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_ V3rt folk kjainper i dag aet em nm sim side* % april 1940- en fcrtvilet kanp for 5 hevde
sannhet og ret t mot iyskernes «g qui$lingsries hensynsieise fgrsek p§ eridelig § f§ deyvet. rettsMel-,.
sen i det norske folk,

Den norske hjeimefronts kamp har hele tiden vgrt fort pS rettens grtm, Gorges Hayestereti
gjorde det allerede i desenrber 1940 klart at ksnpen i Morge ville bli en Itemp raellom nedarvet ret ts-
kjensle og en franstormende Mtashet . Etter Rasjonal Samlings "maktcvertagelse" 25. September 19AQ,,
ble det teimelig fort klart at de gamle begrepsr om sannhet og rett ikke gjaldt for landets nye raakt-»
havere. Under sadanne forhold. kunne Hayesterett ikke gi staten sin autoritet ved § bli'sittende som
landets hayeste rettsihnstans.

Da Hayesterett iradte ay, kora kirken h,filt konsekvent t i l 3 overta Hayesteretts oppgave som fol-
kets rettssaravitfighet, Det er jo kirken som gjennom tusen ars dppdragelse av det norske folk i ve-
sentlig grad har forraet gjellende rettsoppfatning. Under de stadig stigende rettsluse forhold med
gatens skrekk-regimente av statsbeskyttet hirdpebel og raed utferdigelse av ret ts- og samvittighets-
krenkende lover, opptradte na kirken med en fn/ktlushet og autoritet som ikke mange hadde tenkt seg
nwlig. Den ga folket et skole-eksempei pS hvorledes en har a forholde seg i rettslase tider. Da sa
statsmaktene begynte I ga t i l hatefulle .og dels dramatiske angrep, pS kirkens menn for a skremne dan
t i l underkastelse, samtidig med at de hSnlig igncrerte deres fors0k pa § gjore retten gjellende,
svarte ogsa disse med, S frasi seg enhver forbindelsa med den na'vaerende statsledelse. Kirken ville
heller ikka vaare meif pi § gi en statsledelse av gangsta"s sin autoritet, ved S opprettholde forbin-
delsen med dera. For: det norske folk ble selvragt danne d§d en ytterligere manifestasjon av den kon-
sekvente linje som folket m§ folge i kampien mot 'tyranniet. OgsS prestene si belt bort fra den per-
sonlige risiko de lop ved § stemple staten sou en rwerstat. Presteskapet ble truet med a skulle
anklages for teyforrederi, likesan det n§ for alvor kom fart i avskjedigelsene, forvisningeTte o:g
fengslingene,, hvilket har fe-t bade t i l lidelse og ded., 8iskop Berggrav ble fengslet og sitter den
dag i dag under den strengaste bevoktniiig,.. .

Nye menn overtok na Idrkens ledelse og derraed den av Hsyesterett og n.kets biskoper opptrukne
linje, nar det gjaldt folkets stilling t i l lovlosheten. Den sakalte kirkeledelse presiserte gang
pS gang overfor myndighetene at hensynet t i l bv og rett gikk foran et hvilket som heist krav fra
statsraaktenes side, enten kravet var ledsagct av hyrdetoner eller av djevelske trusler. De siste
saker kirkeledelsen beskjeftiget seg wed var arbeidsmobiliseringen.og arbeidstjenesten for de 17-
18 Irs piker. Pa disse punkter holdt hele folket atter pi S gli jjm i en uhwt samnttighetskon-
flikt. SparsmSlet var ora en » for den uha«te risikos skyld - skulle gi etter, eller on en atter
skulle v§ge I hevde hva der kjentes som sant og re t t . Hallesby og Hope valgte I sende et skriv t i l
quisling, hvilket ikke e t t e rb t noeti tvil era hvilket standpunkt .som var det eneste forsvarlige 5 ta
i sparsniSlet oni arbeidsmobiliseringen. Begge to ble naturligvis ayeblikkelig fengslet og sendt t i l
Grini, hvor de fremdeles s i t ter , Ben den eneste holdbare linje i en tid full av terror og. void var
atter presisert og stukketut som den eneste vei der farer fram i ,folkets kamp mot nazistenes for-
akt for alt som har «ed sannhet og rett I gjore.

I spersmSlet om de unge piker er det bl i t t sendt ut veiledende sirkubire, son gir uttrykk for
kirkens mening i dette a l w l i g e spsrsnial, Det heter her blant areiet: "Vi innskjerper den rett om
rayndighet som Gud i det fjerde bud fat twerdratt hver far 09 mor, EN MYNDIGHET SOW BIGEN IEHESKELIG
MAKT HAR RETT TIL A FRATA DEM". Og widere: "Ingen innstans, hverken kirkelig eller verdslig, har
rett t i l § patvwge bama en' plvirkning som strider mot fcreldrenes overbevisning og samvittighet.



