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Det er lett å hevde at det har skjedd en positiv kirkelig utvikling 
fordi antallet kvinneprester har eksplodert siden Ingrid Bjerkås ble 
ordinert i 1961. Dessuten har kvinnene inntatt bispeembetet, ja til og 
med den nye bispestolen, sjefen for alle biskoper, ble uten diskusjon 
enstemmig besatt av en kvinne. Ja, det har skjedd fantastiske ting de 
siste tiårene, på mange plan, og det kan dere lese om i dette numme-
ret av Nytt Norsk Kirkeblad takket være skribenter som passer på at 
vi ikke blir historieløse og uten forankring! 

Mange slår seg til ro med at vi har kommet så langt, også teologer 
og prester: «Nå må det bli arbeidsro og fred» - har lagt seg som en 
klam hånd over den kirkelige arbeidshverdagen og praksis. En får 
følelsen av at det gjespes megetsigende «nå må du se å bli ferdig med 
det der». For når spennende feminist-teologiske innspill, praksiser 
og utprøvinger kommer på banen, smuldres de o!e opp, overses og 
slås ned på forskjellig vis, underslås i den store sammenheng. Noen 
forklarer dette fenomenet med at «herskerteknikkene» er utbredt i 
kirkelig ledelse på alle nivå, det handler om makt. Andre vil kanskje 
si at ledelsen er svak, bøyer unna. De vet ikke bedre. Tør ikke satse. 
(Jeg vet jeg sitter i glasshus...)

På den andre siden vet enhver prost og mellomleder at hun har 
en unik posisjon: hun er nærmere menigheter og medarbeidere, 
hun får et blikk for helheter, sammenhenger og forskjeller blant 
menighetene i prostiet, hun ser også deres funksjon i det større lo-
kalsamfunnet. Og det som vi ser og hører er dette: på tross av alt 
som foregår på «toppene», utvikles spennende, nye og åpnende ar-
beidsformer og menighetsarbeid. Det skjer på tvers av ledelses- og 
maktstrukturer, nemlig i lokalmenighetene, i lokalsamfunnene slik 
som de faktisk er med alle dagens enorme utfordringer! Prestene, 
diakonene, kateketene, kirkemusikerne, trosopplærerne er o!e de 
dedikerte pådriverne med sin faglige kompetanse. Sammen med råd 
og menighet og folk - og deres avgjørende lokalkunnskap - kommer 
engasjement, pågangsmot, tillit og tro. Den skapende kra! er stor, 

KVINNEPREST 
JUBILEUM

LEDER
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det oppleves morsomt og meningsfylt, motiverende! Men: en forutsetning for det 
siste, er «arbeidsro og fred», men på annen måte enn over beskrevet: det trengs 
langvarig interesse, forståelse og tillit og ryggdekning fra den kirkelige ledelse, at 
vi hører sammen i en helhet. Det trengs på en slik måte at det hele tiden er under-
forstått at hele den kirkelige ledelsen gjør hva den kan med sin støtte, veiledning og 
kreativitet, også for å ska"e til veie det minimum av økonomi som skal til. Ikke alle 
menigheter er rike på penger. 

Hvordan legge tilrette for dette? Det er den kirkelige ledelses oppgave. I femi-
nist-teologisk forstand. 

Men det er ingen enkel sak når kirken er blitt en markedsaktør, med målein-
strumenter, tellemani, (for)brukerorientert, iskald byråkratisk rapporterings- og 
dokumentasjonsplikt. Når kirken må bruke store deler av sin arbeidskra! på slikt 
et språk – kan det vel fort hende at den mister sitt eget språk og seg selv. 

Kampen for å bli kirkelig anerkjent som seg selv har blitt utkjempet mang en 
gang – mot forskjellige mektige instanser opp gjennom historien. Ingrid Bjerkås 
var en av dem, Rosemarie Køhn en annen, Siri Sunde en tredje. Enda #ere har 
kjempet i det stille, o!e alene, for så langsomt å ha funnet  trygghet som seg selv,  
men noen har blitt syke, andre utstøtt, bukket under. Vi skylder å bruke tid på å 
lytte til deres språk, lære av det. Verdsette det. Artikulere det. Takk til alle som gjør 
og gjorde nettopp det,  når nøden er og var som størst. 

Kirken trenger igjen å ta seg tid til sitt eget språk midt i verden, evangeliet. For 
kirkens tid i verden er ikke penger, ikke å bli seg selv nok, men å bli seg selv. 

Det $ns noen forbilder. Det $ns et språk. 
Anne Hilde Laland
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Hallgeir Elstad
Professor i norsk kyrkjehistorie, TF 
hallgeir.elstad@teologi.uio.no

Ordinasjonen av Ingrid Bjerkås i Vang 
kyrkje ved Hamar 19. mars 1961 og 
utnemninga av henne som sokneprest 
i Berg og Torsken i Senja var ei histo-
risk hending. Ingen kvinne hadde søkt 
presteteneste og ordinasjon – ingen før 
Ingrid Bjerkås. Ho var den første, ho 
gjekk framom dei andre, ho rydda veg. 
På !eire måtar var ho ein outsider. Ho 
hadde ikkje vore del av eit tradisjonelt 
kyrkjeleg miljø før ho byrja å studere 
teologi i 1950-åra. Og ho var heller in-
gen tradisjonell student. Som godt vak-
sen husmor byrja ho på teologistudia 
ved Universitetet og fullførte prakti-
kum 59 år gammal. Og året etter var ho 
prest – den første kvinna.

I eit historisk og kyrkjeleg perspek-
tiv er 50 år kort tid. Men det er lenge 
nok for dei som gjennom desse åra har 
ønskt, arbeidd for og kjempa fram end-
ring og ny kyrkjeleg praksis. I den første 
tida var motkre"ene i kyrkja mot kvin-
ners presteteneste sterke. Pionerane 

måtte tåle hard motstand. Og det kosta. 
Men dei stod fast, gav ikkje opp, dei bar 
tenesta.  Det er all grunn til å takke dei 
for det. For kvinnelege prestar har gjort 
og gjer ein viktig forskjell i kyrkja!

I denne korte artikkelen vil eg freiste å 
gje eit riss av vegen fram mot ordina-
sjonen av den første kvinnelege presten 
for 50 år sidan. Tida etterpå vil eg i liten 
grad gå inn på. Fordi det er hendinga i 
merkeåret 1961 som jubileet i år først 
og fremst markerer.

DEN SOM SØNDERRIVER 
KVINNENS SLØR…
Det byrja om ikkje før så iallfall med 
kvinneemansipasjonen i 1880-åra og 
det moderne gjennombrotet: kampen 
mot det gamle kvinneidealet som kyr-
kja sine menn i stor grad var talsmenn 
for. Dei viste til skaparordninga, til 
kvinna sin «Ribbensnatur» og Skri"a. 
Likestilte kvinner var mot bibel og kris-
tendom: Den frigjorte kvinna kunne 
ikkje reknast som kristen! Men det 
var dei som tenkte annleis, nygrundt-
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vigianarar som Viggo Ullmann (1848-
1910) og V. A. Wexelsen (1849-1909), 
som seinare vart biskop. Alt i 1890 – frå 
Stortinget sin talarstol – tala han varmt 
for at kvinner kunne bli prestar. Dei 
var betre eigna enn mange menn! Frå 
same talarstolen tala antifeministen, bi-
skop J. C. Heuch (1838-1904), mot den 
kvinnelege røysteretten. I følgje bibelen 
hadde kvinna ingen plass i det o#ent-
lege livet: 

Nei la oss dog ikke glemme, at så lenge 
Verden har bestått, har det været saa, og 
er det inntil denne Dag, at Sløret har væ-
ret et Kledebon, som har hørt Kvinnen, 
ikke Mannen til, og at den som sønderri-
ver Kvinnens Slør, gjør en frekk Gjerning.

På dette tidspunktet hadde kvinner 
fått rett til å ta embetseksamen – også 
i teologi. Det skjedde i merkeåret 1884. 
Ved ei lovendring to år før kunne kvin-
ner ta eksamen artium.  Alette Hansen 
(1862-1957) var den første kvinnelege 
teologiske studenten  i 1880-åra. Men 
ho fullførte ikkje teologisk embetsek-
samen. Den første som gjorde det, var 
Valborg Lerche (1873-1931) i 1899. 
Men prest kunne ho ikkje bli. For pre-
steembetet var stengt for kvinner. Ho 
vart tilsett i Kristiania Indremisjon, der 
ho gjorde ein stor innsats innanfor so-
sialarbeidet. Lerche innrømde det: slik 
stoda var, var det eit økonomisk våge-
stykke for kvinner å gje seg i kast med 
embetsstudiet i teologi.

KVINNERS RØYSTE- OG 
FORKYNNARRETT
Kvinner fekk ikkje politisk røysterett 
før i 1913. På dette området var faktisk 
kyrkja tidlegare ute. I 1903 fekk kvin-
nene røysterett ved kyrkjelydsmøta, og 
Det norske Misjonsselskapet gav kvin-
nene røysterett året etter. 

