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Nye Nikolai Olsens Trykkeri a.s, Kolbotn

Forspillet

Den tyske okkupasjonsmakten i Norge hadde etter 9. april 1940 langt
mer vidtgaende planer for styringen av landet enn bare det a sikre seg
en gunstig strategisk posisjon pa nordfronten. Ut fra den nazistiske
ideologien var det naturlig a tenke seg at Norge som germansk og
nordisk land skulle forene seg med Tyskland og bli delaktig i det
framtidige verdensherredamme. Skulle dette kunne virkeliggjares,
matte detnorske folk slutte seg til det tyske synet pa hvordan Europa
skulle organiseres i framtida, m.a.o. Norge matte bli nazistisk.

Det store sp0rsmalet var da: Hvordan skulle en fa nordmennene med
pa dette? De tyske raseteoriene og dr0mmen om et germansk
verdensrike vant ingen gjenklang i det norske folk. Naturlig nok matte
da den tanken melde seg at nar den voksne generasjon var uimot-
takelig for den nye ideologien, fikk en begynne med barna. En ny
innstilling matte kunne skapes ved en tidlig og sterk indoktrinering i
skolen.

Det norske nazipartiet, Nasjonal Samling, fikk den oppgaven a bane
vei for de nazistiske ideene i skolen. Administrasjonsradet, som hadde
fungert som en slags regjering siden 15. april 1940, ble avsatt, og
Vidkun Quisling ble av tyskerne overlatt makten 25. September 1940.
Kommisarisk statsrad for folkeopplysning og propaganda, Gulbrand
Lunde, gikk straks i gang med a «omvende» den norske laererstand. I
en appell til lasrerne h0sten 1940 ber han dem undertegne en
erklaering med blant annet f01gende forpliktelse:

«Jeg ... forplikter meg til i all min skolegjerning a ville ga inn for et
positivt og aktivt arbeid for a skape forstaelse hos mine elever for det
nye livs- og samfunnssynet som dette finnes uttrykt i Nasjonal
Samlings program, og vart nye riksstyres tiltak og beslutninger.»
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Sserdeles klart var det her uttrykt hva Quislings regjering ville kreve
av laererne, men fore!0pig ble det ikke forlangt at de skulle under-
skrive noen erklaering.

Den 1. februar 1942 ble Quisling av tyskerne utnevnt til minister-
president, og i sin nye maktfullkommenhet la ban noen dager seinere
fram lover om et Norges Laerersamband og en Nasjonal Samlings
ungdomsfylking. Alle laerere skulle i og med sin ansettelse anses som
medlemmer i laerersambandet og dermed vaere forpliktet til a f01ge de
retningslinjer for sin undervisning som var trukket opp i Lundes
erklaering. Laerersambandet var tenkt a vaere det forste av en rekke
slike samband for de forskjellige yrker. Disse organisasjonene skulle
sende representanter til et «riksting», grunnlaget for den patenkte
«korporative stat».

Laererne landet over innsa at pabudet om medlemskap var en
utfordring til deres samvittighet og en krenkelse av den under-
visningsfrihet de tradisjonelt hadde hatt. De forstod at de na matte
ruste seg til full kamp for de humanistiske idealer som inntil da hadde
vaert ledestiernene for arbeidet i norsk skole.

Lederen for det nye laerersambandet, Orvar Saether, holdt 6. februar
1942 en pressekonferanse der ban blant annet uttalte:

«Det vil bli gjort alt for at de [laererne] skal sette seg inn i den nye tids
livsanskuelse og bli villige hjelpere i oppbyggingen av det nye
samfunn. Nar den nye organisasjonen na settes ut i livet, ma laererne
forsta at motarbeidelse av Laerersambandet eller vrangvilje ikke vil bli
talt. Vi bar de n0dvendige straffebestemmelser...»

Alle unge mellom 10 og 18 ar skulle tilknyttes NS's ungdomsfylking,
og laererne skulle undervise dem i den nye ideologi.

