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DEN NORSKE LÆRERSTANDS KAM)
FOR LANDETS UNGDOM

Den første fasc i kampen øm skolen i Nor e.
Da Nasjonal Samling 25. september 1940 av

okkupasjonsmakten fikk overdratt cn viss del av
statsmakten i Norge, representerte -partiet snautt
2 pct. av befolkningen. Tross dette identifiserte
NS fra første dag av dct norske folk med partiet
NS Den som var ucnig i NS politiske idecr, var
en fiende av det norske folk.

Av alle offentlige tjenestemenn, deriblant leererne,
ble det alt i desember 1940 krevd en erklæring,
som inneholdt krav om aktiv medvirkning i ett
nasifisering av Norge.

Lærerne svarte med en erkkering, der de sa at
de måtte være tro mot sitt kall og sin samvittighet
og loyalt bøye seg for dc krav som rettmessig
ble stilt dcm. De ga dermed uttrykk for at de
bare beyde seg for krav som stemte med lov gitt
av lovlige norske myndigheter, eller som hadde sin
rot i internasjonal rett etter Haagkonvensjonen.
På dette grunnlag har de norske kerere holdt fast
giennom hele den tid NS har hatt makten i Norge,
og på dette grunnlag står de fast og faller mcd det.

Alt meget snart kunngjorde NS at skolen måtte
vinnes for de nyc ideer, altså for Nasjonal Sam .
lings ideologi. Utover vinteren1940/41 søkte
partiet på mange vis å vinne skolefolks øre for
sin propaganda. Disse forsøk falt totalt gjennom,
dels fordi lærerne følte avsky ved å bli belærtav
folk som i en hard tid hadde falt sine landsmenn

ryggen, men selvsagt vesentlig fordi lærerne var
i bunn og grunn uenig i selve det syn på opp.
dragelse og opplæring som ble lagt fram.

denneholdning hadde lærerne støtte ikke barc
av praktisk talt hele den voksne befolkning. Dct
viste scg også at elevene i alle skolcarter sluttet
seg mannjamnt opp om samme standpunkt Mot.
stand mot nazismen Dette standpunkt har de
norske skoleelever holdt til dennc dag, og det vil
holde framover. Det vil tjene det unge Norge til
uvisnelig heder at det nazistiske stormløp prellet
totalt av mot ungdommens motstand.

NS som var irritert over skolens avvisende
holdning begynte med terror og vold, særlig mot
elever. Hird trengte inn på skolen mange steder

og elever ble slått ned og forulempet på forskjel.
lig vis I februar 1941 var det så ftk at clevenc
mange steder holdt seg hlemme fra skokne Myn .
dighetene ble avtvunget ct bafte om ot ftirden ikke
måtte ta seg til rette i skolen, et Itske som bare
delvis er blitt holdt — Denne tid var i det hele
en tung og vanskelig tid for skolen: Yfterst van..
skelige lokaleforhold, undervisning til alle tider på
dagen, vanskelige arbeidsvilkår på enhver måte.
Dct var barc p.g.a. cn offervillig innsats fra
rere og elever at apparatct kunne holdes 1 gang.
Forholdene ble ikke lettere ved den stadig tilta.,
kende forvirring 1 skoleadminbtrasjonen, der erfarne
folk ble byttet ut med nye krefter, hvis cneste
kvalifikasjoner var medlemsskap 1 NS. Mange
leerere ble avskjediget eller arrestert og til dels
etterfulgt av helt udugelige NS lærere. Anitiveri,
krangel og pinlige opptrinn fulgte automatisk med.

I september 1941 ble 3 heyere skoler i Oslo
og 1 i Aker stengt, angivelig fordi elevene hadde
demonstrert. Skolene ble holdt lukket i 7 uker, og
fer åpningen holdr rektor jcnsen — som er skole.
sief og encste NS rektor i byen — en programtale
for overkererne og rektorene ved Osloskolene Han
erklserte at nå ville myndighetene ikke lenger neyes
mcd passiv loyalitet, de ville kreve aktiv medvirk..
ning i en nazifisering av skolen. Det ble  snart
klart for Iscrerne at de i neer framtid ville bli stilt
overfor krav som de ikke kunne godta. Leserne
samlet scg om å holde to skanser som aldri skulle
oppgis:1/ Lærerne vil ikke la scg tvinge til mcd.
lemskap i NS. 2/Lærerne vil ikke i skolen
ve propaganda for oppfatninger som de etter sin
overbevisning ikke kan godta. — I slutten av året
ble det på spredte steder av lokale instanser for .
søkt å tvinge leercre til NS propaganda i skolen.
Forsøkene strandet på et ukytelig samhold
lom lærerne.
Annen fase,

1. februar1942 bk Qyisling ministerpresident,
5. februar kom lov om Norges Lærersamband og
lov oro tvungen tjeneste i Nasjonal Samlings
ungdomsfylking.