Når det gjaldt kvinnene sin rett til å 
forkynne, var det kvinnene sjølve som 
pressa på. Dei var aktive i det kristne 
foreiningsarbeidet og hadde mange 
oppgåver her – også undervisning og 
forkynning. Spørsmålet vart aktuelt då 
lekmenn fekk rett til å forkynne i kyr-
kjene gjennom eit lovvedtak i 1888. 
Først i 1911 fekk kvinner tilgjenge til 
å halde oppbyggelege føredrag i kyr-
kjene, men forkynne kunne dei fram-
leis ikkje. Denne retten fekk dei i 1925 
- vel å merke berre ved særlege høve 
utanom vanleg gudstenestetid. Frå kyr-
kjeleg hald var ein slik reservasjon vik-
tig, fordi ein frykta at ein elles kunne få 
inn kvinnelege prestar bakvegen. Lik 
rett som menn til å forkynne i kyrkjene, 
oppnådde kvinnene ikkje før i 1956. 
Same året som kvinner og menn for-
melt sett vart likestilte med omsyn til 
tilgjenge til presteembete. 

VASK KYRKJA MED LUT!
I 1912 vart det gjort endringar i em-
betsmannslova, slik at kvinner fekk 
tilgjenge til alle statlege embete. Men 
det var gjort fem unntak. Blant desse 
var presteembete. Kven kunne vel sjå 
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for seg ei kvinne som statsråd, i mili-
tæruniform – eller i prestekjole? Men 
kvinnerørsla gav ikkje opp. Fleire gon-
ger vende kvinneorganisasjonar seg til 
styremaktene om å få endra embets-
mannslova, slik at mellom anna pre-
steembeta kunne bli opna for kvinner. 
Ein sentral agitator for saka i denne 
perioden var Marta Steinsvik (1877-
1950). Ho var den første kvinnelege 
studenten ved Menighetsfakultetet, og 
den første kvinna som preika ved ei for-
ordna gudsteneste i Den norske kyrkja. 
Det skjedde ved ei kveldsgudsteneste 
i Grønland kyrkje i Kristiania, i april 
1921. Ho måtte tåle at professor Sigurd 
Odland (som oppretta MF) då han på 
førespurnad om å vere predikant i den 
same kyrkja ved eit seinare høve, svara: 
«Dersom hele kirken blir lutvasket inn-
vendig, skal jeg ta under overveielse å 
preke i kirken.» Steinsviks preike førte 
til at ho vart irettesett av MF, og ho slut-
ta i protest. 

Ved Det teologiske fakultetet ved 
Universitetet – landets eldste teologiske 
utdanningsinstitusjon - dominerte den 
liberale teologien, som hadde sigra ved 
fakultetet ved hundreårsski"et, og som 
opprettinga av MF var ein protest mot. 
Då spørsmålet om å opne presteembeta 
for kvinner vart sendt ut på høyring i 
1917 og 1921, meinte !eirtalet av TF-
professorane at det prinsipielt ikkje var 
noko i vegen for at kvinner kunne bli 
prestar. MF derimot ytra seg i mot ved 
begge høyringane: Å tillate kvinner å 
bli prestar, ville vere i strid med Guds 

ord. Alle biskopane var òg i mot ved 
begge høve. Spørsmålet om kvinnelege 
prestar var ei ikkje-sak i store delar av 
kyrkja. 

UNDER DE SAMME 
BETINGELSER SOM MENN
Men takka vere politikarane kom det 
nytt driv i saka i 1930-åra. Tre gonger 
på $re år vart saka reist i Stortinget, i 
1934, 1936 og 1938. Første gongen var 
under ei venstreregjering, dei to an-
dre gongene var det Arbeidarparitet 
som tok saka til stortingsalen. For 
Arbeidarpartiet var det spørsmål om 
rettferd og likestilling: alle statlege em-
bete burde vere opne for kvinner på 
lik linje med menn. Men motstanden i 
Stortinget var sterk nok til at saka vart 
avvist både i 1934 og 1936. Det heldt på 
å gå same vegen i 1938, men eit kom-
promiss sett fram av venstreleiaren J. 
L. Mowinckel (1870-1943) redda si-
tuasjonen. Den såkalla Lex Mowinckel 
vart vedteken 24. juni 1938, og hadde 
slik ordlyd:

Kvinner kan under de samme betin-
gelser som menn ansettes i statens embe-
der. Ved besettelse av kirkelige embeder 
bør dog kvinner ikke ansettes som pre-
ster, hvor  menighetene av prinsipielle 
grunner uttaler seg imot det.

Med dette vedtaket hadde regjeringa 
fått Stortinget med på at kvinners pre-
steteneste var eit spørsmål om statsb-
orgarlege rettar. Endeleg hadde kvin-
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ner fått lovleg tilgjenge til presteembeta 
i Den norske kyrkja. Det er all grunn 
til å streke under den milestolpen som 
1938-lova representerte. Men det var 
ikkje kyrkja si forteneste. Dei kyrkje-
lege miljøa hadde ikkje vore pådrivarar. 
I hovudsak var det kvinnesaksorganisa-
sjonar og Arbeidarpartiet som gjekk i 
brodden for saka. 

Men kompromisset inneheldt sam-
stundes ein reservasjonsrett som sette 
presteembeta – og kvinnene - i ei sær-
stilling: kvinnelege prestar burde ikkje 
bli tilsett dersom kyrkjelyden var i mot 
det. Det hadde dermed ikkje vorte 
gjennomslag for full likestilling mellom 
kvinner og menn. Dessutan var det eit 
spørsmål korleis ein skulle tolke ordet 
«bør» i lovteksta. Somme argumen-
terte for at det i realiteten innebar eit 
«må», dvs. at kvinner ikkje kunne til-
setjast der kyrkjelydane var i mot det. 
Dersom ei slik tolking var rett, innebar 
Lex Mowinckel at kyrkjelydane i reali-
teten hadde fått vetorett ved tilsetjing 
av kvinnelege prestar. Reint faktisk 
var nok det òg situasjonen. Og det 
var ikkje mange kyrkjelydar som ville 
gå inn for ein kvinneleg prest. I 1926, 
då Kyrkjedepartementet hadde bede 
sokneråda om å uttale seg om kva dei 
meinte om kvinneprestar, var 957 i mot 
og 43 for. Men det var òg andre tilhøve 
som måtte vere på plass før ein kunne 
få kvinner i presteteneste. Kvinner 
måtte faktisk melde seg til ordinasjon. 
Så langt hadde det ikkje vore tilfelle - 
sjølv om !eire kvinner hadde teke teo-

logisk embetseksamen sidan 1899. I det 
minste måtte ein av biskopane dessutan 
vere viljug til å ordinere og gje kollas. 
På dette tidspunktet - og så lenge 1938-
lova stod - var det ikkje situasjonen. 
1938-lova gav ingen kvinneprestar.

EI SÆRSKILT KVINNELEG TENESTE
I staden ønskte biskopane å satse på 
eit anna spor når det gjaldt kvinners 
kyrkjelege teneste. Dei arbeidde for ei 
særskilt kyrkjelydsteneste for kvinner 
som eit alternativ til presteteneste. I ja-
nuar 1949 kom ein kongeleg resolusjon 
om ei kyrkjelydsteneste for leke kvin-
ner og menn. Agnes Vold (1912-94) 
vart tilsett som sjelesørgjar ved Ullevål 
sjukehus, med Oslo Indremisjon som 
arbeidsgjevar. I 1950 fekk ho kallsbrev 
frå biskop Berggrav med rett til å for-
valte sakramenta. Debatten kvesste seg 
til. Var dette ei snikinnføring av kvin-
nelege prestar? 

Seinare på 1950-talet byrja to andre 
kvinner – Agnete Fischer (1922-2006) 
og Anne-Brit Aas (1930-) – i kyrkje-
lydsteneste, men utan å vere ordinerte. 
Ordninga fungerte langt frå tilfreds-
stillande. Det var uklare tilhøve med 
omsyn til arbeidsoppgåver: Kva skilde 
eigentleg denne tenesta frå ei ordinær 
prestestilling når det kom til stykket? 
Dei økonomiske vilkåra var heller ikkje 
gode. Men sjølv etter at 1938-lova var 
oppheva i 1956 – og kvinner hadde fått 
tilgjenge til presteembete på lik linje 
med menn – heldt biskopane fram ar-
beidet med ei alternativ teneste for 



nn

!"##$
!%&'($
()&(*$
+,-.- 9 -

kvinner. Men det var tydeleg at tida var 
i ferd med å renne ut for eit slikt særtil-
tak. I 1964 kom Norsk kvinnelig teolog-
forening med ei fråsegn til biskopane 
om at kyrkja trong tenestedi#erensier-
ing, men at det ikkje kunne vere snakk 
om ei særskilt stilling for kvinner.