Over for disse krav og trusler reagerte laererorganisasjonene raskt.
Den 12. februar utformet de i fellesskap en erklaering som det var
meningen a fa alle laerere i landet til a underskrive og sende inn til
Norges Laerersamband:
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«Jeg finner ikke a kunne medvirke til en oppdragelse av Norges
ungdom etter de linjer som er satt opp for N.S.U.F.s ungdomstjeneste,
da dette strider mot min samvittighet. Da et medlemskap i Norges
Laerersamband etter landslederens uttalelse bl.a. palegger meg
forpliktelse til en slik oppdragelse, og det dessuten stiller andre krav
som strider mot mine ansettelsesvilkar, finner jeg a burde meddele at
jeg ikke kan betrakte meg som medlem av laerersambandet.»
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Arrestasjonene

Teksten i erklasringen ble raskt spredt over hele landet gjennom de
kanaler laererorganisasjonene hadde, og fra 20. februar av strommet
10 000 protestbrev inn til det nazistiske laerersambandet. Den f0rste
reaksjonen var at 10nnen ble sperret for alle laerere som hadde
protestert, og den 27. februar ble alle skoler stengt pa grunn av «de
veksler som den strenge vinter bar trukket pa landets
brenselsbeholdninger».

Men myndighetenes virkelige motaksjon kom f0rst den 20. mars, da
tyskerne gikk til massearrestasjon av laerere over hele landet. At de
tyske myndigheter overtok saken, skyldtes antakelig at det holdt pa a
utvikle seg en meget spent situasjon i landet. Kirken protesterte mot
ungdomsfylkingen og det inngrep i foreldreretten som den betydde,
noe som forte til at alle biskoper ble suspendert. Universitetets folk
fulgte opp med en lignende protest, det samme gjorde tusener av
foreldre.

Arrestasjonen av laererne den 20. mars foregikk omtrent samtidig over
hele landet. Utplukkingen av dem som skulle fengsles, skjedde
tydeligvis noksa usystematisk. Noen steder hadde lokale nazister pekt
ut de Isererne som de ansa for a vaere politisk «farlige», andre steder
var det umulig a finne noen grunn til at en bestemt laerer ble valgt ut.
Som et eksempel pa hvor tilfeldig det kunne ga for seg, kan nevnes det
som skjedde pa Henefoss: Politimesteren (som ikke var nazist) fikk
beskjed fra Statspolitiet om at 15 laerere (ikke navngitte!) skulle
arresteres og fores til Grini. Politimesteren overlot til skolen selv a
bestemme hvem som skulle sendes, og slik ble utvelgelsen foretatt i
laererrad ved folkeskolen og den hogre skolen!

For alle som ble arrestert var avskjeden fra de naermeste tung. Det var

MOTSTANDSKAMPEN 1942 7

jo uvisst om en noen gang kom levende tilbake - selv om det ble sagt
at det bare var en slags arbeidstjeneste som forestod. Verst var det for
dem som matte reise fra sma barn. En av dem, en enkemann med tre
sma barn, forteller:

«Eg fekk vera heime til sundagsmorgonen. Saleis fekk eg godt hove til
a gjera meg reiseferdig. Men sundagsmorgonen vart litt tung. Dei to
dotrene mine var tidleg vakne, men dei gret so sart. Eg tok farvel med
del og troysta dei sa godt eg greidde. Guten sov, men eg orka ikkje a
smetta fra ban utan a kjenna handa bans til farvel. Eg vekte ban og
rette ut handa: «Ha det bra, Sundre, og lev vel!». Eg fekk den vesle
mjuke barnehanda, medan ban goymde augo med den andre og small
i a grata. - Dette var det siste minnet heimafra. - Men det vart ein seig
bete a g!0yma denne barnehanda pa den mangslungne ferda til
Kirkenes.»