Den første lov bestemmer at alle Imrere må stå



som medlemmer av Norges Lærersamband og er
tmdergitt en landsleder som oppnevnes av minis.
terpresidenten. Opprettelsen av leerersambandet var
første ltdd I en plan som går ut på å skaffe en
yrkesrepresentasjon mcd sikte på ct riksting som
skal erklecre Chrisling som irettmessigs innehaver
av statsmakten i Norge.

Loven om tvungen ungdomstjeneste krever at
all ungdom mellom 10 og 18 år skal tjenestegjøre
i NS ungdomsfylking. Nazismen åpnct sitt lenge
ventede angrep på den norske ungdom.

Lærerne forsto at de var kommet fram i for*
reste linje i den nasjonale kampen og at den
ning sloolens folk nå tok, kunne bli av avgjørende

vbetydning for den vei vårt folk kom til å gå Det
var seerlig to momenter som vciet  her:

Det første: Ved tvangsmessig i bli innrulkrt i
et samband ville bererne bli brikker i et politisk
spill Lærersambandet var det første av en rekke
shke samband som skulle komme, og disse sam-
band skulle skaffe tQuisling den politiske bans
han manglet. Lot laererne seg  som dc første, brukc i
dene spill, ville deres holdning kunnc bli eksempel
for andre grupper senere. Leererne visste på den
annen side at om de avslo å yeere med i dette
falskspill, da villt alk andre grupper i landet følge
dem senere. Ettcr det var berernes standpunkt gitt

Det annet moment som veiet tungt var følgende
1 og med at de var medlemmer av sambandet,
ville hererne bli redskaper for NS myndighetene I
disses forsøk på å nazifistre barna og ungdommen.
Dco åpenhjertige kunngjøring av dct påtenkte saat.
arbeld mellom skolen og NSungdomstjeneste viste
det. Og i den planlagte irmfarring av NS propa..
ganda i skolen ville laererne bli redskaper som sto
maktesløse glennom sin lydighetsplikt overfor
rersanthandet. Cha lecrerne godtok medlemskap
herersambandet, ville de være utlevert til deltaking

en stackg framskridende nazifiscring av skolen.
midten av februar ble hele dct norskc folk

klar over at loven oir ungdomstjenesten var et
inngrep i folkets liv av dypeste art. 14. februar
sendte affe landets biskoper et brcv tg ministrene
Staini  og Skancke der de protesterer mot loven
om ungdomstleneste

Etter at lærerne var blitt klar over rekkevidden
av dc nye olovers, ble det klart for dem at dc ikkc
kuntretie Ienger. I dagene etter 20. februar sendte
derfor leerere i atle skokarter og fra alle deler av
landet inn til Norges Leerersamband en erkleering
der dc sa at de for-Sin samvittighets skyld ikke
kunne medvirke til en oppdragelse av Norges
ungdom etter rettningslinjene for NSUF, og at de
ikke  kunne bctrakte seg .som wedlentmer av lae.
reesambandet da medlemakapet ville selle krav til
dem  sotn  de ikke kunne påta scg, og ikke var
forptdraer til etter sine ansettelsesvilkår. Ca 1 1 000

a: over 90 pct. har gitt uttrykk for at dette
cr deres standpunkt.

iTXttlICS  EVar.

keirslcbgbetenemistet helt fatningen og 23 febr.
sendre departementet ut en melding der dct sa at
protestene mot medlemskap i lærersambandet

ville bli betraktet som avskjedssøknad, og  at de
som ikke hadde tilbakekalt innen I mars, ville bb
avskjediget uten  lønn og pensjon og innkalt til
arbeid i Nord-Norge. 1 Oslo ble forfallen lønn
for februar tilbakeholdt.