ET HØYST NØDVENDIG 
TILSKUDD AV NY LIVSKRAFT
Etter krigen vakna debatten om kvin-
nelege prestar snart til live att. Det 
var !eire grunnar til det. I Danmark 
vart dei tre første kvinnene ordiner-
te i 1948, og det førte til debatt her 
heime. Kvinnerørsla fekk nytt en-
gasjement i saka – og politikarane. 
Reservasjonsretten i 1938-lova vart av 
stadig !eire opplevd som ein anomali. 
I 1952 gjorde Stortinget ei endring i § 
92 i grunnlova som prinsipielt like-
stilte kvinner og menn med omsyn til 
tilsetjing i statlege embete. 1938-lova 
harmonerte dessutan dårleg med inter-
nasjonale erklæringar og konvensjonar 
om menneskerettar og kvinnerettar. I 
1953 underteikna Noreg – med atter-
hald for dei kyrkjelege embeta – FNs 
konvensjon om kvinners politiske ret-
tar, som innebar same rett for kvinner 
som for menn til o#entlege stillingar og 
verv. Regjeringa ønskte å rati$sere den-
ne konvensjonen utan atterhald – men 
dermed måtte reservasjonsretten med 
omsyn til kvinnelege prestar opphevast. 
1938-lova stod for fall. 

Biskopane og dei to teologiske fakul-
teta fekk saka til høyring i 1955. Sju av 

dei ni biskopane rådde frå å oppheve 
Lex Mowinckel. Bispe!eirtalet argu-
menterte med at kvinnelige prestar var 
i strid med bibelen og den rotfesta kyr-
kjelege tradisjonen. Dei meinte kyrkja 
i ei så vanskeleg sak måtte ha eit mini-
mum av sjølvråderett – som var sikra 
gjennom reservasjonsretten i 1938-
lova. Biskopane Kristian Schjelderup 
(1894-1980) og Alf Wiig (1891-1974) 
rådde derimot til at 1938-lova vart opp-
heva. Dei meinte at det ut frå bibelen 
ikkje var mogleg å reise avgjerande inn-
vendingar mot kvinners presteteneste. 
Biskop Schjelderup uttrykte at kyrkje-
leg orden og tradisjon aldri måtte stå i 
vegen «for det som med livets egen rett 
bryter på». Og han heldt fram:

Det som for meg er det avgjørende i 
hele denne sak, er overbevisningen om at 
kvinnelige prester ikke bare har sin na-
turlige plass og rett i vår kirke, men også 
vil kunne tilføre kirken et høyst nødven-
dig tilskudd av ny livskra!.

Ingen av dei to teologiske fakul-
teta ville råde til at reservasjonsretten 
i 1938-lova vart oppheva. Det er kan-
skje overraskande at dette var TFs lin-
je. Fakultetet ville gå varsamt fram og 
ikkje presse noko i gjennom. «Råder 
det i menighetene den oppfatning, at 
Bibelens og bekjennelsens ord er en 
prinsipiell hindring for kvinners an-
settelse i prestestilling, bør dette etter 
fakultetets mening respekteres, selv 
om fakultets medlemmer ikke selv de-
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ler dette syn», heiter det i TF-fråsegna. 
Å gå på tvers av kyrkjelydane i denne 
saka, ville ikkje vere til beste verken 
for kvinneprestane sjølve eller tenesta 
deira. Det er interessant å merke seg 
skilnaden frå den varsame linja til det 
«ny-kyrkjelege» fakultetet i 1950-åra 
og det prinsipielle ja-standpunktet til 
det «liberale» fakultetet ved høyringa-
ne i 1917 og 1921. MF argumenterte i 
mot som før: å opne presteembeta for 
kvinner var i strid med Skri"a og den 
kyrkjelege tradisjonen. Dessutan var 
det blant kyrkjefolket ein sterk opinion 
mot kvinneprestar.

Regjeringa fann reservasjonsretten i 
1938-lova i strid mot «likhetsgrunnset-
ninger» som demokratiet bygde på, og 
ville dessutan få rati$sert konvensjonen 
om kvinners politiske rettar. Regjeringa 
tok saka til Stortinget. Diskusjonane 
gjekk i Odelstinget, Lagtinget og i eit 
samla Storting. Alle stader var det klare 
!eirtal for å opphevde Lex Mowinckel. 
Arbeidarpartiets Magnhild Hagelia 
(1904-96) var ein av dei som tydeleg 
tala for å %erne 1938-lova. Saka for 
henne gjaldt om sokneråda skulle ha 
nokon rett til å setje kvinnene i ei sær-
stode. Sokneråda hadde ingen rett til å 
seie at dei ikkje ville ha den eller den 
mannen til prest, men dei hadde lov-
heimel for å seie at dei ikkje ville ha ei 
kvinne til prest. I følgje Hagelia stod det 
om kvinnas likeverd og likerett i høve 
til mannen. Ho var usamd med dei som 
mobiliserte kristendomen og Skri"a 
mot kvinneprestane. For kristendomen 

forkynte då at det skulle vere likskap 
for alle menneske. Ho polemiserte òg 
mot dei som heldt fram samvitet til dei 
som var i mot kvinneprestar. Kva med 
samvitet til dei som hadde det motsette 
standpunktet? Skulle dei fråkjennast 
retten til å ha eit samvit? 

KrF-representantane var i mot 
å oppheve Lex Mowinckel. Erling 
Wikborg (1894-1992) var ein av dei 
som målbar KrFs syn. Han viste til eit 
totalsyn på utsegner i bibelen og til 
den kyrkjelege tradisjonen. Dette var 
eit trus- og samvitsspørsmål som ”i sin 
dypeste grunn er et kirkelig anliggen-
de”. I følgje Wikborg var det i vesentleg 
grad utanom-kyrkjelege omsyn som 
pressa på i denne saka. Dette tolka han 
som eit alvorleg inngrep frå staten mot 
kyrkja som kunne få konsekvensar for 
tilhøvet mellom kyrkja og staten. Men 
då det kom til den endelege røystinga 
i Stortinget i juni 1956, var KrF i min-
dretal.

INGRID BJERKÅS – DEN 
FØRSTE KVINNEPRESTEN
Politikarane hadde no %erna den siste 
formelle hindringa for kvinner til å bli 
prestar. Prinsipielt sett var kvinner og 
menn likestilte. Men ennå skulle det 
gå lang tid før dette faktisk var tilfelle, 
veit vi. Men noko var i ferd med å skje 
– også i kyrkja. I boka Kvinnelige pre-
ster? (1958) kom Arne Fjelberg (1907-
60), rektor ved Det praktisk teologiske 
seminaret, med eit viktig forsvar for 
kvinneprestar. Han uttrykte samstun-
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des eit tradisjonelt kjønnsrollemønster, 
og meinte at det var vanskeleg å kombi-
nere presteyrket med pliktene som mor 
overfor barn, heim og familie. Difor 
meinte han at det var best for kvinner å 
vere institusjonsprestar. 

At dei første kvinnene vart ordinerte 
i Svenska Kyrkan i 1960, gav den nor-
ske debatten ny intensitet. Jacob Jervell 
(1925-), som frå 1960 var professor 
ved TF, vart ein pro$lert forsvarar av 
kvinnelege prestar i den o#entlege de-
batten. Fakultetet forlét dermed den 
varmsame linja frå 1950-åra. Jervell tok 
utgangspunkt i det endra synet på pre-
steembetet som reformasjonen inne-
bar. Embetet er ikkje ein føresetnad for 
evangeliet som i den romersk-katolske 
kyrkja, men evangeliet er ein føreset-
nad for embetet. Dermed er embetet 
etter lutherske syn «redskap» for evan-
geliet. Dei kvali$kasjonar som er naud-
synte for presteembetet, er tu"a åleine 
på evangeliet. Dåpen utgjer i følgje 
Jervell den eigentlege føresetnaden for 
å ha eit embete. Dermed er dette prin-
sipielt sett mogleg for alle døypte. Dette 
gjer naturlegvis kvinner like så kvali$-
serte til å forkynne ordet og å forvalte 
sakramenta som menn. Nektar ein for 
kvinners «dåpsordinasjon», er ein inne 
på ein farleg veg, meinte Jervell. «Da er 
andre ting enn evangeliet bestemmen-
de for embetet».

Rektor Fjelberg vart ei viktig støtte 
for den første kvinnepresten, Ingrid 
Bjerkås. Ho tok praktikum i 1960, og 

det var Fjelberg som rådde ho til å ta 
kontakt med biskop Schjelderup med 
tanke på ordinasjon. Under krigen 
hadde ho ut frå personlege røynsler 
vorte sterkt medviten om å ha eit kall 
frå Gud. Dette førte henne til TF og til 
teologistudiet. Schjelderup var ikkje 
uviljug til å ordinere, men hadde nok 
sett for seg at ein yngre kandidat skulle 
bli den første kvinnepresten. 