I alt ble ca. 800 lasrere i folkeskolen og den h0gre skolen arrestert. De
ble forst sendt til naermeste arrestlokale (ofte et provisorisk sadant)
og etter hvert overf0rt til et av fangesentrene, de fra S0r-Norge til
Grini eller J0rstadmoen, de fra Trondelag til Falstad, og de fra Nord-
Norge til Sydspissen ved Tromso eller til Kirkenes. Den st0rste
flokken ble samlet pa Grini, og det blir saerlig denne flokken vi skal
folge videre framover.
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Pa Grini

Fangelivet pa Grini artet seg for laererne omtrent som for de andre
fangene, med streng disiplin, lite mat, og arbeid av forskjellig slag:
felling av traer, stubbebryting, vedhogging, greftegraving osv. Men
laererne hadde et andelig press pa seg som de andre stort sett var fri
for: De kunne velge om de ville opprettholde sin motstand og dermed
fortsette a vasre fanger, eller om de ville b0ye seg og dermed slippe fri.
Valget matte de gj0re uten noen lang betenkningstid, for den tyske
sjefen pa Grini, «Stormfyrsten», satte den 26. mars fram et ultimatum:
Innen den 30. mars matte laererne ha meldt seg inn i Laerersambandet,
ellers gikk de en h0yst usikker framtid i mate.

Truslene hvilte tungt pa laererflokken, men samvaeret med de andre
fangene, som til dels satt der med dystrere utsikter for framtida enn
laererne, bidrog til a holde motet og hum0ret oppe. Isaer var
universitetsrektor Didrik Arup Seip og professor Francis Bull til hjelp
og stette ved den autoritet og den innsikt de hadde. Om kvelden den
29. mars holdt Bull en tale som gjorde et meget dypt inntrykk pa
laererne. Den sakalte «Kjerka», det storste rommet pa Grini, var
fullstappet av fanger da han talte om Brand og Peer Gynt, et emne som
direkte siktet mot den situasjon laererne var i denne kvelden far fristen
ut!0p. Sp0rsmalet ble det dypt alvorlige: Skulle de f01ge Brand i hans
urokkelige krav om a leve i samsvar med sin tro og sin overbevisning
og kanskje dermed sette livet pa spill, eller skulle de gj0re som Peer
Gynt nar han f01ger B0igens rad: «Ga utenom, Peer!» Bulls manende
ord var: «Den som har sviktet og i feighet gatt pa akkord med det som
han selv innerst inne vet er urett, - han far aldri en glad time.» Den
g!0dende idealisme Francis Bull talte med og hans klare framstilling
av alternativene gjorde valget enklere og stivet opp kampviljen.
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Fra Grini til Jorstadmoen

Neste morgen ble laererne oppstilt, og Stormfyrsten konstaterte ved
sp0rsmal at de ikke ville ga inn i Laerersambandet. (Bare 3 sviktet,
skrev under innmelding, og ble sendt hjem.) Stormfyrsten forkynte at
de 0vrige aldri mer ville fa noen stilling i stat eller kommune, men
bare bli brukt som kroppslig arbeidskraft.

Om kvelden kom det beskjed om at det ville bli avreise fra Grini neste
morgen. Spenningen var stor - ville ferden ga til en konsentrasjonsleir
i Tyskland eller til et ukjent sted i Norge?

Tirsdag 31. mars ble laererne fraktet i busser til Lysaker stasjon, og
der stuet inn i «kuvogner». De hadde paskriften «40 mann - 8 hester»
men 45-50 mann ble presset inn i hver vogn. Det var m0rkt og kaldt i
vognene. Fangene matte sitte pa golvet, og det var sa trangt at en
knapt kunne rare seg.

Toget satte seg i bevegelse, og fangene f01te tross alt en viss lettelse
da det ble klart at det fra Oslo satte kursen nordover - det bar iallfall
ikke til Tyskland!

