
50 åt'sidentærerstriden 
, " <>~:~ ". t 

20. mars 1992 er det;·SO a\r ; ~remes' nei forpurret plane-
siden nærmere tusen lærere 1, ne Qm ~ilcstitlget, Quislings nye 
folkeskolen og den bØyere' ,pasjotWfo~ling" som skulle 
skole ble arrestert av tysk.__ ~se~ av oppnevnte ar
ne. De nektet å la seg bruke ganisasjonsr~presentanter, 
av okkupasjonsmakten og sYm~~isører av "den nye tid ... 
Nasjonal Samling som et red- Rikstinget skulle stadfeste at 
skap til å innføre nazistisk Quisling var statssjef og legali-
ideologi i norsk skole. sere' det nye styret. . , 

Okkupasjonsmakten tok ster~ ~rerne~ klare holdning ble 
ke midler i bruk for å kne~ ,e~ eksempel både nasjonalt og 
lærernes motstand. ~rerne internasjonalt. Forsøket på å 
skulle skremmes til lydighet. nazifisere skolen og lærerne ble 
500 lærere ble sendt til Kirke- slått ettertrykkelig tibake.' I 
nes på tvangsarbeid. Men lys,,:' Innstilling fra Landssvikutval
kerne feilvurderte motstands-' get av 1955 vurdel'er professor 
viljen. Lærerne lot seg ikke . Magne Skodvin lærernes og 
knekke. kjr~eflS betydning slik: 

Norsk Lærerlag og Norsk • "Det finst ikkje ~nge si tua-
Undervisningsforbund i samar- sjonar under okkupasjonen. der 
beid med Kirke-, utdannings- så sterke krefter vart sette inn 
og forskningsdepartementet fnl begge sider, i ei så sentral 
markerer dette 50-årsminnet politisk sak, og der er den poli
ved å reise en bauta på Jørstad- tis~e målsetjinga var så klårt 
moen. Bautaen blir avduket av gjennomtenkt frå beg~e sider. 
Hans Majestet Kongen den 7. 1)et finst knapt nokon konflikt 
april, den dagen lærerne sa nei som 'femde så vidt og reiv så 
til å være med på å nazifisere sterkt med, og der klårtenkt 
norsk skole, og i stedet valgte motstand smelta så tydeleg sa
fangenskap. Flere av de arres- man meq kallskjensle, etisk 
terte lærerne vil være til stede overtyding og tru ... 
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