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Dct gjærer i det tyake folk. Tilbaketoget i Bussland$ samenbrud-
det ved Stalingrad, bombekrigen over Tysklands byer har begynt å
åpne folkets øyne for den bitrt sannhetat det føres not avgrunnen.
Stålingrad har endelig avslørt Hitlers angivelige feltherregeni7
det viser sigalhan bare er en dilettant 7  ansvarsløs og stormanne-
all sora troddflan kunne føre krigen uten genernlene. Det kostet

33o.000  unge menn bar,4 ved Stalingrad. Virkninan i det indre er
overmate eterk$ men langtfra dan sfkmme hoa alle. Hos noen kan den
:Netegnes som ren undergangostenning og nonlsk selvoppgivalse.
Pisse uennesker kjanner intet håp,  og  heller intet ansvar for  seg
og  sitt land 7  de driver nel strønmen, og for de ner følsoum av
den ar tanken på selv mrdet den sista tilflukt. Hos andre igjen
er virkningen halt notSatt. Hos den vekker nøden nye moralSke kref-
ter$ de kjenner tralk; til å handle, til å,reise seg å kjenpu. Vi
sen nå i. tre år bår lnrt nasismen å kjenne på nærmeste hold$ ve vet
et aldri ner vil høyverdige moralske krefter i menneskene kunnu rei-
ses til kamp for Hitler • det er ikkeanderledes i  çeklrid  nn el-
lers i-verden: deg.61,7-krefter går mot tyranni,A 7  for fribet -
neskaverd, Alle vet at slike krefter finnas i• Jut tyske folk$ vi
ser og hører der, bare ikke; de slaes ned und.,r terrorveldel hvis
blodige hensynsloshet vi s€lv i det okkunerte Norga hlt kan fore-
;attlIe oss$  mk1  bokstavelle talt titnse= av h-r.rettlsra.
Så neget ner betydninEsfullt er det at kr,tastrofan vad Stdangrad
endelig har ført til at de gode kreft,.rs frihtskamp i T:rskland  en
gatt inn i en ny fasa$ det vil sil den har fått svnli uttrykk$
den har fått sine  siP •naler og martyTer 7 oe  den har vY;:t
tvegelse i folket EOM ikke konmar til ro før Tysklands frihJt og
ære er gjenvunnet.

skal kort forteiles cm ctie beeivanheter son åpnet det nyct
i den indre tyske frihetskanp. De fant sted i Munchenlblandt

F:tuaant,ne ved universitt.
F'crnnl‘)dningen var en tale som Gauleiter Gieseler holdt vel en uni-
vrsitetsfest i februar i år, Nasipanpen kom heri ned en del

oe  æreskrenkende benerknitger til de kvinnelige studenter, son
nan beskyldte for å st;dere bare for å SLuntre unna krigsarbeidet
og mukke over n?_Ejerin;ton7 de  usde enten gå inn i annunisjonsfa- •
b;ikkene eller finnu  se g sterke m.nn og føde barn til erstatning
for nannefallat i kriar: på untv,:rsitetene hadde du intet å  gjøre.
Disse uttalelser ble nottatt med piping av tilhørerne son for un -
stor del var kvinnelie stuc:entcr4( Pr nktisk talt bare kvinner får
studere hå under krigen$ foruten Lc:disint,reJ Giesaler ga ordre til
nt nolitiet skulle arresture de son had rt.e nt.:pet, nen do mannlige
studenter slo ring ou sine kvinneldce kcai.•-rat•ur og førte den ut på
gaten. Der kom dut til villt slajsmåt  soc: d,n nwistiske "StuJent-
føreren" fikk en onganE pryl og var nær blitt kdstut i ulven. I  den
antsdnisig - aipe1ert. Gieeler. tEL lokale .,uifltærkounaado on å



Eripe innl sidLn "studJntføreren" var i uniform t  men de militære
avslo; de kunne ikk, innse at h-n hndde krav på beskyttelse fram-
for de andre. Kommande=de ga; il  os  flere offiserer ble senere
avskjediget for dette.