Utover natta gikk toget uten stans nordover, Lillehammer ble passert
og kl. 2.30 stoppet toget ved Faberg stasjon. Sultne og tratte ble
fangene jaget ut i m0rket og matte ta fatt pa den marsjen som skulle
vise seg a ende pa J0rstadmoen.

Dette ble en av de verste episodene under hele fangenskapet. De
tyske vaktene 10p langs kolonnen og skrek sitt «Los! Los!», siktet pa
laererne med sine maskinpistoler, og pr0vde pa alle mater a skremme
fangene. Strekningen er pa ca. 3 km, og med den tunge bagasjen
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Fra slaget pa Jerstadmoen. «Gymnastikk». (Tegningav David Andersen.)

mange hadde og den tilstand av utmattelse alle var i, fortonet marsjen
seg som et mareritt.

Jerstadmoen la i flombelysning da laererne kom fram. Leiren gjorde et
fremmedartet og hoyst skremmende inntrykk med sine 4 m h0ye
piggtradgjerder og vakttarn med bevaspnede soldater. Alt var lagt an
pa a gi laererne et redselssjokk - hvorfor ble klart seinere. Det h0rte
til behandlingen at mange fikk en gevasrkolbe i ryggen eller et spark
bak nar de skulle inn i brakkene, slik at de kom hodestups innover
golvet. Men alle kom iallfall inn i en eller annen av leirens brakker, og
de fleste var na sa utkj0rte at de bare kastet seg i k0yene og sovnet
momentant. Da var klokka blitt 6 pa morgenen.
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Terror pa Jorstadmoen

Alt kl. 8 gikk reveljen, og alle ble kalt ut til oppstilling. Og dermed
begynte livet i dette som var en virkelig konsentrasjonsleir. Ti dager
varte oppholdet her, et opphold som tydelig hadde til formal a knekke
laererne fysisk og andelig, slik at de ble «myke» nok til a skrive under
den innmeldingen i Laerersambandet som var forlangt. Terror var jo
det midlet nazistene heist grep til for a tvinge sin vilje igjennom.

Skremselen ved ankomsten var et ledd i terroren, men det viktigste
midlet ble sulten. Matrasjonen var ett brad pa fern mann pr. dag pluss
en tynn suppe, nasrmest reint vann. Og sulten gnog desto mer fordi
laererne hele dagen matte vaere i bevegelse ute i fri luft, enten med
sakalt gymnastikk eller med «arbeid». Nattes0vnen var full av
hallusinasjoner om mat.

«Gymnastikken» var brutal, og bestod for en stor del i springmarsj.
Sn0en la 30-40 cm h0y og var rung a 10pe i. Innimellom matte fangene
legge seg pa magen og «ale» i sn0en, eller pa ryggen med beina i
vaeret og «sykle» (alltid «nach Berlin!»). Virkelig arbeid var det
naturligvis umulig a finne pa leiromradet for 700 mann som det na var
blitt der. Det var ikke annet a sette dem til enn «sn0rydding», dvs. a
baere sn0 fra et sted til et annet (og ofte tilbake igjen). Til a baere med
ble brukt bordbeter, seppelbrett, spiseskjeer og mye annet - det spilte
ingen rolle hvor lite en fikk med seg, for dette var en helt menings!0s
sysselsetting. Hensikten var ene og alene a svekke fangene mentalt
ved ensformigheten og kjedsommeligheten. A snakke under
«arbeidet» var derfor forbudt.

