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Sammendrag 

  

Denne oppgavens hensikt er å se på Eivind Berggrav og Sigmund Feylings ulike 

fremstillinger av stat og kirke som kommer frem i deres skrifter og hendelser under krigsårene 

1940-1945. Dette gjøres blant annet ved hjelp av diskursanalyse. Noe av målet for denne 

oppgaven er å se på hvordan staten og kirken fremstilles ut fra Berggrav og Feylings ulike 

tilnærminger og ståsteder.  I krigsårene står Eivind Berggrav på den norske motstandsiden og 

var biskop i Oslo da krigen kom til Norge. Sigmund Feyling var prest og medlem av Nasjonal 

Samling (N.S). Han ble ekspedisjonssjef i kirkedepartementet da N.S kommer til makten i 

Norge. Denne oppgaven vil altså ta for seg to forskjellige prester/teologer som stod på hver 

sin side av krigen. Noen av argumentene som denne oppgaven ser nærmere på, er for 

eksempel når Berggrav og Feyling argumenterer om kirken alltid skal være lydig mot staten 

eller ikke. Rom.:13 viser seg blant annet å være et viktig bibelsted for både Berggrav og 

Feyling, når det kommer til det de skriver om kirken og folket alltid skal være lydige mot 

staten eller ikke.  

Hendelsene som skjedde under krigsårene, særlig i 1942 ved embetsnedleggelsen, er med å 

påvirke både Berggrav og Feylings skrifter og måter de argumenterer på. Særlig kommer 

dette frem med Berggrav som finner nye tolkninger av toregimentslæren. Sigmund Feylings 

skrifter, som «Liv og Lære», får frem hvordan N.S sin ideologi og kristendomsopplæringen i 

skolen blandes sammen i krigsårene. Berggrav og Feylings ulike meninger om hva kirkens 

oppgave og rolle var i krigsårene kommer også frem i denne oppgave.    

I denne fordypningsoppgaven vil jeg altså se nærmere på noen utvalgte og sentrale skrifter av 

Berggrav og Feyling som ble skrevet under krigssårene og som belyser stats- og kirkesynet 

deres.     
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Forord 

Jeg er oppvokst i en familie med historiebeviste mennesker, som så viktigheten av å fortelle 

historier til den neste generasjonen. Særlig gjennom mine oldeforeldre og besteforeldre har 

jeg blitt fortalt historier fra deres egne eller andre slektningers opplever fra krigsårene 1940-

1945. Det var her inspirasjonen til min fordypningsoppgave i teologi kom fra. Ved å fordype 

meg i Eivind Berggrav og Sigmund Feyling sine skrifter, har jeg blitt kjent med flere sider av 

krigshistorien til Den norske kirke. Jeg er glad for å ha fått muligheten til å arbeide med 

tekstene til Berggrav og Feyling, som gitt meg nye perspektiver på blant annet hvordan 

teologiske argumenter kan bli brukt for å vise hva en stat skal være. Det har også vært 

interessant å se på Berggrav og Feylings meninger om hva kirkens rolle skulle være i forhold 

til staten og til resten av samfunnet. 

 

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke min fantastiske veileder Øyvind Norderval for 

all veiledning og hjelp han har gitt meg under denne skriveprosessen. Stor takk også til mine 

kjære foreldre for hjelp og støtte mens jeg har skrevet denne oppgaven. Jeg hadde ikke klart 

dette uten dere. Tusen takk til alle venner både på og utenfor Det Teologiske Fakultet for alle 

faglige samtaler, som gitt oppmuntring og støtte i arbeidet mitt. Perioden 1940-1945 er en 

viktig periode av norsk kirkehistorie som må fortsettes å gjenfortelles og forskes på i årene 

som kommer. Jeg håper denne oppgaven kan være med å bidra til dette.  
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1.   Innledning  

  

1.1 Presentasjon av feltet. 

Denne oppgavens hensikt er å se på Eivind Berggrav og Sigmund Feylings ulike 

fremstillinger av stat og kirke som kommer frem i deres skrifter og hendelser under krigsårene 

1940-1945. For oppgavens del har jeg valgt ut noen av tekstene til Berggrav. Kirkekampen i 

Norge er et utbredt forskningsfelt som har blitt skrevet om helt siden krigens slutt. Samtidig er 

kirkekampen en del av krigshistorien som må kontinuerlig gjenfortelles for nye generasjoner. 

Interessen for å skrive denne oppgaven fikk jeg fra å høre historier om krigen fra eldre 

generasjoner i min egen familie. Det har også vært interessant å fordype seg i hva som 

skjedde med kirken under krigen. Berggrav og Feyling representerer på hver sin måte begge 

sider av kirkekampen under krigsårene i Norge. Det er derfor interessant å se på hva slags 

argumentasjon de bruker, om det er noen likheter eller ulikheter. Andre verdenskrig påvirket 

Den norske kirke ikke bare som kirke men også som samfunnsinstitusjon. Berggrav og 

Feyling er begge under krigsårene med på å påvirke kirken, ikke bare hva kirken skulle være, 

men også kirkens forhold til staten. Dette vil oppgaven min se nærmere på. 

    

1.2 Problemstilling.  

«En sammenligning av stats- og kirkesynet hos Eivind Berggrav og Sigmund Feyling 

under krigsårene 1940-1945»  

Det som interesserer meg for å finne ut i oppgaven er disse punktene. Så videre 

forskningsspørsmål i denne oppgaven vil jeg se på:  

• Hva er likheter og ulikheter i skriftene til Berggrav og Feyling.  

• Hvordan nasjonal samling og tysk okkupasjonsmakt fremstilles av Berggrav og 

Feyling.  

• Berggrav og Feyling syn på kirken og dens rolle i samfunnet.  

• Berggrav og Feylings teologiske syn på staten.  

• Bruken av bibelen og bekjennelsesskrifter hos Berggrav og Feyling.   
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1.3 Hva er tidligere gjort innen forskningen, hva er min egen vri.  

Forskning på kirkekampen har eksistert som forskningsfelt siden krigen slutt. Det er gjort mye 

forskning på Eivind Berggrav og motstandssiden. Det har vært en stor og bred fremstilling av 

de menneskene som stod på det man ville kalle riktig side under krigen. Her finner man blant 

andre Austad, Ugelvik-Larsen og Heiene som har gjort mye forskning på Eivind Berggrav. 

Jeg har oppdaget under mitt arbeid med materialet mitt fra Feyling at det trengs mer forskning 

på NS-prester og NS-biskoper som var aktive i Nasjonal Samling under krigen. Man ser altså 

at det er gjort mer forskning på Berggrav enn hva det har blitt gjort på Feyling. Dette 

gjenspeiles blant annet i sekundærlitteraturen i oppgaven. Ragnar Norrman er den viktigste 

sekundærlitteraturen jeg bruker som gir en tydelig og bred forskning på NS-kirken under 

krigen. Min vri i denne oppgaven er at jeg sammenligner Berggrav og Feyling. Jeg 

sammenligner Feyling som beskrives som den viktigste teologen i NS-kirken med Berggrav 

som var biskop og leder av bispemøtet i Den norske kirke.      

 

1.4 Materiale. 

  

Mine primærkilder i denne oppgaven er tekster skrevet av Eivind Berggrav og Sigmund 

Feyling. De fleste primærkildene jeg har brukt er gitt ut i 1941, 1942 og 1945. Jeg bruker også 

sekundærlitteratur for å tolke både det Berggrav og Feyling skriver og som en beskrivelse av 

hendelsene som var vesentlige i kirkekampen. Av mangel på sekundærlitteratur om Feyling, 

har jeg måtte tatt i bruk «Presten som ville nazifisere Norge» av Jostein Berglyd. Denne 

boken inneholder feil og mangler for å få en bred nok fremstilling av Sigmund Feyling. Jeg 

bruker blant annet Ragnar Normann for å kompensere for dette. Jeg anser Ragnar Norrmanns 

bok «Quslings kyrkan» som en viktig bok for min fremstilling av Sigmund Feyling. Gunnar 

Heienes biografi om Berggrav og Torleiv Austads arbeid med blant annet Kirkens grunn har 

vært viktig i denne oppgaven.   
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1.5 Teori og Metode.   

 

1.5.1. Historieforskning.  

Hoveddelen av denne oppgaven handler om å forstå noe av kirkehistorien under krigen.  

Derav gjelder dette særlig kirkekampen. Kirkehistorien handler om å forstå hva som skjedde 

med kirken under krigen, hvordan det skjedde og hvorfor det skjedde. Historieforskning som 

disiplin, skriver Ottar Dahl, avgrenses fra stofflige kriterier. De formale kriteriene Dahl 

trekker frem, gjelder de særtrekk ved de logiske strukturer i historiske problemer eller teorier. 

Hvis man går nærmere på det stofflige synspunktet, skriver Dahl at man da ser på 

historieforskningen som en human disiplin som retter fokuset mot menneskelige forhold og 

som undersøker dette videre. Historie i en vid forstand er ifølge Dahl alt som omfatter 

menneskelige forhold. Hvordan krig påvirker samfunn og kirke, kan for eksempel være noe å 

undersøke. Under menneskelige forholdene kan man avgrense det ved å se nærmere på 

menneskers sosiale eller kulturelle forhold. Begge disse blir aktuelle å se på i denne 

oppgaven. Hvilke sosiale og kulturelle forhold Berggrav og Feyling stod i under krigen 

påvirket deres syn på stat og kirke (Dahl 1967, s16).     

Feyling og Berggrav er med i to forskjellige sosiale og kulturelle grupper under krigen. Dahl 

trekker frem at menneskets samhandling i grupper eller samfunn, innebærer at det er en rekke 

grunnleggende problemer av det han kaller organisatorisk. Dahl mener at dette får frem 

spørsmål som handler om hvordan kollektive avgjørelser skal treffes. Altså hvordan 

mennesker i samfunn skal ta beslutninger. I min oppgave trekker jeg frem at blant annet stat 

synet til Berggrav og Feyling som er veldig forskjellig fra hverandre. De er tilhengere av 

forskjellige ideologier. Man må altså være bevist på indre og ytre makt. Tekstene fra Feyling 

og Berggrav har en politisk undertone denne oppgaven må ta tak i. Historieforskningen tar 

også tak de historiske personenes roller og status. Statusen til Berggrav og Feyling, både 

sosialt og kulturelt hadde helt klart en innvirkning på hvordan tekstene deres ble mottatt under 

krigen (Dahl 1967, s26).     
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1.5.2 Hva er hermeneutikk?  

Hermeneutikk handler om kunsten å forstå en tekst. Schleiermacher skriver at hermeneutikk 

handler først om kunsten å framstille tankene sine riktig, til det andre som handler om kunsten 

å meddele en annens tanke. Det tredje er kunsten å forstå annens tale riktig. Hermeneutikk 

handler også om at å samle opp observasjoner (Schleiermacher 2014, s37). I denne oppgaven 

samler jeg opp observasjoner av tekster for å finne ut av stat- og kirkesynet til Berggrav og 

Feyling.   

Hermeneutikk handler også om det historiske innholdet. I historiske bøker som jeg bruker i 

denne oppgaven, skrives det om hendelser som har funnet sted til underretning for ettertiden. 

Jeg analyserer disse tekstene i ettertid uten å ha levd igjennom disse hendelsene selv. Tingene 

som har hendt i verden altså i den tidsperioden jeg jobber med, er ifølge Chladenius todelt, en 

del er fysikalske og en del er moralske (Chladenius 2014, s201).  

En tekst er enhver ytring som er fastholdet i skrift. En forklaring på dette er at fastholdelsen i 

skrift dukker opp på selve talens plass det vil si på plass hvor talen forløses. Hvem tolker 

teksten? Et problem man kan ta opp ved bruken av tekst, er at forfatteren ikke kan svare 

leseren. Det er ikke en dialog å lese tekstene til Berggrav og Feyling for meg som leser. 

Forfatterne av hovedtekstene i denne oppgaven, Berggrav og Feyling, kan ikke svare på min 

tolkning av deres tekster (Ricæur 2014, s60). Verdt å merke seg er at i motsetning til meg som 

leser og fortolker forfatternes ulike tekster, har det allerede vært en dialog mellom forfatterne 

i noen av tilfellene.  

Hvis man legger fokuset på meg som leser og Berggrav og Feyling som forfattere kan man 

altså fastslå at jeg som leser var fraværende i skrivingen, og at forfatterne er fraværende i min 

lesning av tekstene deres. Lesningen min kommer i stedet for en dialog med Feyling og 

Berggrav. Jeg kan ikke tolke noe annet enn det som står i teksten jeg har foran meg. Ricæur 

skriver at skriver har en ytring som har til hensikt å snakke og skriften er en direkte innskrift 

av denne hensikten (Ricæur 2014, s61)  
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1.5.3 En historiefortelling med to versjoner.  

Kjennskapen til andre verdenskrig er kjent for de for de fleste. Man vet hvordan krigen startet 

og hvordan den sluttet. Det som gjør denne oppgaven annerledes er at den tar for seg Feyling 

og Berggrav som stod på forskjellige sider av krigen. Hendelsene som skjedde i krigsårene 

som berører disse to er like, men ble oppfattet ulikt. Som Chladenius skriver, om mange 

skulle foreta en beskrivelse av en historie så ville det forekomme noe spesielt i hver av disse. 

Årsaken til at man får ulike historier handler om at ulikhetene ligger i at man har ulike 

plasseringer og innretninger. Man har også ulike forhold til saksforholdene (Chladenius 2014, 

s202). 

Hvilken synsvinkel man anvender, er også viktig når det kommer til denne oppgaven. Å ha en 

synsvinkel betyr at en person betrakter en sak ulikt fra den neste som leser den. Jeg har for 

eksempel en annen synsvinkel enn hva en som har en annen bakgrunn enn meg har 

(Chladenius 2014, s204). Alt handler også om menneskelige erfaringer og hvordan disse 

tolkes i ettertid. Særlig når menneskelige handlinger fortelles fra annen synsvinkel enn den 

man tidligere har betraktet dem fra, oppdager man at leserne har ulike egenskaper (Chladenius 

2014, s205).  

1.5.4 Hva er fortolkning? 

 

Hva er kriteriene for vurderinger i en hermeneutisk vitenskap? Taylor trekker frem at en 

vellykket fortolkning er en som klargjør en mening. Hvis det ikke hadde vært en fortolkning 

der, hadde denne meningen som i utgangspunktet var tilstede forblitt uklar for leseren (Taylor 

2014, s241). Å fortolke en tekst handler altså om å avdekke en underliggende sammenheng 

eller mening (Taylor 2014, s239). Objektet til en fortolkende vitenskap som kirkehistorie er, 

må ha en mening, en mening som lar seg skille fra måten den kommer til utrykk på og som 

relatert til et subjekt (Taylor 2014, s241). Fortolkningen appellerer hele tiden til ens forståelse 

av «språket» som meningen uttrykkes i. Vår forståelse av språket lar oss se at dette utrykket er 

problematisk og det motsier det andre og at disse vanskelighetene må oppklares slik at 

meningen blir uttrykt på en ny måte (Taylor 2014, s241).     
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1.5.5 Hva er en kilde?  

 

Mine kilder er originalt materiell fra Berggrav og Sigmund Feyling. Jeg bruker også materiell 

fra forfattere og forskere som har skrevet innenfor feltet. Kilder betraktes som utrykk for 

opphavsmannens tanker, skriver Dahl (Dahl 1967, s36). Dette gjelder særlig når jeg tar frem 

de kildene som er skrevet av Berggrav og Feyling. Når jeg bruker kilder hentet fra andre 

forfattere om det som skjedde under krigen, er det disse forfatterens utrykk for deres tanker 

for det som skjedde (Dahl 1967, s36). God bruk av kilder er viktig. Så hvordan er mine kilder 

i denne oppgaven? Jeg vil si at Berggravs handlinger før, under og etter krigen er bedre 

dokumentert enn Sigmund Feylings. Dette vil jeg si har med hvilken ideologiske side de sto 

på under krigen. Er dette fordi det er enklere å skrive om de som stod på «rett» side av 

krigen? Jeg vil vel tro at dette er tilfelle. Dahl trekker frem at ofte er det slik at vi står uten 

kilder til de mest sentrale spørsmål vi vil stille (Dahl 1967, s49). At det er enklere å finne 

gode kilder på Berggrav, kan altså påvirke hvordan denne vinklingen av oppgaven. Jeg som 

bruker av kilden, må altså være oppmerksom på hvem opphavsmannen til kilden er og hvilke 

saksforhold kilden er hentet fra. 

Dahls 4 hovedledd i kildegranskingen synes jeg var noe å trekke frem i min metode. Det 

første at Dahl trekker frem kildeobservasjon. Det andre er opphavbestemmelse. Det tredje han 

trekker frem er innholdsbestemmelse eller tolkning. Det fjerde og siste Dahl trekker frem er 

det han kaller brukbarhetsbestemmelse, som handler om kritikk og vurdering (Dahl 1967, 

s54).  

Ifølge Dahl utgjør kildene historikerens konkrete observasjon. Kirkehistorie er noe som har 

skjedd og kan ikke oppleves her og nå. Det er derfor kildene er så viktige. Man kan lese om 

historie men ikke oppleve den, så den konkrete observasjon i min oppgave må ses gjennom 

materialet. Dette gir grunnlaget for det spesielle innholdet i historiske teorier skriver Dahl 

(Dahl 1967, s103). Beskrivelsen av en kilde er entydig skriver Dahl, men det betyr ikke at 

forklaringen av kildens egenskaper og forhold er entydige (Dahl 1967, s104). Når det kommer 

til viktigheten av flere uavhengige kilder er det viktig å ha for øye følgende: Jo flere 

forskjellige kildedata vi har, jo mer vil antallet av mulige hypoteser innskrenkes (Dahl 1967, 

s105).  
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Objektivitet ved historiske teorier kan ut fra dette bety to ting, for det første er det mulig i 

prinsippet å oppnå intersubjektiv enighet om alle historiske teorier, som f.eks. i hvilken grad 

en historisk teori er begrunnet med at det er mulig å bli enig om hva man vet og hva man ikke 

vet. (Dahl 1967, s128). For det andre handler det om den muligheten til å oppnå 

intersubjektiv. Dette handler om det er en mulighet for å bli enig om hva man vet og hva man 

ikke vet (Dahl 1967, s128).   

1.5.6 Diskursanalyse. 

   

I denne oppgaven skal jeg også benytte meg av diskursanalyse. Diskursanalyse er en metode 

med bestemte teoretiske forutsetninger, og en metode som legger visse føringer for valg av 

kildemateriale. I denne oppgaven skal jeg se på ulike diskurser, som også kan bety ulike 

meningsutvekslinger, om krigen fra henholdsvis Berggrav og Feyling. Jeg skal se på hva slags 

språk og argumenter disse to bruker. Når det kommer til dette er kontekst veldig viktig. Den 

konteksten jeg vil jobbe med i denne oppgaven, er hva som skjer i årene 1940-1945 (Olsen 

2006, s51-53). Originalmaterialet jeg jobber med bærer også preg av at det er skrevet under 

krigsårene. Berggravs «Staten og mennesket» er for eksempel skrevet under Berggravs 

husarrest på hytta i Asker.  

Denne oppgaven bærer også preg av at den omhandler bestemte sosiale sammenhenger. 

Berggrav og Feyling står under krigen på to forskjellige sider, de har altså ulike sosiale 

sammenhenger. Diskurs beskriver ifølge Olsen det språket som anvendes i et bestemt miljø 

eller knyttet til bestemte handling eller hendelser (Olsen 2006, s52).  

Diskursanalysens mest fremtredenene aspekter er ifølge Olsen er 1) sosialkonstruktivisme 

som teoretiske fundament, 2) den kritiske analysen, 3) vektlegging av flerstemmighet og til 

slutt 4) indentifisering av makt og hegemoni (Olsen 2006, s55).  

Sosialkonstruktivismen er det viktigste teoretiske premisset for diskursanalyse. Noe av det 

som kjennetegner sosialkonstruktivismen er et kritisk forhold til kunnskap og til hvordan 

kunnskap erverves og videreformidles. Diskursanalysens utgangspunkt er at diskursene ikke 

bare avspeiler den sosiale virkeligheten men også konstruerer dem. Jeg som har forskerens 

rolle i denne oppgaven, må undersøke om det er en sammenheng mellom disse 
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representasjonene, hvordan de først er opptatt og hvordan de først er oppstått og hvordan de 

eventuelt reproduseres og endres (Olsen 2006, s55-57). 

Kritisk analyse.  

Et viktig aspekt ved min metode er å ha en kritisk holdning til det jeg leser. Kritisk analyse er 

et viktig kjennetegn. Olsen trekker frem at det er et sentralt premiss for diskursanalysen at det 

eksiterer flere empirisk forståelser eller representasjoner av virkeligheten. Kritisk distanse 

skriver Olsen, plasserer likevel ikke forskeren utenfor diskursen. Forskeren kan altså ikke 

oppnå full nøytralitet. Jeg som leser av materialet bærer preg av at jeg har levd i en sosial og 

kulturell sammenheng som er farget av krigshistorien og det norske synet på de norske 

nazistene i etterkrigsårene. Det å ha et kritisk blikk på Berggrav som stod på «kulturelt og 

sosialt» rett side av krigen sier noe annet enn den diskursen jeg er en del av fra før. Derfor må 

jeg som forsker på dette materialet, prøve å benytte en annen diskurs enn det jeg har fått av 

den sosiale sammensetningen jeg har vært en del av. Olsen skriver at både kunnskap og 

forskning blir sett på som produkter av bestemte diskurser. Dette gjelder også denne 

oppgaven (Olsen 2006, s58).  