Gies,lers pøbalaktige opptrelen eg de demostrasjoner som fulste
vakte Voldsomt røre i byent og ncan få dager senere kom det manse
steder oppropt malt med skjabloner på husveszenet hvor det stod:
NED MED HITLER. Hevn Stalingrad. Vi vil ha frihet - Ved sidan av
var det alltid teznet et hakekors med en tykk strek over. Snart kom
osså flyveblnd i omløp t  blandt annet et som blev sendt i tusenvis
av eksemplarer i posten og omdelt i. tusenVis på universitetet
Munchen. Et annet som kom ut t  besynner slikt-EN LØYTNANT- SOM FØ-
RER SINE FOLK SLIK AT DE LIDER URIMELIGE TAF BLIR SATT
FOR KRIGSRETT MEN ÅPENBART KAN EN FØRE EN HEL TIL
UNDERGANG UTEN AT NOEN MUKKER EN GANG".
Politiet var nå ikke sen med å Eripe innt besåtte bele universite-
tet i et døgn t  ingen fikk slippe ut eller innt alle byggninger ble
zjennemsøkt. En hjelpepedell opptrådte son ansiver  os  politiet ar-
resterte studentene Hans Scholl t  Marie Scholl - bror.og søster -
Pdrinn Probst som var blitt sett gå inn i universitetet med koffer-
ter.
Hans  os  Mario Scholl stammer fra Uln i WUrtenberg. Faren er høyeru
mbetsmann (Resierunssrat), har en tritris sittet lengare tid i
trasjonsleir. Hand Scholl var nedisinstudent og ble ved krigsut-
bruddet innkalt til tjeneste i saniteten. Han har under hele krigen
stått veu fronten oz var ved sjette arne foran StaIinsrad t  inntil
han nyliz fikk pernisjon for å avslutte sitt nedisinstudium ved
Munchens universitet. Han hadde jernkorset av I og II klasse, Han
var usift. Hans søster Marie studerte realf flg . Adrian Frobst var
med hensyn til studier  os  militær stillinE ontrent i samme situa-
sjon som Scholl. Han stammer frri en veistående baiarsk fanilie t  var
sift os hadde tre barnt.den ynzste nyfødt. ;rebst var ikke døpttnan
tek imot dåpen i fan;s1et før sin henrettelse.
Da både Hans Scholl og Frobst vnr nedlemmJr av forsv=smakten, skul
le de etter loven bare ha vært stillet for krissrett t  nen ettar ut-
trykkeliz bestemmelse i. telegram fra Hitler ble denne bestemnalsa
satt til side  os  de tre studenter ble stillet for et spesiellt ut-
valg folkedomstolen under forseta av selve statssekrataren i ju-
stitsdepartnentet, Freisler t  som innfant si;=-fra Berlin. Da Hans
Scholl fikk ordet und=r rettsforhandlingene (son var offentli.,:e)
understreket han ytterlisere det han hadde skrevet i. flyveblniett
vek ikke fra den overbavisning han v.2r kommet til t  men Eikk på ny
inn for ckili full bevissthet om de følger det måtte få for han
selv. "Herr Freisler", sa han blandt annett "sjør Dem ikke umak ned
å late som outdette er en rettsforhandlins. Vi vat det ar en teatel
forestillins og at vår Skjebne er baseglet på forhånd.  Jes  har han
dlet som jeg gjorde fordi jes er overbevist om at vi t  koste hva det
koste vilt må vinne tilbake våre snude rettighetert først of frars-
frihten son er en nenneskerettishet vi ikke kan leve foruten. jar
sår ikke i døden som et enkelt individ baret men tak  JkJg  står hun-
dretusener av tyskere som r rede til å følge med hva da.J7  son hels4
Jes dør i bevistheten om at cm noen få måneder kommer Det herr
Freislert til å kalles til regnskap på dette stedt De som idng foi-,
Eir å være min d)mmer". Hans Scholl prøvde  a  avlaste sin aster
Frobstt nen besee raiste seT straks og sa ser fullt nedskyldiet
de visste hva d: hidde efjertt de haide villet det og hadde kjent
til konsekvensene.
De tre studenter ble dømt til døden for å ha "hjulpet fienden". Da
en jurist innvandte at de jo beviselis ikke halle hatt neen forbin-
nelse med fienden og rettere burde ha vært dømt for høyferredarit
avarte statsadvokaten bare: "Vi pleier å P'jøre det slik nu".



Med andre crd t  de vårer ikke å dcinn.: for hoyforrederi mer i Nnzi-
tyskland. Det fortelier litt cee foIktc svn på Hitler idag.