Tortur eller direkte kroppslig mishandling forekom ikke, men vaktene
utnyttet enhver anledning til a plage fangene. Det var soldater fra
Sicherheitsdienst, som var opplaert til hardhet. Flere av laererne fikk
«straff» i form av springmarsj til de var fullstendig utmattet. Ogsa
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Idiot-arbeid pa «herre»-kommando. (Tegning av David Andersen.)

ydmykende og nedverdigende behandling forekom. Som eksempel
kan nevnes Mgende episode: En laerer ble i en pause under
«gymnastikken» spurt av den tyskeren som kommanderte, om ban
kjente restauranten «Lowenbrau» i Oslo. Ja, ban visste om den.
- Hadde ban vaert der? - Ja, sa lasreren, f0r krigen, da den bet
«Humla». - Men ikke na, etter at vi kom dit? ville tyskeren vite. - Nei,
laereren hadde ikke vaert sa mye i Oslo den siste tida. - «Grunaen er
nok egentlig at du ikke vil vaere sammen med oss!» bralte tyskeren.
«Hinlegen! Kriechen!» (Ligg ned! Kryp!») Med revolvermunningen
pekende pa seg fant laereren det fornuftigst a krype sa langt som ban
fikk ordre til.

Hva tyskerne ville oppna med sin terror, ble tydelig da det ble
kunngjort at laererne skulle fa enda en sjanse til a «ta til fornuften» og
kapitulere. Den 7. april ble laererne en for en kalt inn pa
kommandantens kontor og forelagt sp0rsmalet om de ville melde seg
inn i Laerersambandet. 97% svarte nei, ca. 25 skrev under sin
innmelding og reiste hjem. Flere av dem gjorde det fordi de var
alvorlig syke og kunne bli en belastning under den videre kamp.
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Fra Jorstadmoen tilKirkenes

Etter det mislykte framst0tet pa Jarstadmoen gav tyskerne opp
terroren som overtalelsesmiddel. De fant at det beste de na kunne
gj0re med de gjenstridige laererne, var a bruke dem som arbeidskraft.
Forel0pig fikk laererne selv bare vite at de skulle flyttes fra J0rstad-
moen, og igjen spredte frykten seg for at en tysk konsentrasjonsleir
skulle bli neste stoppested. De eldste og svakeste ble na sortert ut og
sendt tilbake til Grini, men de 500 mest arbeidsdyktige matte dagen
etter nei-svaret marsjere tilbake til Faberg stasjon, hvor de pa nytt ble
stuet inn i kuvogner med de samme «bekvemmeligheter» som forrige
gang. Og igjen var det en lettelse da toget begynte a ga mot nord, og
altsa ikke mot Tyskland. Det viste seg at turen denne gang skulle
ende i Trondheim.

Togreisen var like vond som forrige gang, men sulten var na blitt en
fast bestanddel av tilvaerelsen, den personlige hygienen var for lengst
redusert til et minimum som en var blitt vant til, og vaktenes eder og
forbannelser og h0ylytte br01 hadde en h0rt sa mye at ingen ble
skremt av dem. Laererne trastet ogsa hverandre med at forholdene
snart matte bli bedre - verre enn i kuvognene kunne de ikke bli!

Men det kunne de. I Trondheim la det et skip pa havna og ventet pa
laererne. Det var «Skjerstad», et passasjerskip pa 732 tonn og
sertifisert for 250 personer. Det tyske vaktmannskapet pa 40 mann la
beslag pa det meste av de rom som var bestemt for passasjerer, og
hvor skulle sa de 500 laererne fa plass? Egentlig var det ikke noen
plass, men om bord skulle de, og om bord kom de.

Trengselen var ubeskrivelig. I gangene, pa lukene, og framfor alt i
lasterommene la det folk. De verste forholdene fikk de som havnet i
bunnen av baten, der det var fuktig, kaldt og m0rkt. En laerer forteller
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Med «Skjerstad» pa vei
nordover, april 1942.
(Tegning av David
Andersen.)

