Fra skolefronten.
Den siste tiden er det skol.en - laererne og elevene - som sammen er
gatt i spissen for motstanden mot N.S. og nazitvangen, Arsaken er palegget
om at larere og clever skulle bes0ke liitler-Jugend-utstillingen (i Oslo
hirdungdommens nye voldshandlinger overfor skoleungdom og Icerere, Akersl
yar de"f0rste srm ble palagt a.wfce pa utstillingen, maen fra de fleste
lene m0tte bare 10 - 26 clever, og fra 4 skoler mgstte ingen,
Onsdag 5/2 - 41 op-osto det slagsffial mellom unghirdgutter ag;" elever
:ved Fagerborg sk.olej, som holder til pa Ystheim., To hirdgutter fikk juling
og dro bort under truss el om a kiimmo" igien,
Fredag 7/2,r en stund f0r skolotidens slutt,- kom 150 mzm av den
voksno hirden fil Yestheim skolo, Ca* 60 mann tok oppstilling i gatene rundt
skolen, og resten rykket inn i skolegarden. Den ?0:re%e elev som kom ut da det
ringte otter siste time, ble brutalt slatt ned av hirden. Ma ble skoloporten
stongt, og rektor ringt.e "til politiet, Eeretter laste han skoieporteno^pp
igjen,, Hirden erklsrte overfor rektor at den hadde ordre om ikke a sla pikene,
og fcren-rig skulle den ikke sla,0sa hardt som $£m hadde gjsrt pa Handel sgymnasiet. Deretter bio pikene jaget hjern^ og hirdon gikk j.ds pa'"Fagerborg skoles
gutter, og prylte dem'hensynslist mod K0liene,- Uetto foregikk deis inno i
•fcorridorer og" klasser<m, dels ute i skolegarden. Fagerborg skoles clever verge"
seg kraftigj sa hirden gikk ikko uten skramraer fra slagsmalet. pa kampen var
.overs laeldte hirdon av til rektor at na kunne ckolen fa lov a ga hjem. Stter
at birder var marojert bort{ kom politiet.
Eagen et=ter, I0rdag den o. f var det on hirdgutt i L middel pa
Ypstheim skolo asm trakk revolver og truot
med den under en trette i skolegardenv Rektor beslagla revolveren/"Bom; ikke var le,dd,
Samrae dag opptradte en hirdmann grovt provokatorisk utefor Katedralskolen? hvor Hegdehaugens skoles elever hadde frikvarter, (Skolegarden er
liGmlig'beslaglagt av tyskerce.) Provokaojonene f©'rte til demonstBasjoner
fsa ieleyencs-,&iaeMandag formiddag.10, febr. kom en flokk hirdmenn. pa l! "straffeekspedisjon" til stolen-. Stter.det store frikverteret. gikk -d0ren til' laerervaerel-cct ot3"n. e.g'tre hirdfierm sto d^rr^.. armene i vsret* Do l^rere son tnr tilstede^ reagerte ikke pa dette, Hirdmennenes anf0rer gikk frem og slo knyttnevon i bofdet og ropte: "Jef?. skal faen.tuto meg Igere dere a bruke den g^.mle
norsko hilsen," ~ Hirdmeraiene forlangtu a fa snakke med rektor, og everfor
ham stilto do krav om at skolen skulle stille opp i skolegarden for at hirden
mod r-hj.elp av et par M» S, -pilror som gar pa skolen^ kunne plukke ut de elever
somihadde fornffirmet W<,S,--pikene. Rektor nektet a gj.0re d-ette« Hirdmonnene
krovdc da a fa ga rundt i'klassen, og rektor sa at de fikk gj0ro det pa eget
ansvar. En av N,S<.~pikene fra skolen 'fulgte dem rundt, I neon av klassene""
fikk hirden pa, denne maten piukket ut do elever de vills• h&, men de flesteklassene var i mellomtiden sendt hjem i all stillhet. tM hirden fikk rede pa
detj arresterte de rektor 30ycson* For0vrig gikk hirden frem med vanlig brutalitet, slo middelskoloelevor med knyttnever i ansiktet og^forulempet on a¥
skolens ls&rerinneru RektoB hadde fe^r arrestas j on en ringt til pel i times ter1 en,
som. svarte med f0lgender "Dot enes'te De bar a g;J0re, er a la dem drive pa..''
Tc store politibiler ble fylitmed elever,, og fsruten rektrr, m e
lektorene Pande og"'Puttersen arrostert, Alle de'arresterte ble tatt i forh0r
og deretter l0slatt utover ettermiddagon,
S^iaae dag ble rektor Brynil'dsen ved Nor&trand skolo- arrestert,
Han er. ikke .sid.en.l^slatt.