Truslene hadde ingen virkningpå berernel hold-
ning. For å a en frist dikterte departementet
<brenselsferico ved alle landcts skoler i 4 uker fra
28. februar. Denne brenselsferien virket merkelig
da den kaldeste vinteren var over, og dobbelt
merkelig ble det da myndighetene på mange steder
nektet lærerne å gi elevene hjemmearbeid og i get
hele å komme i kontakt mcd dem Lærerne så det
imidlertid som en plikt å trosse myndighetene og
å gjøre skadevirkningen av skolestengningenminst
mulig. 1 en vis utstrekning lyktes det også å holde
elevene i noenlunde jamt arbeid. — 7. mars med-
delte departementet at alle dc lærere var bast fra
sin stilling som nektet å underskrive en erklecring
om at dc var medlemmer av sambandet. Denne
underskrift skulle foreligge før neste lemning ble
utbetalt. — 8. mars ble ca. 100 lærere innkalt til
vciarbeid. Lecrerne møttc, men det hele løp ut i
sandct p. g. a. myndighetenes sommel. — 17. mars
medddelte departementet at skolen kunne gjenoppta
undervisningen uten hensyn til brenselskrien, men
bare med lecrere som var medlemmer av herer-
sambandet. Resultatct var selvsagt: Ingen skoler
kom igang på det vilkår. Myndighetene som gjen-
om sin egen vettletse atferd hadde kjørt hele sakat
inn i en blindgate, grep nå til det ytterste
Terroren.

20. mars begynte massearrestasjoneneav lærerne.
I alt cr ca 1100 lærere hentet i sine hjem og fren
tg fengsler og konsentrasjonsleire. Arrestasjonene
blc foretatt av norsk politi, men Ilesteparten av de
arresterte ble ført til tyskc konsentrasjoriskire Til
Grkg ved Oslo kom i første omgang ca 500, se-
ncre ytterligere ca 200 fra forskjellige steder uten-
bys. På Grini fikk fangenne den behandling som
cr vanlig på dette sted. Den 28. fikk fangenc be-
skjed om at de som var villige til å melde seg inn

sambandet ville slippe fri. De fikk betenkningstid
til den 30. Ved oppstilling på linje denne dag er-
kkerte 4 av de ca. 500 at de var villige til å gå
inn i sambandet Et par ay dem haddc da hatt
sammenbrudd. De øvrige var ubøyelige.

31. mars om morgenen fikk fangene vanlig
morgenmat, et par stykker bred og kaffe.U:over
formiddagen ble de så kjørt i busser til Lysaker
og inn i lukkede godsvogner som umuliggjorde en-
hver kontaktmellom fangene og utverdenen. Toset
ble overført til Loenga for vidrekjøring til  Fåberg.
Det siver fort ut at fangene skulle til Jørstadmz,en„
— På Loenga var en mengde pårørende st:ømmet
til og det ble utspik mange gripende scener da
hustruer og barn søkte og få et glimt av sine
kjære — For fangene ble reisen meget hard. 1 en
rekke av vognene var det ingen oppvarmingog da
tempernuren var 8-10 kuldegr fren mange sterkt
Til dettc kom at .de ikke fikk mat Det .var inke
w.C.  i vognene og bare en gang under resen fikk



fangenc gå ut under oppsikt av vakter med auta
atatiske pistoler. Relsen varte ca. 12 timer, fra 34
om ettermitidagen til 3-4 tiden om morgenen neste
dag. Sultat frosne ble fangene stilt opp på
Fåberg staant.m. De hadde da ikke spist sklen
foregående morgen på Gard. Fra Fåberg til
Jørstadatota er det  4 lua. Det var holkeføre og
mørkt.  I  rask marsj, tildels springmard, måtte
fangene dlleakelegge denne veien, trange med rygg-
ssIck og koikrt  eller annet 1 hendene'Mange falt
på det glatte løre, men kom på benene Igjen under
kommandoordene eWeiters (Laufats. Da de kom
fram dl Jørstadmoen kk faagene puttetinn i kalde
brakker, og mange som var svette ettermarsjen
fras starkt og ble forkjekt  denne første auttea.
Etara et par tineer bk fartgene konuaandert ut og
låtk mat ved Det var da 20 timer siden
de kadde split, hortsett fra at ea dd hadde fått
nosn diver botel sont sivdbefolkoksgen uadervds
hadde kastet inn I vognene. —