derfra: «Jeg hadde bare plass til a sitte med beina trukket til meg. Slik
orket jeg ikke a sitte lenge. Jeg fors0kte a legge meg pa ryggen, men
da ble det ikke plass til beina. Jeg pr0vde a ligge med beina i vaeret,
kngerne b0yd over brystet, men det gikk ikke. Sa fors0kte jeg i m0rket
a strekke beina ut i vaeret og sa senke dem varsomt i hap om at de
matte finne en plass a hvile pa. Jeg pr0vde i flere retninger, men ble
hver gang awist. Til slutt f01te jeg en hand som tok dem og anviste
dem plass hos seg». I r0ykesalongen pa dekket var det noe bedre,
med vinduer, benker og bord, men rommet var pa 36 m2, og 40 mann
skulle sove der. Om en stablet aldri sa tett fra vegg til vegg om
kvelden, var det ikke plass til alle pa golvet, noen matte sta oppe langs
veggen og forsoke a sove - med det resultat at de gjerne la tvers over
dem pa golvet nar de vaknet om morgenen.

Under slike forhold matte de 500 laererne leve i 17 d0gn, til de den 29.
april gikk i land i Kirkenes. Men nesten enda mer plagsom enn
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innkvarteringen var sulten - aller verst da fangene matte vaere uten
mat i et helt d0gn, som straff for noe som ingen visste hva var!

Tross alt utfoldet det seg etter hvert et visst andsliv under disse
kummerlige forhold. Sang, foredrag og lignende var forbudt, likevel
var det daglige andakter, atskillige sma foredrag ble holdt, og det
sosiale liv b0d pa livlig utveksling av tanker og erfaringer. Ordtaket
«Nar krybben er torn, bites hestene» hadde ingen gyldighet.
Samholdet var sterkt, og mange varige vennskapsband ble knyttet.
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Seks mdneders tvangsarbeid

I Kirkenes ble de 500 laererne overfort fra Sicherheitsdienst til
Wehrmacht. Dagen etter ankomsten matte de marsjere til Elvenes, der
de ble innkvartert i noenlunde brukbare brakker. For f0rste gang pa
nesten 3 uker fikk de kle av seg, men gjensynet med egne lar og
legger var heller trist - det var tynne saker! Na ble det imidlertid, til
lasrernes store overraskelse, en plutselig forandring i forpleiningen:
Det ble flere maltider og storre rasjoner av mat, slik at fangene nesten
ble mette. Alle f01te at dette var for godt til a kunne vare - det matte
vsere en baktanke med generositeten! Og ganske riktig - etter 4 dager
bar det tilbake til Kirkenes igjen, der hardt arbeid ventet. Lasrerne var
simpelthen blitt «gj0dd» de 4 dagene for a kunne makte en
arbeidsinnsats.

Na begynte et halvt ars sammenhengende slit for de arbeidsdyktige,
fra 3. mai til 1. november. Fangetallet 0kte den 11. mai da 150 mann
kom med skipet «Finnmarken». Det var de som hadde vasrt sendt
tilbake til Grini fra J0rstadmoen.

Arbeidet lasrerne ble satt til, var av mange slag. De yngste og
sprekeste ble mest brukt til a losse skip pa havna, og bringe de
forsyningene som kom, ut til forskjellige lagre. En del av de eldre fikk
arbeid pa et veianlegg, noen arbeidde som gartnere, andre ble satt til a
sortere og reparere militaere effekter. Arbeidstida var ca. 12 timer i
d0gnet, noen ganger atskillig mer. I sommertida kunne arbeidet
drives dag og natt takket vaere midnattssola - den var derfor ikke
populaer blant fangene! Av mat fikk de akkurat nok til a holde dem i
arbeidsdyktig stand. Mette var de aldri - unntatt en sjelden gang nar
det hadde lykkes dem a lure unna mat fra de tyske lagrene, noe de
gjorde med god samvittighet!
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Middag i Russebrakka.
(Tegning av Herlov
Arnland.)

Arbeidet foregikk i «gjenger» under oppsyn av tyske soldater. De
h0rte altsa til Wehrmacht, det vil si at de var vanlige unge menn som
var mobilisert til krigen, for en stor del 0sterrikske bondegutter som
hadde lite til overs for bade nazismen og krigen. De opptradte langt
mer menneskelig enn vaktene pa J0rstadmoen hadde gjort. Men blant
offiserene fantes det folk som var fanatiske nazister og etter evne
fors0kte a gj0re livet surt for fangene.