Schjelderup våga å trosse bispekol-
legaene sin motstand og utnytta fri-
domen sin i embetet som biskop til 
å ordinere Bjerkås til den første kvin-
nelege presten i Den norske kyrkja. 
Storhendinga fann stad 19. mars 1961 
i Vang kyrkje utanfor Hamar. Kort et-
ter vart Bjerkås utnemnt til sokneprest 
i Berg og Torsken i Nord-Hålogaland 
bispedømme. Soknepreststillinga var 
utlyst for tredje gong, og Bjerkås var 
einaste søkjar. Det eine av dei to sokne-
råda, prosten og biskopen hadde inn-
stilt henne. Eit lite mindretal i kyrkje-
lyden, i hovudsak læstadianarar, gjekk 
i mot å få ein kvinneleg prest. Ved MF 
freista ein å utnytte det som var av lo-
kal motstand. Professor Leiv Aalen 
(1906-83) ved MF sende eit ope brev til 
biskopen i Nord-Hålogaland gjennom 
avisa Dagen og bad om at det vart sett 
inn mannleg prest for dei i kyrkjelyden 
som var i samvitsnaud. Men dette av-
viste biskopen. Det viste seg at Bjerkås 
tok folket på Senja med storm. Ho vart 
ein høgt respektert og elska prest i kyr-
kjelydane Berg og Torsken.
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SÅ LANG EIN VEG…
Samanlikna med Danmark og Sverige 
tok det i Noreg lengre tid frå kvinner 
fekk tilgjenge til prestestillingar til den 
første kvinna vart ordinert. Noreg var 
tidlegast ute med å opne presteembeta 
for kvinner, men ordinasjonen av den 
første kvinnepresten skjedde likevel 
etter både Danmark og Sverige. I dei 
to andre skandinaviske landa var det 
kvinner som ønskte ordinasjon som 
dreiv saka fram. I Noreg synte dei kvin-
nelege teologane ei langt meir varsam 
haldning. Dei ville ikkje trengje seg 
fram. Det var mange med samvitsnaud 
dei måtte ta omsyn til!

Med tanke på den sterke motstanden 
mot kvinnelege prestar ved MF, er det 
interessant å notere seg den teologiske 
snuoperasjonen som fakultetet gjorde 
i 1972. Då kunne eit !eirtal av profes-
sorane ikkje lenger gå god for eit for-
bod mot kvinners presteteneste. I 1976 
opna MF praktikum for kvinner. Det 
gjekk likevel lang tid med det rektor 
Vidar Haanes kallar «betinget støtte» 
til kvinners presteteneste. Det var ikkje 
utan vidare enkelt for kvinner å studere 
til prest ved MF.

Ved TF og PTS innebar den liberale 
teologien tidleg i det 20. hundreåret eit 
positivt syn på kvinnelege prestar, di-
rekte uttrykt i høyringane frå 1917 og 
1921. Ved PTS tok dei første kvinnene 
eksamen i 1940-åra. Dei første kvin-
nene som hadde teologisk embetsek-
samen frå MF, måtte fullføre praktisk-
teologisk utdanning ved PTS, til dømes 

Agnes Vold, cand. theol. frå MF i 1937, 
som tok eksamen ved PTS i 1960. Vold 
var elles den første kvinna med full-
makt til å forvalte sakramenta i Den 
norske kyrkja. 

Det var ein milestolpe då Rosemarie 
Köhn (1939-) vart vigsla som den før-
ste kvinnelege biskopen i Den nor-
ske kyrkja, i 1993. Då hadde det gått 
32 år sidan den første kvinnepres-
ten. Tida er mogen, sa kyrkjestatsråd 
Gudmund Hernes frå Arbeidarpartiet 
då han kunngjorde utnemninga. I dag 
har kyrkja mange prostar, inntil dette 
året tre domprostar og $re biskopar 
som er kvinner. I 2010 vart den første 
kvinne, Helga Haugland Byfuglien, valt 
til biskopane sin preses. Nyleg er ho 
utnemnt som den 12. biskopen i det 
nyoppretta embetet som preses i bispe-
møtet. Om lag halvparten av dei teolo-
giske studentane er kvinner – og stadig 
!eire kvinner tek doktorgrad i teologi 
og religionsvitskap. Domprost Berit M. 
Andersen i Stavanger, ein av pionerane 
blant kvinneprestane, skriv om den ut-
viklinga som har skjedd: «Kvinnene i 
kirken har gått fra å være gallions$gur 
til å bli kaptein på kirkeskipet».

Det var ikkje kyrkja sjølv som dreiv 
fram ordinasjonen av den første kvin-
nepresten i Noreg. Den store kyrkje-
majoriteten ville nok helst bremse når 
kvinnerørsle og politikarar ønskte end-
ringar. I 1956 var det poliske initiativet 
heilt avgjerande. Utan politikarar som 
pressa på hadde nok ikkje Den nor-
ske kyrkja fått kvinneprestar på lenge. 
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Politikarane var sjølvsagt avhengige av 
støtte frå sentrale personar i kyrkja – 
som våga å gå på tvers av kyrkjemajori-
teten. Oppsummert kan vi takke stats-
kyrkjeordninga for at Ingrid Bjerkås 
vart den første i 1961. 
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INGRID BJERKAAS-JUBILEUM

Kjersti Østland Tveit
Kapellan, Sagene og Iladalen 
ktveit@hotmail.com

Det var i kjørkja på vegen ut.
Jeg såg ‘n Pål bortmed måleria.
Hæn stod i busserull og granske 
         prosten Bull
og’n Pihl med brillen’ mens hæn sa:

Det er to prestkammers i himmelen,
hæn Pål sa - to prestkammers 
i himmelen, mest åt seg sjøl, 
- to prestkammers i himmelen.
I det ene bor de strenge, 
i det andre bor de snille, 
og det er der hæn Øystein Hovden er.

Fra sangen To prestkammers av Tor 
Karseth. Musikeren skriver om sin in-
spirasjon: «Pål Korsbakken stod en 
gang og $losoferte og mintes Øystein 
Hovden blant presteportretta bakerst i 
Vangkirka, - og jeg stod like ved.»

En lørdag i mars tok jeg turen til Hamar 
for å være med på første del av 50års-
jubileet for kvinners prestetjeneste i 
Den norske kirke. Forventningsfullt så 
jeg frem til en helg med historisk sus, 
tilbakeskuende og nåtidige analyser 
av prestetjenesten og stolte portret-
ter av kvinnelige prestepionerer. I for-
kant hadde jeg lest meg opp på Ingrid 
Bjerkås bok Mitt kall, og jeg så for meg 
at jeg skulle komme hjem som styrket 
feminist med mange nye kvinnelige 
presteforbilder. Etter to dager med sol 
over Vangsbygda, seminar, jubileums-
gudstjeneste og en kirkeka#e spekket 
av strålende festtaler, dro jeg begeistra 
hjem til Oslo. Jeg oppdaterte sågar fa-
cebookstatusen med den stolte erkjen-
nelsen av å stå på kvinnelige preste-
kjempers skuldre. Men selv om både 
kvinnelig presteidentitet og yrkesstolt-
het ble styrket, var det likevel en mann 
som gjorde sterkest inntrykk på meg 
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denne helga; jeg hadde reist til Hamar 
for å feire 50 år med kvinners prestetje-
neste og kom hjem med et nytt mannlig 
forbilde: Øystein Hovden, sokneprest i 
Vang i 1961. 

Det sies at bak en hver fremgangsrik 
mann står en sterk kvinne. Men uansett 
hvor fremgangsrik, modig eller kal-
let Ingrid Bjerkås var, kunnet 19. mars 
1961 aldri skjedd uten sterke menn i 
sentrale posisjoner. Sammen med bi-
skop Kristian Schjelderup og ekspedi-
sjonssjef Øystein Jahr, gjorde Øystein 
Hovden ordinasjon av den første kvin-
nelige prest i Den norske kirke mulig. 

Schjelderup er allerede hyllet mange 
ganger, og har skrevet seg inn i norsk 
kirkehistorie med store bokstaver, men 
hva med den Hovden? For meg trer han 
frem i denne historien som en helt. En 
modig og moderne manneprest med 
stor integritet, en som på mange måter 
var forut for sin tid. Med andre ord en 
sterk mann bak en fremgangsrik kvin-
ne.  

Fra tiden som sokneprest i Vang er 
han kanskje mest kjent for tre ting:

Han støttet aktivt Schjelderup under 
helvetesdebatten på 50-tallet. 

Han åpnet Vang kirke for norges-
historiens første – og svært omstridte – 
$lminnspilling i en kirke da Claes Gill 
og Wenche Foss i 1958 spilte hovedrol-
lene i Herrens og hans tjenere.

Han åpnet Vang kirke for den kon-
troversielle ordinasjonen av Ingrid 
Bjerkås i 1961. Da domprosten i Hamar 
ikke ville stille domkirka til disposi-
sjon, gikk biskopen til soknepresten i 
nabosoknet. Øystein Hovden ble man-
nen med nøkkelmakten som åpnet kir-
kerommet og veien til prestetjeneste for 
kvinner.

Men hvem var han egentlig, denne 
framsynte soknepresten?

Jeg ble nysgjerrig på hva som får en 
lokal trubadur, med større fartstid på 
puben enn i kirkerommet, til å skrive 
sanger om en prest nesten 100 år etter 
at han ble født. Eller hvorfor både lo-
kalhistorikere og gamle vangssoknin-
ger fremdeles taler varmt om en skøy-
eraktig solstråle med utstrakte armer 
som gikk av som prest for 40 år siden. 
Da sønnen, Karl-Anders Hovden, un-
der kirkeka#en, viste frem en tykk ut-
klippsbok breddfull av gulna avisskri-
verier og brev fra perioden 1960-62, 
forsto jeg at denne mannen måtte jeg 
bare $nne ut mer om. 

