
fikk de
Aker
erreoterte forshudd.på løhnen for mai, men ikke reuten.
Plan?
utbetalt. OdV.
P. Lilleha ider er Lele 1.annen:for
intet.
i Skien ng
N..u.171kesfører i Telemark har anmodet'skolestvrefermennene
ajerpen om en ekriftlig liste over de lwrere.som har gjen2yptatt undervisninJen og hvem .som er airrestert. ii'ormennene har.avslått og svart at han
Selvsa2t
i tilfelle får vende se-e til Deptet.
har sendt et rundskriv til skelene og.melN.S.
Skolesjef i Chlo, •Jeunen
delt at lærerne ikhe må byg r;e på noe av det som er- ,,jennemgå.tt: "Privat- .
De skal fortsette med pensummet der de
undervisning" i "brenselsierien".
Dette må vcre av hensyn til N.S_.elevene. De er nemøluttet ca. 1. mars.
lærerne trass i alle
lig ed Uheldige.at de iki e var med i den undervisning
dar eyre f'1" le
drev.
fnr i Osln.'
skole
De var j2 de eneste det ble holdt
etter.
er kommet
regu-.
hadde
Når de all4kevel er kaimet så-etter sine kamerater,-sdra ikke
•
lwr skole; bord .privatunderVisning, er det et :cdt uttrykk for forhnldene
der.
cdm underviste
oe for de sambandulcrerne
ved N.S.mhnsterskolen

Våre døde Lamerater.
2m at to av deres kolhed emerte har de norhke lærere fått underretniwz
Ldret f lov Hcle. Tjølling er døde
Ner-.;en
lener, lektor O]av Valeur
Ola2 Valeur ble arreutert i fetruar 1941, uenei kampen for NorLes sak.
i TyJkland, ler Lan døde 29. april iår.
re overført til kGhuentrasjoneleir
20.mars og senere
sem ble arretert
lmrere
de
u:lav Eole var med blandt
nah
døde
Der
sendt til Kirkenes.
D egge disse knmerater har gitt sitt liv i en 1,amp, der de be-nce kjempet
vEre å finne blandt
rekke, . on deres navn vil i etertiden
i foreste
som ga det ytterste:å•or sitt folk i lets trenen•selstid: sitt
de `nd_niters
•tre en maning
Deres død vil
itt sitt offer for njeves.
De nar ikke
div.
ijennom seiren sam vi vinner ved
f r alle nerske lwrere til for ni,satt kamp.
De var helv med å -;:runnlezge
reicer vi dem det teste monnment.
vår
se n ren. Deres minhe skal leve bl4ndt norske lærere eg i det nurske
Vi milnles også ved denne anledning vår tapre kollega, lekt r r Ihnvald
Man var
darbn. Berleh, som led døden etter tysk drm 24: november ifior.
vi re2ner InJvall
den første 2v de norske ldan ere som satte livet inn
kans selvcrrofrende m2t eg hans ta r perhet til siste
iarbS
InYvald 2=arbes navn
sturd a sm n t av de stelteste blad i vårlfriketskamp.
dkal alltid leve blandt nerøke ldrere:

Ia pllatelije kelle e,er lese bladet.
fer at det ikke kdamer i urette hender,
Sørn,.;