Kjenner foreldrene dewierett krenket, tvinges de inn i den svsreste samvittighetsfiod'og tef ikke ah*
net 3 gj0re enri i adlyde Gud mer enn mennesker*.- • •..••'••' •. '"..'• : . '

Den klare parolen som ligger i denne kraftige uttalelse om foreldrenes rett * og denned plikt <*;

root al l vilkarlighet fra makthavernes side gjeller ogsa under den tilspissede situasjon vi for tiden
befi/meross i roed hensyn t i l dette sporsmal, Kirkens syn pa dette spersmil ER IW€ UNDEffiAJI WB
RPNDRING - selvsagt ikke.. Et moralsk standpunkt gjeller under alia forfcold^ Kirkens prester rider
fremdeles foreldrene t i l 3 hevde sin foreldremyndighet og kjerme s i t t fpreidreansvar overfor sine unge
dfftre, og de gjor ingen heianelighet av si t t syn.

Ogsa politiet har vist at de kjenner Hoyesteretts og kirkens linje som forpliktende for seg« Po-
litifullmektig Gunnar Eilifsens faste holdning, da ban nektet 5 medvirke t i l gjerreraforelsen av loven
om de unge pikers Arbeixlstjeneste -• en IDV som folkets nedarvede rettsfolelse kjente som et klart o-
vergrep og som t i l overflod kirken hadde stemplet son en uhort krenkelse av sanwittighetens soleklare
rett - vil for al l framtid st§ soin en aerefull og tnanende bauta, ikke bare for det rs&rske polit i , men
ogs5 for hele det norske folk. Slik skal det handles i et land hvor sambet og rett sitter i hoysetetl
Eilifsen gjorde egentlig bare hva Hoyesteretts raedlearaer hadde gjort for ham - naktet 3 medvirke t i l
ulovlighet i lovens navn, Og nan trakk egentlig bare konsekvensen av kirkens standpunkt i den spesi-
elle sak nan fait paf arrestasjon av unge piker for A.T. Eilifsens holdning viser at ogsa politiet ,
er villige t i l fraiafor alt a gS satnvittighetens og rettens vei. For en politimarm med moralsk hold-
ning vil det selvsagt aldri kunne bli tale om a "utfore enhver ordre som blir gi t t" . Hvis tyskeme
og quislingone, med den motbydeligs landsforreder Jonas Lie og den hysteriske Askvig i spissen, reg-
ner raed at de skal fa politiet t i l & gjore detta, da m§ de virkelig regne med at det avrige politi er
av en annen stopning enn politifullmektig Eilifsen - og av en amen stepning enn Hayesterett og Kir-
kens menn, Ja, enn storparten av det norske folk. Det vil nok vise seg at politiet vil komme t i l S
gjare slike forhapninger t i l skarane.

Imidlertid bruker quislingrayndighetene ordren t i l politiet om S arrestere de unge piker,1 hvis
foreldre har nektet dan a era t i l de nazistiske arbeidsleire, son en praveballong for I fa" klarhet
over om ikke bide politiat og foreldrene n§ skal vare blitt mere villige t i l a la bide rett og sam-
vittighet fare. Framgangstriaten vil bli at politiet pSlegges § hente de unge piker og bringe dem t i l
en eller annen arbeidsleii *. Hvis foreldrene nekter, skal faren arresteres, foruten at piken selv-
sagt allikevel blir tatt.

•Til denne aktuelle trusel er bare i s i at kravene t i l v§rt folks BBr3l*e kraft og besluttsome
vilje visselig eker etter hvart. I tur og orden f5r stadig nye grener av befolkningen ailedning t i l
I vise ekiheten av sin norske mentalitet og hvor forpliktende rettens og sawittighetons bud virkelig
er for dem. Den som applauderer andres innsats, n§ selv vare villig t i l % gjare sin plikt nir turen
kommer t i l ham. Ingen har lav t i l i svikte sin'plikt* Ingen front kan holdes uten ofre. Det gjel-
ler ogsl hjeranefrontert.

I en krig er det ikke alles sak S bli med pi seiersparactyi. Vi ml nl mer enn noen sinne gjare
oss klart at vi'ER i krig - rot Tyskland og not nazisman. Og vi mi gjare oss det klart at denne kamp
i stigende grad vil komie t i l I kreve mer og mer betydelige ofre av oss alle - ikke bare av enkelte
grupper, men av den enkelte person. Vi mi vsre villige t i l . peramlig i yte disse ofre sola kampen
nfittekreve- Mange kan da korane t i l bide i lide og falle pi den norske hjenmefronts slagmark, kan-
skje fler enn h i t t E . Men det gror bautaer etter de som stuper, og disse bautaer forplikter og ma-
tw t i l didJor den som lever igjen imt i l rettens dag atter gryr over fiorge.
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