Og jeg har gjestfritt blitt tatt i mot 
Karl-Anders hjem, fått bla i farens ut-
klippspermer, høre fargerike fortel-
linger fra sønnens perspektiv og lese 
Øystein Hovdens egne betraktninger 
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og andre ting jeg har kommet over. Og 
hele tiden har jeg hatt Tor Karseths me-
lodi som en lydkulisse i underbevisst-
heten.

Og gjennom glasa kom streif av sol,
og orgelbrus i fra galleriet.
Hæn Pål tok lua si og gikk så fort forbi
der dæssa mørkemenna heng.

Det er to prestkammers i himmelen,
hæn Pål sa - to prestkammers 
i himmelen, mest åt seg sjøl, 
- to prestkammers i himmelen.
I det ene bor de morske, 
i det andre bor de milde, 
og det er der hæn Øystein Hovden er.

Øystein Hovden (1901-1980) vokste 
opp som sønn av dikterpresten Anders 
Hovden i et hjem der damene skulle 
være med for fullt. Hans mor var or-
ganist der faren var prest, og mens han 
prekte på søndagene, løp hun hjem til 
barna. Og prekenen tok aldri slutt før 
hun var tilbake på galleriet. 

Øystein bestemte seg tidlig for at 
også han skulle bli prest. I farens senere 
beretninger om barne!okken, portret-
teres Øystein som lillepresten i %øset 
når barna lekte ritualer, en oppgave han 
påtok seg med stort alvor. Han begynte 
på Det teologiske fakultetet og det har 
blitt skrevet om hans eksamener fra 
Universitetet at han tok en laud som 
var så $n at en måtte tilbake til Kristian 
Schjelderups eksamener for å $nne ma-
ken. Han startet felles kollokviegrupper 

for MF- og TF-studenter, og mente at 
skulle de samarbeide i yrket måtte de 
da også kunne studere sammen. Da 
Hallesby $kk snusen i dette, la han 
ned forbud mot samarbeidet for sine 
studenter. Og etter helvetesdebatten 
på 1950-tallet, sa Øystein Hovden at 
Hallesby hadde fulgt ham som en svart 
skygge gjennom livet. Etter endt studie-
tid $kk han tilbud om å fortsette ved fa-
kultetet, men skal ha takket pent nei til 
tilbudet og sagt at «nå har jeg fått nok 
av visdommen her inne og må ut blant 
folk».

Øystein Hovden ble ordinert i 1924, og 
begynte i prestetjeneste som ungdoms-
prest i Nidaros før veien gikk videre 
til Gulen. Der ble han etter kort tid, i 
en alder av 27 år, prost i Ytre Sogn. I 
1937 ble han utnevnt til sokneprest 
på Stiklestad. Han var bevisst på og 
berørt av den historiske betydningen 
Stiklestad hadde for både nasjonalfø-
lelsen og det norske selvbildet. Under 
krigen markerte han seg som en av 
motstandsprestene, og var blant de dri-
vende kre"ene i Trøndelag da prestene 
la ned embetene i 1942. 

Sønnen Karl-Anders forteller om 
faren at han var frekk og modig, og 
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talte Quisling og nazistene midt i mot. 
Likevel ble han aldri arrestert. Heller 
ikke da han fra prekestolen i Stiklestad 
kirke, med alle elever og lærere ved den 
nazistiske førerskolen på Bakketun til 
stede, talte så provoserende om Jesu de-
monutdrivelse at rektor kommanderte 
med seg alle sine ut fra gudstjenesten. 
De forsto neppe hvordan det styrket 
motstanden at Øystein Hovden, i alle 
fall symbolsk, hadde drevet ondskapen, 
representert ved fremtidig norske stor-
nazister, ut av kirkerommet på denne 
måten. Da faren, Anders Hovden, døde 
under krigen og Quisling personlig 
ringte for å tilby begravelse på statens 
bekostning, svarte Øystein kontant 
«ikkje tale om!».

Etter prestetjeneste i Gulen og på 
Stiklestad sa Hovden spøkefullt at 
den naturlige veien videre ville være 
Eidsvoll. Men det var Schjelderup som 
overtalte ham til å søke embetet som 
sokneprest i Vang da det ble ledig. 
Foruten gode karakterer, som Øystein 
Hovden skal ha blitt sammenliknet 
med biskopen i forhold til, skal til to 
også ha kjent til hverandre allerede 
fra tiden da Schjelderup var leder av 
Studentersamfundet i Oslo. Der var 
Anders Hovden en hyppig gjest og fore-
dragsholder, og Øystein hadde man-
ge ganger vært med sin far. «Kom til 
Hedemarken og få fart på kristendom-
men» skal biskopen ha sagt. Og i 1948 
!yttet familien Hovden inn på preste-
gården i Hamars nabokommune, Vang. 
Schjelderup og Hovden hadde mye til 

felles og likt syn på mange teologiske 
saker. De skulle vise seg å samarbeide 
godt og bli nære venner.

Vang var et klassedelt samfunn 
med både storbønder og etterkom-
mere av husmenn og arbeidere. 
Lokalhistorikeren Ole Jacob Tomter 
sier om Hovden at han «var en prest 
for hele befolkningen. Han gjorde in-
gen forskjell på såkalt liten og stor. Han 
var en raus person som kunne ta noen 
dansetrinn eller et glass i festlig lag. 
Dessuten viet han fraskilte. Slikt ble 
lagt merke til».  Hovden ble kalt almin-
nelig av vangsokningene, og sagt med 
Tomters ord er det den største heders-
betegnelsen en kan få på Hedemarken.

 Karl-Anders sier om sin far at han 
var en annerledes mann, frimodig og 
full av godvilje. Han ga omgivelsene et 
lø" og skapte høytid rundt seg. Selv på 
sitt eget dødsleie blåste han liv i andre. 
Lyset var et grunnmotiv i livet hans, og 
han mente at den beste måten å prakti-
sere evangeliet på var å være glad, åpen 
og hyggelig med folk. Disse beskrivel-
sene forsterkes av Anders Hovdens 
dagbøker, der han omtaler sønnens be-
søk hjem som solglimt i tilværelsen og 
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av all den varme omtale han fremdeles 
får i Vang og Hamar.

Den positive presten og personen 
var likevel ikke friksjonsfri. Han had-
de altså opplevd krigen og var vant til 
kamp. Stundom kjente han kanskje 
også lysten til å sette neven i det teo-
logiske grautfatet og stundom var det 
nettopp det han gjorde, i alle fall i følge 
seg selv i boka I alvor og spøk. Av sin far 
hadde han lært at den som ikke har mot 
til å dumme seg ut, eller gjøre skandale, 
kom heller ikke til å utrette noen ver-
dens ting i livet.

Øystein Hovden viste mot under 
krigen, mot i helvetesdebatten og mot 
da han la til rette for $lminnspilling i 
kirkerommet. For som han sa til en av 
de mange avisene som både dekket sa-
ken og nørte opp om $lmstriden: «ekte 
kunst er kunst av Guds nåde».

Men mest skandale skapte han nok 
da han med nøkkelmakten nok en gang 
åpnet kirkedørene til Vang og la til 
rette for ordinasjon av Ingrid Bjerkås. 
Der Schjelderup i utgangspunktet var 
en myk og medgjørlig sørlending, og 
egentlig ikke en kampens mann, var 
Øystein Hovden uforferdet og spissfor-
mulert. Han hadde i mange år ment at 
kvinner nå måtte få komme inn i ordi-
nær prestetjeneste. Og tidligere vinte-
ren 1961 hadde han holdt en tale om 
dette i Hamar bispegård. Karl-Anders 
forteller at faren blant annet argumen-
terte med at «kriteriet, forutsetningen, 
for å være prest kan da ikkje være at 
den personen som står der og forkyn-

ner det glade budskap, skal ha noen 
kjønnsattributter hengende mellom 
beina. Kristendommen kan da ikkje 
gjere seg avhengig av slike ytre ting». 
Etter denne kra"salva kom det et vold-
somt brak fra gangen i bispegården i 
det hattehylla med de tunge prestefrak-
kene raste ned. «Der høyrer dere», skal 
Øystein ha sagt, «til og med Vårherre er 
enig med meg!». Hans kvinnesyn tilsa 
med andre ord at kvinner var like mye 
verdt som menn.

Allerede fra 1938 ble alle statens 
embeter, også presteembetene, åpnet 
for kvinner. Det ble riktignok lagt inn 
en klausul om at kvinner bare kunne få 
prestestilling dersom menigheten øn-
sket det. Denne klausulen ble opphevet 
i 1956, men før Bjerkås hadde ingen 
kvinner søkt prestestilling i Den norske 
kirke. Hun $kk sitt ordinasjonsløyve 
i statsråd 3. mars 1961, hvilket skapte 
både teologisk og kirkepolitisk storm. 
Men da dette var på plass, og biskop og 
sokneprest var enige om det praktiske, 
gikk resten i rekordfart på Hamar. 

Lokalhistorikeren Ole Jacob Tomter 
har funnet frem protokollen for Vang 
menighetsråd fra 9. mars. Der behand-
les ordinasjonen som en orienterings-
sak fra soknepresten under eventuelt. 
Samme dag skriver biskopen i brev til 
Herr Domprosten i Hamar: «Søndag 
19. mars d.å. akter jeg å ordinere til 
prest i Den norske kirke cand.theol. 
Ingrid Bjerkås som i statsråd 3. mars har 
fått ordinasjonsløyve. Ordinasjonen vil 
$nne sted i Vang kirke ved høymessen. 
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Søndagen i forveien skal ordinasjonen 
kunngjøres fra prekestolen i Vang kir-
ke».

