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DAN MAR KS VEI
De skandinaviske lands skjebne under krigen

har vært høyst forskjellig. Finnland er gått over
til fienden. Sverige er spart for krigens redsler
og forer en haltende noytralitetspolitikk, Norge
forer en irmbitt kamp mot det nasistiske volds-
berredomme og Danmark . er glemt.

Glemt? Det er en bård dom å felle over et
folk som allikevel fører sin kamp, et folk som
daglig må se de samme hatede utnformer, se det
samme hatede flagget vaie over sine bygninger
som vi. Men vi har glemt det, for det forste fordi
vi har så mer enn nok med oss selv og med
kampen ute i verden, og dernest fordi vi sa totalt
mangler kjennskap til hva som foregar i vart
granneland i syd.

Danmark opplevde sin 9 april likesom Norge
og følte det like forferdelig og uhyggelig. Det
danske folk hadde ikke ventet noe overfall, da
det neppe ett år før okkupasjonen, som eneste
land i norden hadde sluttet en ikkeangrepspakt
med Tyskland.

Danmark forsokte ikke å forsvare seg og hadde
heller ingen betingelser for å gjøre det. Arm&n
besto av 6000-7000 mann, og noen mobillse-
ringsordre utgikk ikke. Allikevel satte noen tapre
dansker seg til matverje, og kampene krevde ncen
få ofre. De danske flygere sto ferdig og ventet
på ordre til å gå opp for å gjøre sin plikt. Ved
bornbingen av Værløs flyplass ble to flygere drept.

Danmark overga seg. Pa vegne av kongen
sendte regjeringen ut en proldamasjon hvor den
oppfordret til overgivelse og ro. På sin side ga
tyskerne løfte om ikke å blande seg inn i Dan-
marks indre affærer eller foreta noe inngrep av
politisk art.

JAPSEN SOM -VERDENSEROBRER-

-Men hva sk.W i gføre med Tyskland?
—Tyskerpe es .k=å -venner.De skal få det like
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Siden har livet gått sin gang i Danmark. Lan-
det har beholdt sin konge, sin regjering og sin
riksdag. Heller ikke har tyskerne direkte blandet
seg inn i landets rettsliv, og bare en enkelt gang
har det hendt at de grønnidedde har troppet opp
i et dansk hjem for å arrestere. Matsituasjonen
har vært god, det har bare hersket mangel på
enkelte innforte varer sam kaffe, te, tobakk o.

Allikevel er det bare tilsynelatende at livet har
gått vante gang, selv når man ser bort fra
ae tyske soldater. De tyske nasister har valt Dan-
mark som et skjønt unnatak for sin brutale be-
handling av de undertrykte folk, men heller ikke
her kan de la være å forsøke'å presse seg fram,
og bare det danske foiks faste holdning har
dret forsøkene på nasifisering.

Helt uten nederlag har dog denne kampen
ikke vært. Enkelte dansker har vært svake. Og
de er til og med representert i den danske re-
gjering, forst og fremst gjennom utenriksminister
Scavenius, (som like etter 9 april etterfulgte dr.
Munch) og trafikkminister Gunnar Larsen. Begge
disse to er sterkt nasistisk infisert, selv om de
ikke, iallfall for førstes vedkommende, har noe med
de danske quislinger å gjøre. Men også andre
innafor regjeringa har vist enkelte svakheter, og
det gjaldt først og fremst Stauning, Danmarks
mangeårige statsminister som døde nå nylig. Selv
om det er vanskelig å dømme under de nåværende

-for1yrrfeltk-sw maa neppe ha inntrykk eav at dien
i/o3r1-44• Stauning har vært oppgaven vok-
sen w=felvr de-vonskelige tidene. Han var en av
de fremste til å forfekte den opportunistiske po-
litikk og å bøye seg for nesistenes krav. Han
har flere ganger opptrått lite forstålig. Klarest
kommer hans svake holdning fram under Dan-
marks tilslutting til Antikominternpakten. Fra
dansk skildring av sistnevnte begivenhet siterer
vi: «Hendelsene ble innledet torsdag 29 nov. 1941.
Den dagen innfant den tyske ministeren seg i
det danske utenriksdepartement og meddelte kort
og godt at man fra tysk side ønsket at Danmark
skulle slutte seg til Antikominternpakten. 1 et
møte av regjeringa som øyeblikkelig ble kalt
sammen, viste det seg at alle uten Scavenius og
Gunnar Larsen var imot en slik tilslutting. Men
da tyskerne presset enda hardere på ga Stauning
etter og sluttet seg til Scavenius og Larsen.
Dette ble meddelt tyskerne, men de krevde en-
stemmighet fra regjeringas side. I den situasjon
ga justisminister Thune-Jacobsen og sosialminister
Kjørbø etter. Men de øvrige syv ministre (her-
under den nåværende statsminister, red, anm.) satte
seg framleis imot.