Boligforholdene vekslet mellom det darlige og det helt
umenneskelige. Noen (mest eldre) laerere ble plassert pa Sandnes,
der de bodde etter maten brukbart. Men de fleste ble holdt i Kirkenes
eller pa Elvenes. Den f0rste «boligen» i Kirkenes var «Stallheim», en
bygning som inntil nylig hadde vaert brukt som stall, det la hestemokk
pa golvet, og musene vrimlet. Det eneste positive innslaget som livet i
«Stallheim» b0d pa, var at russiske krigsfanger var innkvartert
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sammen med laererne. Deres utrolige vennlighet og hjelpsomhet midt
i deres elendige tilvaerelse gjorde et dypt inntrykk og ble et minne a ta
med seg.

Fra «Stallheim» ble hovedmengden av lasrerne den 24. juni flyttet til
«Russebrakka» pa Elvenes, sa kalt fordi russiske fanger hadde holdt til
der nylig. Denne bygningen hadde bare ett rom, og i det bodde 400
mann i 3 maneder. Hva det forte med seg av uro og andre plager, kan
en vel forestille seg - eller en kan det kanskje nettopp ikke! Den 1.
September ble det flytting pa nytt, denne gangen til «Pappenheim»
eller «Teltleiren», en samling av sma, attekanta hytter av tykk papp,
med tregolv og en ovn i midten. Hvert telt skulle egentlig kunne huse
13 mann, men fra 17 til 20 ble stuet inn, sa det ble trangt her ogsa,
likevel bedre enn i «Russebrakka». Etter hvert som h0sten kom og
temperaturen sank, ble det stadig vanskeligere a holde varmen i disse
teltene, selv om det ble fyrt. I slutten av oktober var temperaturen om
natta nede i mer enn 20 kuldegrader.
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Den politiske situasjonen

Etter hvert som sommeren og hasten gikk, ble det mer og mer klart
at arrestasjonen og deportasjonen av laererne var et feilgrep fra
tyskernes og Quislings side. Motstanden i det norske folk ble tydelig
stalsatt ved laerernes eksempel, og ute i verden vakte hele aksjonen
stor oppmerksomhet. Her var en vitne til noe sa sjeldent som en kamp
pa rent ideologisk grunnlag, en brutal militaermakt med en
umenneskelig ideologi prevde a knekke en gruppe vapenlese
mennesker som stod fast pa Europas gamle humanistiske andsverdier.
Det ble tydelig at andsmakten ikke lot seg kue, og jo sterre brutalitet
det ble satt inn, desto storre matte nederlaget bli for militaermakten.

Departementet sendte alt den 25. april ut et rundskriv som viste at det
var pa tilbaketog. Det het her bl.a. «at medlemskap i Norges
Laerersamband for den enkelte lasrer ikke pa noen mate medforer
noen forandring i hans hittilvaerende tjenesteplikter». I realiteten
hadde laererne vunnet kampen ved sitt «nei» den 7. april.

Situasjonen var derfor en helt annen enn i mars da laererne i fange-
leiren i august fikk seg forelagt en erklaering som de tyske leir-
myndighetene krevde at de matte underskrive dersom det skulle bli
tale om hjemreise. Den 10d: «Jeg erklaerer min inntreden i Laerer-
sambandet og forplikter meg til etter endt rekonvalesens a oppta
skolearbeidet etter gjeldende bestemmelser».