:;
Allerede lc?rdag 8., fe.br, Imdde'.lffireme ved Fagerbsrgj. .Yestheim og
Hegdeha^^eii
skoler hens^ilt til rektorcne a stenge'skolene inntil man kunne
oppna : tilsagn fra' nyndighotene on
at de ville besk^t-te skolene mot rverf.all
gg sikre eleveneS: liv og helse. ;
.
"
S0ndag gjorde rektorkollegiot i Oslo vedtak om a sende 3 rektorer
i deputasjon konst, statsrad Skanoke, De skulle crientere statsraden om til-standen i skolen/ medde|e ham at lagrerne krevde skolene stngtj og at rektorene ville sake sararbeide mod de kommunale myndigheter i Oslo for a fa skolestengtj hvi3- statsraden ikke kunne gi garantier. for arbeidsro.i skol-en,
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Rektorene Aubert, BJ0rge og Krogsrud hadde en konferanse med
'ortsatte st&tsraden a kqiane med trosler mot Isererne..
Da hirdens brutale overgrep ved flere skoler ble kje^nt i byen, vakte dfct en voldsom harme blandt alle elever. Fra tirsdag rnorgen var det klart
at elevene fed alle htfyere skoler i Oslo dg Aker ville'holde see: borte fra
skolene som en protest'mot hirdens programmatioke voldsferd, - for a bruke
det trefferide uttrykk som biskopene bar formet*
Tlrsdag g]order ikers rektorkollegium sammen med'Jkers ordf.orer,
Ghr. Jensen, enstemmig vedtak om a stenge Aker-skolene resten &v uken, og om
a sende ordf®6/ren til statsraden for a kreve garantier for skolens arbeidsro. Det far meningen at Oslo rektorkallegfep skulle ha girt det samme vedtak,
men dette ble hindret ved innsrep fra det tyske sikkerhetspoliti«
Tirsdag
ettGrmiddp;:; ble nemlig alle""CsIo-rektoEen6 inn.fcaT:Ttil"Itollerga^en 19 og
tatt i forhi?r, Deretter ble de kalt til kriminalsjef Sve«n. Han erklrrte at
hail hadde ordre fra det tyske politi a forby rektorkollogiets mt&$ og a
palogK'e rektorene a fa skblone igang igjen "fra og med onsdag 12, februar.
I notsatt fall ville tyskorne kimne ha oruk for skolene til kaserner.De
icErere som ikke matte pa skolen onsdag{ skulle o^rresteres,
Etter at okkupasjoneraakten hadde grepet inn pa denne maten^fant
rektorene at de matte W v e seg,Dette syn fikk"tilslutning av det store flertall av Iserurae og elevene, og fra OR mod torsdag be^rnte undervisningen
igion. Imidlertid""fortsetter arbeidet for a o fa oppnad'a garantier fra myndighetene om at elevens kan 4 a pa skolen uten a, risikere liv og helse.
Til tross for don nve situasionen holder Isrere og'elever fast ved
ien« De andre skolene kommer utvilsomt til a innta samme japldning.
Foikeskoieno i Oslo bos^kto uts til lingers de tre fcrste dager i ukoiL
Elevenes holdning var ikke til a ta feil aw, Yed en skole gikk ikke besoket
riktig etter pianen. Elevene ved pfllergata skole var onsdag formiddag stilt
opp i skcletfirden for a raarsjere i samlet tr®pp til utstillingen^Da toget
savicit var kommot utenfor cskoleporten, forsvant elevens til alle kanter,men
samlet seg igjen 4il-alie '%jyldret sa i hundrevis gjennom gatene til

"Ut med"-fe Rutht" Rwth er en av elevefte ved skolen som var hentet ab politiet, Barna str.ammet fra Youngstorvet til Samfunnshuset hvor tyskerne na
liar ktarter? og de demonstrerte like kraftig der. Torggata ble sperret av
politiet j> time.
Denne barnedemonstrasjon som ga uttrykk for det alle mener, men
ingen fd-ksne kan si hoyt, giorcte et gripende inntrykk,
Samme kveld demonsxrerte fprtsettelsesskolens piker utenfor "Fritt
Folk'1 i Folkpteateret, Fikene saji?5: kongesangen og Ja, vi elsker og ropte
"Ned mod Quisling!" Politiet ble tilkalt og rykket ut med stort mannskap og
mange politibiler, Sn .h.el del av_ .pikenable tatt..o_pp...i bilene og kjxJrt pa
politistasjonen? mens de ble hyldet av publikum.