Geule5ter Gieseler ville ha.de tre studen'ter offentlig hengt for=
ue2:vei'sitetet til skrekk og adversel. Deean• framgangsmåte fant i-
midlertii man ikke hensiktsmessig t  de ble herrettet ved halshugging.
Et telecram fra Himler son becrdret henrettelsen utsatt kon for
sent frai0 De tre gikk i døden med  rftk  holdning..Da 1.Pns Scholl stag
opp. på Guilliotinen. var hans siSte Grd "Leve friheten". På alle som
var etilstede gjorde-disse unge studenters ukuelige karakterstyrke
et dypt inntrykk. Selv.en av dor~ne skal etter rettsforhandlin-
gene ha sagt: "Opposisjonen har fått sine martyrer".
Etter henrettelsen ble alle studenter i Munchen -  Ca S000  - tvangs-
innkallt til et såkallt "soningsiet.;" hvor Gauleiteren skulle tale.
Tross det ble ovet press på studentene på mange vist ver det blandt
de frammøtte  3000  tilhørere bare en del studenter t  en ster del var
vanlig partipublikum som utkommanderes til naziforsonlinger i Munc-
hen som andre steder. På dette "sonningsmøte" ble henrettelsene
selvsagt bifallt (vi huskur hr t  Rogstads Mote med Trondheins NS et-
ter undtakelsestilstanden ifjor) og santidig fikk angiveren t  Hjelpe-
pedell 5chmdd6'sin ros og belønning t  han ble framhevet som typen
på den sanne germaner t  fikk  l000  mark i judaspenger  osr  ble utnevnt
til fast ansatt tjenestemann. Også dette vakte selvsejt  livligt
"spontant" bifall i forsamlinren.
Hva byen og studentene virkelig følte kom til uttrykk strnks etter
at henrettelsene var blitt offentli r-riort. Bnre noen timer senere
var 3et over de opslåtte plakater klistret trykte seller med ordene:
"scholll du vant fram likevel".  Og fra den dag kom disse ord natt
etter natt opp på husveggene i Munchen sanzen med setninger som
"Scholl lever" eller "Dere kan knekke leemet t  men ikke ånden". Et-
ter dette ble flere studenter t  især slike s)m var permittert fra
fronten for å avslutte sine studier t  arrestert. Menge ble sendt til-
bake'til fronten. Nå kon op-så turen til lærerne ved universitetett
ll t  mars ble to av dem t  proffesor Kurt Huber  on'  proffesor Muth arre-
stert. (Huber er proffesor i filosofi t  Muth er s=lig Rjent son ut-
givr av det mest ansette tyske katolske kulturtidsskrift Hochland).
On Hubers arrestasjon uttalte Gauleiter Gieseler se(, i en partifor-
sanling hvor han klandt annet sa: "Desverre ble vi for sent ce.e-,rk-
som på opreesisjonen ved universitetet t  det var ikke fer unier min
tale til studentene i. fderuar. Dere vet hvn scm hendte sJn•re. De
umiddelbart skyldige er blitt utslettet t  men naturl::e.vis sto ler
endelige lederebnk dem. En av disse er proffesor Huber. H:ns hede
kommer også til å falle. Vi har arrestert ham t  ndn vi vet et der er
lo eller 2o andre Hubere ved universitetet t  og vi skal ta  den
Huber var straks ved arrestasjoner klar over stillinnt hu.n ba er
venn hilse hjem til hans kone og tre barn og s,irge fer  Jee. "Je:  ser
dem aldri irjen." I et forhør hos Giesler sa han at den tyske u.nE-
doms ånd er blitt forgiftet av hitLerismen or at han selv og andre
lærere kjente det som sitt ans= å redde denne ungdoms sjel t om de
så skulle ofre livet.
Dette er i korte trekk det som hendte frn februar til midten av nnrs
måned. Det tyske folks kamp fer frihet oE ære hnr fått sine signalJr
ore. sine atrtyrerl der er vakt en storm i folkets sinn som ine.en
bøddelterror og injen Guiliotine i verden kan hanle opp ned i det
lange løp. Fra Munchen sprer parolen se,:: over hele ?yskland og vi-
dere ut til frontene t  til de besatte områder: "Leve friheten".
Frihet og ære. .