Nå var det Staunings tur til å opptre sorn



innpisker: han truet med at både han og Sea-
venius ville gå av hvis ikke ministrene bøyde seg.
Men denne trussel hadde ikke særlig stor virk-
ning. Neste slag ble et ultimatum fra nasistene,
hvis ikke regjeringa enstemmig gikk inn for tilslut-.
ting til pakten ville alle avtaler som var opprettet
etter 9 april oppsies, og Danmark ville bli behand-
let som Norge, Holland osv, og skulle få en riks-
kommisær i likhet med Terboven og Seiss-Inquart.

Kongen lot sin beslutning avhenge av riksda-
gens godkjenning, men rikscragen ble holdt utafor
til alt- var klart innafor regjeringa. 1 skam og'
forbitring måtte de 7 ministre, snm holdt ut til
det siste, gi opp for truslene, og beslutningen ble
lagt fram for kongen. Det fantes ingen vei tilbake.
Danmark hadde solgt sin sjel. Og i fykende fart
fôr Seavenius til Berlin for sammen med bl.
Kroatia og Sloyakia å undertegne pakten.»

For det danske folket kom undertegningen av
pakten som et hardt slag. Samme dagen som
Seavenius reiste, samlet det seg nesten 20 000
mennesker rundt torvet hvor utenriksministeriet

Massene sang fedrelandssanger og først
og fremst ja, vi elsicer Demonstrasjonene ble
splittet av politiet, men fortsåtte allikevel utover
hele Imeiden. Enkelte av deltakerne ble arrestert
og fikk strengre straffer (etter danske forhold).
En prest,  hvis sønn var med og demonstrerte,
mottok sonnens arrestasjon med følgende ord:
«Det er  den første virkelig store glede som min
sønn har  gjort meg!»

Men forut for Antikominternpakten, skjedde det
en  ting som er til liten heder for dansk retts-
vesen.  Det var et forsøk på å vinne nasistenes
gunst ved sely et oyeblikk å benytte nasistenes
metoder. Del var aksjonen mot de danske kom-
munister. Plugelig en dag ble det gjort en rassia
mot dem. deres organ Arbejderbladet ble for-
budt, og alle partiets mest aktive medlemmer ble
:att i lengsel og siden overfort i en konsentra-
stonsleir  t  ,nærheten av Helsingor. De blir bevok-
tet av en nasistisk ortskommandant, som sjef
for henimot 100 politibetjenter. Der har de nå
sittet i mange maneder uten noen slags dom.
Blant de som ble innesperret her var mange med
kjente navn  også for oss nordmenn. Danmarks
store forfatter, Andersen- Nexo satt innesperret
flere måneder, Hana ' re alandets
fremste yngre forfattere sitter der fremdeles,
ledes satt forfatteren Hans Scherfig der inntil
han måtte slippes ut p.g.a. sykdom. Videre sitter
der en rekke kjente fagforeningsfolk, bk a. Inger
Gamburg, ,Kvinneligt Arbejderforbunchs leder."
Den kommunistiske riksdagsmann Aksel Larsen
har klart å komme unna.