Det var na en alminnelig oppfatning at Laerersambandet bare
eksisterte pa papiret, og at Quislings «riksting» var oppgitt. Likevel
hersket det stor tvilradighet i fangeleiren overfor erklaeringen. Det var
jo uvisst hva som la i «gjeldende bestemmelser». Men det var klart at
en overvintring i de utette og kalde teltene ville koste flere liv - et
kanskje unodvendig offer.
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Frigivelsen

Da det ble kjent at 160 syke skulle fa reise sarover, var det ingen som
innvendte noe mot at de skrev under erklaeringen. Den 29. august
kom de av garde. Holdningen var den samme da 106 til fikk reise
16. September. Blant de friske som var igjen, var det imidlertid mange
som hadde store betenkeligheter, men sa kom det melding om at
«ledelsen» i Oslo hadde anbefalt underskrift. Det avgjorde saken - alle
skrev under.

Det viste seg etter hjemkomsten at situasjonen hadde vaert riktig
bed0mt. Det ble helt stille om Norges Laerersamband, og laererne som
hadde vasrt fanger, underviste resten av krigstiden pa akkurat samme
vilkar som andre laerere.

Den 1. november kom det endelig melding om at den siste puljen
skulle settes fri. Den 4. november gikk skipet «Moltkefels» fra
Kirkenes med resten av laererne, og 21. november kom det til
Trondheim, der de siste av de fengslede laererne ble satt fri. Dagen
etter reiste de med tog til Oslo, og «Kirkenesferda» var slutt.
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Stotten utenfra

Under hele fangenskapet gav det styrke og oppmuntring at laererne
folte at de hadde hele det norske folk med seg. Trass i isolasjonen fikk
de stadig bevis pa folkets sympati og stette. Ikke minst betydde
Kirkens kamp mye - den pagikk samtidig. Men saerlig mye betydde
den konkrete hjelpen i form av mat og annet som fangene trengte, og
som ble girt dem av mannskapene pa batene, av R0de Kors langs
reiseruta>, og f0rst og fremst av folket i Kirkenes og S0r-Varanger. De
hadde lengst kontakt med fangene, og de ble aldri trette av a stikke til
dem pakker pa arbeidsplassene og smugle varer inn i leirene.
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Lederne

Blant de fangne laererne var det enkelte som la for dagen leder-
egenskaper, som hadde styrke ut over det gjennomsnittlige og derfor
kunne hjelpe og oppmuntre de svakere. Her skal saerskilt nevnes 4
menn som tok pa seg viktig lederansvar pa forskjellige stadier av
fangetida:

Helge Fonnum hadde et saerlig ansvar pa Grini, idet mange av laererne
la avgj0rende vekt pa hans avgj0relse nar det gjaldt ultimatumet. Ogsa
pa «Skjerstad» og i Kirkenes hadde han med sin autoritet stor
innflytelse.

Haakon Holmboe var leder pa J0rstadmoen, ble syk der og kom
nordover med «Finnmarken», og var med i ledelsen i Kirkenes.

Kdre Norum var i stor utstrekning forbindelsesleddet med
utenverdenen. Han klarte a fa sendt melding om forholdene ut fra
«Skjerstad», slik at nyheten om deportasjonen kom fram til svenske
aviser og derfra ble spredt over verden.

Jakob Vaage hadde alt i alt den tyngste delen av lederansvaret. Pa
«Skjerstad» og i Kirkenes talte han fangenes sak overfor tyskerne, og
star i ettertida som laererflokkens egentlige leder. Han har ogsa s0rget
for et organisert samhold mellom «Kirkenes-laererne» gjennom 50 ar.
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Kampens betydning

Under fangenskapet visste laererne lite om hva som foregikk ute i
verden. De ante ikke at deres kamp ble fulgt med oppmerksomhet
overalt i verden utenom det okkuperte Europa. Enda mindre kunne de
ane at denne kampen skulle fa internasjonalt ry, og blant freds-
forkjempere bli framholdt som et eksempel pa at vapen!0s strid kan
nytte. Malet for kampen ble jo nadd: Forsaket pa a nazifisere den
norske skolen, og i neste omgang det norske folk, var slatt tilbake.