I min oppgave skal jeg se på stat- og kirkesynet til Berggrav og Feyling. Makt og hvordan 

man bruker denne makten blir derfor viktig å trekke frem. Olsen trekker også frem 

identifiseringen av makt og hegemoni som har å gjøre med kunnskapskritikk, kan analyseres 

kritisk, konstrueres sosialt og regulerer flerstemmighet. Diskursanalyse er med å bidrar til den 

kritiske analysen av maktstrukturer og hvordan de opprettholdes (Olsen 2006, s62). Først og 

fremst handler dette om makt. I min oppgave er makt og hegemoni et viktig aspekt. Jeg ser på 

statsforståelsen til Feyling og Berggrav. Jeg ser altså på hvilket syn disse to har på makt. Makt 

er ofte personbasert og dette gjelder også her. I min oppgave har man Feyling som ble en 

mektig person i det nazistiske kirkestyret. Så har man Berggrav, som ble før og under krigen 

en mektig biskop og var en av lederne av den kirkelige motstandskampen under krigen. 

Hegemoni som begrep er i diskursanalyse tiltenkt makt og autoritet. Olsen skriver at 

Hegemoni også betegnes som den rådende diskursen, som den representasjonen av virkelighet 

som har forrang framfor andre (Olsen 2006, s63-64). 
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Makt trenger derimot ikke å være negativt skriver Skrede. Et samfunn er avhengig av at 

maktrelasjonene fungerer. Noe har legitim makt over oss, for eksempel har en regjering makt 

har over andre. Denne makten kan utøves på en måte som gjør at det går utover utsatte sosiale 

grupper. Derfor blir den gjort til gjenstand for kritisk analyse (Skrede 2018, s28). Skrede 

trekker frem at ifølge Foucault tolereres ofte makt fordi den er skjult, og på en måte som ikke 

hadde blitt tolerert om den var fullstendig synlig (Skrede 2018, s28).  

Et eksempel: A har makt over B i den grad han kan få B til å gjøre noe B ellers ikke ville ha 

gjort (todimensjonale synet på makt). A kan utøve makt over B ved å få ham til å gjøre ting 

han ellers ikke ville ha gjort, men A kan også utøve makt gjennom å påvirke, forme og 

bestemme Bs ønsker (tredimensjonalt syn på makt) (Skrede 2018, s28-29). 

Ved hjelp av kritisk diskursanalyse kan man undersøke om det er maktforskyvninger mellom 

sfærene. Skrede skriver også at man se hvordan språk bidrar til å endre forholdet mellom 

økonomiske politiske og kulturelle forhold (Skrede 2018, s68).  

Så, hva bruker man kritisk diskursanalyse til? Kritisk diskursanalyse er en dialektisk 

tilnærming som ser på samspillet mellom sosiale strukturer, sosiale praksiser og sosiale 

begivenheter (Skrede 2018, s46). For å se nærmere på tekstene skal jeg ta i bruk noe Skrede 

kaller multimodal kritisk diskursanalyse, som ser nærmere på tekstlig kommunikasjon 

(Skrede 2018, s47). 

Poststrukturalisme.  

Strukturalismen, ifølge Olsen, så på språk og kultur som inndelt i langue og parole. Parole 

betyr at bak den faktiske språkbruken eller de faktiske kulturelle handlingene ligger det et 

system. Det jeg legger fokuset på i denne oppgaven, er poststrukturalismen. Olsen trekker 

frem at poststrukturalismen kritiserer ulike diskursanalytiske retninger. Kritikken handler om 

at med et bestemt fokus er forutsetningene dårligere for å forklare sosial endring og variasjon. 

Fokuset jeg må ha i denne oppgaven må være fra system til bruk, fra språkets regler til 

hvordan folk snakker, fra kulturelle mønstre til hva folk gjør (Olsen 2006, s53) 
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Viktigheten av språk.  

Språket er konstituerende for vår sosiale virkelighet skriver Skrede. Språket man bruker er 

også konstituert av sosiale strukturer (Skrede 2018, s169). Språk og retorikk er viktig for å få 

folk til å akseptere spillereglene og å slutte opp om systemet. Når man har noe felles, vet man 

hva man skal følge. Med tekstene man tar for seg i min oppgave, kan man bruke diskurs 

analyse for å nøste i opp hva som egentlig står i tekstene (Skrede 2018, s169).   

Skrede avslutter sin utlegning om diskursanalyse med å understreke at man er avhengig av å 

kunne ta kritisk stilling til det som skjer i samfunnet. Mye av diskursanalysens mål er å 

vurdere hvordan ulike diskurser kan brukes til å opprettholde uheldige maktforhold i 

samfunnet. Skrede skriver at kritisk diskursanalyse som metode kan vise hvordan politikere 

og andre får visse handlingsvalg til å fremstå som de eneste valget mennesket har. 

Diskursanalyse er altså med avdekke dette og si at det finnes flere valg og tolkninger enn bare 

en (Skrede 2018, s166-167). 
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2. Biografi om Eivind Berggrav og 

Sigmund Feyling  

 

2.1 Om Eivind Berggrav  

Eivind Berggrav ble født 25. oktober 1884. Fødenavnet hans var Eivind Josef Jensen. 

Foreldrene hans het Otto og Marena Jensen (Heiene 1992, s21-23). Otto Jensen ble etter hvert 

kirkestatsråd og biskop på Hamar. Berggrav tok embetseksamen ved Universitet i Oslo i 1908 

og praktikum våren 1912 (Heiene 1992, s141). Gjennom årene som student livnærte han seg 

som skribent og var også aktiv i «Norges Kristelige Studenterforbund» (Heiene 1992, s50). 

Som mange andre teologiske studenter, både før og etter han, opplevde Eivind Berggrav en 

form for en religiøs krise i løpet av studietiden. Det han hadde vært oppvokst med var ikke 

lengre bunnsolid. I løpet av årene på teologistudiet gjennomgikk han forandringer i sitt 

kristendomssyn. Men der andre bare hadde gitt opp religionen helt gjorde ikke Berggrav dette. 

Heiene trekker frem at Berggrav stadig kom mer inn i en agnostisk retning. Til tross for dette 

var Berggrav alltid sikker på en ting, og det var at det var noe absolutt i denne verden, nemlig 

Kristus. Den fortvilende teologistudenten følte seg i en dragkamp mellom Gud og Djevelen. 

En lesning av dette kan gi et inntrykk av at Eivind Berggrav slet med en tung skeptisisme 

gjennom studieårene. Han er ikke fullt overbevist om noe, noe som gjør at han heller ikke går 

i den radikale teologiske retningen. Tanker om hva som skulle til for å gjøre godt og hvordan 

unngå det man ser på som ondt var noe av det som opptok Berggrav. Selv om han hadde brutt 

med den kristne troen, brøt Berggrav aldri med den kristne moralen (Heiene 1992, s61-62). 
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2.1.2 Kulturkritikeren Berggrav og hans tid som redaktør i tidsskriftet Kirke og Kultur.  

 

Eivind Berggrav begynte tidlig å skrive og ble etterhvert redaktør for tidsskriftet Kirke og 

Kultur. Da han overtok som redaktør, var han opptatt av å modernisere bladets profil, særlig 

med fokus på de strømningene som eksisterte i samtidens kulturliv (Heiene 1992, s119). Noe 

av Berggravs egne mål ved arbeidet av tidsskriftet, var at han så et behov for å bygge bro 

mellom kirken og den moderne kultur, der det hadde oppstått en kraftig kløft. Heiene trekker 

frem at Berggrav holdt foredraget «Kristendommen og nutidens kulturkrise» i 

Studentersamfunnet den 4. november 1911 (Heiene 1992, s121). Berggrav trekker inn 

psykologi og religionspsykologi, som hadde vært en av hans favorittfelt gjennom årene som 

teologistudent i dette foredraget. I foredraget trakk Berggrav frem at et religionsløst alternativ 

hadde blitt mer og mer diskutert ute i Europa på denne tiden. Foredragets konklusjon var 

dette: Religionen var menneskets eneste mulige grunnlag for å redde sivilisasjon fra 

undergang (Heiene 1992, s121). Kristen moral var noe Berggrav var opptatt av både som 

student, prest og biskop. Nettopp kritikken av den moderne kultur, som omhandlet 

materialisme, naturalisme og sensualisme, gikk igjen når det kom til Berggravs bidrag til 

kirke og kultur i sitt virke i kirken (Heiene 1992, s122).  

2.1.3 Berggrav som prest.  

 

Faren Otto Jensen som hadde vært kirkestatsråd, forespurte sønnen, gjennom Berggravs kone 

Kathrine, i 1913 om han kunne tenke seg å bli kapellan Vår frelsers menighet (Heiene 1992, 

s141-142). Dette skjedde ikke. Berggrav ble til slutt prest først noen år etterpå. I den første 

perioden etter teologistudiet var han lærer. Han ble ordinert i Oslo domkirke av biskop Jens 

Tandberg (Heiene 1992, s148). I 1919 tiltrådde han som prest i Hurdal et år etter farens 

dødsfall. Berggrav ble prest i 1920-årene som var preget av uroligheter både samfunnsmessig 

og innad kirken. Kirkelandskapet i denne perioden var splittet (Heiene 1992, s143).     
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2.1.4 Berggrav i 1930 årene.  

Kirken i mellomkrigstiden hadde mange indre konflikter. Kirkekampen mellom liberale og 

konservative hadde preget 1920-årene og hadde fortsatt inn i 1930-årene. Hvilken holdninger 

var det i den norske kirke før krigsutbruddet? Før krigen var det helt klart en tyskervennlighet 

i kirke-Norge. Det var teologer som gikk en retning med en luthersk konfesjonalisme, dvs en 

luthersk bekjennelsesidentitet og begrunnet dette med dens tyske opprinnelse. Austad skriver 

at selv om det var forskjell i synet på bekjennelse ved inngangen til 1940-årene, kunne man se 

en mer levende kirkebevissthet i toneangivende teologiske kretser, noe man ikke hadde hatt 

tidligere (Austad 1982, s343). Men Austad trekker også frem at den nasjonalsosialistiske 

ideologien man hadde i Tyskland i denne perioden ikke fikk særlig feste i kirkelige kretser i 

Norge (Austad 1982, s343).  

Men det var nyanser. Det var tyskervennlighet å spore hos Berggrav. Før krigen var Eivind 

Berggrav sterkt engasjert i den politiske situasjonen i Tyskland. Omkring oppgjøret etter den 

første verdenskrigen kritiserte Berggrav Versaillesfredens økonomiske krav ovenfor Tyskland 

(Ugelvik Larsen 1982, s281). Stein Ugelvik Larsen skiver at Berggrav var preget av 

tyskervennlighet når det kom til antiparlamentarisme og antidemokrati. Samtidig tok han 

avstand fra de kristne bevegelsene som «Deutsche Christen» som sa seg enige med 

Hitlerregimets nasjonalsosialisme. Berggrav var også imot at den tyske regjeringen gikk inn 

og kontrollerte evangeliske lutherske kirker. Han håpet det ville komme bedre tider for de 

lutherske kirkene i Tyskland, som hadde det vanskelig under det nye Hitler-regimet (Ugelvik 

Larsen 1982, s282). 
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I tiåret før krigsutbruddet hadde Berggrav allerede hatt en lang karriere i kirken. I 1940 hadde 

han allerede vært biskop i mange år og satt som leder av bispemøtet når krigen kommer til 

Norge. Berggrav var først i Hålogaland der han ble biskop i 1928, og han ble deretter biskop i 

Oslo i 1937. I løpet av tiden hans som biskop, hadde Berggrav blitt en sentral kirkeleder i 

Norge. Fra nord og som biskop i Hålogaland greide Berggrav å gjøre bispemøtet i Den norske 

kirke til et mer sentralt arbeidsorgan. Bispemøtet som arbeidsorgan, ble lovbestemt i 1934 ved 

kongelig resolusjon (Austad 1982, s343). Dette skjedde ikke uten debatt. Debatten rundt 

denne bestemmelsen dreide seg om det synet man hadde på statskirken. Berggrav fikk frem en 

bestemmelse som sa at Kongen, som kirkens overhode, skulle «høre sine organers røst» når 

det kom til kirkelige anliggender som ble tatt opp i regjeringen. Motstandere av dette mente at 

biskopene brøt med sin rolle hvis man leste §16 i grunnloven (Austad 1982, s344).  

Bestemmelsen om at bispemøtet skulle bli hørt når det kom til kirkelige anliggender, ville gi 

betydning for kirkekampen som kom under krigen. I møte med en okkupasjonsmakt som 

mente at kirken skulle ha en total lydighet ovenfor staten, ledet altså Berggrav et bispemøtet 

som hadde ved loven, rett til å ha et ord med i saken i kirkelige anliggender (Austad 1982, 

s343). 

Ved krigsutbruddet hadde man med Berggrav en biskop og en kirkeleder som hadde mange 

internasjonal kontakter ute i Europa. Han var klar over kirkekampen i Tyskland og hadde 

kontakter der. Han hadde også en genuin interesse for kristendommens plass hos folk og 

samfunnet. Dette kom av hans interesse for religionspedagogikk. Han hadde et sterkt 

folkekirkeideal der målet var at kirken skulle ha en sterk plass i det norske folk (Heiene 1992, 

s266-268).   
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2.2 Om Sigmund Feyling 

  

Biografiske detaljer om Sigmund Feyling er ikke like veldokumenterte som hos Eivind 

Berggrav. Jeg har brukt derfor brukt kilder jeg hadde til rådighet i denne oppgaven.  Deriblant 

Jostein Berglyds bok «Presten som ville nazifisere Norge». Denne boken er problematisk og 

gir ikke en god eller bred nok forståelse av Sigmund Feyling som person og hans rolle under 

krigen.    

Sigmund Feyling, eller Simon Slettebø som var fødenavnet hans, ble født i Egersund 8.mai 

1895. Foreldrene hans het Ole Slettebø og Johanne Kaspara Feyling. Han tok pikenavnet til 

moren i 16-årsalderen (Norrman 1998, s58). Feyling avla teologisk embetseksamen ved 

Menighetsfakultetet i 1924 og tok praktikum ved Universitet i 1926. Ordinasjonen hans fant 

sted i Bergen i samme år (Berglyd 2016, s15-19). Han ble senere prest i Egersund og Ogna 

menigheter. Senere ble Feyling også prost i Dalane i 1936 (Norrman 1998, s49). Feyling 

prøvde hele 11 ganger å komme seg vekk fra stillingen sin i Egersund. Han ville ha andre 

arbeidsoppgaver enn å være prest på Vestlandet. Feyling blir beskrevet som en prest med en 

stor arbeidskapasitet. En ønskestilling for Feyling var blant annet stillingen som domprost i 

Stavanger. Til tross for anbefalinger, forble Feyling altså i Egersund til krigens begynnelse 

(Norrman 1998, s49).   

Sigmund Feyling virket i Egersund og Ogna menigheter i tiden før krigen. Berglyd trekker 

frem at han besøkte de syke, holdt åpent hus for ungdommer og Feyling engasjerte seg i 

konfirmantundervisningen. Feyling var også frivillig fengselsprest i en del år. Sigmund 

Feyling hadde bedehusbakgrunn og fortsatte å engasjere seg i dette miljøet også etter han 

begynte som å virke som prest. Blant annet var han del av «Broderringen» i Egersund, som 

var en konservativ forening for prester og predikanter. Foreningen besto av menn fra ulike 

kristne foreninger og menigheter. Fellestrekket for disse medlemmene var at de var menn med 

fremtredende posisjoner. Berglyd fremstiller Feyling som en prest som var meget godt likt 

blant menigheter og ulike kristne miljøer i Egersund (Berglyd 2016, s27). 
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2.2.1 Sigmund Feyling i 1930 årene.  

 

Sigmund Feyling var i mellomkrigstiden sterkt påvirket av det som skjedde i Tyskland. Stein 

Ugelvik-Larsen trekker frem at Feyling viser tidlig beundring for både Hitler og Mussolini. 

Som mange andre før krigen fant man en tyskervennlighet hos Feyling og han var opptatt av 

hva som skjedde i Tyskland. Dette kommer blant annet til utrykk i det Feyling skrev i denne 

tidsperioden. I en artikkel som er datert 1934, skrev Feyling om hans egen beundring for det 

som skjedde i Tyskland. Han mente også at Hitler hjalp Tysklands kristne med hans angrep 

bolsjevismen (Ugelvik Larsen 1982, s290). I 1933-1934 befant Feyling seg i Tyskland. Der 

han ble inspirert av blant annet den tyske teologen Paul Althaus. Han tok særlig til seg 

Althaus lære om en streng luthersk ortodoksi som ble basert på en autoritær og nasjonal 

statsforståelse (Ugelvik Larsen 1982, s290).    

Hvem var Paul Althaus? Hvis man ser nærmere på Paul Althaus, var han en tysk teolog som 

skapte en debatt rundt sitt syn på at kirken. Althaus mente at kirken skulle ha en absolutt 

lydighet overfor staten. Althaus mente at det ikke fantes en statsform som kunne legitimeres 

kristent. I begynnelsen av 1920-årene kritiserte Althaus det tyske demokratiet og mente at 

staten ikke lengre skulle stå til ansvar for noen andre enn Gud. Paul Althaus hadde et 

teologisk syn som nasjonalsosialismen og dens tilhengere kunne si seg enig i og hans teologi 

ble brukt under krigen (Norrman 1998, s85).  

Feyling hadde et kirkesyn, som var inspirert av Althaus sin teologi, som sa at kirken skulle 

holdes utenfor den rådende samfunnsdebatten. For kirken hadde kun en oppgave, og det var å 

forkynne ord og sakrament- i tillegg til de kirkelige handlingene. Feyling var ikke imot å ha 

en statskirke, han var tvert imot veldig for en statskirke i Norge. Statskirkeordningen gav det 

beste utgangspunktet for forholdet mellom stat og kirke. Feylings kirkesyn gav altså staten en 

kirke med et presteskap som ikke kritiserte dem som satt med politisk makt (Norrman 1998, 

s85-86).  
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Kirken skulle ikke ha en politisk makt i Feylings kirkesyn. Dette betydde ikke at det ikke 

skulle være forbindelser mellom politikken og kirken. Feyling tilhørte partiet Nasjonal 

Samling (N.S) som allerede før krigen hadde en kristenparagraf i partiprogrammet sitt. 

Paragraf 22 handlet om at kristendommens grunnverdier skulle vernes (Norrman 1992, s34). 

Man kan stille spørsmål om paragraf 22 hadde noe måten både Feyling og NS-makten 

behandlet kirken på under krigen.  

Sigmund Feyling var en prost på Norges vestkyst ved krigsutbruddet. Han hadde allerede gitt 

utgitt bøker, men satt langt unna hovedstaden og kirkens maktsentrum. Feyling hadde høye 

tanker om en statskirke som hadde tette bånd til statsmakten.    
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3. Berggravs handlinger og meninger som 

kirkeleder under krigen. 

3.1 Da kampen kom.   

«Da kampen kom» er en bok med Berggravs egne beskrivelser av krigsårene. Den ble utgitt i 

1945. Boken starter med 9.april og fortsetter utover. Berggrav sier selv at han skriver 

begrenset i krigens første år og at det var mer materiell i årene som følger. Det som virker 

som et av Berggrav mål for «Da kampen kom» var å forklare egne handlinger den første uken 

etter 9.april. Boken blir med det et selvforsvar. For som han selv sier i bokens forord «Ord og 

handlinger fra denne uke ble for mitt vedkommende angrepet eller mistenkeliggjort» 

(Berggrav 1945a, s5).  

3.1.1 De første dagene etter 9. april – redsel for borgerkrig. 

Eivind Berggrav befinner seg ikke i Norge den 9.april. Han befinner seg i Sverige. Den 10. 

april er Berggrav tilbake i den norske hovedstaden. Berggrav skriver denne dagen et rundskriv 

som skulle ut til alle prestene i hovedstaden. I dette rundskrivet prøver Berggrav å berolige 

uroen som hadde oppstått i presteskapet. Berggrav oppfordret prestene til å gjøre det kirken 

normalt gjorde, dette til tross for statskuppet som nettopp hadde skjedd i landet. Til prestene 

skriver Berggrav «Vår oppgave er å bringe det Guds ord som i seg selv frir fra all uro. Vi skal 

hjelpe mennesker til å leve nær Gud» (Berggrav 1945a, s9).   