1 Sallime skildring fra danske forhold  som  vi
for har henvist til, heter det: Hele denne aksjo-
nen mot kommunistene var et stort propaganda-
nummer som kanskje også gjorde inntrykk på
naive sjeler. Innesperringen var i første hånd
ført av utenriksminister Scavenius og makthaver-
ne i Berlin, som fant et lydig redskap I justis-
minister Thune-jacobsen, og deretter i hele den
danske riksdagen som stemte for iaken. Ikke en

eneste rost hevet seg til protest mot denne inne-
sperringen utenedöni.  Men  biant store deler av

folket spredte det seg en voldsom forbitrelse
mot denne åpenbare ktenkelse av retten,,,

Selv om det i det danske folk fins svake,2je-
ler som enten ikke er stetke nok til å stå Imot
det tyske presset, eller selv er nasistisk infisert,
så står det danske folket ellers fast. Og den sen-
trale skikkelse i denne kamp er den danske konge.
På en jantn folkelig måte, og med en dyp ver-
dighet harhan forStått å anni tonen i den stille
kampen som folket forer, og hån har også kanskje
mer enn noen annen bicrratt til at det danske
folks holdning- er så fast.• -

Danmark har også sine quislingen Det er den
samme skare tvlisomme elernenter der som her
Norge. Ferere:r en herr aausen, hvis enest .
plass i burde være bak et fengsels-
gitter. Trass i sitt nære naboskap med Tyskland
er quislingenes antall ikke stosre enn hos oss.
Av typer ellers kan reenes Hånsen. Hnn
har vært bosatt i England i mange år, og ,
for det meste av a snylte pa de andre bosittende
dansker. Han var så begeistret for England at

han i sin tid foreslo at Danmark skulle inniem-
mes i Imperieti En annen av quislingene beter
Olga Eggers, som nærmest betraktes som splitter
pine gal. Under forrige verdenskrig spyttet hun
etter alle som viste de minste sympatier for tys-
kerne. 1 dag er hun hedersarier, nasist og voldsom
Ilitlerbeundrer.

De danske quislinger agiterte også for å sende
danske frivillige til østfronten. Det ble dannet
et «Frikorps Danmark. Tilsluttingen ble, trass i at
nasistene tvang pressen og radioen til å drive
propaganda, likesom her hjemme mikroskopisk.
<Frikorpset, samlet i første omgang 306-400
deltakere, mest unge gutter mellom 17-19. år.

De danske quislinger led sitt store nederiag
under et forsøk på å lage et stort.Møte:i «Forum.»,
et møtelokale i Kjøbenhavn. Møtet var typisk nok
arrangert til minne om de 13 dansker som falt
9 april! Etter møtet skulle det være et større
clemonstrasjonsteg til en statue, hvor 13 kranser
skulle nedieggeS. Toget telte 500 mennesker, be-
skyttet av 1500 politifolk. Men svært få nasister
nådde fram. De rasende kahenhavnere Stormet-
gjennom politisperringene og ga nasistene en
vel fortjent omgang juhng.

SelV,orn matsituasjonen: selv i forhold til Sve-
rige en bra, har Danniarks økonoini forverret seg
betraktehg.."De tyske gjesteneahar hittil kostet
danskene- ca. 2 -milliarder kr. En stOr del av disse
penger skyldes forresten bidrag.. til familiene til
de .35000 danåe arbeidere som er i Tys&hinialo,:
Denne masseinvasjon,- for å arbeide hos fieriden'
er noe Man Vanskelig kan fosstå. Relativter clet
vel neppe noe -annet land som har så ston eks. -
pOrt» av- arbeirlskrafterf;ertden som DanMark."
•Her i Norge.lalt VerVingae soni kient i fisk,

Arbeldesne hat hatt svært Vanskeltge lonnsfor-
hold i baarnark. LeveomkoStningene Var inntil
sommeren 1041 steget bed 40% siden krigsut-
bruddet. Prisene på landbruksvarer steg bare på
ett ar til jull 1941 med 76%, Mens lonningene
bare steg 19%. .

De danske fagforeninger venci'z, seg til regje.
dags og tine sterke krav for å få en bedre ut-
t.shaing mehorn priaer og lønninger. Arbeiderne
rikt n-nchertd ingen støtte hos statsmyndighetene,
men prlasgrhngen er senem delvis stoppet.