Torsdag formiddag, 13. febr.5kom det til store demonstrasjoner_i
centrum av Oslo, Ungdom fra de hefyere' skolene som enna ikke var komrnet igang igjen, samlet seg ved Studenterlunden og ved Sslottet hvor de sang
Kongesangen og ropte Leve Kongen, Politiet motto mannsterkt opp, men ble
mcfbt med pipekonsert* Det ble" foretatt flere arrestasjoner, og bybilledet
i oontruram rninnet en stund om de livligsto da^ene ilnder "Binderskrigen".
Da elevene ved de hpyere skoler i Ulleren fikk vite hva som fore-
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gikk i Oslo, erklserte do spontant syrroatistreik ved begge de
hc?ypre skoler i bygda. Deretter ble skolene stengt som straff av departenrentet.
skolestyre
Oslovfikk onsdag 12. febr. melding om at defmr avsatt. Som nytt
"skolestyro"er oppnevnt lektor Harald Jensen og to personer t i l .

En gutt i 1, klasse pa Grjemscf skole, Skien,. Sinar inthonisen, 13
ar gammel, kom den 30, januar I klammeri med en hirdgutt p.g.a. en to-0ring
med Kcngehs initialer som ban bar under iakkeoppslaget, Dagen etter, den
31. ianuar, kom 3 biler med bird t i l sTEolen. Blandt "hird en var forhenv, provisor Alf Seeben< (avckiedigot fra sin s t i l l i n g ved 3£©sns apotek p.g.a.
grove underslag ay sprxtt, tross flere advarsler). Odd Jo#an Dahl,DsTo,
Sigurd Tangen, Leif Sulivan Kfrutsen, Borge Thorstenoen, Skien, og Finn %hre,
Porsgrunn, Fire ay gpttene i yedkommende klasse ble t a t t med t i l Hirdheimen
(Frimurerlosjen) i Sfcien* 3 fikk en advarsol, den fjerde - inthonisen - ble
kledd naken og t l l d e l t 15 slag med en bandolser-rem pa kroppen.- Det var Odd
Jean Dahl, Oslo som slo, raer.s' Leif Sulivaja Knutsen og Finn"Myhre,Parsgrunn,
holdt gatten over en taburett.
Etter mishandlingen inviterto b0dlene s i t t offer pa brus og kakor
hvis han ville ga inn i hiraeiig men gutton,som ikke haddo g i t t en iyd~"fra deg
vender mshandlingen? cektet* Senere pa dagen ble skolens lserero kalt sammen
av pastor Stousland M?12er, modlora av skolens tilsyn. Han fremheyot at skolobarna var i Iserernos varetokt f og at nar do bio utsatt for sadistiske overfall,
matte Isrerne gj.orre mttstond.. Kan ikke politiet verge dere, ma dere selv danne et rettssamfundl
Skoleinspektc-ren i Skien har overfor skolestyret fcrealatt at
sa,ken blir innberettet t i l Firke-oe: Undervisningsdepariementet. Han skriver:
"Det b l i r belt umuiig for noen skoleihspeKtor a cverta noe ansvar
"for skolen og dens ar^ift hvisouvedkommencle skal ha lov t i l a
"blanne seg opp i vart arbeid pa en silk mate som nevnt i klagen
"fra Sims^y, Skal slik fremferd vsere t i l l s t t , • im, i a l l f a l l jeg fra"skrive meg eiyi hyert ansvar far skolen her."
Rektor Zemin i Skien sompr innsatt som "pkclestyre" har sluttet
3G£- t i l skoleinspektfjrens forslag med foLgende konmentar: "Hvis slike overgrep
skal tales, er det umuiig for meg som skolestyre lenger a ta noe ansvar
for skolen.
Statsfysikus i Skien, B, Stasr Svaar, har skriftlig u t t a l t : "Som
skolelege ved byens folkeskoler er det min plifct i anledning av det inntrufne
ved G-imsWy skple den 31/1 -41 pa det mest bestemte a forlange at
l)elevene ved byens skoler for fremtiden garanteres at lignende
oven^rep ikke gjentex seg,
2) De personer som har «irt o delaktig i t dette bekl'agelige overgrep,
settes under t i l t a l e og far sin fortiente straff.
Statsfysikus gjor oppmerksom pa at guivlen som fikk slagene er 13
a r , og at overgrepet bar iremkalt en almen reaksjon blandt byens"befolknin/3.