Hovedproblemet i dagene etter 9.april slik Berggrav ser det, var Quisling selv og den 

potensielle borgerkrig i landet. Berggrav diskuterer i «da kampen kom» om sin egen rolle som 

prest i all politikken som forgikk rundt han. Som prest og biskop mente han at politikken ikke 

var hans sak. Men samtidig hadde kirken en oppgave å skape orden. «Broderkjærligheten 

tvinger til innsats mot borgerkrig» (Berggrav 1945a, s11). Han mente altså at kirken måtte på 

banen når landet var i en tid med såpass store uroligheter.  
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Berggrav var en av de norske embetsmennene som ble igjen i hovedstaden etter 9.april. I «Da 

kampen kom» fremstiller Berggrav seg som han tok på seg mer ansvar enn de andre 

biskopene og embetsmennene som ikke var på flukt fra okkupasjonsmakten. Om han lyktes i 

alt han tok på seg i disse dagene, kan diskuteres.   

3.1.2 Berggrav syn på Quisling i «Da kampen kom».  

 

Eivind Berggravs største problem i dagene etter 9.april, var Quisling og faren en potensiell 

borgerkrig i landet (Berggrav 1945a, s11). Quisling hadde erklært seg selv og Nasjonal 

Samling som den nye statsmakten den 9.april 1940. Så hva mente Berggrav om Quisling? 

Berggrav skriver i «Da kampen kom» at Quisling måtte gi fra seg makten og det måtte 

komme inn en ny lovlig norsk statsmakt. Berggrav, Olaf M. Devik og Didrik A. Seip så for 

seg et «ekspedisjonssjef-styre» skriver Berggrav (Berggrav 1945a, s12). «ekpedisjonssjef-

styre» skulle senere bli  til administrasjonsrådet. Tanken rundt et slikt styre var ikke å gi 

landet en ny regjering, siden den folkevalgte regjeringen var i London. Dette styret skulle 

forgå midlertidig. Fredag den 12. april hadde Berggrav samtaler med den tyske ministeren, 

Tysklands sendemann i Norge, Curt Bräuer. I denne samtalen, ifølge Berggravs egne 

beretninger, sier Berggrav til den tyske ministeren at Quisling var en landsforræder. Fra den 

tyske siden og Bräuer ble det sagt at fra tysk hold hadde man aldri innsatt Quisling og heller 

ikke anerkjent Quisling-regjerningen. For å understreke at Quisling måtte vekk, skriver 

Berggrav at han sa til Bräuer «Quisling må vekk. Her er borgerkrig i landet. Det kan ikke 

være dette dere tyskere vil» (Berggrav 1945a, s14). Slik Berggrav beskriver samtalen mellom 

han og Bräuer, gir den tyske ministeren relativt mye informasjon til Berggrav. I samtalen er 

de begge relativt enige om at Quisling ikke var skikket til å lede landet. Bräuer informerte 

også Berggrav at Quisling hadde tillit fra Adolf Hitler og at det var der problemet lå 

(Berggrav 1945a, s14).  

Berggrav beskriver søndag 14. april som «den mørke søndag». Berggrav får beskjed på 

formiddagen om å ringe til Stockholm for å høre om det var en mulighet om en forbindelse til 

kongen. Telefonen Berggrav fikk var derimot ikke den han forventet, det ble en 

telefonforbindelse med stortingspresident C. J. Hambro. Hambro og Berggrav utvekslet 

informasjonen de hadde og Berggrav fikk den fullmakten som skulle til trengte for å danne 

det som skulle bli administrasjonsrådet (Berggrav 1945a, s19-20).   
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Dagen etterpå får Berggrav en telefon fra den personen han hadde brukt de siste dagene på å 

avsette. Vidkun Quisling personlig ringer Berggrav og sier «Dette er Vidkun Quisling. De må 

øyeblikkelig reise opp i den tyske legasjon og få stoppet denne galskapen med et 

administrasjonsråd. De blir landsforræder, hr.biskop» (Berggrav 1945a, s26).  

3.1.3 Krokskogen.  

Quisling og den nye tyske okkupasjonsmakten ville at Berggrav skulle dra opp til Krokskogen 

for å få en slutt på den norske motstanden. Reisen opp til Krokskogen skulle bli noe Berggrav 

sterkt kritisert for i ettertid. Fra Berggrav selv, beskriver han hva han gjorde på Krokskogen 

som en redningsaksjon. Muligheten til å møte det Berggrav kalte for «sivile gutter med 

gevær» var en reell mulighet. Disse ville mest trolig møte dødsstraff når de kom i tyske 

hender og dette ville Berggrav forhindre (Berggrav 1945a, s27-28). «Deres landsmenn blir 

deres fare» mente den tyske generalen Engelbrecht (Berggrav 1945a, s29). I skogen ropte 

Berggrav: «Her er Norges Røde Kors. Er det noen norske gutter som trenger råd eller hjelp, så 

si fra» (Berggrav 1945a, s31). Det at en biskop fra den norske kirke skulle brukes til å gå 

mellom den tyske og norske siden under de intense aprildagene etter 9april, skaper reaksjoner 

blant folk. Hvorfor sendte ikke nazistene noen fra Høyesterett? Her ble det nok fra tysk side 

lagt vekt på Berggravs symbolmakt. Biskop Berggrav hadde en sterk symbolmakt for de 

norske soldatene som fremdeles kjempet i skogene. Biskoprollen var en offentlig rolle og 

Berggrav hadde på dette tidspunktet vært biskop ikke bare i nord men også i Oslo noen år.  

Berggrav var ikke fri fra mistanke fra motstandssiden, den 30. april ble han over britisk radio 

erklært som tyskernes lakei. Man hadde dette kom fra kilder i norske regjeringskretser. 

Biskop Berggrav som tysk lakei skulle legge press på Kongen til å gjøre slutt på motstanden 

(Berggrav 1945a, s38). I Berggravs bok trekker han frem et eget brev til en svensk 

embetsmann som belyser noen av hans refleksjoner rundt aprildagene. «Vi stod den 10.april 

og nærmeste dager ikke alene foran borgerkrigen (Quisling), vi var et stykke inne i den. Dere 

som er utenfor vet ingen ting om hvor forferdelig stillingen var …» (Berggrav 1945a, s39-40). 

Videre skriver Berggrav om at Quisling var den største fienden hvis man så bort fra den tyske 

okkupasjonsmakten. Berggrav forsvarer seg selv og handlingene rundt administrasjonsrådet 

om at Berggrav og resten av embetsmennene som fremdeles var i hovedstaden nektet å danne 

en egen regjering. Han understreker også i dette brevet at det var en norsk regjering de 

anerkjente. Videre skriver han om målet hans var at Quisling måtte vekk fra maktposisjonen. 

Det var ikke aktuelt å danne en ny norsk regjering, men heller å danne et norsk lokalstyre som 

Kongen godkjente. Alternativet var mye dårligere for det norske folk, nemlig å la tyskerne 
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overta alle aspekter styresmaktene man hadde i landet. «Å slippe tyskerne inn i alle 

forvaltningenes indre organer, kjentes som å skulle utlevere landets og folkets innerste liv» 

(Berggrav 1945a, s40).  

Var Berggrav politisk i dagene etter 9. april? Utgangspunktet til Berggrav var at han skulle 

holde seg borte fra politikken. Det var kirken som var hans oppgave som biskop. Lydighet har 

han til både kongen og kirken skriver han selv. Handlingene hans kan tolkes i begge retninger. 

Kirkens oppgave om å skape orden kan altså ha blitt oppfattet som politisk handlinger i staten 

av krigen.   

3.1.4 Biskop Berggravs beskrivelse av sivilsamfunnet etter krigsutbruddet i 1940.  

Kapitel 2 i «Da kampen kom» er en statusbeskrivelse og Berggravs oppfattelse av hvordan 

samfunnet og folket taklet situasjonen landet var i april-mai dagene 1940. I den første tiden 

hersket det en desorientering i Norge mente Berggrav. Tiden etter 9.april var det på flere 

steder i landet motstand mot de tyske styrkene. Berggrav beskriver situasjonen som en 

forlatthetsfølelse og utrygghet. Frykten for borgerkrig var til stede men det var en stolthet 

blant folk over at norske styrker fremdeles holdt stand flere steder i Norge. I Berggravs bok 

siterer han en kommentar fra en person som sa «Gudskjelov, vi gjør motstand» (Berggrav 

1945a, s42).  

Man innså etterhvert at okkupasjonen av Norge ble langvarig. Dette var et vendepunkt for 

folks holdning til landets situasjon. Berggrav mente man måtte rette fokuset mot at Norge 

skulle bli fritt igjen. Som et eksempel for å bygge opp under denne tanken trakk Berggrav 

frem norske krigsfanger. I prekener rundt omkring i landet formidlet han «Det eneste sted en 

kan gå seg glad her i landet i disse dagene, er i leirene hos dem som bærer hedersnavnet 

norske krigsfanger. De er fremtidens Norge … Er sjelen fri, skaper den et fritt folk. Er sjelen 

ikke fri, så er all ytre frihet et tomt skall. Den frihet vi skal skape utad, må vi først eie innad» 

(Berggrav 1945a, s44).  

Berggrav jobbet for at kirken skulle fungere som normalt etter Nasjonal Samling hadde tatt 

over makten i Norge. Selv om menighetsmedlemmene var urolige, skulle de fremdeles ha en 

kirke å gå til, var Berggravs tanke. Det var en sterk frykt for bombeangrep, men kirken skulle 

holde stand og ha dørene åpne. Fra myndighetshold gikk det ut ordre om at menigheten skulle 

forbli sittende i kirkebenkene selv om det skulle komme et bombeangrep under gudstjenesten. 

Med slike meldinger skulle kirken ifølge Berggrav være med å bygge opp under og styrke 

folkets holdning (Berggrav 1945a, s45). «Bli på plass. Vær som et forbjerg av trygghet» 
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(Berggravs 1945a, s45). Kirken, slik Berggrav beskriver, ble under krigens første tid det 

stedet folk tok i bruk når samfunnet var i krise. Kirken i aprildagene er en av de få 

samfunnsintuisjonene som faktisk opprettholder normal virksomhet.  

Berggrav fikk vite fra de nye myndighetene at kirken skulle holdes borte fra å bli angrepet 

religiøst. I boken hans beskriver Berggrav at nazistene prøvde å vise godhet ovenfor kirken. 

Nazistene prøvde på mange måter å sjarmere kirken. Berggrav fikk lovnader fra en av dem 

med øverste statelige ansvaret for kirken, kirkeminister Schanke, at kirken kunne fortsette å 

gjøre arbeidet sitt (Berggrav 1945a, s100). Berggrav trekker frem at nazistene gjorde det 

samme med Den norske kirke som hadde skjedd med de tyske kirkene. «Vi skulle litt etter litt 

bli ført inn i «samarbeide» og sitte i fellen før vi visste av det» (Berggrav 1945a, s103). 

Kirken måtte holdes sammen, mente Berggrav. Mye av tiden hans mot slutten av året 1940 

ble brukt til å holde kirken sammen. I boken skriver han at det var nødvendig holde kirken 

samlet. Det hersket ifølge Berggrav en uvitenhet blant kirkens folk. Man visste ikke hvilken 

fare man stod ovenfor når det gjaldt nazismen (Berggrav 1945a, s105).  

3.1.5 Berggrav om folkeretten. 

 

Berggrav så det som en nødvendighet å holde seg til folkeretten da man hadde akseptert at 

okkupasjonen skulle bli en langvarig sitasjon. Dette ble Berggrav kritisert for. Ikke alle mente 

at skulle akseptere okkupasjonsmakten og mente dette var å svikte landet. Berggrav holdt 

allikevel fast ved at kirken måtte vente til at okkupasjonsmakten gikk over streken før man 

skulle reagere. Kirken måtte holde seg folkeretten så langt det gjorde det mulig, slik at kirken 

selv kunne holde okkupasjonsmakten opp mot den samme folkeretten (Berggrav 1945a, 

s107). Berggravs tanke var altså at kirken ikke skulle være den som brøt folkeretten. Hvis 

okkupasjonsmakten brøt den ville kirken reagere.  
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3.1.6 Beskrivelse av Kristent samråd i «Da kampen kom». 

  

Fra mellomkrigstiden hadde Den norske kirke med seg minner om tider med teologiske 

uroligheter. Kirkekampen mellom liberal og konservativ teologi hadde tatt mye av fokuset i 

kirkelandskapet før krigen. Kristent samråd ble opprettet i starten av krigen. Eivind Berggrav 

Ole Hallesby og Ludvig Hope var blant de som dannet Kristent samråd. Med dette var det 

sluttet fred mellom de liberale og konservative. Kirken var ute med en større trussel. Kristent 

samråd (K.S) ble dannet i 1940 og oppløst 1942. K.S var i begynnelsen et råd som hadde blitt 

til blant de øverste kretsene i kirken og de kristne organisasjonene. Rådet hadde 8 

medlemmer. Alt var basert på tillit. Kristent samråd hadde tyngde fordi Eivind Berggrav, 

Hallesby og Hope, sammen med de andre medlemmene av K.S, stod sammen om noe.  

Austad skriver at Kristent samråd fungerte som kirkens generalstab. Selv om bispemøtet 

fremdeles var ledelsen i kirken, var det i kristent samråd kirkens strategi ble lagt (Austad 

1982, s344-345).   

Om kristent samråd skrev Berggrav om i «Da kampen kom» at K.S ikke var tenkt som en ny 

organisasjon. Kristent samråd var løst oppbygd. Myndigheten til K.S skulle være det rent 

åndelige. Kristent samråd hadde ikke noen formann, og det ble heller ikke ført noen protokoll 

«Hva så Gud i tidens gang kan bruke Kristent Samråd til, det vil han etter hvert vise oss» 

(Berggrav 1945a, s113). Et av målene til K.S var å holde kirken samlet ifølge Berggrav 

(Berggrav 1945a, s114). Kristent samråd hadde altså ikke noe annen struktur enn den 

signaleffekten om at de mektigste innad i norsk kirkemiljø stod samlet om en bestemt 

plattform. I boken understreker Berggrav at K.S sin frontappell var at alle stod på en felles 

plattform (Berggrav 1945a, s115). K.S kan da beskrive som et samlingspunkt. Tiden med 

internkirkekamp i 20-og 30årene var over. Berggrav greide med de andre medlemmene av 

K.S å samle viktige kirkelige kretser i Norge om en ny felles fiende. 

Et av de viktigste møtene i K.S regi, ble holdt i Calmeyergaten. Folkemøtet i Calmeyergaten 

ble holdt mandag kveld 28. oktober 1940. Her ble det for alvor vist at Hallesby, Hope, Støren 

og Berggrav stod på samme side. Berggrav skriver at det var frykt for at N.S. og tyskerne 

skulle hindre dette folkemøtet. For å innkalle mennesker til dette møtet ble det publisert 

notiser i avisene over flere dager (Berggrav 1945a, s114-115). Tiden rundt starten av Kristent 

Samråd handlet altså om å samle de kristne kretsene i Norge. Man måtte stå samlet om 

folkeretten uten at kirken virket forandret for okkupasjonsmakten. Hadde N.S. en mistanke 
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om en opptrappende norsk kirkekamp lik den man hadde hatt Tyskland, ville det høyst trolig 

gå utover kirkens selvstendighet «Fienden skulle ikke få lett spill med oss derved at vi blottet 

kampmomentet allerede i starten.» (Berggrav 1945a, s115). K.S kan beskrives som et 

samlingspunkt i krigen tidligste fase.  

Så hvordan arbeidet Kristent Samråd? Berggrav skriver at K.S. var samlet hver tiende dag. 

Møtene er ikke referatført noe sted og gjør arbeidet til rådet vanskelig å analysere i ettertid. 

Man har bare bøker som «Da kampen kom» til å beskrive dette. Han skriver også at møtene 

handlet om situasjonen i det norske folk. Situasjonsrapportene fra rundt om i landet ble tatt 

opp når det skjedde noe særskilt. Hver enkelt av K.S medlemmene hadde ulike kontakter 

rundt omkring i landet og ulike miljøer som kunne avlegge rapport. Medlemmene av K.S. 

hadde kontakter med alt fra leger, lærere og Universitet (Berggrav 1945a, s115-116). «Vårt 

program var: Alt angår oss», skriver Berggrav i «Da kampen kom» (Berggrav 1945a, s116).  

3.1.7 Berggravs beskrivelse av bispemøtet: 

 

Mens arbeidet forgikk i det private med Kristent Samråd, satt Berggrav fremdeles som 

ledende biskop i bispemøtet. Berggrav skriver at fordi bispemøtet var en offentlig institusjon 

og det eneste organ for Den norske kirke til å uttrykke seg på i offentligheten, hadde 

bispemøtet ifølge Berggrav rett og plikt til å tre ut i offentligheten og ta ansvar. Berggrav 

mente at biskopene i bispemøtet hadde flere fordeler enn hva okkupasjonsmakten hadde. Alle 

biskopene var embetsmenn, men var også det Berggrav kaller for tillitsmenn i menighetene 

rundt om i Norge. «Dette gjorde dobbelt vanskelig for de nye makthavere å gå løs på oss» 

skriver Berggrav (Berggrav 1945a, s121).  

Julen 1940 beskriver Berggrav som at det kom en storm over bispemøtet. Tiden hadde 

kommet til å gå inn i det offentlige rom og mane til kirkekamp. I forkant av dette hadde tiden 

blitt ifølge Berggrav brukt til forberedelse for det som skulle komme. Etter hvert skulle blant 

annet et hyrdebrev fra biskopene til det norske folk bli sendt ut. Berggrav skriver at det var 

ved Hyrdebrevet at den norske kirkekampen skulle begynne (Berggrav 1945a, s121).  
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I siste del av kapitel 2 oppsummerer Berggrav at det var noe som ble forandret blant folk både 

utad og innad i kirken. Murer falt mellom nordmenn skriver Berggrav. Man måtte stå sammen 

mot en fiende som hadde kommet utenfra. «Disse første par år av vår folkekamp er vel de 

hjerteligste i hele Norges historie». I en nærmest nasjonalromantisk ånd skriver Berggrav at 

det norske folk ikke lengre var et folk, men en stor familie. Margen i norsk hjemmefront var 

ifølge Berggrav samholdet (Berggrav 1945a, s121-122). 

Det man kan kritisere «Da kampen kom» for er at det bare er en enveis fremstilling av 

situasjonen i Norge etter 9. april. Eivind Berggrav gir ut denne boken i 1945, så man vet ikke 

hvor mye eller om denne boken har blitt redigert i etterkant. Slik jeg leser Berggravs ord 

handler han både kirkelig og politisk i denne perioden. Utad i offentligheten er han ikke en 

politisk skikkelse, men i visse miljøer hadde han nok en helt klart en politisk rolle. Ville han 

vært med å lede K.S. hvis han hadde fulgt de nye makthavernes politikk? Det sier også mye 

om Berggravs karakter at han ser baktanken til kirkeminister Schanke når han prøver å 

sjarmere kirkens ledere. Berggrav hadde en viktig rolle som kirkeleder i denne tiden. Hans 

egne beskrivelser av denne tiden kan tolkes som en tid der folkets grunnlag for 

motstandskampen de neste krigsårene ble lagt.   
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3.2 Berggravs to foredrag «Religion og rett» og «Når kusken blir gal- Luther om 

plikten til ulydighet».  

 

Det er to foredrag Berggrav holder på begynnelsen av 1941 som jeg vil trekke frem i min 

oppgave. Foredragene har navnene «Religion og rett» og «Når kusken blir gal- Luther om 

plikten til ulydighet». Austad trekker frem disse foredragene som viktige dokumenter fordi de 

bidro til å danne det teologiske grunnlaget for kirkens motstand mot den nasjonalsosialistiske 

ideologien og okkupasjonsmaktens kirkepolitikk (Austad 2005, s65) Det man hadde manglet 

av teologisk grunnlag før krigen, var altså Berggrav med på å oppdatere med disse to 

foredragene. «Religion og rett» var et foredrag gitt av Berggrav i juristforeningen i Oslo 

5.februar 1941 (Berggrav 1945b, s209). Foredraget «Når kusken blir gal – Luther om plikten 

til ulydighet» ble holdt våren 1941 på forskjellige preste -og menighetsstevner menighet fra 

Trøndelag til Vestfold. Berggrav skriver i del tre i boken «Staten og menneske» at dette 

foredraget hadde som mål å rydde opp i det protestantiske synet om «lydighet mot 

øvrigheten» som han mente hadde blitt forkjært (Berggrav 1945b, s219). Begge foredragene 

står gjengitt i «Staten og mennesket».  

3.2.1 «Religion og rett» 

 

I forsamlingen som hørte Berggravs foredrag «Religion og rett», var det en ladet politisk 

stemming. Høyesterett hadde noen uker før 5. februar lagt ned alle sine verv. Forsamlingen 

visste også at høyesterettsjustitiarius Paal Berg hadde blitt arrestert. Eivind Berggrav selv 

hadde i forkant av foredraget blitt innkalt til forhør hos Gestapo. Berggrav holdt foredraget 

foran noen av landets mest fremtreende jurister. Foredraget var med på å signalisere at kirken 

nå skulle ta en mer aktiv rolle i kampen for retten (Austad 2005, s66).     

Dette foredraget fokuserer på forholdet mellom retten og religionen. Særlig hva menneskets 

forhold er til disse to begrepene. Berggrav definerer at jus er rett og religionen er nåde. 