Ute i verden nar danskene sluttet opp om kam-



RUSSERNE HAR BEGYNT OFFENSIVEN

Kampene på Kertsj-halvoya har vært cn scir for
dc tyske tropper, Den tyske militærmaskin har slått
seg gjennom sikkert mcgct sterkt befestecic
ger, Men om det har wert cn scir når man betrak,
ter kampene på østfronten som helhet, kan det
herske sterke tvil om, Nasistene har ønsket en mo,
ralsk oppstiver og stofl til sin propaganda, og har
tilsynelatende oppnådd det. Men de ofre det har
kostet har vært meget store, og nasistene Itar eelv
måttet innrømme at kampene.har vært uniminnelig
heftige. Heller ikke har det lykkes nasistene å
intetgjøre de russiske styrker. Etter tyskernes egen
beretning var de nødt til å trekke seg tilbake elter
det ferste angrep mot byen Kertsj, og i mellomtia
fraktet russerne de tropper som iå i byen over
sundet, mens de ennå på andre deler av østspissen
av halveya fortsetter motstanden og går tii vold-
somme motangrep.

Men mens nasistene har innledet kamnene på
Krim, har russerne gått til angrep på et langl vikti-
gere avsnitt, nemlig mot Charkov. Russerne har i
hele vinter truet denne by og har nå i et angrep
over en 160 km bred front trengt fram til forstedene
og ti Krasnograd. Russerne er nådd r
fram. I tida 11-16 mai mistet tyskerne 12000
mann, 425 tanks, 575 kanoner og store mengder
annet materiell. Delvis ble materiellet erobret i fullt
brukbar stand.

1 løpet av de siste 14 dager er 23 tyske skip sen,
ket på vei til det nordlige Norge.

1 U.S.A. er Fords bombeflyfabrikker beunt sin
produksjon. De lager i gjennomsnitt 1 bombefly pr.
time, eller mer enn samtlige tyske fabrikker tilsam-
men.

Ittvert 4 min, er ett fly ferdig i U.S.A. og hvert 7
minutt en tank.

pen mot nasismen. 3-400o danske sjøfolk seiler
for de allierte. En rekke av de danske sendernenn
og representanter har nektet å motta direktiver
fra det nasikontrollerte danske utenriksdeparte-
ment. Mest kjent er den danske minister i USA
Kaufrnann, som undertegnet en avtale med den
amerikanske regjering om amerikanske troppers
besettelse av Gronnland til vern mot tysk inva-
sjonsforsøk. I london har minister Reventiov inn-
tatt det samme standpunkt, og det er dannet et
:.dansk råd , som virker som en slags fri dansk
regjering. Hele det danske folk star bak disse
menn, selv om den nasikontrollerte presse-har vært
nødt til a ta avstand fra dent. For en kort tid siden
overleverte danskene i England en anselig sum til
de alliertes krigsføreel, og danske flygere- deltar i
R. F.

Hvor lenge nasistene akter å la de nåværende
-tonhold i Danmark vedvare for de for alvor vil
forsøke på noen ,nyordning>> er uvisst. En fing  er
vel -sikkert, nemlig at de bitre erfaringer nasistene
har fra Norge, har tatt fra dem lysten til aggresjon
i Danmark. Men skulle det danske folket gå mot
samme prøvelser som vi her hjemme, tror vi at vart
danske brorfolk også vil klare det.

En engelsk kvinne — Lady Macrobert har
mistet alle sine tre sønner som flyvere i Royal
Airforce i krigen mot tyskerne.

Hun har nå skjenket 20 000 pund til bygging
av en ny jagerflyeskadre til minne om hennes
faine sønner, og ytret ønske om at disse fly sen-
des til Sovjet-Unionen. 1 et brev til den britiske
flyminister skriver hun: ,Hele verden er begeistret
for det russiske folks heroiske kamp. Om vi kunne
gi det russiske folk all disponibel hjelp, ville ikke
seiren være langt borte. Måtte dette mitt bud-
skap nå Russland og dets tapre kvinner. jeg hil-
ser det ukuelige hjerte hos dette land, deres kvin-
ner og modre, likesom jeg med stolthet har gitt
mine sønner, har gitt alt. jeg kan ikke bli flyver
selv. Hvis jeg hadde vært mann, ville jeg ha valt
dette kail. Nå vil jeg i stedet skjenkeenoen fly-
maskiner. Et av dem skal bære navnet: ,Mae-
roberts hilser Russland så at russerne kan vite
at yi er med dem -- inaterielt og åndelig — helt
til seiren er vunnet og friheten sikret.,>

Fra lnnenriksdepartementet vil det snart kom-
me et nytt h e I se ti dsk rif t hvis redaktør blir
medisinaldirektør Th. østrem. Det skal sendes
til samtlige landets 750 000 husstander og vil
bety ensretting også i arbeidet med å spre helse-
opplysning: Folkehelseforeningens tidsskrift, Liv
og Helse, Munnpleien, Sanitetsforeningens blad
sFolkehelsen og Sunnhetsbladet skal opphøre å
utkomme og blir ,opptatt, i det nye blad. Dette
skjer ved et  maktbud fra Gulbrand Lundes Kul-
tur- og Folkeopplysningsdepartement.