Schjelderup og Hovden må ha vært 
to mektige og inn!ytelsesrike menn 
med stort mot og sterk overbevisning. 
I boka Mitt kall skriver Ingrid Bjerkås 
at det var «biskopen, ekspedisjonssje-
fen og sogneprest Hovden som hadde 
stått for hele denne saken og bragt den 

noen av dem hadde sogneprest Hovden 
kanskje brukt storsleggen på for å få 
dem med». 

Det kan kanskje virke lett og ukom-
plisert, men både den teologiske mot-
standen fra 6 av 9 biskoper og det skar-
pe teologiske ordski"e både før, under 
og etter selve ordinasjonen var storm-
fullt for både biskopen og soknepres-
ten. Hovden selv beskriver den kirkelig 
og teologiske utviklingen fra 50-tallet 
som om «noko av grunnen under oss 

eksistensielle spørsmål for liv og læra, 
-

gufs som ikkje syntes å ha noko med 
kristendommens ånd og intensjon og 
kjærleikens evangelium å gjera».

I ettertid fulgte Øystein Hovden 
nøye med på Ingrid Bjerkås og de an-
dre kvinnelige prestene. Og Ingrids 
takknemmelighet må ha vært genuin. 
Det satte hun i alle fall ord på i boka si 
og i de mange kort og brev som er limt 
inn i Øystein Hovden utklippsbøker fra 
1961 og fremover.

 I følge Karl-Anders var faren i etter-
tid sikker på at det hadde vært riktig å 
åpne kirkedøra, og at kvinners preste-
tjeneste hadde vært et pluss for kris-
tendommen. Øystein Hovden så også 
på denne ordinasjonen som et viktig 
gjennombrudd for det kristne budskap. 
Han kom o"e tilbake til begivenheten 
denne marsdagen med glede, og var yd-
myk og takknemlig for at han på den 
måten hadde fått bidra med noe av så 
stor betydning. Selv Schjelderup sa i et-
tertid at dette var det største som hadde 
skjedd i hans bispegjerning.

Kuldegufset Øystein Hovden brukte 
for å beskrive den teologiske utviklin-
gen på 50-tallet, hadde han antagelig 
som prest langs Mjøsa, mer enn mange 
andre, kjent på kroppen, ikke bare i 
overført betydning. Derfor er det også 
et talende bilde når han mot slutten av 
livet, i samtaler med Schjelderup, skal 
ha skuet utover den islagte Mjøsa, sett 
livet i retrospekt og sagt at noe av det 
han var mest glad for, når det storma 
som verst, var at de hadde klart å hol-
de råken åpen. Ikke den råka som går 
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nedenom og hjem, men heller den åpne 
døra som kan lede inn til himmelske 
prestkammers.

Tru å de vil - dætti her er sænt,
je syng en sang på noen munnspelltoner.
Her var en sogneprest, hæn Pål fekk sagt 
det bæst om det hæn var for folk i Vang.

Det er to prestkammers i himmelen,
hæn Pål sa - to prestkammers 
i himmelen, mest åt seg sjøl, 
- to prestkammers i himmelen.
I det ene sitt de arge, 
i det andre sitt de åpne, 
og det er der hæn Øystein Hovden er.&

Jervellseminar

I anledning Jacob Jervells 86 årsdag (21. mai) arrangeres første årgang av Jervellseminaret 

20. mai kl. 1000 – ca kl. 1600 med fest på kvelden. 

Jacob Jervell vil vurdere sitt bidrag til Jesusforskningen og 

fortelle hva han eventuelt vil gjøre anderledes i dag. I tillegg 

blir det rikelig tid til innlegg og samtaler om å være prest 

og teolog i lys av Jacob Jervells forskning og forkynnelse.

Seminaret avholdes i Oslo. Stedet kunngjøres senere.

Se også www. facebook – Jervellseminar

Initiativtakere: 

Prost Anne Hilde Laland og sokneprest Leif Olav Bremer

Påmelding innen 15. mai: 

SMS 97007193, mail: leifolavbremer@me.com
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INGRID BJERKAAS-JUBILEUM

Siri Sunde
Prest, Ringsaker 
ss@kirken-ringsaker.no

«Evangeliske hendelser skjer ikke nød-
vendigvis gjennom !ertallsvedtak.»
Dette sa dekan Trygve Wyller ved Det 
teologiske fakultet ved åpningen av se-
minaret «Vårt kall» på Hamar 19. mars 
i år.

Et utsagn som kaster lys over betyd-

dagen 50 år tidligere – og mange andre 
begivenheter der enkeltmenneskers 
valg $kk følger for menneskers frigjø-
ring både i og utenfor kirken.

For meg gir utsagnet mening når jeg 
ser at mitt personlige valg da jeg som 
ordinert prest inngikk partnerskap i 
1997, $kk kirkepoliske konsekvenser 
og har vært med på å åpne dører for 
andre.

I dette jubileumsåret for kvinners 
prestetjeneste i Den norske kirke er jeg 
blitt invitert til å ta ordet og være syn-
lig i !ere sammenhenger, på grunn av 
min rolle i «homo$lisaken», mine erfa-
ringer som kateket og prestevikar i Berg 

og Torsken, som en representant for «et 
område der det brenner i dag».

Det stormet trolig atskillig sterkere 
rundt Ingrid Bjerkås og de første kvin-
nelige prestene enn det gjorde i «ho-
mo$lisaken» på 1990-tallet og utover. 
Likevel var det harde tak, likhetstrek-
kene er mange, og ingen av stormene er 
helt stilnet i dag.

Kirkefolk og prester – av begge 
kjønn – kjenner seg provosert av at en 
sammenlikner kvinneprestsak og ho-
mosak, og at de homo$le «blander seg 
inn» i feiringen av Ingrid Bjerkås.

Bjerkåsjubileet synes ikke å ha bred 
appell i kirken, heller ikke på det nylig 
avholdte Kirkemøtet. Det oppleves ikke 
som at hele kirken feirer kvinnelige 
prester som en velsignelse og berikelse 
for alle. Det oppleves heller som at det 
er «kvinnelige prester (og noen til) som 
feirer seg selv». 

Selv om enkeltpersoners bidrag o"e 
er den utløsende faktor for endrings-
skaping, må det ikke glemmes at både 
kvinners prestetjeneste og debatten om 
homo$les og lesbiskes plass i kirken 
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springer ut av frigjøringsbevegelser og 
–prosesser i samfunnet som etter hvert 
også får fotfeste i kirken.

Antakelig ligger noe av årsaken til 
manges reserverte holdning til jubileet 
her: en underkjennelse av kvinnelige 
presters minoritets- og frigjøringshis-
torie og en slags redsel for å virke «fe-
ministisk». 

pionerperspektiv, er ikke vanskelig. 
Verre er det selvfølgelig å se seg selv i et 
sånt perspektiv.

Denne artikkelen er likevel først og 
fremst en personlig beretning – om 
kvinnepreststriden, «homo$lisaken», 
Ingrid Bjerkås som en inspirator, et 
forbilde og en «formor» – og hvordan 
jeg på mange måter kjenner meg igjen 
i hennes erfaringer og beskrivelser av å 
være «den første».

Jeg møtte aldri Ingrid Bjerkås selv, 
men hun har vært til stede i mitt liv og 
min tjeneste – på forunderlig vis. Hun 
fullførte sin eksamen, 57 år gammel, i 
1958, året jeg ble født. 

Jeg $kk min første kirkelige tjeneste 
i Berg og Torsken, der hun hadde hatt 
sitt virke. Det var der jeg oppdaget fol-
kekirken og ble inspirert til å bli prest.

Selv hørte jeg om henne første gang 
da jeg hadde fått jobben som kateket i 
Berg og Torsken i januar 1983. Jeg var 
cand.mag, egentlig på vei ut av kirkelige 
aktiviteter, men trengte en jobb mens 
jeg ventet på å kunne ta pedagogisk se-
minar. Da jeg ringte hjem for å fortelle 
at jeg var ansatt, var det min far som ut-

brøt: «Berg og Torsken! Det var jo der 
Norges første kvinnelige prest var!»

Ingrid Bjerkås eller «ho Bjerkås» og 
tiden hun var sokneprest, var nevnt 
i mange sammenhenger, som en vik-
tig del av bygdehistorien. Det var stas 
å være kon$rmert eller viet av henne. 
Mange fortalte om realskolen hun $kk 
startet på Skaland. Om hennes forstå-
else og respekt for $skeryrket. Om hen-
nes store arbeidsinnsats og omsorg, 
at hun var tø# på havet (noen ganger 
altfor vågal, så erfarne $skere måtte si 
stopp når hun ville gå ut uansett vær) 
– jeg $kk et inntrykk av en respektert 
prest og en grepa dame. 

Jeg $kk også høre om presten som 
forlot ka#ebordet hos menighetsrådets 
leder og smatt ut kjøkkendøren da han 
$kk øye på Ingrid Bjerkås – for å slippe 
å hilse på henne.