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nypt rystet står vårt folk som vitne til mennene fra Stalingrads
undersang. Trehundreogtredvetusen tyske menn har verdenskrisskorpo-
ralens senla1e strategi meningsløst og ansVarsløst jaget ut i død
og fordervelse. Fører, vi takker deg.. Det gjærer i det tyske folk:
skal vi fortsatt overlate våre armeers skjebne til en dilletant?
Skal vi ofre resten av den tyske ungdom til en tartiklikkes lave
maktinstinkter? ALDRI.
Oppgjørets dag ar kommet, vår tyske ungdoms oppgjør med det avskye-
ligste tyrrani som vårt folk noensinne har måttet tåle. I hele den
tyske ungdoms navn forlanger vi tilbake av Adolf Hitlers stat den
personlige frihet, tyskernes dyreste eie t som den på den ynkl.igste
måte har bedradd oss for.
I en stat med den nest hensynsløse knebling av enhver fri menings-
ytring er vi vokset opp. HJ, SA, og SS har i vårt livs mest frukt-
bare dannelsesår forsøkt å uniformere oss, revolusjonere  os  narko-
tisere oss. "Verdens anskuelsesskolering" het den foraktelige me-
tode til å kvele den spirende selvstendige tenknins og vurdering i
en tåke av tomme fraser. Et utvals av førere, mere djevelske  os  sam-
tidis bornert enn noan kan tenke .ses det, aler opp sine fremtidise
partipamper på ordensborgere til å bli gudløse, sknreløse og samvit-
tighetsløse utbyttere og mordere, et blindt 9  stupi påheng til føre-
ren. Vi "åndens arbd dere" vax akkurat sode nok til å sjøres til
slaskølle for dette nye horreskitt. Frontkjampere tales til rette
som skolesutter av studentførere  os  Gauleiteraspiranter, Eauleitere
går med skamsløse"morsomheter" de kvinnelige studenters ære nær.
Tyske kvinnelige studenter ved Munchen universitet har gitt et ver-
dig svar og tilsviningen av deres ære, tyske mennlige studenter har
gått i bresjen for sine kvinnelige kammerater og har holdt stand.
Det er begynnelsen til å tilkjempe oss vår fri selvbestemmelse, u-
ten hvilke åndelige verdier ikke kan 4capes. Vår takk til de tapre
kammerater Som er gått foran med et lysende eksempel.
For css finnes det bare en prole: Kamp mot partiet. Ut av parti-
organisasjonene hvor mann fortsatt vil kneble oss i politisk hen-
seende. Ut av SS under- og overfcreres os partisnikeres auditorier.
Det Ejd der den sanne vitendcap  os  den ekte åndsfrihet. Ingentrus-
ler kan remme oss, selv ikke at våre universiteter og in:yskoler
blir stengt. Det Ejelder for hver ,rke..Et ar  oss ksyeen om vtr fri-
het og ære i et statss-nfund som er se>,sitt moralske ansvar be-
vist.
Frihet  os  ære. I ti lange år har Hitler  os  hans gjens liret av seg,
Forvhnsket.og fordreiet disse tO herlise ord inntil svemmelse, slik
som bare dilletanter kan det, når de kaster en sasjons høyeste ver-
dier for svinene. Hva frihet eg ære betyr for dem, det har de til
overflod vist med disse ti års ødeleggelse av all materiell og'ån-
delis frihet, av all moralsk subsstans i. det tyske folk. Det for-
ferdelise blobad har nu åpnet øynene på selv de dummeste tyskere,
det blodbad de i den tyske nasjons frihet  os  æres navn her stelt
det, og hver dag på ny  a  eller til i hele Europa. Tysklands navn
vil for alle tider være skjendet, dersom ikke den tyske unsdom en-
delig reiser ses, hevner og samtidig soner, knuser sine undertryk-
kere og bygger opp et nytt åndelis Europa.
Kvinnelige og mannlige studenter. På oss ser det tyske folk. Av oss
venter det at vi i 1943 bryter den nasjonalsosialistiske terror son
i 1813 Nar.oleons. Med anders makt.
Beresina  os  Stalingrad flammer opp i øst, de døde fra Stalingrad be-
sverger oss.
"Reis deg mitt folk, flammetesene ryker".
Vårt folk bryter opp til kamp mot Europas undertrykkelse under na-
sjonalsosialismen, i gjenvunnet tro nå frihet og ære.