Hensikten er tydelig nok: Det nye organ skal
fylle plassen. etter ,Norsk Programbladog sup-
plere Norsk Arbeidsliv.. Men helsebladet blir
oss like uvedkommende som disse.

For det norske folks åndel ige sunnhet er som
kjent idag bedre enn noen sinnei Nasiaksjonene
mot skole og kirke var den vaksine som gjorde
selv de siste tvilere helt immune mot en hver
form for nasi-smitte.

Hva den legemi ige helse angår, er alle nord-
menn klar over at selv de største mengder ord
og papir fra nasi-hold ikke kan oppveie tapet av
all den mat tyskerne stadig stjeler fra oss med
herr østrems og partifellers billigelse.

Av 80 fagforeninger var det bare 4 som innle-
verte fanene for 1 mai. En ble levert p.g.a. en
missforståelse, mens de andre 3 ble levert av kom-
misariske formenn. Da en av disse skuile gå med
fanen kom viseformannen med en nakke og sa:
Skal de ha fanen så skal de også ha det som horer

med 1 pakken lå sorgeflorf

SEND AVISEN-VIDERE TIL PAUTELIGE
FOLK STRAKS DU HAR LEST DENI



LÆRERNES SEER
SAMBANDET EN ANGIVRt-ORGANISASION

Skolestriden i Norge er kommer inn i en ny
fas, ved at Kirke- og- Undervisningsdeparrementet

et rundskriv av 25/4 meddelte at det ikke fen-
ger krevde at lærerne skulle erklære seg som
medlemmer av sambandet før skolene kunne åpne
slik som det tidligere hadde sagt 17/3. Helter •
ikke krevde departementet et lærerne skulle under-
skrive noen erklæring om medlemskap før det
ble utbetalt lønn, slik som tidligere krevd, 7/3.

Etter dette kan en konstatere følgende:
Departementet opphever sin tidligere uttalelse

om at alle lærere er å betrakte som lost fra sine
stillinger om de ikke melder seg inn i sambandet.

Departementet har oppgitt å få lærerne til å
trekke tilbake sin protest mot medlemskap i læ-
rrsambandet.

Departementet har oppgitt å kreve noen er-
klæring av lærernø•om at de er medlemmer av
sambandet.

For lærerne er altså stillingen denne:
De har ikke trukket tilbake sine protesterklæ-

ringer mot medlemskap i lærersarnbandet. De har
avslatt apsolutt og godta noe krav om senere
innmelding. Derimot er de nå som før villige til

fortsette sitt skolearbeid. At departementet
samme skriv av 25/4 framholder at ,medlemskap
i Norges Lærersamband følger automatisk med
lærerstillingen kan ikke endre læremes stand-
punkt De anerkjenner selvsagt ikke departemen-
tets fortolkning, og anser seg ikke som medlem-
mer av noe samuand. Vil departementet holde
fast ved sin fortolkning, at lærerne automatisk er
tambandsmedlemrner, far dette stå for Deres reg-
ning. Lærerne er fast besluttet på å avvise et
hvert krav som måtte bli stilt dem av lærersam-
bandet, som de ikke betrakter seg som medlem-
mer av.

Dette er selve sakens kjerne. Da skolene kom
i gang igjen fortsatte lærerne å gjøre sitt arbeid
som de hele tida har ønsket

Kanskje vil de nåværende makthavere søke å
gi det utseende av at lærerne har boyd seg. Læ-
rerne har ikke boyd seg på et eneste punkt. Det
er departementet som har måttet gi seg. Dets
skriv av 25/4 er et tilbaketog og følgende ordre
ti pressen i den anledning er ganske interessant:

Fra Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet
Pressedirektoratet Oslo, 28 april 1942

Til Redaksjonen.
Kirke- og Undervisningsdepartementet har den

25/4 d. å. utsendt et rundskriv om: Forholdet
mellem skolen og Norges Lærersamband. Dette
rundskriv må ikke offentliggjøres eller omtales i
pressen. Heil og  sæl

And. Beggerud

Likeså følgende rundskriv:

Norges Lirersambands tillitsmenn må
faktta følgende:
1. For å unnga misforståelse må en hver disku-

sjon om erklæring eller ikke erklæring unngås.
Det skal ikke fordres noen underskrift.

