
Da bispene 
brøt med 
statlig styre. 
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24. februar 1942 
sendte Den 
norske kirkes syv 
biskoper sin av
skjedssøknad til 
Kirkedeparte
mentet. Dette var 
en protest som 
fikk store konse
kvenser for kirke
kampen under 
krigen. 
GISLE HOlLEKIM 

I tre år opphørte på et 
vis statskirkeordningen 
i Norge. Hvorfor gikk 
det slik? Kan vi trekke 
noen lærdommer av det· 
te i den aktuelle debatt 
om forholdet mellom 
kirke og stat? 

Fra første stund efter 

) 

maktovertagelsen i 1940, 
møtte Vidkun Quisling 
en myndig kirkeledelse 
som ikke lot seg bøye. 
Som biskop 1 Oslo, spilte 

. Eivind Berggrav en sen
tral rolle i denne kam-
pen under hele krigen. 
Med Kirkens geografis
ke og åndelige nettverk 
som dekket by og bygd i 
hele landet, så Quisling 
tidUg at det ville væra 
strategisk særdeles vik
tig å kunne bruke Kir
ken som medspiller. Det 

AKTUELL 
KOMMENTAR 

manglet heller ikke på 
frierier til Kirken i Quis
lings eget poUtiske pro
gratn, som på papiret 
var svært så kristelig. 
Han ville uttrykkelig 
kjempe for å fremme 
kristendommens sak. 

Det tredje overgrep var c' 

avskjedigelsen av dom,.·! 
prost Fjellbu, 

Ideologisk 
konfliltt ' 

Som underliggende 
moment var trolig nok 
også d~n permanente, 
ideologi&ke konfllkt mel. 
lom den. ~kesta* .. 
og Kirken en medvir
kende årsak til biskope
nes aksjon. Fem da,(er 
etter irtatsakten :.' på 
4kershus "ignerte nem
lig QuislinJ to lover søl» 
grep rett inn. • helt 
grunnleggende' elder ' 
ved både JCJr~ og fOl- ' 
kets frill.et: «t.o, y o,m na,'~ • 
sjonal~' ~4ømetj~.~ , 
te •• 'og ClLoV om~OJ':Ø'AA , 
Lærer~l)4'lCh ""~'~ 
Lærerne sa nt~l 

Den første loven beor
dret all U!l&'dom • alde
ren 10-18 Ar tll A tjenes
tegjøre l N'asjonalSam
lings (NS)' Ungdo1ll8fyl-, 
king. Den fPldre pila; 

, alle lærere' «passivt o, 
aktivt å arbeide for å 
skape foretåelse for det 
nye live. o, 1J&tn~ 
syn, sA.qp 8Qtn' det ff 
kommet ! tll 'uttryklt' 1 
N.8.s program og l det 
nye riksstyree tiltak og 
beslutninger Il. Over 90 
prosent av lærel')le av~ 
viste kontant et slikt 
krav. Kirken med biSko
pene i sp\lløen. st11te' seg 
solidarisk med dem. 
Foreldre over hele lan
det gikk til' kamp mot 
tvangsmobiliseringen 
av de unge. Dermed tor
pederte man l vlrkeli,
heten hele loven. < 

«Bagleren 
Den umiddelbare kon

sekvens !loV biskopene. 
embedsnedleggelse, var 
at Quisling liendte et' 
rundskriv tIl alle pfester 
I Den ,norske kirke med 
sterk kritikk ~v blakope
ne og kalte dem M.m! 
menn. moderne farise
ere og baglerbieperll. 
Dette skjedde trolig l et ' 
forsøk på å hindre ~t 
statskirken ble 'oppleJt 
Innenfra. ' ',' 
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'«F~tguds:-__________ l_0_1_4 _O _3 _, 
UeJleste~) . Felles' akl\Jøn 
. 'l.febrqar 1942 ble den Prester over hele lan-
nye tid, formelt markert det .luttet hnldlertid 
med en sereJDoni på opp om biskopene. Av
Akershus • den såkalte skjedsbrevet fra blsko
etatsaktep., De rådønde pene ble lest i stor;parten 
politiske ma,l(tforhold" av landets kirker allere-

, ble ~9rma1lsert. Quisling de søndag, 1. mars 1942. 
ble minl.ter;presldent og Den videre .tr&tegi ble 
~er for e~ lInasjonal drøftet på en rekke mø
f~gjeringll. ter de nærmeste dager 

Myndig, hetene ønsket. og' uker. Parallelt ble det 
~ markere dette med en gjort forarbeide til en 
~gen fe.tguciatjeneste i teologiak-kirkellg erklæ
Nidarosdomen samme ring som trakk opp ho
dag kl, 11. Kirkedeparte- vedilnjene I motstands
mentet hadde gitt be- kampen, l{irkens Grunn. 
(lkjed om at den tillyste I et møte 22.-29. mars ble 

; gudstjeneate ved dom: det bestemt at prester 
,prost Arne Fjellbu skul- over hele landet skulle 
le avlysee. lstede~ skulle,' gå til' aksjon og nedleg
det holdes festgudstje- ge slne embeder. Pet 
ne.te ved nazipresten skjedde allerede 1. på
pede,r Blesslng-Dahle. skedag - 6. april. Fra da 
Ji1elJbu "varte på inn- av fantes både en 
grepet l sin tjeneste ved selvadmlnlstrert folke
i. ~llyse en ny gudstje- kirke og systemtro 
neste kl. 14. Hit strøm- statskirke side om side 
met det flere tusen men- frem til fredsslutningen 
nesker. Politiet stengte i 1946. Men fordi de «sys
imidlertid dørene så temtro.. prester utgjor
bare få kom Inn. Utenfor de et så forsvinnende li
trakk politiet køller mot te mindretall, kan man 
folkemengden, og noen nærmest si at statskIr
skal ha blitt slått. ken eksisterte kun på. 

Efter et mlnlstermøte papiret 
19.februar, sendte Quis- . 
ling melding til Fjellbu 
om at han var avsatt fra 
sitt embede. Historikere 
har i eftertid lagt stor 
vekt på dette maktover
grep som en utløsende 
omstendighet for at bi
skopene brøt, med sta
tens kit:kestyre 24. febru
ar. 

Tre overgrep 
I sin begrunnelse for 

embedsnedleggelse la 
biskopene, ifølge profes
sor Torleiv Austad, som 
har skrevet en doktorav-

:" handling om kirkekam
pen under krigen, vekt 
på tre overgrep mot Kir

,i ken: Det første var at 
staten hadde brutt Klr-

'kenø orden, og fratatt 
menigheten og dens 
prest en høymes.eguds
tjeneste. For det andre 
nevnte biskopene at me- ' 

: nlgheten ble jaget vekk 
fra kirken med våpen. 

Erfaringer 
Når dagens stat/kil'

ke-debatt er blusset opp, 
kan det være Interessant 
å vise til erfaringene fra 
siste krig. De samme 
omstendigheter vil vi 
forhåpentlig aldri gjen
oppleve. Men Kirken 
viste at den Ikke kunne 
akseptere politiske inn
grep i indre åndelige an-
liggender. Samtidig 
fremstår folkekirken 
med sin brede kontakt
flate og store nettverk 
som et vern mot nedbry
tende Ideologiske strøm
ninger og har lang histo
risk tradisjon for dette 
samvirke mellom kirke 
og folk. Under «norma
lell politiske forhold har 
da heller ikke en formell 
tilknytning til staten 
vært noe problem for 
Kirken, snarere en styr
ke både for stat og kirke. SNO
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