Noen fortalte om egne prosesser fra 
motstand til aksept. Da jeg etter 7 ' år 
skulle !ytte fra Torsken og studere vi-
dere i Oslo for å bli prest, ble jeg øn-
sket Guds velsignelse og lykke til – også 
av noen som hadde vært mot Ingrid 
Bjerkås. «Det viktigste er nå at noen 
fortsatt vil forkynne Guds ord», sa en av 
«de 96»1 , 20 år etter at Ingrid Bjerkås 
hadde sluttet.

FOLKET OG PRESTEN
Ingrid Bjerkås deltok ikke i avisdebat-
tene og lite i diskusjonene. Mens det 
stormet og føk i kvinnepreststriden, slo 
hun rot i menigheten og levde sammen 
med folket der hun var. Hun bar – og 



nn

!"##$
!%&'($
()&(*$
+,-.- 23 -

hun ble båret. Hun lot seg begeistre og 
utfordre av natur og landskap. 

Kjærligheten til folket, tilliten til 
Gud, troen på eget og kirkens kall, er-
faringene fra motstandskampen under 
krigen og hennes eget «klarsyn» da – og 
hennes trofaste mann – gjorde at hun 
ikke ble blåst overende.

«Det var synd at hun ble den første. 
Det skulle ha vært en annen enn hen-
ne», sa !ere av prestene i bispedømmet. 
«Hun var en veldig spesiell type, og hun 
var jo ingen stor teolog.» Dette utsagnet 
lever i beste velgående i dag. Jeg kom-
mer tilbake til det.

Da navnet mitt ble kjent i forbindel-
se med «homo$lisaken», $kk jeg hilse-
ner fra kjente på Senja som oppmuntret 
meg til å stå på og ønsket meg velkom-
men tilbake som prest. «Du må huske 
på at det var vi her på yttersia som had-
de Norges første kvinnelige prest.»

Boken hun ga ut i 1966, Mitt kall, 
$kk jeg i presang. Den har siden vært et 
dyrebart eie og er min fremste skri"lige 
kilde til disse re!eksjonene.  Her $n-
ner jeg mange tilknytningspunkter, selv 
om våre liv og våre veier også har vært 
svært ulike.

Da jeg, etter å ha vært permittert 
fra min stilling som kapellan i Nordre 
Land fra partnerskapsdagen 28.juni 
1997 til 1.februar 1999, kunne gå inn i 
stillingen igjen, var stormen på det ster-
keste, både lokalt og nasjonalt.

Min egen ballast var ikke minst 
kjærligheten (vi hadde tross alt akku-
rat inngått partnerskap og var i ferd 

med å etablere oss sammen) – og fol-
kets/menighetens liv i hverdag og fest. 
Aldri glemme hva det dreide seg om: 
være prest, være et helt menneske. 
Motstanden var merkbar i menigheten, 
men det var som om folk satte alt inn 
på å vise at de satte pris på oss og ønsket 
meg som prest.

Ingrid Bjerkås la merke til alle som 
ville henne vel og stilte opp for henne i 
stort og smått: «Det var som folk ventet 
på å få gjøre oss noe godt overalt, og jeg 
kom til å spørre en gammel mann om 
dette. – Det er jo jeg som er hyrde og 
skal ta meg av dere, men her er det ak-
kurat som det er omvendt; det er dere 
som passer på og steller med meg. – Ja, 
du skjønner, sa han, at da vi $kk brevet 
om å ta avstand fra deg og motarbeide 
deg, da skjønte vi at de ville fare ille 
med deg, og at vi måtte passe på deg.»

Folket i Berg og Torsken – og folket i 
Torpa – tok vare på sine omstridte pre-
ster. Det å være prest er ble å være i en 
giverrolle, men også måtte lære seg å ta 
imot. 

SE ALT SAMMEN LITT UTENFRA

med presteembetet som mål springer 
ut av en dyp indre overbevisning; «Jeg 
kan trygt si at det var tyskernes overfall 
på landet vårt i 1940 som førte meg inn 
på veien til prestetjeneste». 

Hun vet at hun blir en banebryter 
ved å søke om ordinasjon, samtidig 
gjør hun bare det hun regner for å være 
helt selvfølgelig. «Jeg hadde fått en av 
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landets mest kostbare utdannelser, jeg 
var i grunnen forpliktet til å bruke den 
til det den var ment å brukes til – pre-
steembedet. Hvis ikke, ville jeg jo vært 
en snylter på Universitetet og samfun-
net i utdannelsestiden.»  

På ordinasjonsdagen blir hun over-
veldet av oppslutningen og gleden; «Jeg 
hadde i grunnen aldri før tenkt noe 
særlig på alminnelige folks reaksjon 
på kvinnelige prester. Alle de avisskri-
veriene som hadde vært, de var jo så 
spesielle, det var liksom bare et disku-
sjonstema det dreide seg om – for eller 
imot – men nå, da jeg tra# folket selv, 
da var alt bare godt».

Og om festmiddagen i Hamar bispe-

-
tjent og litt beklemmende. Jeg måtte 
stadig minne meg om at det nå engang 
var Norges første kvinnelige prest som 
var ordinert, og dermed kunne jeg også 
se alt sammen litt utenfra og glede meg 
sammen med de andre.» 

Noen motstandere skrev om hennes 
overmot (hybris). Det kan virke som 
hun også re!ekterte over dette selv. 
Undret seg over at var en del ting hun 
bare visste – for eksempel at hun skulle 
skrive til Quisling og be ham gi opp det 
nasjonalsosialistiske prosjektet fordi 
hun visste  at Hitler ikke kunne vinne 
krigen.  

Dette «overmot» kan kanskje heller 
kalles det profetiske ved Ingrid Bjerkås. 
En drivkra" som $kk en vanlig norsk 
kvinne til å bli en symbolbærer for fri-

gjøring og rettferdighet.
«Hvordan kunne du $nne på å gjøre 

noe sånt?!» Spørsmålet har jeg fått man-
ge ganger i årene etter partnerskapsinn-
gåelsen – og jeg har selvfølgelig også 
stilt meg det selv. At jeg skulle utløse så 
mye styr, bli «Siri Sunde-saken», bli en 
pioner! Jeg kan langt på vei også identi-

-
yrket i voksen alder: da jeg først visste 
at jeg skulle bli prest, var det helt selv-
følgelig. Jeg hadde riktig utdannelse, 
erfaring og en dyp overbevisning om 
hvilken vei jeg skulle gå, og at dette var 
riktig, tross alt.

Dette valget hørte selvfølgelig til i 
en sammenheng: da jeg kom fra Senja 
til Teologisk fakultet i 1990, var «alle» 
i mitt studiemiljø, studenter og ansatte, 
for homo$les ordinasjon – i prinsippet. 
En skulle bare vente til tiden var mo-
den. Vi var !ere homo$le og lesbiske 
som studerte da. Spørsmålet ble hvor 
lenge en kunne sette livet sitt på vent 
for at tiden skulle bli moden. Det kunne 
blitt !ere av de andre – men så ble det 
meg som ble den første ordinerte i part-
nerskap. O"e har jeg måttet ty til den 
samme «øvelsen» Ingrid Bjerkås brukte 
på sin ordinasjonsdag: «se alt sammen 
litt utenfra» for å holde fast på meg selv 
og bevare perspektivet. 

Å VÆRE KOLLEGA
Mens hun er på sitt mest aktive som 

prest, blir hun invitert på et stort pre-
stekurs. Hun hadde ikke lyst å reise. 
«Jeg følte o"e at det var best om jeg 
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kunne være usynlig når jeg tra# andre 
prester. Men det som gjorde at jeg be-
stemte meg for å ta imot innbydelsen 
med takk, var hensynet til prestegjel-
det mitt. Folket der burde jo også ha 
en prest som kunne være med på alt 
det de andre prestene var med på, og 
som lærte det samme som de andre.» 
Møtet gikk mye bedre enn fryktet. En 
ting var at det viste seg at en del av tiden 
var avsatt til feiring av henne og hen-
nes mann. Samtidig: «En del menig-
hetsprester holdt seg borte, og ikke en 

hverdagslivet er det jo en forferdelig 
påkjenning å føle at en er uønsket og 
holder andre borte, men her måtte jeg 
prøve å ta meg sammen for ikke å vise 
meg utakknemlig, og fordi jeg nå en-
gang var kommet.»

«Det dirret i bena da jeg gikk ned 
trappen til det første møtet med alle de 
kjente og ukjente teologene», skriver 
hun. 

Og jeg husker min egen angst da 
jeg var til stede på prestesamlinger, i 
permisjonstiden og lenge etter. «Alle» 
hadde lov å mene noe om meg og gi ut-
trykk for det når som helst og hvor som 
helst. I løpet av mine 13 første år som 
prest hadde vi ikke gudstjenestefelles-
skap som samlet presteskap i mitt pro-
sti, og det var tabu å diskutere saken. 

Jeg kjenner også den krevende øvel-
sen å være uønsket og samtidig vise 
takknemlighet.  

Kollegafellesskapet med andre pre-
ster er fortsatt ikke den arena jeg er 

mest komfortabel på, selv om graden 
av trygghet stiger stadig.  