Mellom jus og retten er det et spenningsforhold, skriver Berggrav. I foredraget henviser 

Berggrav til blant annet Paulus og Luther for understreke at hvordan nåden gjør et opprør mot 

jussen. Paulus som sloss for jussens «paragrafmakeri» og utvortes rettferdighet. Den frie nåde 

i Guds handling med mennesket, mener Berggrav er Paulus sin revolusjon (Berggrav 1945b, 
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s210). Fra Luther trekker Berggrav frem avlatsstriden som et eksempel på det Berggrav kaller 

katolisismens overhåndtagende kasuistiske moral. Av nåden er du frelst mener Luther. Det er 

altså ingen nådens opprør mot juristeriet i religionen (Berggrav 1945b, s210).      

Det som kommer frem når man leser Berggrav, er at han påstår at det er en relasjon mellom 

rett og religion. «Rett som ikke vet av nåde, kan aldri skape rett» (Berggrav 1945b, s210). 

Retten er altså avhengig av nåden. Argumentet for at religion er avhengig av retten, blir 

begrunnet med at Gud har gitt de bibelske budene med en bestemt hensikt (Berggrav 1945b, 

211). 

Gud gjør ikke forskjell på folk skriver Berggrav. Menneskeverdet er grunnideen for dette. 

Alle mennesker har et menneskeverd. Dette menneskeverden hører ifølge Berggrav til det 

edleste og merkeligste i et menneske. Det bunner i menneskets samvittighet og menneskets 

overbevisning. Et menneske har altså en forpliktelse som man ikke kan frigjøre seg fra en 

bundethet av noe alt overordnet. Dette mener Berggrav binder mennesket, samtidig som det 

frigjør mennesket (Berggrav 1945b, s214).  

Kirken står i et forhold til staten kommer altså frem i dette foredraget til Berggrav. Gjennom 

kirkens bekjennelse med rene ord følger det at det er de legitime ordningers stat forholder seg 

til. Berggrav skriver at Gud er «ordenens Gud». «Religion og stat» - foredraget oppsummeres 

av Berggrav med kraftige ord. Religionen begynner med en lov, de ti bud, og de ender med en 

lov, elsk din neste i handling og sannhet. Berggrav skriver at det vesentlige er handlings og 

viljemomentet i religionen. Kirken skulle altså ifølge Berggrav være ansvarsbevisst for sin 

sentrale plass i folkelivet. På grunn av kirkens sentrale plass i folkets liv, får forholdet mellom 

retten og kirken viktighet (Berggrav 1945b, s217). Til tross for at kirken bøyer seg for retten, 

betyr ikke at kirken skal bøye seg for enhver rettsstiftelse. Dette betyr at over all makt står 

Gud. Gud taler direkte til menneskets samvittighet i form av det som sies i bibelen. Kirken er 

ikke den som skaper den retten mennesket skulle følge, men det er samvittigheten. Berggrav 

skriver at det dype menneskelige møte mellom rett og religion skjer i den opplyste og 

rettsbevissthet samvittigheten (Berggrav 1945b, s217). 
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Berggrav mente altså at kirken måtte være mer aktiv i forholdet mellom religion og rett. 

Kirkens prester og biskoper er bindledet mellom disse to. Det var kirkens plikt å gjøre folket 

bevist på deres egen samvittighet. Retten var en del av samfunnet mens hvis jusen som 

håndhever retten går utover de lovene religionen starter og slutter med, ligger det innenfor 

kirkens ansvarsområde å gjøre noe med dette. Retten og religionen er avhengige av hverandre, 

samtidig som de ikke må sammenblandes. Retten og religions oppgave er å frigjøre menneske 

til å leve med sannhet, godhet og rettferdighet (Berggrav 1945b, s218).    

3.2.2 Når kusken er gal – Luther om plikten til ulydighet.  

 

I motsetning til «Religion og rett» var Berggravs foredrag «Når kusken er gal- Luther om 

plikten til ulydighet» ment spesifikt til prester og menigheter. Berggrav taler for sine egne 

med hensikt å ta et oppgjør med den tradisjonelle statslojaliteten man hadde i en luthersk 

kirke. Berggrav ville ifølge Austad gi en teologisk begrunnelse for retten man hadde til å 

nekte å lyde en øvrighet som fremmer urett og knebler samvittighetsfriheten. Foredraget 

skapte stor oppsikt fordi det tegnet et nytt bilde av den tradisjonelle lutherske forståelsen av 

øvrigheten (Austad 2005, s66).  

Før krigen hadde man som kirke forkynt at alle kristne skulle være lydige mot enhver 

øvrighet. Et år inn i krigen holder den ledende biskopen i bispemøtet et foredrag som ga en ny 

forståelse av denne læren. Man kan diskutere om Berggrav bøyer luthersk lære for å passe den 

situasjonen man var i 1941. For hva var argumentene til Berggrav? Argumentene til Berggrav 

var at kristne hadde både rett og plikt til å nekte øvrigheten lydighet hvis øvrigheten fremmer 

urett istedenfor rett. I bunn og grunn var hovedargumentet til Berggrav, at hvis øvrigheten er 

en gal «kusk», er det riktig å si nei og yte motstand (Austad 2005, s66).   

Luthers to-regimentslære var og er noe man hadde bygget den norske kirke på. Berggrav tar 

denne læren opp i foredraget sitt i 1941. Hvordan skulle kirken og samfunnet forstå to-

regimentslæren når man var under okkupasjon av en fremmed makt? For det første mente 

Berggrav at man måtte slå fast at Luther mente at det var bare ett regimente, nemlig Guds 

regimente. «Vi har bare en Herre, og der er bare en lydighet» (Berggrav 1945b, s219). Man 

står ikke under noen annen enn Gud selv mener Berggrav. Ellers kan to-regimentslæren bli en 

farlig lære. Det farlige er at mennesket får en dobbel lydighet (Berggrav 1945b, s219). 

Berggrav bryter her med den klassiske Luther-forståelsen som hadde eksitert før krigen. 

Berggrav mener at toregimentslæren ble farlig hvis den ikke ses av mennesker på en klar 
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måte, og av at et samfunn ikke styrers på en rett måte. I foredraget står det «Det kan snart bli 

til at vi skylder Satan lydighet hvis han er «innehaver av den faktiske makt» (Berggrav 1945b, 

s219).   

«Det som er født av kjød, er kjød, og det som er født av ånd er ånd» (Berggrav 1945b, s221).  

Berggrav prøver å overbevise sine lesere til å se nyansert på spenningen mellom kirke og 

øvrighet, verdslig lov og kristelig lov. Som mennesker, enten man er prest eller ikke, står man 

på begge sider. Igjen kommer to-regimentslæren inn. Gud bruker de verdslige organene i den 

menneskelige verden for å fremme sin vilje frem her i verden og slik at hans ord skal bli kjent. 

Øvrighetens oppdrag, enten det er fra det verdslige eller åndelige regiment, kommer fra Gud. 

Disse to har ulike oppgaver. Hvis man ble kalt til å tjene i et av de to regimentene har man sitt 

bestemte oppdrag, og kan da ikke blande dette sammen med det andre. Den åndelige øvrighet 

skal blant annet ta seg av forkynnelsen, dette handler om selve Guds ord skriver Berggrav, 

mens den verdslige øvrighet skal være skaperhåndens redskap. (Berggrav 1945b, s220-221).  

Ifølge Berggrav hadde alle kristne en plikt til å følge øvrigheten. Lydighet kommer ikke av 

myndigheten til øvrigheten eller at øvrigheten har noe krav på lydighet. Den kommer fordi 

denne ordningen er en del av Guds orden (Berggrav 1945b, s221). Skille mellom det åndelige 

og det verdslige regimentet må opprettholdes, skriver Berggrav, ellers vil Satan komme til å 

herske i begge riker (Berggrav 1945b, s222). 

Kirkens rolle i forhold til den lutherske to-regimenteneslæren er var at den ikke skal være 

øvrighet. Den skal være med å holde Guds lov opp for øvrigheten. Kirken skal være med å 

passe på øvrigheten på vegene av folket. Siden kirken er en del av det regimentet som 

forvalter Guds ord, mener Berggrav at kirkens prester og predikanter skal være med og 

formane øvrigheten. Siden står over de to regimentene, må kirken ha som oppgave å 

forkynne, Guds ord for begge (Berggrav 1945b, s227-228).  

Kontakten mellom det verdslige og det åndelige mener altså Berggrav er tilstede. Berggrav 

prøvde ikke å rive ned den Luthers toregimentslære. Det han gjør i dette foredraget, er 

derimot å si at kirken som en del av det åndelige regimentet, har et oppdrag om å passe på at 

det verdslige regimentet holder seg til Guds ord og orden. Gjennom dette faller kristnes totale 

lydighet mot øvrigheten bort. Berggrav sier altså gjennom dette foredraget at hvis ikke 

øvrigheten gjør seg fortjent til et menneskets lydighet, trenger ikke mennesket å følge 

øvrigheten.       
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3.3 Staten og mennesket.  

«Staten og mennesket» handler om det tittelen tilsier, statensmakten og menneskets 

sameksistens. Er staten til hjelp, eller er den en fiende for folket? Hvordan skal man reagere 

når statsmakten ikke lengre er det beste for folket, er noe av det Berggrav tar opp. Boken ble 

til mens Berggrav satt i husarrest på hytten sin i Asker. Den ble gitt ut i 1945 (Berggrav 

1945b, s9-10).  

3.3.1 Om tyranni:  

Berggrav skriver først i «Staten og mennesket» om statens vesen. Her tar han også opp sine 

egne meninger om Adolf Hitler og går til angrep på det totalitære styresettet. Hitler beskrives 

som tyrannen som har brukt alle midler for å komme seg til makten. Moralske forferdelige 

valg blir tatt i slike situasjoner. Berggrav bruker det romerske eksemplet med Cæsar og 

Brutus. Han mener at Føreren, altså Hitler, ikke bare måtte drepe enhver Brutus for å holde på 

makten, han måtte også drepe alle Brutus sine sønner. Hitler kan ikke la noen leve som ønsker 

hevn. Umoralske valg må altså tas for at tyrannen skal beholde makt. Berggrav skriver også at 

«Den mann som hjelper tyrannen til makten, må han også fjerne, helst drepes» (Berggrav 

1945b, s16). Berggrav skriver at om Hitler skulle lykkes med det han gjorde, handlet det om 

at han måtte å være både elsket og fryktet av folket. Hvis man kunne bare velge den eller 

andre, var det bedre å bli fryktet enn å bli elsket (Berggrav 1945b, s17-18). 

Til tross for grusomhetene Hitler gjorde, mente Berggrav at staten ikke kunne være i en 

umoralsk unntakstilstand. Staten måtte huske på den plikten den hadde ovenfor sine 

innbyggere. Berggrav mente staten kunne bryte med moralen, hvis dens livsinteresser tilsier 

det. Staten plikter å handle konsekvent vilkårlig og aldri tilfeldig. Berggrav mente at målet for 

all politikk er maktens ervervelse og opprettholdelse (Berggrav 1945b, s18).  
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3.3.2 Om statens behov for tillit: 

 

For at staten skulle fungere optimalt trenger staten tillit mener Berggrav. Borgere av en stat 

måtte vise tillit til statsmakten. Statens forventing var en tillit mellom borgerne som bor i 

staten. Berggrav skriver at tillit ligger over fornuften. Hvem stoler staten på? Berggrav 

henviser til Staatsräson som mener at staten ikke kan stole på noen. Ingen kan heller stole på 

staten utover det man finner i vekslende statsinteresser, skriver Berggrav (Berggrav 1945b, 

s34). Hvis staten føler seg presset, faller den ikke tilbake på tilliten, den faller tilbake på 

tvang. Så hvorfor trenger staten denne tilliten hvis den faller tilbake på tvangen? Ifølge 

Berggrav er det fordi tillit er forbundet med menneskelig frihet som igjen gir overbevisning 

og tro. Tillit er altså uforenlig med den tvangen staten vil falle tilbake på. Det er her statens 

tillitskrise kommer inn. Det er ikke av statens natur å ha tillit, fordi den er tillitsdrepende 

skriver Berggrav. Tilliten trengs derimot fordi den gir et bedre motiv for statens borgere enn 

tvangen (Berggrav 1945b, s34). 

3.3.3 Er staten menneskelig? 

 

Staten kan ikke opptre menneskelig ifølge Berggrav. Dette fordi staten utgår fra maktens 

vesen. Staten må ta på seg makt for å kunne bli en stat. Hvordan defineres så makt i «Staten 

og mennesket»? «Makt er til sist natur, og natur respekterer ikke menneskeligheten» skriver 

Berggrav (Berggrav 1945b, s53-54). Makt er forskjellig fra myndighet hos Berggrav. Ifølge 

Berggrav er myndighetens beskrivelse kort «Et ord – og det skjer.» (Berggrav 1945b, s77). 

Det man ser er at Berggrav har et problem med ordet makt og hva det inneholder. Hvis 

myndighet kunne skaffes og alltid være for hånden og alltid virke på alle, ville problemet med 

makt være løst (Berggrav 1945b, s77).  

Hvis staten har makt, og makt ikke kan gjøres menneskelig, hva har da menneske å stille opp 

med når staten ikke lengre gjør det beste for sine borgere?  Berggrav mente at mennesker 

svarer med å mobilisere på en praktisk art, som i oppdragelse, vane, miljø osv. Dette gjør at 

man leder det Berggrav kaller psykiske krefter over i positive baner. Farlige krefter får ikke 

plass hos mennesket (Berggrav 1945b, s54-55).  Hvis ikke dette går, mente Berggrav: «I 

verste fall må man gripe til rent ytre vold for å sikre samfunnet mot det som ikke på annet vis 

kan temmes» (Berggrav 1945b, s55).  
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I spørsmålet om staten kan bli menneskelig, handler det altså om at staten som statsmakt har 

de samme egenskapene som mennesket. For eksempel om staten må ha tillitt. Berggrav mener 

nei. Samtidig legger han vekt på at menneske kan være med å påvirke staten på ulike måter. Å 

ytre vold, mener Berggrav skje som en siste mulighet. Selv om Berggrav argumenter for at 

man skal bruke antidemoniske krefter som er like mektige for å løse problemet når staten ikke 

gjør det beste for borgene, er det fremdeles kraftig utsagn fra Berggrav (Berggrav 1945b, 

s55). 

3.3.4 Om folkestyret:  

Berggrav tar for seg blant annet den franske og amerikanske revolusjonen for å gi et eksempel 

på folkestyret. Folkestyret var i revolusjonene avgjørende for hvordan man skulle samle og 

bruke makten. Makten skulle ikke lengre være for de få og sentrert om en bestemt gruppe. 

Berggrav skriver at å være folk betyr å være henvist til hverandre. Det er viktig at man i et 

demokrati fordeler ansvar (Berggrav 1945b, s122-123). Når Berggrav skriver om viktigheten 

av folkestyret, trekker han også frem rettsvesenet. «Rettsvesenet har reddet mer av 

menneskerettighetene enn noen demokratisk politikk ellers har gjort» (Berggrav 1945b, s123). 

Domstolene er altså en viktig del av folkestyret som den tredje statsmakten.   

3.3.5 Når skal staten redde borgerne?  

Andre verdenskrig går hardt utover mennesker og menneskeverdet. Berggrav mente at det var 

statens oppgave å redde borgerne fra de krefter man ikke selv rår med. Staten skal også sikre 

borgene de fordelene man ikke uten hjelp kan få (Berggrav 1945b, s159). Det norske folk var 

helt klart under krigen i et behov for at staten skulle redde dem.    

3.4 Berggravs forhold til stat og kirke.  

Berggrav var opptatt av folkeretten. Det ser man både i «Da kampen kom» og «Staten og 

mennesket». Den folkeretten han henviser til er Haagkonvensjonen fra 1907. 

Haagkonvensjonene gikk ut på hvis et land okkuperte et annet land, skulle det okkuperende 

lande fremdeles holde seg til gjeldene lover og regler i det okkuperte landet (Austad 2005, 

s65). Norsk lov skulle altså håndheves selv om NS-makten hadde okkupert landet, hvis man 

skulle følge folkeretten. Berggrav innså etter hvert at okkupasjonsmakten ikke ville følge 

folkeretten i Norge.        
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Krigen kommer over Norge som en overraskelse. Under krigen skulle kirken spille en 

fremtredende rolle i Norge og resten av Skandinavia. Berggrav og flertallet i det norske 

presteskapet opplevde at Den norske kirke blir fordrevet fra sin posisjon som norsk statskirke. 

I den ettpartistaten som det okkuperte Norge nå utgjorde, ble kirken erstattet med en NS-kirke 

(Ugelvik Larsen 1982, s317). Kirken i Norge skulle gjennom en del kamper under krigen. 

Den største striden var om statens rett til å styre kirken. Den nazistideologiske tankegangen sa 

at staten skulle ha full kontroll ved alt som skjer i samfunnet. Motstandssiden sa imot dette og 

grunnet handlingene i at kirken også har en selvstendig rolle i samfunnet til tross for å være 

statskirke (Ugelvik Larsen 1982, s317-318)  

3.5 Striden om kirkebønnen.  

 

Forandringen av kirkebønnen var noe av det første kirken ble konfrontert med mht. 

okkupasjonsmaktens nye ideologi. Månedene etter 9.april og frem til sommeren ble det klart 

at de nye lederne av landet ville fjerne forbønnen for kongen, stortinget og regjeringen. 

Berggrav hadde forutsett dette kravet og hadde allerede utarbeidet en ny kirkebønn. Denne 

nye kirkebønnen var uten kongen, regjeringen og stortinget. Kirkedepartementet godkjente 

dette, og den nye kirkebønnen ble endret i biskopenes navn. Gjorde Berggrav dette for å la 

kirken selv holde på makten over egen liturgi? Forandringen av kirkebønnen stod altså biskop 

Berggrav for selv (Austad 1982, s343). Austad skriver at Berggrav ikke anså kirken til å være 

forberedt godt nok til å ta opp kampen om kirkebønnen. Derfor måtte kirken fortsette å være 

lojale mot staten innenfor folkerettens rammer. Okkupasjonsmakten hadde ifølge Berggrav 

kirkerettslig hjemmel i å kreve at visse bestemte statsinstitusjoner blir nevnt i gudstjenesten 

(Austad 1982, s343).   

Kirkebønnen ble altså forandret i krigens tidligste fase. Foretok Berggrav forandringen av 

kirkebønnen uten å gjøre noe motstand for la kirken fremdeles være aktiv i egne avgjørelser? 

For man kan også kritisere Berggrav for å la kirken gi opp kirkebønnen for lett i denne saken 

og at Berggrav og kirkeledelsen skulle ha vist mer motstand (Austad 1982, s343) Starten av 

krigen hadde også preget kirken av samme sjokktilstand som resten av samfunnet. Hendelsene 

man ser senere, som i 1942, viser en kirke som har våknet opp fra sjokket og tar dristigere 

avgjørelser.    
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3.6 Den midlertidige kirkeledelse (DMK). 

  

I 1942 ble Den midlertidige kirkeledelse dannet. Berggrav var med på å danne den. Dette 

skulle fungere, som navnet tilsa, som en kirkeledelse fordi man hadde brutt med statskirken. 

Den midlertidige kirkeledelsen bestod av tre biskoper, deriblant Berggrav, og tre lekfolk. 

Kirkens nye ledelse trådde i kraft tre måneder etter at biskopene og prestene la ned embetene 

sine og skulle vare hele krigen ut. Den midlertidige kirkeledelse gav kirken en samlet front 

også etter embetsnedleggelsen. Man signaliserte at det ikke var enkeltindivider av prester som 

stod opp mot okkupasjonsmakten, det var størstedelen av det norske presteskapet (Austad 

1982, s344-345)   

Hvorfor ble den midlertidige kirkeledelse dannet? 5. februar 1942 kom det en lov om nasjonal 

ungdomstjeneste. Nasjonal ungdomstjeneste var dannet etter mønster fra Hitler-Jungen i 

Tyskland. Det var også noe som ble obligatorisk for norsk ungdom. I februar-mars 1942 

legger biskopene ned embetene sine, sammen med de fleste av det norske presteskapet. 

Embetsnedleggelsen 1.påskedag kom som en reaksjon på blant annet nasjonal 

ungdomstjeneste og Fjellbus gudstjeneste utenfor Nidarosdomen den 1. februar. Hva betyr det 

at Eivind Berggrav la ned embetet sitt? Han sa fra seg den statlige delen av bispeembetet sitt, 

altså sin embetsstatus. Men han sa ikke fra seg fra seg ordinasjonen sin. Det å være 

embetsmann var ikke det samme som å være prest. Embetsstatusen tilhørte statssiden av det å 

være prest, mens ordinasjonen tilhørte det kirkelige delen (Austad 1982, s349). 
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3.7 Kirkens grunn. 

  

Kirkens grunn blir beskrevet som kirkens stridsskrift.  Det ble skrevet i 1942 og ble lest opp i 

kirkene rundt om i landet første påskedag samme år. Eivind Berggrav var en av forfatterne 

bak skriftet. Temaskriftet handler om at kirken hadde en selvstendighet overfor staten. 

