
Den nye lære i skolen 
..... ..... ........... .. . .......... . .. Dd grullnleggende 
nye er at germanerne er blitt blodsbevisste. Derfor 
tar vi i Jag avstand fra jødiske og fremmeJe tenkere 
og deres lære. De har ne:iten ,JJelagt vart folk. De 
jødiske ideer har brutt ned livskraft, moral, håp hos 
vårt folk, og brakt elet til avgrunnens rand. Skal vårt 
folk leve, må det legge helt om. Det må forlate de 
jødiske profeter og ikke lenger tro på deres livsvisdom. 
Det må søke sannheten i vårt eget blods historie. 
Vi må samle våre gamle vismenns råd og lære deres 
livskunst. Vi må lære vår historie og ikke jødenes, 
vi må tro på 1.;årt blods seier i verden og ikke på. jødenes 
verdensmakt. Vårt blods livslover må vi finne fram 
til og så følge dem. Stemmer de ikke med den 
nuværende gjengse oppfatning, så får vi endre 

denne. 

Lærernes kamp 
Etter bvert vokste motstands
bevegelsen til også å omfatte læ
rerstanden for Il verge den en
keltes menneskeverd og fri over
bevisning og hindre nazifisering 
av barn og ungdom. Det ble 
krevd at lærerne skulle under
tegne en lojalitetserklæring til 
NS og det nye styret. Det ble 
satt inn nazistiske formenn i læ
rernes og l<ererinnenes organi
sasjoner, og disse ble slått sam
men til «Lærersambandetll. Den 
som ikke ville være medlem av 
Lærersambandet, skulle ikke få 
lov til Il undervise lenger .. - Li
kevel meldte nesten alle lærere 
og lærerinner seg ut av den nye 
organisasjonen. 

behandling på Grini, Jørstad
moen og andre steder sendt på 
tvangsarbeid til Kirkenes. Etter 
en umenneskelig transport i ku
vogner til Trondheim, ble lærer
ne stuet sammen i et lite skip. 
«Skjærstad,), og nå begynte den 
verste delen av reisen. Skipet 
hadde bare køyeplass for 96 
personer og tillatelse til Il ta 150 
passasjerer i alt. Størstedelen av 
plassen om bord var opptatt av 
de tyske vaktene. Lærerne ble 
stuet ned under dekk.. De fikk 
nesten ikke mat eller luft, og de 
sanitære forholdene var for
tvilte. Mange ble syke, men de 
fikk ikke noen legehjelp. Verst 
av alt var sulten. 

...................................... 
Foreldrene gjorde felles sak 

med lærerne, og det strømmet 
inn protestskriv til myndighete
ne. 

Da «Skjærstad~ endelig kom 
fram til Kirkenes etter nesten to 

. uker i sjøen, ble lærerne satt til 
hardt tvangsarbeid, for det me
ste lossearbeid og veiarbeid. 

Det er nemlig forutaetningen for en Vi kan derfor heller ikke lenger finne 

nasjons varige sunnhet og styrke at oss i at lærerne setter skylapper på 

rasen bevares ren, og mAIet må derfor elevene og nekter N. S. å drive opp

bli å skape en rasemessig ideal type. lysningsvirksomhet blant skolens 

Fredag 20. mars ble det satt i 
gang arrestasjoner av 1100 lære
re over bele landet. En del av 
dem, ca. 500 i alt, ble etter hard 

Først etter flere måneder fikk 
lærerne vende hjem igjen. 
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Lov *) omn a s jon a l ung dom s t j ene ste. 
§ 1. Enhver norsk gutt og jente skal for sin nasjonale 

oppdragelses skyld og for å tjene sitt folk og fedrel3.nd tje
nestgjøre i Nasjonal samlings ungdomsfylking. Plikten til 
ungdomstjeneste begynner 1 januar det år tiårsalder fylles 
og opphører 31 desember det år attenårsalder nåes. 

§ 2. Sjefen for Departementet for arbeidstjeneste og 
idrett gir i samråd med sjefen for Kirke- og undervisnings
departementet nærmere forskrifter om gjennomføringen av 
denne lov og bestemmer i hvilken utstrekning plikten til ung
domstjeneste skal gjøres gjeldende. 

§ 3. Denne lov trer i kraft 1 mars 1942. 
Oslo 5 februar 1942. 

Q u i s I ing. 

Axel Stang. R. J. Fuglesang. 
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NORSKE FORELDRE 

Loven om nasjonal ungdomstjeneste er satt i verk fra I.mars. Sør-Fron og Tolga 

er valgt til de første pro\eklute~ for N.S.s forsøk på il nasifisere norske barn i alderen 10-1 .. 

år. Snart kommer turen til andre distrikter og andre årsklasser. 
N.S. ungdomstjeneste betyr at våre bm tvangsmessige oppdras i nasistisk tro 

og tankegang. Axel Stang og andre ledere har sagt at ungdom,tjenesten skal revuIosjonere 

de unges sind og bibringe dem en ny livsanskuelse. Under dekke av sport. lek og andre 

lokkemidler skal barna oppdras i en åndsretning som strider mot kristen tro og moral. og 

som krenker alt det vi kjenner som stort og hellig i norsk nasjonal livsholdning. 

Kirkens menn og dre tapre lærere har sagt oss at staten her går utenfor sin 

myndighet og bryter inn i foreldrenes rett til il oppdra sine barn under personlig 

samvittighetsansvar. 
Enhver far og mor som tenker og føler norsk, skal og må nu kjenne sin plikt og 

ta et klart standpunkt: ~:l unnblIeIsen kommer, må du nekte å overlate dill barn til N.S. 

ungdomsoppdragere. Ingen mi la seg forvirre lokketoner eller heroligende forsikringer. 

Ingen rna la seg forvirre eller skremme ,IV trusler eller frykt for konsekvenser. 
Som ansvarsbevisSle foreldre er deres plikt å vise solic!aritet med de tusener av 

norske foreldre som i dag stilr SJmmen i en urokkelig beslutning: 

Vi sier Nei. 

Samlet er Norges foreldre en makt som ingen kan bryt~. 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
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