Oppholdet på Jarstadmoen kle hardt og atra-
Lasiøst, sartig for de yngste som fkk en stranm
mare eksersis enn de eldre. Matrasjonene var hek
utilstrekkallge: 200 gr. Inød pr. dag, 20 gr.  smar
og nee  påbegg.Middagsmaten var hver dag potet-
suppe, 2 tallerkner til hver. Utover dette intet. —
Gymnastikken, eksersisen og de stadige spring-
marsjer var meget krevene og programmet var lange
Fra kl. 7 til 12 og fra l3.3o til 1 t). — De Reste
greide tkg anstrengelsene, og stemningen blant
larerne var tross ak utmerket Det utviklet seg
et enestående kaaaratskap innenfor de enkelte av-
delingene. I alt var det ca. 700 fanger på Jerstad-

moen — En del var kommet til fra andre lands-
deler. — En av de første dagenc ble fangene kalt
inn cnkeltvis og spurt om de villegå inn i kerer-
sambandet. Allt nektet. Senere ble det sendt ut
et sirkultere med samme spørsmål og befte om fri-
het til de som svarte imøtekommende. Den harde
behandling under betenkningstiden var ment som
ct middel til å få kererne til å kapitukre — 11.
april om kvellen fikk ca. 30 besided om å stille

neste morgen. Disse 30 fikk da beskjed om at de
var fri. Det var alk syke, eldre mennesker. Sam.
men med disse ble ca 20, som i løpet av natten
hadde erkkert seg villig til å gå inn i sambandet,
sloppet fri og reiste hjem. — Det var nå ca. 650

igIen  på harstadmocn. Av dissc ble ca. 100 den
13. april sendt idbake til Grini. Det er sannsynlig
at det sterlig dreier scg om eldre eller sykelige
mennesker som skal holdes i fortsatt forvaring der.
Resten av larerne, ca. 550 ble samme dag sendt
nordover, 500 til Trondheim, de øvrige et annet sted.

De 500 som kom til Trondheim ble direkte
overført til dampskipet Skierstad, for å bli sendt
sendt videre nordovcr. Denne transporten vil b11
en skamplett som de nåværende makthavere 1
Norge aldri vil få vasket bort. Beretningen om
den opprørende behandling av fredelige og torlydige
loerere er alt blitt kjent i vide krctser 1 vårt
og dea vil gå ut dl hele den .tiviliserte ,rerden.
Beretningen om disse 500 itereres heitemot og

lideiser vit vekkt en storm smn i sin ild skai fde
tyranneneog bodkne ut av landa vårt

14. april tclegrafertc fylkamannen i Sor-Trende-
lag til  Qvining at de lagientske forbotd ombord
var lmk uforsvaråge, skipet baddc bare plass til
250 amanasher, dtt var utifstrekkehg mal vana
og mat. Dr.Rbsa (ased1. av  NS>faredo traaaPortra
staaset —15. april telegraferte 30 prater i Treadt.
tag til Terbovea,CIVielkag og Sb000lce og ba cfla
at transporten i all barmbjeragbets nava måtte
stanam.Det var for3jeves. Den 16. svmte

at foriudisreglant mot Isererne var en fMge
av biskop Saggravs statsiendige arkamelset, og
at prestene burdc fere de viliedte mfbakc. I mot-
satt fall våle ytteligsre forisoldsregler idi amivam-
dige. — Deme skal  aldri glamaes, og Vidkun
Qvistutg vil  kmare til å angre traise ord. —

Nattat mellant 15. og 141. april avgilat Skierstad
fra I angatog uvisaket følger vi alle
med i tømanas videre skjebne. Vi ar shae på at
devet at ite har alle sine lamdsmants tanker ased
seg, øg at de geke vil  Is seg knekke. Vi er motte
av daa, våre mare og ulasydW lamLemcma.