Dokumentet angriper også NS’ sin kirkepolitikk og for nazifiseringen av det norske folk. Selv 

om dokumentet inneholdt et sterkt språk, oppfordrer ikke Kirkens grunn folket til opprør. 

Kirkens grunn tar derimot et oppgjør med den okkuperende statsmakten. Austad trekker frem 

at statskirkeordningen var noe som «utelukkende er blitt til fordi staten har sagt at den vil 

tjene kirkens sak og verne om den kristne tro» (Austad 1982:350). Dette gir kirken mye 

spillerom hvis man bare legger fokus på dette. Staten skal tjene kirken slik at den får frem 

budskapet sitt. Med kirkens grunn fikk man det man hadde manglet i starten av krigen. 

Kirkens holdning til okkupasjonsmakten var nå begrunnet i et teologisk skrift. Man hadde 

altså nå teologien for å være imot krigen (Austad 1982:350). I kraft av kirkelig nødrett 

fungerte Kirkens Grunn som bekjennelsesskrift i Den norske kirke i tiden 5.april 1942 til 

8.mai 1945 skriver Austad (Austad 1982:350).            

3.7.1 Dokumentets innhold.  

Kirkens grunn inneholder seks artikler. Austad deler dokumentet inn i to deler. De tre første 

artiklene handler hovedsakelig om kirkens selvstendighet og egenart (Austad 1974:15). Hva 

kirken skulle være og kirkens tjeneres oppgave skulle være, er noe som tas opp i de tre første 

artiklene. Kritikken mot okkupasjonsstyret er også tilstede: «Ingen jordisk makt eller 

myndighet kan heller sette ukirkelig vilkår for adgangen til å få utføre kristelig arbeid eller få 

gjøre tjeneste som forkynner» (Kirkens grunn, Art. 1, i Austad 1974, s28). Kirkens grunn 

henviser til Confessio Augustana 7 for å forklare hva kirken er. Kirkens grunn avskaffer ikke 

statskirken, men understreker at kirken har Gud som øverste myndighet og ikke staten 

(Kirkens grunn, Art. 2, i Austad 1974, s28). Artikkel to tar også opp og definerer 

ordinasjonen. Dokumentet understreker at «hver prest må være tro mot sitt presteløfte og i 

dette lyde Gud mer enn mennesker» (Kirkens grunn, Art.2, i Austad 1974, s29). Dette handler 

igjen om myndighet. Prestene har først og fremst Gud som øverste myndighet. Austad skriver 

blant annet om Kirkens grunns syn på ordinasjon. Austad skriver at Kirkens grunn mener at 

ordinasjonen er av apostolisk opprinnelse. Å bli ordinert, ifølge Kirkens grunn, skulle være i 
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overenstemmelse med apostolisk praksis. Kirkens grunn fastholder at ordinasjon ikke er et 

sakrament i kirken. Dermed er det heller ikke en tanke i dokumentet at ordinasjonen kommer 

fra apostoliske tider (Austad 1974, s153).   

De tre siste artiklene i Kirkens grunn, skriver Austad, drøfter kirkens forhold til stat og 

samfunn (Austad 1974, s15). Reaksjon til blant annet ungdomstjenesten får gjenklang i 

artikkel fire. «Hver kristen far og mor har plikt og rett til å oppdra sine barn i kirkens tro til et 

kristne liv» (Kirkens grunn, Art.4, i Austad 1974, s29). Kirkens grunn trekker frem dåpen som 

viktigheten i dette. Kirken har fått foreldrenes ja til å oppdra barna i den kristne tro. Og siden 

barnet er en del av den troende menigheten, er barnets oppdragelse hele kirkens sak (Kirkens 

grunn, Art 4, i Austad 1974, s30)  

Artikkel fem og seks i kirkens grunn går på stat og kirke-forholdet. Luthers toregimentslære 

kommer inn i artikkel fem. Fokuset på denne artikkelen handler om at de to regimentene 

består av den verdslig øvrigheten og den åndelige kirken. Kirkens grunn erklærer ikke kirken 

som den nye statsmakten, det hadde vært å bryte med Guds ordninger. Artikkel 5 trekker frem 

at det er en synd mot Gud om staten bestemte hva folk skulle tro, mene og kjenne som 

samvittighetsplikt (Kirkens grunn, Art 5, i Austad 1974, s30). Artikkel fem tar også for seg at 

kirkedepartementet gjør feil når det sier at den verdslige makt, statsmakten, er den høyeste 

øvrighet og den største rett over den enkelte borger. Kirkens grunn henviser til et skriv til 

kirkedepartementet som er skrevet 17. februar 1942 (Kirkens grunn, Art 5, i Austad 1974, 

s31).  

Artikkel seks tar for seg statskirken. Kirkens grunn poeng er at statskirken var en ordning 

fordi staten har sagt at den ville tjene kirkens sak og verne om den kristne tro. Staten har altså 

noe med hvordan kirken skulle bli styrt ifølge statskirkeordningen. Men som det står videre i 

artikkel seks «bare når statens organer virker til beste for evangeliets rette forkynnelse og til 

menighetens oppbyggelse, kan den rettsgyldig utøve sin del av styremyndigheten i 

kirkeadministrasjonen» (Kirkens grunn, Art 6, i Austad 1974, s31).  

Kirkens grunn konkluderer med at kirken, med biskoper og prester i spissen, ikke lengre kan 

leve og handle etter sin forpliktelse de hadde i forholdet til Guds ord og bekjennelse under de 

forholdene som nå var oppstått. Kirkens grunn avsluttes med en setningen: «Den evangelisk-

lutherske kirke er i dag, som den har vært for slektene før oss, vårt åndelige fedreland i 

Norge» (Kirkens grunn, «I en sum», i Austad 1974, s32).    
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Kirkens grunn er altså å regne som kirkens stridsskrift under krigen. Dokumentet oppfordrer 

ikke leserne til kamp eller vold. Austad skriver at Kirkens grunn inneholder ingen direkte 

oppfordring til ulydighet mot okkupasjonsmakten (Austad 1974, s168). Kirkens grunns 

budskap kommer fra biskoper som hadde vært hele sin embetstid i statskirken, men som nå 

trekker seg og etter hvert også størsteparten av kirken vekk fra assosiasjoner med 

okkupasjonsmakten. Austad trekker frem at poenget med Kirkens grunn var at kirken måtte 

protestere når staten la hindringer i veien for Guds ords frihet og det enkelte menneskes 

forpliktelse i tros- og samvittighetsspørsmål (Austad 1974, s172). En svakhet med kirkens 

grunn er at den omhandler kun kirken og ikke resten av samfunnet.   

Eivind Berggravs holdning til jødespørsmålet var ikke ofte tatt opp i skriftene Berggrav skrev 

under krigen. Jødespørsmålet var ikke Berggravs hovedfokus som leder i Den norske kirke i 

krigsårene. Dette betydde ikke at Berggrav ikke utalte seg om jødene i Norge. Austad trekker 

frem Berggravs oppgjør med den nasjonalsosialistiske livsanskuelse. Berggrav var også en 

kritikker av Alfred Rosenbergs «Mythos». Med denne kritikken skriver Austad at Berggrav 

avviste teorien om den ariske rases verdensherredømme, og at det ikke var en grunn til å 

nedvurdere det jødiske folket (Austad 2005, s219).  

Berggrav kom også i konflikt med Kirke og-undervisningsdepartementet når departementet 

kom med forslaget om å forby jøder å gifte seg med ikke-jøder. Argumentasjonen til Berggrav 

var at han mente at man på kristent grunnlag ikke kunne gå med på et slikt forbud. 

Argumentene mot et slikt forbud var at det gikk utover menneskeverdet og menneskeslektens 

enhet (Austad 2005, s220).  

Kirkens grunn nevner ikke jødene i noen av artiklene sine. I ettertid kan spørsmål stilles om 

hvorfor ikke nazistenes brutale behandling av jødene blir nevnt i det som i ettertid bli kalt for 

kirkens stridsskrift. Man kan også stille spørsmål om ikke dokumentet hadde fått en større 

tyngde i ettertiden om behandlingen av jødene hadde blitt nevnt. For det var prester i Norge 

som kritiserte nazistens jødepolitikk. Det kom også forslag fra prester på Vestlandet om å 

nevne jødene i Kirkens grunn. Berggrav, som var en av dem som utformet Krigens grunn, 

overbeviste resten av Kristent Samråd å ikke ta jødespørsmålet med i Kirkens grunn. Dette 

fordi man ikke ville provosere tyskerne ytterligere (Austad 2005, s220). Fokuset til Berggrav 

og resten av lederne i Kristent Samråd var altså ikke jødene når Kirkens grunn ble utformet. 

Hovedfokuset deres var heller å verne om Den norske kirkes selvstendighet og frihet (Austad 

2005, s220). Berggrav vernet altså om kirkens selvstendighet fremfor å ta andre religiøse 
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grupperinger i forsvar. Kirkens grunn dreier seg om hvorfor kirken måtte ha en plass i folks 

liv og i samfunnet.   

Etter Berggrav var satt i arrest på hytten sin i Asker, ble det vanskelig for ham å fortsette å 

delta i diskusjonen om jødeforfølgelsen. Men kirkeledelsen som fremdeles var aktive under 

krigen, fortsatte å uttale seg om nazistenes forfølgelse av jødene. Om Den norske kirkes 

ledelse gjorde nokk for å stanse jødeforfølgelsen, kan ses nærmere på. En aktuell bok som tar 

opp denne tematikken, er Marte Michelets «Hva visste hjemmefronten?». Man kan for 

eksempel lese kapitel 8 «Høymesse i Trondheim» (Michelet 2018, s97-117).    

Dokumentet kirkens grunn ble altså en klargjøring av kirkens teologiske grunnlag for den 

videre kirkekampen. Kirkens grunn skulle også tjene som motivasjon for prestene rundt om i 

landet. Biskopene ville at prestene også skulle legge ned sine embeter og bryte med statens 

kirkestyre, noe majoriteten av presteskapet gjorde (Austad 1974, s188-189).  

 

3.8 Andre viktige hendelser og skrifter for Berggrav.  

 

Eivind Berggrav, alene eller med andre, produserer mange uttalelser, brev og dokumenter i 

løpet av de første krigsårene. Foruten det jeg tar opp i denne oppgaven, har man blant annet 

Hyrdebrevet som ble gitt ut januar/februar 1941 som nevnes noen steder i oppgaven (Austad 

2005, s49). Berggrav skriver også mange rundskriv til presteskapet i landet på vegne av 

bispemøtet fra 1940 til 1942. En av de hendelsene som preget Berggravs de tre siste 

krigsårene, er husarresten hans på hytten hans i Asker. Berggrav og resten samrådet hadde 

sittet fengslet på grunn av «Kirkens grunn». Husarresten kom på ordre fra Quisling, som så 

dette som en løsning da de tyske nazistene hadde beordret Berggravs løslatelse fra fengsel 

(Heiene 1992, s356).     
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4. Sigmund Feylings handlinger og 

meninger som ekspedisjonssjef i 

kirkedepartementet under krigsårene.  

 

4.1 Hvordan Sigmund Feyling ble ekspedisjonssjef i kirkedepartementet.  

 

Sigmund Feyling ble medlem av Nasjonal Samling den 25. september 1940. Feyling kom inn 

i kirkedepartementet kort tid etter okkupasjonen av Norge. Etter å ha reist fra Egersund til 

Oslo, fikk Feyling tilbud om jobben som ekspedisjonssjef i Kirke og 

undervisningsdepartementets avdeling for kirke og presteskap. Han ble ekspedisjonssjef under 

kirke -og undervisningsminister Ragnar Skancke, denne stillingen ble han i resten av krigen 

(Norrman 1998, s52-53). Ansvaret for kirkedepartementets forsøk på å nazifisere Den norske 

kirke fikk Sigmund Feyling. Ragnar Norrman beskriver at Feyling var Nasjonal Samlings 

viktigste prest (Norrman 1998, s53).     

I Sigmund Feyling fikk kirkeminister Skancke en teolog som var enig i den ideologien som 

det nye statsstyret stod for. Kirkeministeren hadde i tiden før han ansatte Feyling som 

ekspedisjonssjef, fått brev som anbefalte Feyling, dessuten hadde Skancke fått med seg 

konflikten mellom Feyling og biskopen i Stavanger. Konflikten mellom Feyling og biskopen, 

dreide seg om at Feyling støttet nyordningen som hadde kommet med Nasjonal Samling. 

Thorsdahl trekker frem at Skancke likte Feylings synspunkter på det norske presteskapet. 

Skancke var selv klar over at prester som Feyling hadde det vanskelig fordi de hadde utrykt 

sympati offentlig for den nye statsmakten. For Skancke var Feyling den presten som skulle ta 

opp kampen med motstandsprestene (Thorsdahl 2017, s41).  
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4.2 Kirkedepartementet rolle under krigen.  

 

Hvilken rolle hadde kirkedepartementet under krigen? Kirkedepartementets profil ble tydelig 

markert under våren 1941. Departementet krevde rent politisk at statskirken skulle være lojal 

mot Nasjonal samling. Den teologiske profilen til departementet fikk samme meninger som 

den nå departementsteologen Feyling hadde. Teologien som hersket i departementet var 

hentet fra tyske 30-talls teologer og først fremst Paul Althaus (Norrman 1998, s86). Stat-kirke 

synet kom tydelig frem i blant annet i boken Stat og kirke til Sigmund Feyling, som 

departementet var med å promotere. Kirkedepartementet tok mer kontroll over kirken på 

vegne av den totalitære okkupasjonsmakten. Dette ser man blant annet i 1941 da 

kirkedepartementet gikk inn for å få kontroll på alle prestestillinger. Det er også flere 

hendelser man kan trekke frem. 27. september 1941 ble det bestemt at kirkedepartementet 

også skulle begynne å tilsette de som søkte vikartjeneste i kirken. Fra 23. oktober 1934 gjaldt 

også dette hjelpeprester. Dette var noe biskopene før krigen hadde hatt ansvar for (Norrman 

1998, s98).  

Sigmund Feyling og resten av Nasjonal Samling ville ikke ha en norsk kirkekamp. Dette 

trosset deres egen kirkeforståelse der det var kirkens totale lydighet mot staten som gjaldt. 

Den tyske okkupasjonsmakten hadde allerede med seg erfaringer fra den tyske kirkekampen, 

For nevne noe av det som skjedde i den tyske kirkekampen kan det trekkes frem at i mange av 

de protestantiske kirkene i Tyskland, fulgte man den tradisjonelle lutherske forståelsen om 

lydighet mot øvrigheten. Den katolske kirke derimot, fulgte ikke på samme måte den tyske 

nazistiske ideologien og gjorde motstand. Den katolske kirke grep blant annet inn og sa at 

ingen katolikker kunne tilslutte seg nazistpartiet. Nazister fikk heller ikke gå til nattverd eller 

delta i kirkelige handlinger (Norrman 1998, s29-30). En gjentagelse av den tyske 

kirkekampen ville man altså ikke ha i Norge. 
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4.3 Radioandaktene i norsk radio.  

 

Krigsårene bydde på mange forandringer i store deler av samfunnet. Det ble skiftet ut 

lærebøker i skolen og nye NS-prester overtok prestegjeldene rundt omkring i landet. Det 

norske folk fikk altså kjenne på en mer totalitær styresmakt som ville ha mer kontroll over 

alle aspektene ved folket. Dette gjaldt også hva folk fikk høre i norsk radio. I september 1940 

ble ansvaret for NRK overført til Kultur- og folkeopplysningsdepartementet. Radioandaktene 

som ble holdt i september og oktober dette året ble holdt av NS-prester. Ansvaret for 

andaktene skapte konflikt, og i 1941 var ekspedisjonssjef Feyling faglig ansvarlig for 

gjennomførelsen av andaktene (Norrman 1998, s66-67). En av de første konfliktene mellom 

Feyling og Berggrav, oppstod da Berggrav avviste Feylings forespørsel om å sende inn en 

preken for sensur. Prekenen skulle holdes på en gudstjeneste i Vår frelsers kirke og skulle 

sendes over radio. Berggrav avviste forespørselen fra Feyling ved å si at han ikke hadde for 

vane med å forholde seg til manus når han holdt preken. Feyling krevde altså forhåndssensur 

og fikk problemet med å få prester som ikke var NS-tilhengere med å stille opp på 

radioandaktene (Norrman 1998, s67).   
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4.4 Sigmund Feylings rolle rundt ordinasjonen av NS-biskopene.  

 

Årene 1942-1943 ble brukt til å fylle de tomme bispestillingene og prestestillingene etter 

embetsnedleggelsen i 1942. Kirkelig rådsmøtet ble dannet og skulle være en erstatning for 

bispemøtet. Dette rådet skulle bestå av ministerpresident Quisling, de nye biskopene i kirken, 

kirkeministeren og Feyling som kirkedepartementets ekspedisjonssjef. Kirkelig rådsmøtet 

skulle treffes så ofte Quisling eller kirkeministeren mente det var nødvendig. Møtet skulle 

ikke ledes av noen av biskopene, denne oppgaven skulle ministerpresidenten eller 

kirkeministeren inneha. Feyling fungerte som sekretær i møtet. Han var også sekretær når 

biskopene hadde egne møter som ble ledet av Oslobiskopen. Det ble gjennomført tre møter i 

kirkelig rådsmøte. Disse fant sted i 1942 og 1943 (Norrman 1998, s233).  

Spørsmålet var hvem som skulle ordinere de nye biskopene. Tidligere hadde Oslobiskopen 

som presses i bispemøtet ordinert nye biskoper. Etter at alle biskopene la ned embetene sine i 

1942, hadde man ingen ledende biskop som kunne foreta ordinasjonen. Hva mente så Feyling 

om dette? I foredraget «Kirke og Stat» som sitatet lengre ned er hentet fra, argumenterer 

Feyling ut fra §16 i Grunnloven. En mulig løsning hadde vært å tilkalle en utenlandsk biskop 

som var enig i ideologien og kirkesynet til Nasjonal Samling, men Feyling argumenterer slik: 

«Etter Grunnlovens §16, etter luthersk syn på bispeembete og ordinasjon, etter norsk 

rettsorden, må Ministerpresidenten ha myndighet til å bemyndige en fungerende biskop til å 

foreta innvielse av f.eks. den nyutnevnte Oslobiskop» (Feyling 1942a, s259).  
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De første bispevigslingene skjedde den 28 juni 1942. Domprost Einar Lothe i Nidaros 

forrettet og ordinerte Lars Føyland og Ludwig Daae Zwilgmeyer. Sigmund Feyling var 

tilstede i gudstjenesten sammen deler av den NS-regjerningen med ministerpresident Quisling 

i spissen (Norrman 1998, s231). Det som man kan legge merke til, var at Josef Terboven med 

flere av de høyt tyske profilerte mennene fra NS-regimet i Norge ikke møtte opp til denne 

gudstjenesten (Thorsdahl 2017, s100-101).  

Feyling hadde en aktiv rolle i planleggingen av bispevigslingen. Thorsdahl trekker frem at 

siden menighetsrådet i Vår frelsers kirke var så imot bispevigslingen, hadde Feyling kontakt 

med politiminister Jonas Lie for å planlegge sikkerheten. Menighetsrådet hadde truet med å 

stenge dørene til domkirken, så trusselen fra jøssing-miljøet var noe Feyling tok på alvor. 

Feyling gav ordre til politiet om å gjennomsøke både kjeller og sakristiet i kirken. Ut i Europa 

hadde det vært en eksplosjon i katedralen i Sofia, noe Feyling også var redd for skulle skje på 

ordinasjonsdagen (Thorsdahl 2017, s100).  
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4.5 Sigmund Feyling sitt syn på jødene.   

 

I et brev til SS Untersturmführer Erhard Böhm datert til oktober 1942 skrev Feyling at han 

holdt på med en ny bibelhistorie. Denne bibelhistorien inneholdt Feylings nytt syn 

jødedommen og Det gamle testamentet. «Det sterke og mandige ved Kristus-skikkelsen» var 

noe som manglet i den eksiterende gamle testament fortellingen, og det måtte fremheves. 

Feylings reviderte bildet av Kristus, mener Thorsdahl. Kristus skulle ligne mer den tyske 

fremstillingen (Thorsdahl 2017, s129).    

Sigmund Feyling ble intervjuet over telefon av den svenske journalisten Benkt Jerneck i 

november 1942 (Norrman 1998, s325). I dette intervjuet uttaler Feyling seg om 

jødedeportasjonene. Feyling mente at jødene hadde fått en menneskelig og rettferdig 

behandling ved å bli deportert vekk fra Norge. Thorsdahl nevner flere av Feylings 

argumenter. Jødene i Europa ble samlet på et sted, noe de skulle være lykkelige over. Feyling 

var også overbevist om at en dag ville jødene takke for deportasjonene. «Det gjaldt å handle 

med en kald hjerne og et varmt hjerte», mente Feyling. Om Feyling visste om 

konsentrasjonsleirene og den skjebne som møtte de norske jødene, er uvisst. Men ved slike 

uttalelser, kan man fort tolke dette som en rettferdiggjøring av de nazistiske 

konsentrasjonsleirene (Thorsdahl 2017, s129). 

I Norsk Kirkeblad fra 1942 henvises det til hva Feyling blant annet skriver i N. skuleblad. 

