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1. p. skedag ble kirlcens protestskriv inot de nazistisl:e over-
grep lest opp i nesten alle landets kirker. Urklaringen konkluder-
te ned at prestene etter det intr"*fne fant a matte legge ned sine
embeder.

Paskeaften hadde prestene mottatt skrifi/tlig beskjed fra departe-
mentet on at det var forbudt a lese opp noen slags skrivelser i kir-
ken, overtredelsen ville bli straffet med inirtil livsvarig fengsel.-
T.VOGS dette ble parolen om embetsnedleggelse fulgt av det alt over-
veiende flertal av landets prester. I Oslo nedla saledes 76 p::ester
sine embeter. Allerede pa. forhand var en rekke itjendte prester og
lelanenn arrestert, og etter dette gikk man ogsa til arrestj.sjon av
biskop Berggrav. Omtrent samtidig sendte departementet ut et tele-
greia til geistligheten,der det b. a. heter:
" Den em.betsnedleggelse som en del prester har foretatt i forbin-
nelse med opplesning i kirken av oppsettet "Kirkens grunn" vil bli
behandlet s'ora en oppr0rshandling rettet mot Norges friliet og selv-
fjtendigliet. De som pa denne mate deltar i denne farlige aksjon ma
regne med a. bli behandlet deretter. Under enhver omstendigliet ma, den
prest som nedlagger sitt embede og deretter far avskjed, innen 8 da-
ger ha fraflyttet savel boliger som distriktet....1.1 Det ble forlangt
uniiddelbart telegra.fisk svar pa hvorvidt presteno etter dette var
villige til a. overta sine embeter igjen.

Til tross for at departementet her truet med drastiske forholds-
regler, var det ingen prester son b0yet seg.
Men saken tok sa. en ganske uventet vending. Det ble nemlig utsendt

melding fra departementet om at den vanlige oppsigelsesfrist pa 3
maneder slaille gjelde,slik at prestene i denne tid skulle bestyre
sine embeter som vanlig, .Planen om a kaste prestene ut fra cine bo-
liger og distrikter i I0pet av 8 dager. var saledes plutselig opp-
gitt. Den 14/4- kom det telegram fra Tyskland (Berlin) om at Berg-
grav s'xille I0slates, Det er med andre ord tyskerne son har funnet
det n0dvendig a gripe inn. Man har igjen fatt et eksempel pa at 1G'
virksomhet skaper 0kede vansker istedet for a lette oldaipasjcnen.
Defje.v nettopp kommet en tĵ sk kirkekotimisjon til landet for a stu-

dere forholdet. Man vil antagelig fors0ke a oppna en orcining med kir-
ken, Det virker selvsakt meget uheldig a. ha en apen kirkekonflikt,
samtidlig som nazistene f0rer en angivelig kamp mot bolsjevisme og

Den norske kirkens biskopper skriv til ministrene Gkarî e og Stang.:
Grunnforholdet mellom foreldre og barn er en skaperordning, et guds-

bestemt forhold, som bestar ubrytelig og hellig for alle hjem. Det
ansvar og den rett, som deri er gitt hjemmet er derfor ubetinget og
uoppl0selig. Ved et barns dap blir ansvaret for barnets oppdragelse
lagt pa foreldrene. Barneskolen er et i fellesskap ordnet hjelpenid-
del i denne oppdragelse. Hjeiuciet og kirken har derfor medberjtennel-
sesrett ovenfor skolen. Skclen har ingen myndighet imot dapsforplik-
telcen eller mot det 4de bud. Hver mor og far har det fulle ansvar
for hvorledes de har tillatt andre a vaere med a forme deres barns
karakter, tro og overbevisning. Dette samvittighetsansvar legger
ikke bare en plikt pa foreldrene, men gir dem ogsa en ukrenkelig rett.
Pa samme mate er det 4de bud "hedre din far og din mor"»for barna
ikke bare en plikt, ..deri an ̂ ©lf^geliggQi.
Et godt h-jjem, indre frihet har alt id vaert en grunnpixle i vart sam-

funcl, og ingen kan med tvang bryte inni hjemmet a framlcalle et mot-
setningsforhold, eller skille mellom foreldre og barn uten at guds
bud bli tratt under fot.
I alt dette star kirken og foreldrene ubrytelig bunnet, av sin

saiuvittighet pg av Guds befaling.
Den som vil fors0ke a tvinge barna ut av foreldrenes ansvar-hand
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a bryte hjemmets ubrytelige rett, han ville ined samme tvinge forel-
drene til den ytterste samvittighetshandling. Ever far og nor vet,
at de engang skal sta den almektige til regnskap for hvorledes de
har oppdradd eller lattoppdra sine barn. De ma altid her lyde Gud
mer enn nennesker.

Som kirkens tilsynsmenn kjenner vi det soni var plikt a fromholde
dette klart og utvetydig, i anledning av at de har fatt i oppd?©g
a nedvirke med utformingen av en lov son kan tenkes a simile tvangs-
mobilisere alle barn fra 8-10 ars alderen og oppover, en pavirkning
son utallige foreldre ma kjennes som utalelig til deres samvittighets-
forpliktelse. Et iiingrep av denne art vil sare folicet i dets aller
innerste og dypeste liv.

Hoen Ord Til Kvinner Og Barn.

lirigen gar vaerst ut over kvinner og barn og frSfor alt modre.
Dere norske m0dre har lovet i stadig engstelse. Dere har vasrt bekym-
ret over de utilstrekkelige rasjoner, over barnas helse og utdannel-
se under de vanskelige forhold som dere har levet under. Vi forstar
hva dere har gatt igjennom. Et siste krav vil bli stillet dere nar
de allierte gar i land i Norge. Hvis kamper finnes sted i deres dis-
trikt, vil dere leve i engstelse for deres barns sikkerhet. Vser for-
visset om at vi som er deres venner, vil gj0re vart ytterste for a
spare dere og deres par0rende. Men vi skal drive tyskerne ut av lor-
ge, og for a gj0re det ma vi slass. Lere ma d erf or vsere forberedt
pa a ga med deres barn til et sa sikkert sted som mulig. Gj0r alt
hva dere kan fo a holde barna i nssrheten av dere, og la den ikl:e
streife omlcring a se hva som foregar. Iklce forlang a vasre med din
mann hvis han synes at han ma begi seg til andre steder, enten for
a unnslippe tyskerne eller for a hjelpe de allierte. Dere ma vasre
hos JJarna, for Barna er Norges framtid.
IZvinner uten barn, dere ma. vsere forberedt pa. a hjelpe m0d;:ene

og gamle og sjrke, V^r klar til a gi all den hjelp dere kan.
Dere barn som er gamle nokk til a vite at Korges framtid star pa

spill, ma forberede dere pa a forholde dere slik som deres foresatte
krever det av andre. Adlyd dine foreldre. Bli ikke fristet til av
nysgjerrighet eller eventyrlyst a. ga for a se pa kampene. Ikke r0r
ul::jendte gjenst.ander du firmer. Vaer rolig, modig og lydig. Pa denne
mate vil du gj0re ditt beste for Norge, og husk at llorge trenger
dere i framtiden.
Det understrekes at denne orientering bare er nevnt som en hoved-

veiledning. Dere skal fa n0iaktige instruksjoner av Den Allierte over-
kommando gjennom den britiske og ainerikanske kringkasting og i fly-
veblad som vil bli sluppet ned av vart flyvapen.
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