Ssilingan hier. Etter påske ku.nparde departe.
mantetat akalase I Oslo og Hamar bispedømmer
skulle settaa igaag,dog ikke skolene i Oslo og
Aker. De larare sosa gjenopptok umiervisaiegas
var å katrakte smetmedlemnser i kerersambaadet,
man vile ikke få  Inan fer de  undenkrev ca aktie.
rtng eat  medlansakap. — Dette varvl kan selvsagt
ikke ha  noan indlytelse på Irererffies bokIning.
Liererne ar enig om  å mate fram overalt der sko.
lent åmmr og å begynne å underviae. De anre..
kanner ikke på nee vis departementets syst, at de
cr mailematar fardi om  de cmderviler. Det
herancs phkt og rett og undervine landets bant
og ungdom, og det  fortsctter de med. En legc
unnlater ikke å forcta en nødvendtg operasjon
fordi  ola atyadighetene påstår at  haa dermed cr
medlcm av et legesamband. Men han anerkjeareer
selvsagt heller ikke en slik fantastisk påstand. —
Og nocn erkkering om medlanskap kommer her.
CrIte aldri til å avgi. Ved de forboldavis få skoder
der undervisningen cr gjenopptatt, har isererne sagt
tydelig og kiart fra om dette.  Enkelte skokr er
da igjen blitt stanset.  I Oslo er det startet en
høyere skole med bare NS kerere og NS clever.
Høyst 2 pct. av devene i Oslo har reficktert på
slik skokgang. Også denne traiervisning er seners
innstillet. Som grunn oppga at eleyene må få fri
for å kunne delta i våronna. sannhetert cr irnklettid
at frafalkt var fot stort selv hfant  barn fra
typiske NS.Adem.

Det går to Uare tutjer i den kamp ttererne i Norge
har ført siste halvannet år, fra 25 sept. 1940.

Lærerne vil loyalt følge norsh lov og rett og
børt seg for de krav okkupasjoosmakten kan
sUle i henhold til internasjonalrett, uttrykt gtes.
nom Haagkonvensjonen Men okkupasjonsmakten
eller dens representanter har ingen rctt til a gripe

undervisningen dIer å tvangsorganisere for.
skjeffige yrkesgrupper, I. eks, kererne, med sikte på



NANSENS NAVN

Fru Sigrun Naasen har den 8/3 sendt Quisling
følgende brev:

4Da jeg i de siste to år ved fiere ankdninger
har funnet Fridtjof Nansens og mitt navn trukket
ftem for offentligheten som neneste for Deres nå-
værende politiske standpunkt, ser jeg mig nødsaget
til å fremkomme med følgende korrigerende opp.
lysninger

Fridtkif Nansen skriver i forordet til sin bok
eRussland og fredene — utkom i 1933: eFor
mig står det som sannsynlig at ikke alene kan det
bli Russland som en dag — og ikke så langt
frem — bringer Europa materiell redning: men
det blir også derfra den åndelige fornyelse vil
komme., Side 44 skriver han: <Man har opgitt
å løse med dagsbcfalinger de mange tusen problemer
som det praktiske fiv stiller hver dag. 144anhar
full forståefse av de økonomiske fenomeners sam-
mensatte natur og den fare som ligger i statens
stadige inngripen i industriens, handekns og land.
brukets live  I Deres bok eltussland og vie —
utkom i 1930 — skriver De på side 27: eTenk
på hvorledes vi nordmenn kan stå på vår rett
kraft av våre frie institusioner, hymWes hos oss
enlwers menneskeverdi cr respektert, og la  oss  være
glade over om ikke nøid ined — at vårt sam.
fund er så umåtelig meget neermere den riktige
forcning av individualitet og fellesskap som betinger
menneskehetens franskritt Og side24 skriver De:
(Bolsjevistene har også optatt den fordømtnelige,
om enn effektive metode å bruke gidster og repre.

Det kan ve1 ikke nektes at det nåværende styre
Norge er gått over til disse efordømmelige meto.

der » endog F;eitjof Nansens sønn er jo offer
for dem.

Jeg ber Dem derfor ikke gjøre bruk av Fridejof
Nansens mitt navn, da jeg cr heft overbevist
om at han aldri hadde vært enig i Deres politikk
• Mitt forsvar for Dem under Stortingsvalget
1934 hadde tapt sin brodd ved at overskriften ble
tatt vekk av hvem vet jeg ikke den lød:
eStanmeseddelen bør være eneste våpen ved
valgkampon »

De siste uker bar vart preget av stadig sterkere brit-
isk flyaktivitet. Angrepene ble innledet med de vold-
somme anfall mot Lenauverkene ved Paris, siden har
de britiske krigskonununikeer daglig inneholdt meldin-
ger om nye store tokter mot Tyskland eller tyskokku-
pert område.

Den 14. april ble det gjennomført ez angrep over
Nord-Frankrike, som vardet største dagangrep inntil da.