«Noen svar» handler hva Feyling mener om jødeforfølgelsene i Europa. Blant annet kommer 

det frem i artikkelen at det var feil å kalle jødeforfølgelsen i Europa for en forfølgelse. «Det er 

nå vel ikke riktig å betegne den tyske riksregjerings restriksjoner ovenfor jødene som 

jødeforfølgelse» (Feyling 1942b, Norsk kirkeblad, s132) er et av argumentene som brukes i 

artikkelen. Videre handler det om at den tyske statsmakten hadde planer om å gi jødene et 

større landområde et sted sør for Ekvator. Jødespørsmålet i Feylings kirkesyn, var altså ikke 

en sak man skulle ta tak i. For som det står i norsk kirkeblad: «Kirken kommer ikke til å ta 

initiativet til noen restriksjoner ovenfor jødene. Men kirken har plikt til å respektere statens 

forholdsregler ovenfor jødene» (Feyling 1942b, Norsk kirkeblad, s132). Kirken skulle ikke 

skulle ikke ta stilling når det gjaldt jødene, som samsvarer med Feylings kirkesyn som sier at 

kirken skal formidle statens moral og politikk. Kirken måtte innføre samme restriksjoner 

ovenfor jødene som staten.       
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4.6 Kirkedepartementet reaksjon på biskopenes embetsnedleggelse.  

 

Før biskopene nedla sine embeter, hadde de i Den norske kirke en kommunikasjon med 

kirkedepartementet. Kirkedepartementets svar til biskopene var underskrevet av minister 

Skancke, men hoveddelen av alle departementssvarene er det Sigmund Feyling som har 

forfattet (Norrman 1998, s138). Den 24. februar 1942 legger biskopene ned embetene sine. Til 

kirkedepartementet skriver Norges biskoper: «Etter det grunnlag som bispestillingen har i 

menigheter og presteskap finner vi at det er vår plikt å meddele dere at vi har sett oss tvunget 

til i dag å nedlegge bestyrelsen av våre embeder …» (Feyling 1942a, s223). Det som var med 

å utløste denne embetsnedleggelsen, var blant to hendelser. Innføringen av obligatorisk 

ungdomstjeneste og annekteringen av Nidarosdomen og anslaget mot domprost Fjellbu 

(Norrman 1998, s138). 

Den 1.februar 1942, ble Vidkun Quisling utnevnt til ministerpresident av den tyske 

Reichskommissaren. Det ble bestemt av kirkedepartementet at det skulle holdes en 

festgudstjeneste med sokneprest Blessing Dahle. Domprost Arne Fjellbu, som egentlig skulle 

ha hovedgudstjenesten denne søndagen, protesterte mot dette. Politiet nedla et forbud mot 

Fjellbus utsatte menighetsgudstjeneste og kirkedørene ble stengt.  Bare noen hundre 

mennesker hadde kommet seg inn i kirken. Molland skriver at for denne menigheten holdt 

Fjellbu domprosten gudstjeneste samtidig som en flokk på et parr tusen sang salmer utenfor 

(Molland 1972, s90-91). Kommunikasjonen mellom Fjellbu og Nidaros biskopen, og 

kirkedepartementet kommer frem i Feylings «Kirkelig hvitbok». Fra kirkedepartementet sendt 

til Nidaros biskopen kommer det blant annet frem at: «Biskopen forsvarer 

demonstrasjonsgudstjenesten kl. 14 ut i fra at det var klart at gudstjenesten kl. 11 «ikke kunde 

bli en alminnelig menighetsgudstjeneste» Det var departementets selvfølgelige forutsetning at 

gudstjenesten kl.11 ved sokneprest Blessing Dahle også skulle være vedkommende søndagens 

menighetsgudstjeneste for Domkirkens menighet med full anledning til så vel nadverd som 

barnedåp» (Feyling 1942a, s197). Videre skriver Feyling på vegne Skancke at Domprosten 

ikke holdt gudstjeneste utenfor domkirken av religiøse eller kirkelige grunner. Departementet 

legger ansvaret for hendelsen hos Fjellbu og ba biskopen i Nidaros påse at domprost Fjellbu 

ikke lengre misbrukte stillingen sin (Feyling 1942a, s197).         
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Det som er interessant med Kirkelig hvitbok, er at den ikke bare samler og viser 

kirkedepartementets telegrammer og brev, den viser også svarene departementet fikk fra blant 

annet Berggrav og domprost Fjellbu. I forbindelse med det departementet, ved Feyling, kalte 

for demonstrasjonsgudstjeneste, sendte domprosten i Trondheim et svar tilbake. Fjellbu svarer 

blant annet kirkeministeren og Feyling: «Jeg slår fast at min gudstjeneste kl. 14 ikke var 

avlyst. Det var ikke kommet melding hverken til Nidaros Biskop eller til meg om 

kirkeministerens ønske … Departementet betegner min menighetsgudstjeneste kl.14 som en 

demonstrasjonsgudstjeneste … Som menighetens tjener var jeg av den mening at menigheten 

ikke kan berøves sin gudstjeneste i sin egen kirke ved menighetens sjelesørger og forkynner, 

og denne rett vil jeg hevde» (Feyling 1942a, s199). Fjellbu avslutter brevet sitt med å erklære 

seg uskyldig i anklagelsen om en politisk demonstrasjon (Feyling 1942a, s199-201). 

Hvis man ser saken om Arne Fjellbus gudstjeneste utenfor Nidarosdomen den 1. februar 1942 

i lys av det Feyling skriver i Stat og kirke som jeg analyserer lengre ned i oppgaven, bryter 

Fjellbu med det kirkesynet Feyling har. Han har blant annet trosset statsmakten ved å holde en 

gudstjeneste som ikke var departementsgodkjent. Kirkedepartementet tolker dette, ut fra min 

lesning, Fjellbus gudstjeneste som en politisk handling. Dette bryter med Feylings syn som 

mener at kirken kun skulle forkynne evangeliet. Fjellbu hindret også i kirkedepartementets 

øyne Blessing Dahle, som var lojal mot Nasjonal Samling, i å holde en gudstjeneste der 

menigheten faktisk var til stede. Ingen av motstandere av Nasjonal samling hørte altså ordet 

bli forkynt på rett måte denne søndagen ut fra Feylings kirkesyn.      

Kirkedepartementet tok ikke direkte kontakt med bispemøtet da brevet fra biskopene om 

embetsnedleggelse ble kjent, skriver Norrman. Det kirkedepartementet derimot gjorde, var å 

sende et telegram til alle landets domproster som beordret dem til å midlertidig inntre i 

bispestillingene som nå stod tomme (Norrman 1998, s139). Feyling innser også fort at det er 

flere prester som ville følge biskopenes eksempel å legge ned embetene sine (Norrman 1998, 

s150).  Biskopenes embetsnedleggelse ble beskrevet som en demonstrasjon mot 

departementet. Bekymringen for at statskirkestyret skulle opphøre var stor innen 

departementet, både hos Skancke og Feyling. Norrman trekker frem at biskopenes mål for 

deres nedleggelse var at de ville legge press på Quisling til å oppløse statskirken. Målet var 

altså å få Quisling til å innkalle til et kirkemøte som skulle gi kirken selvstendighet. Hvis 

departementet med Skancke, Feyling og Quisling ville innfri dette, kunne både biskoper og 

prester fortsette sin demonstrasjon mot staten i en ny fri norsk folkekirke (Norrman 1998, 

s150). 
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Kirkens grunn leses høyt i 1. påskedagsgudstjenester rundt om i landet. En stor prosentandel 

av presteskapet i den norske kirke følger biskopenes eksempel den 5.april 1942 og legger ned 

sine embeter. Norrman skriver at Sigmund Feylings reaksjon på biskopenes brev var både 

positiv og negativ. Feyling skriver i en Fritt Folk artikkel som er datert 9. april 1942 at han 

mente at mange av biskopenes punkter var gode.  Men han holdt fremdeles fast ved 

tolkningen av Rombrevet 13, at man måtte anerkjenne både Nasjonal Samling og den nye 

ordningen for å få kunne jobbe som prest eller biskop. Feyling var også imot at man skulle 

legge ned statskirken kun fordi, slik Feyling så det, at det var noen av kirkens prester som la 

ned embetene sine. Det å bryte det 400 år lange båndet mellom kirken og staten ved at 

statskirken skulle forsvinne, var noe Feyling var sterkt imot (Norrman 1998, s156).   

Etter at både prester og biskoper hadde lagt ned embetene sine, var det blant annet opp til 

ekspedisjonssjef Feyling å fylle de stillingene som nå var tomme. Norrman skriver at i januar 

1943, regnet Feyling på hvor mange av landets prestestillinger som nå var tomme på grunn av 

embetsnedleggelsen. I all hovedsak førte Feyling tall på bispedømmenivå. Det som er 

interessant i Norrmans tolkning, er at Feyling oppgir et høyere tall for prester som fremdeles 

var i tjeneste enn hva DMK senere gjorde (Norrman 1998, s158).  
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4.7 Stat og kirke av Sigmund Feyling.  

 

«For Gud, Fører, folk og fedreland» er ordene som innleder Feylings bok «Stat og kirke- 

Kirken og den nye tid». Sigmund Feyling skrev boken i 1941, og, den inneholder Feylings 

syn og meninger om stat og kirke forholdet. (Feyling 1941a, s9) Han argumenterer i dette 

skriftet for en kirke som ikke er over eller under staten, men i staten. Boken hans fremhever 

også deler av hans beundring for den tyske teologen Paul Althaus. I kapitel 8 henviser han til 

Althaus når det gjelder kirken og den nye tiden. Feyling tar opp i dette kapitlet at kirken må 

forkynne om at samfunnet har kommet inn i ny tid. Althaus-sitatet Feyling kommer med, sier: 

«Kirken ble i det hellige og det aller helligste, og det var ikke å se i forgården. Ikke undres på 

at forgården nå er i begrep med å utgi seg for det aller helligste» (Feyling 1941a, s53-54).    

4.7.1 Om bokens oppbygning 

Norrman trekker frem at Feylings bok inneholder ti korte kapitler der han redegjør hvorfor 

kirken skulle akseptere den totalitære statsstyret og kirkedepartementet (Norrman 1998, s82). 

«Stat og kirke» er en bok med meninger som både er religiøse og politiske. Sigmund Feyling 

baserer Stat og kirke på tre artikler, derav to artikler han skrev i tidsskriftet Fritt folk og på et 

radioforedrag han holdt på NRK-radio. I tillegg kommer den nye teksten han skrev for boken.  

Radiotalen han baserer Stat og Kirke på ble holdt på radio 20.februar, snakket han om det 

historiske perspektivet til Den norske kirke. Kirken i Norge hadde en 900 år lang tradisjon, 

mens statskirken hadde eksistert i 400 år. Av alle kirkene i Europa var det ingen som var så 

knyttet til staten slik Den norske kirke var (Norrman 1998, s83). Boken bygger altså på et tett 

stat-kirke bånd, og det er dette Feyling baserer sin argumentasjon på.   
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4.7.2 Feylings autoritetsforståelse.  

 

Hvem som hadde makten i samfunnet og om man skulle høre på okkupasjonsmakten, er noe 

Feyling tar opp i boken sin. Bokens mål var å få norske prester til å innse at Norge var inne i 

den nye tiden. Feyling retter også en kritikk mot dem som ikke fulgte den nye norske 

statsmakten. I begynnelsen av boken begynner Feyling med en utlegning om at kirken i 

mange år allerede har lagt merke til at autoritet, lydighet og kristen moral hadde blitt svekket i 

folket. Med et folk som hadde fått mer autoritetsforakt, mente Feyling at den gamle norske 

disiplinen folk hadde fått fra hjem, skole, stat og kirke, hadde blitt ødelagt. Når denne 

autoriteten for samfunnets institusjoner stadig ble mer og mer ødelagt, mente Feyling at 

skylden lå hos en stadig mer voksende individualisme. Liberalismen førte folk ikke bare 

lengre bort Gud, men også fra Luther, mente Feyling (Feyling 1941a, s10-11).  

4.7.3 Feylings statsforståelse.  

 

Den norske statskirken falt under paragraf §2 i Grunnloven. Paragraf §2 forpliktet staten til å 

opprettholde den evangelisk-lutherske religionen i både kirke og skole (Norman 1998, s83). 

Feyling tar opp i boken sin at staten har en frihet ovenfor kirken. I boken hans står det: 

«Kirken har heller ikke rett til å kreve av staten at den skal avlegge kirken regnskap for 

hvordan den utfører sine oppdrag. Staten er dirkete ansvarlig for Gud for gjennomførelsen av 

sine oppdrag» (Feyling 1941a, s47). Kirken har altså meldeplikt for staten, men staten har 

ikke meldeplikt ovenfor kirken. 

Luther tillegger staten flere funksjoner, mener Feyling. Staten er ikke bare den myndigheten 

som skal opprettholde lov og orden. Staten skal blant annet opprette skoler. Embeter i staten, 

kunne i Feylings øyne sammenlignes med Faderens embete som igjen er henvisning til Martin 

Luthers store katekisme (Feyling 1941a, s14). «All annen øvrighet har nemlig sitt 

utgangspunkt og grunnlag i foreldremyndighet» skriver Luther. I den store katekismen står det 

videre at hvis barn mangler noen med fedremyndighet, skal denne myndigheten overdras til 

andre (Luther 2001, s72).  Feyling skriver at i en totalitær stat angår ikke oppdragsdelen bare 

hjem, skole og kirke. Oppdragelsen angår også staten, skriver Feyling (Feyling 1941a, s15). 
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Hvis man går til Luther for å sammenligne hva Feyling sier om statens rolle i oppdragelsen av 

den kommende generasjonen, må man se på hva Martin Luther skriver i den store katekisme 

om det fjerde budet: «Du skal hedre din mor og din far», her skriver Luther at man kan dele 

opp tre slags fedre i dette budet: blodets, husets og landets fedre og de åndelige fedrene som 

kommer i tillegg til de tre andre. Åndelige fedre utfører ikke en farsgjerning på samme måte 

som faren i huset eller landet. Åndelige fedre kan nemlig bare kalles de som styrer og leder 

oss med Guds ord (Luther 2001, s75). Luther henviser videre til Paulus: «Jeg avlet dere i 

Kristus Jesus ved evangeliet» - 1 Kor.4:15  

Staten hadde også sin oppgave å ta seg av oppdragelsen for den oppvoksende slekt skriver 

Feyling. For at dette skal kunne skje, mente Feyling at det forutsetter at kirken har innprentet 

riktig rettsfølelse og moral i folket (Feyling 1941a, s29). Kirken skulle forkynne at man skulle 

følge det nye statsstyret.  

Sigmund Feyling rettferdiggjør det å utføre straff i Stat og Kirke. Han skriver at det er statens 

rett til å anvende straff. Denne tanken handler om at siden staten er Guds representant på 

jorden, hadde staten rett til å utføre straff (Feyling 1941a, s30).   

Ifølge Feyling fikk kirken også fordeler av å være en statskirke. Feyling mente at kirken 

hadde fått en enestående mulighet til å nå hele det norske folket. Det var en kirke der folket 

var over hele landet, og presteskapet hadde fått muligheten til å forkynne ord og sakrament i 

kirken fordi staten hadde lagt til rette for dette. Feyling argumenterer for at det var få andre 

samfunnsinstitusjoner hadde samme muligheter som kirken hadde (Feyling 1941a, s47).  

Feyling mente at i motsetning til marxismen, vernet Nasjonal Samling om kristendommens 

grunnverdier. Han mente også at Nasjonal Samling hadde de rette statsmennene som skulle 

styre staten slik at folkets religiøse liv skulle vernes. Quisling var blant annet en slik 

statsmann som skulle ta på seg den oppgaven. «Vi har i dag fremfor alt mannen. Den mann 

som er en Guds gave til det norske folk i dag, Vidkun Quisling» (Feyling 1941a, s38).  
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4.7.4 Feylings kirkeforståelse.  

 

«Gud har gitt kirken den oppgave å forkynne evangeliet for vårt folk og utføre sin gjerning 

som menighet innen folket, uansett hvilket statsstyret folket har» (Feyling 1941a, s14).  

Feyling legger vekt på det historiske gjennom hele «Stat og kirke». For å argumentere for at 

staten fremdeles skulle lede en statskirke, skriver Feyling at det å ta kirken ut av det norske 

folk ville være å bryte med en 900 års lang tradisjon (Feyling 1941a, s20). Feyling ville ha en 

aktiv statskirke, som gjorde at staten får et folk som lydig og som fulgte makthaverne. Dette 

er tydelig når Feyling skriver at Kirken står ikke over staten, den står ikke under staten, den 

står ikke sideordnet med staten. Den står i staten med et oppdrag fra Gud (Feyling 1941a, 

s21). Er kirke og stat det samme for Feyling? Det han reagerer på er at kirken og kirkens 

menn gjennom krigen gjør noe annet enn hva hans egen kirkeforståelse tilsier. Staten og 

kirken har i Feylings syn tette bånd: «Vår fromhet blir over åndelig dersom vi ikke har mot til 

å takke Gud for en bestemt politisk befrielse» (Feyling 1941a, s57) 

Sigmund Feyling mente gjennom hele sin tid i kirkedepartementet at den geistlige makts, altså 

presteskapet og biskopene, eneste oppgave i samfunnet, var å forkynne ordet på rett måte. Det 

å forkynne ordet, skal ikke være et hinder for det verdslige styret. Kirken skulle altså ikke si 

noe som kunne komme på tvers av den politikken NS drev med. Så trengte det verdslige styret 

kirken? Feyling mente absolutt at kirken hadde en nødvendig rolle samfunnet. Kirken trengtes 

fordi det verdslige styret har andre ting å gjøre enn å forkynne evangeliet. Forkynnelse av 

evangeliet trengtes for at moralen fremdeles skulle eksistere i folket (Feyling 1941a, 42): 

«Rett forstått er altså Guds rike ikke opplevelsen, men oppfyllelsen av den nasjonale lengsel 

og forventing» (Feyling 1941a, s58).  

Hadde kirken så noen frihet? Feyling skriver at «Kirkens frihet består for det første i retten til 

offentlig forkynnelse. Denne rett kan ikke kirken gi avkall på, dersom den ikke skal forråde 

det oppdrag den fikk av Herren til å forkynne evangeliet for all skapningen» (Feyling 1941a, 

s42-43). Videre argumenterer også Feyling for at kirkens frihet handler om kirkens rett til å 

være en misjonsmenighet. Han kritiserer at statskirken, gjennom staten, tidligere hadde brukt 

penger på det han kaller hedningmisjon når disse pengene kunne ha gått til å drive arbeid 

hjemme i Norge. Feyling stiller spørsmål om pengene som hadde blitt donert til 

hedningmisjonen har gitt valuta for pengene (Feyling 1941a, s43-44). Misjonsarbeidet i 

Feylings øyne har vært til store vekkelser rundt omkring i landet og gir misjonsarbeidet all 
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heder i å gi Norge en rik religiøs litteratur og en sterk kristelig presse (Feyling 1941a, s44). 

Det siste han tar opp i kirkens frihet er kirkens rett til å bli organisert og administrert etter sin 

egenart. Han trekker frem at staten har det kirkelige lovgivningsmyndigheten, samtidig som 

han skriver «Statens medvirkning i kirkelovgivningen kan bare ha til hensikt å hjelpe kirken 

til på beste måte å løse sin oppgave i folket» (Feyling 1941a, s45).        

4.7.5 Den kristne moralens viktighet. 

 

Var det en ting kirken var god til ifølge Feyling, var det å holde i liv i den kristne moralen i 

folket. Med god moral fikk staten et folk som var enklere å håndtere. Man fikk også et folk 

som fulgte reglene og ideologien statsstyret satte. Når religionen var i folket, var den 

moralens sterkeste vern. Staten trengte altså kirken for å fylle sin rolle som den autoritære stat 

(Feyling 1941a, s42).  

4.7.6 Feylings Bibelbruk i «Stat og kirke».  

 

Romerne 13. er det bibelstedet Sigmund Feyling henviser flere ganger til i «Stat og kirke» for 

å fremme sitt syn på kirke-stats forholdet. Denne delen av Romerne 13 sier blant annet 

«Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å 

være redd»- Rom 13:4. Rom. 13 kan tolkes i begge retninger, både av Feyling, men også av 

Berggrav. Rom 13. tolkes av Feyling blant annet på denne måten: «Paulus taler på dette sted 

om staten bare så langt den forelå som en virkelighet og som et problem for de kristne i Rom, 

nemlig som en rettsstat» (Feyling 1941a, s14).  
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4.7.7 Den norske kirke. 

  

Statskirken for Feyling var en norsk kirke. Den nasjonale kirken stod sterkt hos Feyling. 