2. Fylkeslederen skal ikke gripe frin noe sted, Det
er departementets tillitsmenn som har nvgje-
relsen ved åpning og lukning cv ekelene,

3„ Pass derimot godt pa hvem som er trådtrek-
kere og skriv dem opp. Rapporter inn både
dem og de som ikke begynner.

4. Hold god forbindelse med landåleddsen, og
ikke foreta noe ekstraordinært uten å spørre.

5. Søtt opp en liste over de somDe mener tor
alltid bør fjernes fra sin stilling.

Osio 1 mai 1942 Orvar  Sæther (sign)
Landsleder

Det er brukt -ordet streik om  lærernes aksion.
Dette er direkte galt Lærerne har ikke streiket,
det en mynd:ghetene som har hindret-dem i å
undervis-_, det er altså i virkeligheten en form
for lock-out.

Nar nå skolene begynner er det myndighetene
som går tilbake på sme krav.  Lærerne følger sin
optrukne linje og deres front er ubrutt.  De vil
heretter som hittil nekte å bli tatt til inntekt-for
en sambandsordning, og de vil sette seg til mot-
verge mot et hvert forsok på å nasifisere skolen.

1SLAND UNDEROKKUPASJONEN
I en usedvanlig hykleriSk artikkel i Deut-die

Monatsheft in Norwegerm skriver Oberregirernee*
rat Schiedermair innledningsvis:  «I motsetningfd
den uriktige folkerettslige stilling til .den dav^.4-
rende norske regjering, hadde i yskland  allettiXie
fra begynnelsen av rfolkeretten pa sin

Han skildrer videre alle Tysklands edie
sikter overfor Norge,- og :skriver: Det fantes
mange nordmenn som anså:en stik stOrstilet
stilling og handlemåte for uMulig,  og trodde ikke
pa det tyske ord. De er siden blitt  o~vist av
kjermsgjerning.ene..•

Det Inest Interessante og mest frekke er den
del av artiklen som forsoker å bevise hvor strengt
vi hadde hatt det hvis vi var blitt besatt  av Eng
land. Han skriver: •.Den nasjonalsosialistiske inn-
stilling og konsekvensene av denne er.å vurdere
så mye høyere nar man tenker over 'hvorledes
utviklingen ville ha gått hviS•ikke Tysklands, nren
den engelske oppfatning av en seierherre hadde
radd.. Så ramser han opp alle de rettigheter smn
folkeretten gir en okkupasjonsmakt: Overdraing
av hele administrasjonen, inndraing av alle skatte'r
osv. s Englandsvennene' kan• være forsikret  om
lEngland hadde utnyttet alle disse rettigheter fullt
ut,

'stilt ennå mer vidtgående fordringer. Tysk-landhar ikke utnyttet disse rettigheter., (H)
Det ken være av interesSe å se litt på tilstan-

den på Island som er okkupert av Ertgland. Vi
gjengir enkelte uttalelser av den islandske eharg
d'affairs i Stockholm, Vilhjalmur FinSen 1 et inter-
vju i en dansk avis 20/4:

«Forholdene er temmelig normate, forholdet
mellom besettelsesmaktene ag de istandSke-myn-
digheter er forholdsvis . godt •-BeSettelseStroppene
blander seg over hodet ikke inn i Islands' indte
politikk. Jeg kan nevne at alle 1:te kfigførehde
makter, trykkes in extenso i -de islandske åviser,
l'orsyningene er relativt gode. Vi har rasjonering
nv Smor og hvetemel, men ikke av bensin, Alfe
busser og Her, også private vogner, kjører ganske
eom for krigen. Forholdet meflom befolkningen
og besettelsesmakten c ikke ardedning til

Amenkanerne bor ikke i Reyki,a-
vik, men ' sorn de selv
ilEIF Cr"