Men allerede den 16. april kom et nytt stort angsep
som  overgikk alt inntil da. Tyske flyplasser i Frankrike
og  Holland, za-bithavnen i Lorrient og mange andre
steder var inllcrtt. Ialt 1200 britiske bombefly deltok.
nontaasameasstuk
å opprette en korporeetiv stat. Lærerne kan derfor
ikke la scg bruke sone brikker I et politisk spill,
som  tiffelle blir om de tvenges inn i leerersamban.
det. Dette er den ene

Den annen bygger på rotfestede tradisjoner
norsk kulturliv: retten og plikten til å oppdra barn

• og ungdom, tif å søkc sannheten og ee1 å leve
samsvar med dc grunnregler vårt folk bygger skr
liv på.  Derfor avviser lecrerne enhver foren for
propaganda i skolen og enhver opplæring
•kvsanskuelse som er det norske folk fremmed.
Derfor avvIser det også ethvert forsøk på å
tvangsmobilisere den norske ungdom I en nas1st.

1942 OG IKKE 1943
Vi gjengir siste del av en tak  som  den russiske

sendemann i Lendon, Maiski, holdt den 25/3 1
forbindelse mee' overrekkelsen av Leninordenen til
4 engelske flygere: Fienden setter alt inn på ett
kort i 1942. I løpet av våren og sommeren vil
de gjøre de voldsomste kraftanstrengelser for å til.
kjempeseg seiren. De alliertes oppgave er klar:
Også de må sette alt inn på året 1942. Det blir
ofte henvist til at de allierte ennå ikke har avsluttet
sine forberedelser, men jeg tviler på om det noen
gang i historien har vært en heerfører som har inn.
rømmet at han har vært fullstendig forberedt.

Selv om imidlertid forberedelsene ennå ikke er
ferdig, så vet vi, at de allierte i de siste to årene
har gjort enorme framskritt. Når vi slår alt sam.
men så rår de affierte over de vesentlige midler
som kan bringe seier. Vi har ikke alle anledning
til å vente til den siste knappen er . ydd i uniformen

den siste soldaten. Det gis situasjoner da en
er nedt til å kjempe selv om det ikke er

slike tilfeller må en hurtig forandre sine planer,
og tilpasse seg den nye situasjon. Jeg tror at
tiden for dette er moden nå Dette år cr det av .
gjørende i krigen, og den avgjørende krigsskueplass
er østfronten. Ingen tviler på at de allierte er fast
besluttet på å seire, og hvis dett: skal oppnås,
må alle de krefter som de rår over kastes inn i
slaget i 1942. Når og hvor cr spørsmål som
generalstaben må avgge4 Det avgjørende faktum
er bare at generalstaben mi vecre gjennomsyret
av den tanke: 1942 ox ikke 1943.

Dec størsceantall fly nasistene beartet  sig av i ar es-
kek angrep høsten 1940 var 1000 fly. 1De Tdre der
lige tap var mellom 30 og 150 fly. De britiske tap
april  var 2 fly1

17. april fløy britiske bornbefly  moc Angsburg
Sayern, et tokt på 1600 km. Angrepene ble foreeatt
med de nye Laneaster bombefly, de hurtigste store
bomdefly som finnes. Målet for toktet  var den ene av
Tysklands to u-blunotorfabrikker, og de britiske bom-
ber forånaket store skader.

Samtidig ble en rekke viktige bedrifter Norti.1
Frankrike bombet av 500 fly i dagslys.

Den 19. april var 300 bombefly  og  600 jagerfly .
over fiendig maride på Veedronten.

Den 24. april ble den tyske lastersjahavn Itottock
angrepet Store deler av byen ble ødelagt, viktige rust-
ningsbedrifter jevnet med jorden, og først og frenue
ble veldige forrid av krigsmateriell som skulle sendør
til fronten i øst tilintetgjort. Angrepet var om mulig
større enn det angrep som ble rettet mot Liibeek to
uker før.

isk ungdomsorganisasjon. Hele det norske folk,
med unntagelse av de par prosent som er tilsfuttet
NS, står samlet bak lærerne i dette syo

NS søker med de sjofieste midler å knekk
kererfronten. I en konsentrasjonsleIr i Trøndefag
hvor lærerne var truet med standrett hvis de fkkei
bøyet seg, kom det — tilsynelatende innsmuglet —
en lapp til leererne umiddelbart før fristen utløp
cNorge trenger levende lærere `‘e dede martyret.
Oripfornuften». De lærere so.e på deune måte
bkr tvunget til overgivelse har et enetke, nemkg
at alle de øvrige jeererne holda fronten og farer
kampee til seir,