Statskirken før 1940 var noe annet enn hva statskirken etter 1940, hvis man leser Feylings 

beskrivelser. Statskirken under den nasjonalsosialismen var en kirke som var del av den nye 

tid. Feyling bruker også deler av «Stat og kirke» på å argumentere for at kirken måtte 

akseptere den nye statsmakten. Hvis ikke kirkens menn ville slutte seg til det 

nasjonalsosialistiske styret, ville forholdet mellom kirken og staten bli skadet. Med et skadet 

forhold til staten ville ikke kirken kunne regne med staten i fremtiden. Feyling skriver at faren 

for at kirken kan komme for sent til den nye tid, var foreliggende. Han konkluderer med å si 

at «stat og kirke» boken var et bidrag til drøftelsen av et positivt samarbeid mellom stat og 

kirke. Det sterke forholdet Feyling har til statskirken, kommer frem når han håper på at det 

ikke kommer en tid der det er alvorlig fare for konflikt mellom stat og kirke. Feyling mente at 

det hadde verken kirken eller staten noe å tjene på (Feyling 1941a, s75-76). Gjennom hele 

boken prøver Feyling å tydeliggjøre at kirken trenger staten og at staten trenger kirken 

(Feyling 1941a, s76).  

4.7.8 Bruken av Stat og kirke under krigsårene.  

 

Den 26. mai 1941 ga kirkeminister Skancke Feylings Stat og Kirke til alle menighetsprester i 

kirken. Likesom Feylings Liv og Lære ble denne boken også en del av okkupasjonsmaktens 

propaganda. Kirkeministeren hadde et håp om at boken skulle være med på å overbevise flere 

av prestene til å innse at den nye tid hadde kommet. Det var også et håp om at boken skulle 

være med på at kirken skulle akseptere det nye nasjonalsosialistiske styresettet og ikke minst 

kirkedepartementet (Norrman 1998, s82).  
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4.8 Feylings katekisme «Liv og Lære».  

 

Feylings bok «Liv og lære» ble skrevet som en katekisme for barn og ungdom allerede før 

krigen, og ble gitt ut første gang i 1937. Den ble revidert og gitt ut igjen i 1941. Katekismen 

ble i 1941 departementsgodkjent som en lærebok i kristenlære beregnet for den avsluttende 

kristendomsopplæringen i folkeskolen (Feyling 1941b, s2-3). Dette inngikk i det nye 

okkupasjonsstyrets propaganda taktikk. Flere lærebøker i kristendomskunnskap ble inndratt i 

folkeskolen og erstattet av denne, deriblant ble Feylings katekisme «Liv og Lære» en 

erstatning for de øverste klassetrinnene i folkeskolen. Departementet fikk altså en bok som 

gjenspeilet den teologien man ville at barn og unge skulle læres opp i. Liv og lære ble en 

katekisme som prøvde å formidle et tett forhold mellom stat og kirke (Norrman 1998, s71-

72).  

Politikk ideologi kom altså inn i kristendomsopplæringen i skolen med «Liv og lære» 

katekismen. Dette kommer for eksempel frem når Feyling skriver statsstyret i «Liv og Lære»: 

«Har du tenkt over at dine foreldre, din skolebestyrer, lensmannen … presten, biskopen, 

fylkesmannen, statsstyret, er øvrigheten som er innsatt av Gud, og at du skylder dem lydighet? 

Fremfor alt skylder vi Føreren og statsstyret lydighet. Å sette seg opp mot øvrigheten og mot 

staten er å stå Guds ordning imot og medfører straff» (Feyling 1941b, s24)    

4.8.1 Reaksjoner på «Liv og Lære». 

Det kom flere reaksjoner på Feylings bok både første gang boken ble gitt ut i 1937 og i 1941 

da boken hadde blitt revidert. Reaksjonene kom fra flere hold både innenfor skole og kirke. 

Liv og lære ble anmeldt som en katekismeforklaring. I anmeldelsene ble særlig Feyling 

kritisert for sin forklaring av det fjerde budet. Kåre Norum, redaktøren for Norsk skoleblad, 

anmeldte boken i 1941. I Norums kritikk av Feylings «Liv og lære», ble Feyling kritisert for 

at han mente at «Hensynet til folket må gå foran andre hensyn». Norum mente at dette slike 

uttalelser ikke var rett å ha med i en lærebok i kristendom. Norum mente at man ikke kunne 

lære barna å sette «Føreren og statsstyret» foran Gud. Man kritiserte altså Feyling for å dra 

samtidens politikk inn i en lærebok (Norrman 1998, s75). 

Norum kritiserte også Feyling for å skrive om solkorset i en katekismeforklaring. Feyling 

skriver dette om solkorset i «Liv og Lære»: «Som solen er Jesus den store lyskilde for alle 

mennesker … Også for oss nordmenn har solen fra gammel tid vær en budbringer fra Gud. 

Hvilken konge var det som satte solkorset på alle hærskjold? Nå skal det gamle 
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solkorssymbol på en ny samle det norske folk om Norge og om Gud» (Feyling 1941b, s52-53) 

Solkorset var, slik Norum så det, et hedensk symbol som var kun gjort til et kristent symbol 

på grunn av politikken som var herskende på den tiden. Norum mente at man heller måtte 

trekke frem Kristi kors som det fremste symbolet i kirken. Kritikken av «Liv og Lære» 

omhandlet altså blant annet at Feyling ville fremme et nytt symbol som skulle erstatte det 

kristne korset (Norrman 1998, s75). 

I debatteten rundt bruken av solkorset var det forskjell mellom hva Nasjonal Samling mente 

og hva Kristen samling mente. Kristen samling var aldri noen NS-organisasjon og tok derfor 

heller aldri i bruk solkorset. Nasjonal Samling derimot tok i bruk det kristelige Solkorset eller 

Olavmerket som det også kaltes, fordi man brukte olavsarven i politisk. NS-biskopen Lothe 

sa: «Stiklesstadslaget raser enno her i landet. Det raser også der ute i verden». (Morland 2016, 

s64) Forskjellen mellom NS-partiet og NS-kirkenettverket, Kristen Samling, var altså små, 

men forskjellen var der. Man kan også tolke at det til tider var flytende overganger mellom 

NS-partiet og Kristen samling-bevegelsen. Sigmund Feyling var medlem av Kristen samling 

og aktiv i Oslolaget under krigen i tillegg til blant annet å være ekspedisjonssjef i 

kirkedepartementet (Morland 2016, s64).          

4.8.2 Sammenligning av «Liv og lære» fra 1937 og 1941.  

Fra «Liv og lære» utgis i 1937 til den igjen utgis i 1941 blir boken forandret en god del. Blant 

annet kan man se på forskjellen mellom forklaringen av det fjerde budet «Du skal hedre din 

far og din mor» i 1937 med hvordan forklaringen står i 1941. I 1937 tar forklaringen av det 

fjerde budet utgangspunktet i hjemmet. «Dette bud handler om hjemmet. Hjemmet er en av de 

største gaver Gud har gitt oss mennesker» (Feyling 1937, s22). I 1941 er denne åpningen av 

forklaringen forandret til: «Dette bud taler om landet. Vårt land. Norge. Siden våre fedre har 

bodd her i mange hundre år, kaller vi det fedrelandet» (Feyling 1941b, s23).  Fra 1937 til 

1941 har altså denne forklaringen byttet fokuset fra hjemmet til landet. Der Feyling snakker 

om borgernes rettigheter i 1937, har dette i 1941 blitt til at folket må ha lydighet til Føreren og 

statsstyret.  
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Min lesning av Feylings to versjoner fra 1937 og 1941 gir et inntrykk av at Feyling har gått 

fra å se på kristendomslæren i konteksten av hjemmet til en kontekst av landet. 

Kristendomsopplæringen har for Feyling i 1941 blitt mer statens ansvar enn hjemmet ansvar. 

Min tolkning av 1941-utgaven viser at det ikke lengre bare er en kristendomsopplæring for de 

høyere nivåene i folkeskolen, men også en opplæring av den yngre generasjonen i en bestemt 

politisk ideologi, nemlig Nasjonal Samlings.   

4.8.3 Forsvar og kritikk til boken «Liv og Lære». 

 

J.Eldal har en artikkel som er gjengitt i Kirkelig hvitbok, og den har en annen tone enn 

Norum. Eldals artikkel er mye mer positiv til Feyling og kritiserer kritikken til Norum. Norum 

kritiserer Feyling unødvendig og forholder seg ikke til saken, mener Eldal. Han begynner 

kritikken med å si at dette var den første læreboken han viste om som bar så preg av Nasjonal 

Samlings ideologi og ånd. Eldal mener at bruken av solkorset inngikk i N.S sitt arbeid om å 

bygge opp sitt folkereisnings arbeide på kristendommens faste grunn. Eldal oppfordrer sine 

lærerkollegier til å «Ta for dere denne boken. Gå den igjennom stykke for stykke- uten 

fiendtlig forhåndsinnstilling og antipati, og dere vil finne at dette arbeide virkelig betegner 

noe nytt, ikke i form og pedagogisk fremstillingskunst, men i ånd og tone» (Feyling 1942a, 

s74-75).    

«Liv og Lære» var ikke en bok anbefalt av biskopene verken i 1937 eller i 1941. Til 

kirkedepartementet skrev Eivind Berggrav at siden biskopene hadde et ansvar for hva som ble 

lært i kristendomsundervisningen i skolen, kunne ikke biskopene gi boken sin godkjennelse. 

Dessuten kritiserte Berggrav departementet for å ikke gi biskopene mulighet til å se på boken 

før den ble godkjent som lærebok i kristendomsundervisningen. Brevet til Berggrav står 

gjengitt i Kirkelig hvitbok (Feyling 1942a, s78).   

I Kåre Norums kritikk og Berggravs kritikk av Feylings bok er det påpekt at den ikke er 

godkjent av de som hadde ansvar for kristendomsundervisningen. Kirkeminister Skancke 

svarer dette med å si at boken hadde blitt fremlagt for Det teologiske fakultet, 

Menighetsfakultetet, Rikets biskoper og skoledirektørene allerede, nemlig av departementet 

den 12.april 1939. Dette gjaldt altså første utgaven av boken. Kirkeministeren mente at boken 

ikke trengtes å legges frem på nytt. Dette til tross for at boken hadde blitt revidert før andre 

utgivelse i 1941 (Feyling 1942a, s68-69). Skancke avslutter sitt forsvar av Feylings bok med å 
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skrive: «Anmelderens saklige innvendinger mot boken finner ikke departementet grunn til å 

imøtegå her» (Feyling 1942a, s69). 

For å se på kritikken av Feylings bok som omhandler det politiske, kan man se på det som ble 

skrevet i «Norsk kirkeblad» i 1942. Dette står gjengitt i «Kirkelig Hvitbok». Her pekes det på 

at Feyling helt klart innfører politiske formuleringer i kristendomsundervisningen.  Det står 

videre at det var kirkens forutsetning å påse at kristendomsundervisningen helt og holdent 

skulle være innstilt på forkynnelsen av Kristi evangelium. Feyling blir også kritisert for å 

være for uklar. «Liv og lære» var en bok som først og fremst var en lærebok for barn (Feyling 

1942a, s78-79).  

Sigmund Feyling svar på kritikk til boken «Liv og lære».  

Sigmund Feyling argumenterte selv for sin bok i Aftenposten den 25. november 1941. 

Artikkelen hans er også gjengitt i «Kirkelig hvitbok».  Han skriver at boken understreker 

kristendom anvendt i det praktiske liv. Det han selv mener er nytt med 1941, utgaven er at 

hans tydeliggjøring av den nye tid og understrekningen av lydighet mot øvrigheten, statsstyret 

og Føreren. Feyling henviser til at dette har kommet tydelig frem i det fjerde budet. Han 

avslutter artikkelen med å si at den svarer på kritikken boken hadde fått om lydighet til 

Føreren og solkorset. Han besvarer kritikken med å si «Men det tør hende at før disse 

London-lyttende sinkere i vårt folk har fått sukk for sig, så har den norske barneverden samlet 

sig om Føreren og under solkorseflagget» (Feyling 1942a, s83-85).  

«Liv og lære» får status som lærebok i folkeskolen fordi Feyling tilpasser den til Nasjonal 

Samlings ideologi. NS-styresmakten får på sin side en lærerbok i kristendom de kan trygt 

sende ut til alle skolene i Norge. Lærere blir altså tvunget til å gjøre sin undervisning politisk. 

Den største forskjellen mellom 1937-utgaven og 1941-utgaven er nettopp hvor sterk politisk 

tilhørighet den får. Undervisningen i kristendom ble altså med «Liv og lære» og det at andre 

lærebøker ble forbudt, tilpasset det totalitære styresettet som Norge hadde fått med Nasjonal 

samling og den tyske okkupasjonen.  Selv om «Liv og lære» fikk massiv kritikk fra lærere og 

biskoper, fant også Feyling støtte i lærere som J.Eldal. Spørsmålet er jo om Feyling i det hele 

tatt hadde trengt å svare på kritikken han får når man hadde den totalitære statsmakten på sin 

side. 
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4.9 Kirkelig Hvitbok  

 

Sigmund Feyling var, som tidligere nevnt, den viktigste teologen for kirkedepartementet i 

krigsårene. Feyling stod altså med ansvaret for nazifiseringen av Den norske kirke (Norrman 

1998:53). Han forfattet hoveddelen av all kommunikasjon mellom kirkeministeren og til 

kirkeledere, som Berggrav, i Den norske kirke. Teologien som kom ut av kirkedepartementet 

var altså fra Feyling og ikke kirkeminister Schanke. Dette kommer best frem i Kirkelig 

Hvitbok: «Hensikten med «Kirkelig hvitbok» er å gi det norske kirkefolk anledning til å gjøre 

seg opp en selvstendig mening om de forhold som har ført at den nuværende beklagelige 

situasjon i vår kirke» (Feyling 1942a, s5). Sitatet er hentet fra Feylings forord til boken. 

Boken er datert mai 1942, altså kort tid etter at «Kirkens grunn» hadde blitt lest opp i landets 

kirker.    

Kirkelig Hvitbok ble gitt ut med Sigmund Feyling oppført som redaktør. Boken er samling av 

dokumenter som handler om det som forgikk av kommunikasjon mellom departementet og 

Den norske kirke. Feyling mente at boken ville gi svar på spørsmål om hvorfor staten gikk inn 

og blandet seg i kirkens lære og forkynnelse. Boken ble i sin tid stoppet av tyskerne som 

mente at bokens innhold ikke tok seg godt ut for kirkedepartementet eller den tyske 

okkupasjonsmakten (Norrman 1998, s177). Norrman trekker frem at Kirkelig Hvitboks 

samling av dokumenter ikke er fullstendig. Til tross for dette ble Kirkelig hvitbok en utførlig 

og klargjørende dokumentsamling, skriver Norrman. Dette er en unik bok, siden den strekker 

seg fra biskopenes første hyrdebrev til departementets reaksjoner på at prester og biskopens 

embetsnedleggelse etter påsken 1942 (Norrman 1998, s178).   
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4.9.1 Kirke og Stat – Foredrag av Sigmund Feyling. 

 

Sigmund Feyling holder foredrag i Universitets Aula fredag den 27. mars 1942. Foredraget i 

sin helhet er gjengitt i Kirkelig Hvitbok. I dette foredraget legger Feyling ut om de kirkelige 

forholdene i Norge. Han legger ut om hva det faktisk kostet staten å opprettholde statskirken. 

Argumentet han igjen og igjen kommer med, baserer seg på Olav den hellige. Under 

underoverskriften «Den norske folkekirke er en statskirke», begynner Feyling med: «Det var 

den, den gang de norske konger fra Olav den Helliges tid personlige utnevnte kirkens 

biskoper og gjennom disse ledet kirken» (Feyling 1942a, s256). Videre argumenterer Feyling 

for at kirken i Norge er et statsanliggende. Kirken settes altså i på linje med skolevesenet og 

fattigvesenet (Feyling 1942a, s256). «La meg få si noe mer om hva det innebærer at Den 

norske kirke er en statskirke. Det vil si at retten til å gi lover for kirken og den øverste 

forvaltningsmyndighet i kirkelige saker ligger hos Ministerpresidenten, regjeringen og 

kirkedepartementet» (Feyling 1942a, s257). Feyling argumenterer altså at all kirkelig makt 

ligger i statsmakten.  

Ministerpresident Quisling har altså overtatt som kirkens overhode siden Kongen ikke lengre 

er tilstede i landet.  I foredraget kommer det tydelig frem hvor sterkt statssynet til Feyling er. 

En sterk totalitær stat er det eneste håpet for en velfungerende statskirke. Han legger også all 

kirkelig makt til Quisling, blant annet: «Derfor er det Ministerpresidenten som har rett og 

myndighet både til å utnevne en biskop og å overdra han det kirkelige tilsynsmannsembete 

ved bemyndiget ordinator. Når Ministerpresidenten i regjeringsmøte utøver sin myndighet 

etter §16 så fungerer regjeringen faktisk som et kirkeråd for Den norske kirke» (Feyling 

1942a, s258). Feyling går altså bort fra det biskopene fikk igjennom før krigen, at kongen 

forpliktet seg til å forhøre seg med biskopene i saker som gjaldt kirken. Feyling fremmer også 

ministerpresident Quisling som kirkens overhode. I kraft av at kongen ikke lengre var i landet, 

erstattet altså Quisling kongen som kirkens overhode. Videre i foredraget blir Vidkun 

Quisling fremstilt som den norske kirkes og kristendommen i Norges største beskytter: «Vår 

fører, Vidkun Quisling, er selv den største garanti for at kirke og kristendom også i de 

kommende år vil få gode arbeidskår i vårt land» (Feyling 1942a, s261). 
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Sigmund Feyling er altså en viktig brikke når det kommer til å drive den NS-drevne 

statskirken i krigsårene. Fra departementshold får han tungt ansvar for kirken. Feyling er også 

tilstede under viktige hendelser i NS-kirken. Han er tilstede på de aller fleste møtene der 

kirkelige saker blir tatt opp. Det at hans teologi farger hva kirkeminister Skancke mener i 

teologiske saker, sier vel hvor mye makt han hadde. Målet for NS-styret når det gjaldt kirken 

og kirkekampen, var nok fra tysk ståsted å ikke få den samme situasjonen man hadde fått med 

den tyske kirkekampen. Feyling er altså med som teolog for å være med å skape en teologi 

som passet okkupasjonsmakten. 
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5. Avsluttende drøftelse og konklusjon. 

5.1 Luther og lydigheten mot staten. 

 

Må kristne være lydige mot staten samme hva som skjer i samfunnet? Det er et av de store 

spørsmålene som Feyling og Berggrav har to forskjellige syn om. Heiene skriver i sin artikkel 

i Teologisk tidsskrift at denne diskusjonen også hadde eksitert allerede i mellomkrigstiden. 

Det var flere norske teologer som mente før krigsutbruddet at kristne skulle være lydige og 

lojale mot øvrigheten som var innsatt av Gud. Dette var den klassiske forståelsen av luthersk 

statssyn (Heiene 2018, s8).  

Berggrav, som nevnt tidligere, prøvde å forandre denne totale lydighetsmentaliteten hos 

kirken og folket. Han stilte spørsmålet hvor grensen gikk for denne lydigheten.  Svaret hans 

når staten stiller totalkrav mot befolkningen som ville se på det Heiene kaller «åndelige 

selvstendighetsytringer» som statsfiendtlig opposisjon, er at lojalitet må vike overfor 

statsmakten (Heiene 2018, s9-10). Lojaliteten mot staten må vike hvis den går på bekostning 

av forpliktelsen med Gud.  

I mellomkrigstiden ser man ikke på staten som en fiende for den forpliktelsen kristne hadde 

overfor Gud. Staten var på dette tidspunktet med på og bidrar til denne forpliktelsen først 

fremst ved å støtte opp under statskirken. I mellomkrigstiden hadde man altså ikke en grunn 

til å ta tak i spørsmålet om Luthers syn på lydigheten til staten. Berggrav fikk først muligheten 

til å utvikle en annen teologi for Luthers syn på lydighet når den okkuperende statsmakten blir 

en fiende av folket. I starten av krigen mente Berggrav at det gjaldt å forholde seg til den 

gjeldende retten. Okkupasjonsmakten måtte følge stedets rett, ifølge Berggrav, som selv 

grunnet dette argumentet med Haag-konvensjonens bestemmelser og Grunnloven (Heiene 

2018, s10). «For den kristne og for kirken står Guds ord og den i Guds ord bundne 

samvittighet over all menneskelig makt og rett hvis det blir konflikt i det aller dypeste» 

(Heiene 2018, s10-11). Et spørsmål man kan stille seg er om Berggrav begrunner de fleste av 

sine argumenter om en luthersk ulydighet mot staten i andre dokument, som Haag-

konvensjonen- og ikke i Luther selv. Berggrav trekker helt klart inn Luther i argumentasjonen 

sin, men hadde det vært like troverdig ovenfor datidens lesere om han ikke hadde tatt inn rene 

politiske dokumenter som ikke hadde tyngden sin i religiøse forståelse av situasjonen? 
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Hvis man går nærmere inn på Berggrav og Feylings Luther-argument handler det i all 

hovedsak om to forskjellige tolkninger av Luthers toregimentslære. Heiene trekker frem at det 

var en forskjell på om Berggravs syn handlet om det må være en enhet og en sammenheng 

mellom det åndelige og det verdslige styresettet. Det kan også rettes kritikk Berggrav når han 

argumenterer for ett regiment i stedet for to regimenter. Det var en grunn for at Luther mente 

det var to regimenter. Man kan mene det blir farlig når man blander disse to, nettopp fordi det 

det er en forskjell mellom det verdslige og det åndelige styresettet. Berggravs hensikt med sitt 

ett-regimentslære var å vise at både staten og kirken er Guds tjenere som måtte forenes i en 

felles oppgave om å fremme kjærligheten, og kjempe mot Djevelen og det onde (Heiene 

2018, s12-13).  Feyling argumenterer for kirkens totale lydighet mot okkupasjonsmakten ut 

fra Paulus, Luther og Ole Hallesby, skriver Heiene. Han argumenter altså ut fra en mer 

tradisjonell forståelse av en øvrighetslojal kirke (Heiene 2018, s20). 
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5.2 Den historiske bruken av folkekirkebegrepet.  

I krigsårene begrepene av folkekirke og statskirke brukt om hverandre. Den norske kirke var 

både før, under og etter krigen fremdeles det største kirkesamfunnet i landet. Ikke bare var 

Den norske kirke statskirke i krigsårene, men den ble også beskrevet som folkekirke. Den 

norske kirke ble beskrevet som folkekirke. Folkekirke kunne historisk tolkes som et utrykk 

for folks tro og spesielle karakter, formet av historien. Folkekirken var altså del av den 

nasjonale identiteten (Thorkildsen 2002, s120). Et vendepunkt i bruken av folkekirke og 

statskirkebegrepet var biskopenes og prestenes embetsnedleggelse i 1942. Før krigen hadde 

det vært sterke krefter innad i kirken som ville at kirken skulle være en «fri folkekirke» i 

stedet for en statskirke. Folkekirkebegrepet ble brukt for å argumentere for et skille mellom 

stat og kirke (Thorkildsen 2002, s121). Berggravs forhold til folkekirke-begrepet kom til syne 

i form av at han mente at kirkens ledelse måtte bli styrt av et kirkemøte. Dette argumenterte 

han for både før og etter krigen (Thorkildsen 2002, s121). Bruken av folkekirkebegrepet 

brukte man altså for å la kirken komme enda nærmere folket, samtidig som man brukte det i 

oppbyggingen av en nasjonal identitet.     

Ved embetsnedleggelsen i 1942 kan man altså hevde at Berggrav og resten av presteskapet 

ikke lengre stod i statskirken. Den norske kirke ble fra motstandssiden drevet som en 

folkekirke som samlet folket rundt den norske identiteten og det folk trodde på. Feyling og 

okkupasjonsmakten fortsatte å drive Den norske kirke som en statskirke. For statskirken 

reflekterte i større grad etter 1942 okkupasjonsmaktens ideologi og politikk.  
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5.3 Etikken under krigen.   

 

Hvilken etikk som rådet under krigsårene i Norge er noe å se nærmere på i denne oppgaven 

når jeg tar for meg stat og kirkesynet til Berggrav og Feyling. Torleiv Austad trekker frem i 

artikkelen «etikk under krigen» hvilke etiske tema som stod på kirkens dagsorden under 

krigen. For det første handlet det om utfordringer som lå i striden om menneskerettighetene. 

Okkupasjonens makten utfordret synet på mennesket og menneskets rettsikkerhet. For det 

andre handlet statsetikken, om forståelsen av hva en rettsstat er og hva som kjennetegnet en 

urettsstat. Man måtte også ta valget om man skulle være lydige mot okkupasjonsmakten eller 

man skulle vær ulydige mot den. Det tredje punktet handlet det om det første og fremst om 

kirken skulle være politiske aktive under de forholdene kirken befant seg i (Austad 1995, s11-

12). Berggrav og resten av kirkens ledere måtte ta avgjørelsen om de i det hele tatt skulle ta 

del i motstanden mot okkupasjonsmakten. Det fjerde og siste etiske tema kirken hadde på 

dagsorden ifølge Austad var de indrekirkelige spørsmålene. Først og fremst handlet dette om 

de spørsmålene kirken hadde med seg fra mellomkrigstiden. Oppgaven var å samle en kirke 

som fra 1920-og 1930-årene hadde blitt splittet i to, til å samles mot en felles fiende i 1940-

årene. Austad trekker frem disse fire punktene for å klargjøre at kirken måtte ta stilling til 

mange politisk-etiske spørsmål i krigsårene (Austad 1995, s12).  

Hvis man skulle være kritisk ovenfor kirken i forkant av krigsutbruddet, var det kirkens egen 

manglende aktuelle og reflektert tradisjon for politisk etikk. Om man hadde hatt en 

velgjennomtenkt tradisjon for å tenke politisk-etisk før krigsutbruddet, hadde man hatt noe å 

støtte seg på for å finne ut hva man skulle gjøre da Norge ble okkupert i 1940. Austad trekker 

frem Berggrav som den som styrte etikken i kirkekampens utvikling. Fagpersoner på det 

teologiske etikkområdet, ifølge Austad, var det få av i den kirkelig ledelse under krigen. Man 

hadde Ole Hallesby som den eneste fagteologen som hadde gitt ut en lærebok i etikk (Austad 

1995, s12-13). Fordelen med at kirken ikke hadde noen fast etikk som skulle trå i kraft hvis en 

krig kom til landet var at man ifølge Austad, ikke fikk en etikk som var fastsatt i de 

tradisjonelle posisjonene lutherdommen hadde hatt. Hvis man hadde vært fastlåst i en 

tradisjonell luthersk statsforståelse, hadde det for eksempel vært vanskelig å utvikle en etikk 

for sivil motstand mot staten (Austad 1995, s14).  
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5.4 Bruken av Romerne 13.  

«Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen 

myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp 

mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom.» -Rom 

13,1-2.   

Hvis man skal sammenligne Berggrav og Feyling, er bruken av romerne 13 det bibelstedet 

som brukes som tyngdepunktet for deres argumentasjon for deres kirke, og statssyn. Hvis man 

først ser på Berggrav, tar Dag Thorkildsen opp Berggravs bruk av Romerne 13 i sin 

prøveforelesning fra 1982 med tittelen «Fra Martin Luther til Eivind Berggrav, fortolkning og 

bruk av Rom. 13.1-7».  

Thorkildsen trekker frem at Berggrav hadde en sterk kirkelig selvbevissthet i hans bruk av 

Rom 13. Dette kommer til særlig til synet på bispeembetet (Thorkildsen 1989, s116). 

Berggrav kommer i den samtiden han lever i, med en ny forståelse og tolkning av Rom 13. 

Når Paulus skriver «øvrigheten» tolker Berggrav det dit at lesere av teksten må lese «retten». 

For det finnes ingen øvrighet uten rett, ifølge Berggravs tolkning. Berggravs tolkning sier 

også at øvrigheten, altså retten, er av Gud og derfor kan bare rettstaten sies å være av Gud 

(Thorkildsen 1989, s116).  Med denne tolkningen kunne altså Berggrav bruke Rom.13 som et 

opprør med den nazistiske statsmakten (Thorkildsen 1989, s116).  

Romerne 13 får altså en ny tolkning av Berggrav når okkupasjonen kommer til Norge. 

Forholdet til øvrigheten blir en akutt konflikt i krigsårene som resulterer i nye tolkninger. 

Disse tolkningene er også med og gir grunner for å bryte med den øvrigheten som ikke lengre 

frontet kirken og dens budskap. Berggrav knytter begrepene «rett» og «øvrighet» uløselig 

sammen og gjør lydighetsplikten betinget av denne syntesen (Thorkildsen 1989, s117).  
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Spørsmål som kan stilles kan være om hvor luthersk betinget Berggrav er i sin bruk av 

Romerne 13. Thorkildsen trekker frem at Stapulensis, som var en fransk teolog, samsvarer 

bedre med Berggrav enn Luther. Stapulensis, ifølge Thorkildsen, mener at der hvor 

øvrigheten er av Gud, der er den ordnet, mens den uordnete øvrighet ikke er av Gud 

(Thorkildsen 1989, s106). Luther hevder det er galt å skille. For ikke noe herredømme er 

uordnet. Berggrav har en mer åpen tolkning mot den lutherske toregimentslæren enn Feyling, 

slik jeg analyserer det. Berggrav ser i krigsårene på det verdslige og åndelige regimentet som 

et regiment. Med ett regimentslæren får Berggrav et større spillerom for å trekke vekk kirken 

fra okkupasjonsmakten. Feyling bruker Rom 13 for å argumentere statens forpliktelse og 

makten den har oven for kirken.  
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5.5 Sammenligning av Berggrav og Feylings syn på stat og kirke.  

 

Berggrav og Feyling har forskjellig måter å argumentere på når det kommer til stat- og 

kirkesynet. For å vise Berggrav og Feylings stat- og kirkesyn, har jeg valgt å legge særlig vekt 

på Kirkens grunn der Berggrav var en av forfatterne, mens jeg ser på Feylings «Stat og kirke» 

for å få frem blant annet deres bruk av Rom. 13. Henvisningen av Rom 13. er slik jeg ser det, 

med på å få frem stats -og kirke synet til Berggrav og Feyling.   

Bruken av Rom 13, kommer sterkest frem hos Berggrav i Kirkens grunns to siste artikler. 

Særlig gjelder dette artikkel fem «om de kristnes og kirkens rette forhold til øvrigheten» 

Denne artikkelen tar for seg kirkens syn på to regimentslæren. Artikkelen henviser til bibelen 

og andre bekjennelsesskrifter. Her finner man også bruken av Confessio Augstana’s artikkel 

28 som sier om statens kall at den skal «verge legeme og de legemlige ting mot åpenbar urett 

og holde menneskene i tømme for å opprettholde borgerlig rettferd og fred» (Kirkens grunn, 

Art 5, i Austad, 1974, s30).  

En lesning av artikkel 5 kommer det frem at ikke var kirkens opprinnelige oppgave å foreta 

politiske avgjørelser. Det åndelige regimentet, altså kirken er ikke herre over det verdslige 

regimentet. Artikkel fem skriver altså staten har gjort feil når den har tillatt «tyrannisering av 

sjeler» (Kirkens grunn, Art 5 i Austad 1974, s30-31). Staten gjør feil ved å bestemme hva 

mennesket skal tro, mene og kjenne på det Kirken grunns artikkel fem kaller 

«samvittighetsplikt». For når dette skjer, får man urett, samvittighetsnød og forfølgelse (Art. 5 

i Austad 1974, s30-31).  

Når dette skjer, er altså ikke staten lengre enn rettstat. Staten er skilt fra retten. Artikkel fem 

argumenterer for at når retten forlater staten, er ikke lengre staten et redskap for Gud. Man 

skulle ifølge artikkel fem, vært lydige mot staten, samtidig som det er en grense for denne 

lydighet (Kirkens grunn, Art. 5 i Austad 1974, s30-31). Lydighet går altså bare til et visst 

punkt.  

 

 

 



68 

 

Hva er så kirkens oppgave når, det ikke lengre er en øvrighet som følger Guds vilje? Artikkel 

fem fremholder at «Dersom altså øvrigheten blir til redsel for sjelene når de følger Guds vei, 

da er det kirkens plikt for Gud og menneske å la en slik øvrighet høre sannhetens ord» 

(Kirkens grunn, Art. 5 i Austad 1974, s30-31). Dette betyr at kirken har et slags 

varlingslingsansvar ovenfor resten av samfunnet. Artikkel fems poeng er at kirken må handle 

når øvrighet når det er reist totalitære krav som vil herske over samvittigheten. Dette gjelder 

også når man vil nekte retten å prøve statens krav på Gud ords grunn, altså på bibelen og etter 

den kristne samvittigheten (Kirkens grunn, Art.5 i Austad 1974, s31).  

Austad trekker frem at forskjellen mellom Hyrdebrevet og Kirkens grunn, er at Hyrdebrevet 

grunner seg teologisk på Augustana, og Kirkens grunn grunner seg teologisk på Romerne 13. 

Det kommer altså frem at Kirkens grunn slår fast at man bare skulle ha lydighet for 

øvrigheten vis man stod ovenfor en rettstat. Austad trekker også frem at Kirkens grunn 

gjenspeiler Berggravs tolkning av Rom.13. Berggravs tolkning er, ifølge Austad, en avvisning 

av den tradisjonelle bruken av Rom.13 som et skriftsted som gir grunnlaget for lydighet om 

enhver stat (Austad 1974, s166).    

Artikkel fem representerer et brudd med den ukritiske statslojaliteten. Berggrav og de andre 

forfatterne av Kirkens grunn kritiserte altså statskirken og tok et brudd med den utbredte 

statslojaliteten som tradisjonelt hadde vært kjennetegnet til den lutherske kirkeforståelsen 

(Austad 1974, s168). Det Berggrav og de andre forfatterne av Kirkens grunn gjør, er å gi 

kirken og dens ledelse en grunn til å si fra og protestere når staten legger hindringer i veien 

for Guds ords frihet og det enkelte menneskets forpliktelse i tros- og samvittighetsspørsmål 

(Austad 1974, s171).      

Bruken av Romerne 13 kommer frem i Feylings «Stat og kirke». Feyling hevder at Paulus at 

han hadde tatt den romerske retts- og nasjonalitetsstat alvorlig. Noe som betyr at Feyling 

mente at Rom 13 var det skriftstedet som fortalte at man måtte ta den foreliggende 

statsvirkeligheten alvorlig (Feyling 1941a, s14). Ved bruke Confessio Augustana og Rom 13. 

kommer det frem ifølge Feyling at med statens sin stilling og ansvar, har kirken rett og plikt å 

forkynne staten. For det er ikke bare kirken som har lydighet ovenfor staten, alle borgere i 

landet har ifølge Feyling plikt til lydighet ovenfor staten og all øvrighet (Feyling 1941a, s21). 

Siden borgerne i Norge hadde lydighet overfor både staten og kirken, måtte man i Feylings 

tenkning av kirken samsvare dette med statens meninger og moral.     
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Hvilke oppgaver har så staten ifølge Feyling? Rom. 13.2 brukes for argumentere at det er noe 

religiøst med staten og øvrigheten. Man snakker altså om Guds tjenere. Grensen for statens og 

øvrighetens makt er satt av Gud, mener Feyling. Den første oppgaven en stat har, er å styre, 

derav skriver Feyling at man har statsstyret. I dette legger Feyling også at staten er en 

folkestat eller en kulturstat. Kulturstatens oppgave er å ta av seg oppdragelsen av den 

kommende generasjonen (Feyling 1941a, s28-29). Statens andre oppgave er å gi lover og 

sørge for at disse lovene ble fulgt. Dette gir staten rett til å gripe inn i den enkeltes borgers 

selvbestemmelsesrett (Feyling 1941a, s29). I sin beskrivelse av statens andre oppgave 

rettferdiggjør også Feyling for statens bruk av straff, dette gjør han ved å bruke Rom 13: 4. 

Om bruken av straff skriver Feyling: «Når staten straffer, så gjør den det på Guds vegne. Det 

er derfor ikke bare statens rett, det er dens plikt å straffe den som overtrer de gitte lover og 

forordninger» (Feyling 1941a, s30). Sigmund Feyling argumenter for en autoritær og totalitær 

stat ved sin bruk av Rom 13. Hans argumentasjon for en kirke som skulle reflektere statsstyret 

er grunnet i hans politiske argumentasjoner som igjen er grunnet i blant annet i Bibelen og i  

Confessio Augustana.  

Feyling argumenterer for et annet syn på statslojaliteten enn Berggrav. Der Berggrav kritiserer 

Nasjonal samling og mener kirken ikke lengre kan lyde den fordi staten ikke lengre bruker 

retten, fastholder Feyling at kirken har sin lydighetsplikt ovenfor staten. Fra Feylings foredrag 

for prester, skolefolk og kommunale funksjonærer, første gang holdt i desember 1942 og 

fremstilt i brosjyren «Kirkens stilling i dag» tar han opp forholdet mellom stat og kirke. 

Feyling mener i foredraget at NS-partiet og regjeringen har vært vennlig innstilte ovenfor 

kirken. Det var ifølge Feyling et ønske fra NS-partiets at kirken skulle få en stor plass 

innenfor den rammen kirken hadde. Feyling kritiserer også kirkens ledelse for å forsøke å 

samle kirkens medlemmer til en opposisjonsfront. «Det er et faktum at London og Moskva 

betrakter kirke- og skolefronten i Norge som en alliert front» (Feyling i Austad 2005, s236). 

En tanke hos Feyling er altså at kirkens ledelse, med blant annet Berggrav, har tatt en side i 

krigen. Ved å ta en side i krigen, bryter kirken og kirkens ledelse med den lutherske 

statslydigheten.  
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Berggrav mente at kirken hadde en plikt til å si fra hvis staten ikke lengre tjener Gud i det 

kallet staten har fått. En lesning av Feyling vil motsi dette. Feyling skriver at om kirkens folk 

fortsatte å benytte kirken som en operasjonsbase for å motarbeide NS-styret, ville kirkens folk 

oppleve at «moderasjonens tid» ville ta slutt. «Men da har de ingen grunn til å tale om 

forfølgelse om tålmodigheten en dag tar slutt og deres kirkepolitiske spill blir slått overende» 

(Feyling i Austad 2005, s236).    

I samme brosjyre, tar Feyling opp embetsnedleggelsen som blant annet Berggrav foretok i 

1942. Han skriver at vanlige folk ellers i landet begynte å gå lei av prestenes streikeaksjoner 

og det Feyling kaller for kunstige kirkestrid. I videre lesning kan det oppfattes som om 

Feyling ikke anerkjenner embetsnedleggelsen, og ser det heller som at prestene nekter for å 

gjøre sine embetsplikter. «Embetsnedleggelsen som er gjort til et samvittighetsspørsmål for 

prestene, er nemlig ikke noe annet enn det som før var så velkjent under betegnelsen streik» 

(Feyling i Austad 2005, s236). Feylings konklusjon synligjør hans syn på stat og kirke. Han 

mener først og fremst at staten er nå inne i den nye tiden med det sittende styret. Kirken må 

ifølge Feyling være med staten inn i denne nye tiden (Feyling i Austad 2005, s236-237). 

Feylings løsning på kirkekampen samsvarer med en tradisjonelle lutherske holdningen til 

statsmakten «Når kirken ser det som sin oppgave under det til enhver tid sittende styre å 

forkynne evangeliet for det norske folk, da er konflikten løst» (Feyling i Austad 2005, s236).    

Den største forskjellen mellom Berggrav og Feyling, slik jeg leser den, er synet på et begrepet 

lydighet. Feyling har helt klart en mer ubetinget lydighet mot staten enn hva Berggrav har. 

Feyling beskylder Den norske kirke for autoritetsforakt, mens Berggrav mener at lydighet mot 

staten er gitt og kan tas ifra staten. Tradisjonell luthersk forståelse av stat-kirke sier at kirken 

skal ha en lydighet og en lojalitet til staten. Denne forståelsen tar ikke høyde for hva som 

skjer med dette forholdet når samfunnet rammes av krig. Feyling argumenterer ut i fra en 

denne tradisjonelle statslojaliteten man finner hos Luther og den tradisjonelle tolkningen av 

Rom 13. Fra 1942 finner Berggrav nye tolkninger for stat-kirke forholdet som rettferdiggjør 

for eksempel embetsnedleggelsen. Lydighet hos Berggrav har altså en grense mens hos 

Feyling er denne total. Vel og merke ser man at diskusjonene og hendelsene mellom kirkens 

ledelse og NS-makten aldri førte til at Berggrav eller Feyling oppfordret folk til dirkete 

voldsbruk. Feyling rettferdiggjør derimot volden som skjedde, mens Berggrav tok avstand fra 

den.  
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Berggrav mente at kirken hadde en plikt ovenfor folket til å protestere mot uretten som 

skjedde på statens ordre. Feyling mente kirken hadde en plikt ovenfor staten til å forkynne 

den rette moralen som gjenspeilte statens meninger. Man ser fort ved å sammenligne 

Berggrav og Feyling at begge argumenterer ut fra de samme kildene, som blant annet Rom 

13, men argumentene til dem begge reflekterer hvilken side av krigen de står på.  

Denne oppgaven fremmer hvor stor innvirkning kirken hadde på staten og staten på kirken i 

lys av to forskjellige teologer. Ved å ha sett nærmere på Eivind Berggrav og Sigmund Feyling 

ser jeg at de bruker sine tolkninger og teologi for å argumentere for en kirke som reflekterer 

en bestemt politikk. Staten og kirken har tette bånd hos Berggrav og Feyling. Stat-kirkesynet 

forandres hos Berggrav i krigsårene, da særlig i 1942, noe som resulterer at han går vekk fra 

den tradisjonelle lutherske teologien. Gjennom å ha lest Berggrav og Feyling vil man se at 

grensen mellom hva som er teologisk begrunnet og politisk/ideologisk begrunnet er liten. 

Stat-kirkesynet hos både Berggrav og Feyling belyser hvor viktig det var i krigsårene å bruke 

kirken som en plattform for å nå ut til folk på. Den norske kirken i denne perioden hadde en 

særegen posisjon i denne sammenheng. Kirkens posisjon i det norske folk var noe både 

Eivind Berggrav og Sigmund Feyling prøvde å benytte seg av. Å ha kontroll på hva kirken 

forkynner ut til folket var altså viktig under krigsårene.            
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