VIKARIERENDE MOTIVER
På et stadium møter Ingrid Bjerkås 
en «utsending fra Vestlandet», med 
oppdrag fra Menighetsfakultetet, som 
kommer for å få henne til å godta en 
mannlig prest ved sin side, en som kan 
betjene hennes motstandere. Det nek-
ter hun. Han reiser rundt i prestegjel-
det, og etter en tid dreier innvendinge-
ne seg ikke først og fremst om hennes 
kjønn, men at hun ikke forkynner 
tydelig nok om fortapelsen. Dette tar 
hun på alvor, slår opp i bibelordboken 
og $nner ut at «ordet frelse stod !ere 
hundre ganger, og glede omtrent like 
mange. Fortapelse sto 27 ganger, og av 
de 27 gangene var det enkelte steder 
med positivt fortegn: - for at I ikke skal 
gå fortapt.»  Alt dette ble så hovedtema 
for en av hennes prekener.

For mitt vedkommende utviklet det 
seg en type motstand som var snedig, 
og som rammet: det var ikke det at jeg 
levde i ”homo$lt samliv og fastholdt 
synd” som var hovedgrunnen til at folk 
burde holde seg borte, men det at jeg 
var en lø"ebryter, en prest som ikke var 
til å stole på2.  

Var det beklagelig, som mange fort-
satt hevder, (også kvinner), at hun ble 
den første? Burde det ikke heller vært 
en yngre, mer «indrekirkelig», diplo-
matisk, mildere av vesen, skarpere som 
teolog? 

En slik tanke forutsetter en plan, en 
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regi eller strategi – som ikke forelå. 
Flere kvinner kunne ha søkt ordi-

nasjon, men vegret seg av forskjellige 
grunner mot å være den første. Ingrid 
Bjerkås gikk ikke inn i dette ut fra noe 
ønske om å være først, men mente Gud 
hadde kalt henne, og at hun ville kunne 
«stoppe når som helst, om Gud viste 
meg at jeg skulle». 

Jeg tror mye av grunnen til sku#elsen 
over Bjerkås hos mange prester og teo-
loger skyldes hennes sterke motvilje og 
mange utfall mot Menighetsfakultetet. 

En pioner går inn i ukjent landskap 
og møter motstand og utfordringer ut 
fra sin personlighet, utrustning og er-
faring. 

Ingrid Bjerkås taklet det på sin måte, 
ikke minst ut fra sin bakgrunn som 
kvinne i motstandsbevegelsen. 

For meg er hun derfor et forbilde, og 
jeg synes hun fortjener vår takknemlig-
het og respekt for det hun gjorde og den 
hun var.

VÅRT KALL
Det gjør inntrykk å lese om Ingrid 
Bjerkås, og det gjorde inntrykk å høre 
Svanaug Lindman  fortelle på semina-
ret fra sin prestetid som en av de første 
ordinerte kvinnene. «Vi var så opptatt 
av å se fremover», sa hun da jeg spur-
te hvorfor vi ikke har hørt så mye om 
dette før. 

De forteller om autoritet, tydelighet, 
tro, trass, kallsbevissthet og kjærlig-
het – men lite om triumf. De lærte seg 
å leve med motstand, $nne det riktige 

fokus og gleden over tjenesten. 
Ingrid Bjerkås var krass mot 

Menighetsfakultetet – men listen over 
de 96 i menigheten arkiverte hun un-
der «samkirkelige forhold», ulest. Hun 
var redd for å være forutinntatt når 
hun møtte dem. Hun forteller også 
!ere ganger at hun syntes synd på 
sine motstandere, særlig de som løp 
Menighetsfakultetets ærend. 

Med årene blir jeg stadig mer nys-
gjerrig på hva vi har lært av vår nære 
kirkehistorie.

Hvordan skal vi leve sammen som 
kirke når rollene byttes, når mindretall 
blir !ertall? 

Hvordan skal vi være kirke med 
motsetninger? Hvordan kan vi unngå å 
svare med samme mynt når vi selv blir 
i majoritet og ”motstanderne” i mino-
ritet?

Fra oppgjørene i Sannhetskom-
misjonen i Sør-Afrika hørte vi om «å 
tale sant om det onde, men ikke føre 
hatet videre». 

Noen av våre egne, mest markante 
og folkekjære biskoper leder oss til 
selve evangeliets kjerne: da biskop 
Rosemarie Køhn sa ja til at jeg kunne 
gå tilbake til min prestestilling etter 1 ' 
års permisjon, la hun frem dokumen-
tet «Sannheten tro i kjærlighet» som 

begrunnelse for min avgjørelse ligger 
i Jesu kjærlighet og hans inkluderende 
holdning til alle mennesker».

Allerede i 1955 skrev Kristian 
Schjelderup i diskusjonen om kvin-
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ners prestetjeneste:  «kirkelig orden 
og tradisjon må aldri stå hindrende i 
veien for det som med livets egen rett 
bryter seg på». Så brukte han, sammen 
med !ere, sin myndighet til å ordinere 
Ingrid Bjerkås.

Fotnoter: 
1: 96 personer skrev under på en liste mot Ingrid 

Bjerkås. Listen ble kalt «de 96» (de seksognitti)
  2: Se Saken, navnet og kjærligheten, Kirke og 

Kultur 1/2007 for mer bakgrunn om dette med 
lø!ebruddet.

Kilder:
Ingrid Bjerkås: Mitt kall», 1966
Rosemarie Køhn: Sannheten tro i kjærlighet.  
Aud V. Tønnessen: Et liv på tvers. Kronikk i 

Klassekampen 19.mars 2011

Egne bidrag:
Saken, navnet og kjærligheten. Artikkel i Kirke og 

Kultur nr. 1/2007
Kåseri på Lands museum, Dokka, 8.mars 2011: 

Ingrid Bjerkås, prest, pioner og forbilde
Innlegg på seminaret ”Vårt kall” i regi av 

Hamar bispedømme/Norsk Kvinnelig 
Teologforening/Høgskolen i Hedmark 
19.mars 2011: ”Når saken blir en person”

&
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INGRID BJERKAAS-JUBILEUM

Aud V. Tønnessen 
Professor ved TF 
a.v.tonnessen@teologi.uio.no 

I år er det 50 år siden den første kvinne 
ble ordinert til prest i Den norske kirke. 
Hvem var hun? Hvorfor ble det henne? 
Det vanlige er å referere til henne som 
husmoren som ble student og prest. 
Men man skal ikke ha lest mer enn 
noen sider i hennes selvbiogra$ , «Mitt 
kall», for å forstå at hennes livshistorie 
rommet mye dramatikk og kamp.

For i Ingrid Bjerkås møter vi ikke 
bare kirkehistorien, men også norsk 
krigshistorie, gjennom hennes indivi-
duelle og personlige motstandskamp 
som førte henne til møte med Quisling, 
til Grini og som resulterte i den tem-
melig oppsiktsvekkende, og politisk 
bestemte, psykiatriske diagnosen, 
«Jøssingismus anglemanicus paranoid-
formis». 

Hvordan belyser disse hendelsene, 
prestekallet og motstandskampen, 
hverandre? Selv vektla hun krigsårene 
først og fremst fra et omvendelsesper-
spektiv.

Hun opplevde at Gud kalte henne til 
kamp og tjeneste. Denne kallsbevisst-
heten bar henne gjennom krigsårene og 
senere inn i prestetjenesten For henne 
handlet det om å være tro mot kallet 
hun hadde fått, og det ga henne styrke 
og mot. Da kunne motstanderne, enten 
det var nazistene eller kvinneprestmot-
standerne, ikke rokke ved grunnvollen 
i hennes liv, nemlig tilliten til at Gud 
hadde en plan med hennes liv og ville 
sørge for henne. Denne grunnleggende 
tilliten var bærekra"en gjennom en 
motstand som hindret mange andre i å 
ta de skrittene som hun tok. Og mot-
standen var intens og til tider nedrig i 
sin form. Den utgjør ikke noe høyde-
punkt i norsk kirkehistorie.

Ingrid Bjerkås ble arrestert !ere 
ganger under krigen for aktiv motstand 
mot regimet. Til sist ble hun sendt til 
Grini.

Høsten 1941 sendte hun brev til 
Quisling der hun innstendig oppfor-
dret ham til å gi opp det nasjonalso-
sialistiske prosjektet og oppløse partiet. 
Hans kamp var forgjeves, skrev hun, 

Teksten er gjengitt med tillatelse fra Klassekampen, der den første gang ble publisert 19. mars 2011 
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for Tyskland og Hitler ville aldri kunne 
vinne krigen mot England. Da det var 
gått en måned sendte Bjerkås et nytt 
brev, denne gangen rekommandert.

Ettersom hun ikke kunne se at 
Quisling viste tegn til endring, antok 
hun at han ikke hadde fått hennes før-
ste brev: «Samtidig benytter jeg anled-
ningen til å si Dem, at det ikke er for 
moro skyld, eller av nysgjerrighet eller 
på grunn av noe hysterisk innfall jeg 
har innlatt meg på denne henvendelsen 
til Dem. Det er fordi jeg ser det som en 
oppgave å sette alt inn på å arbeide for 
å få N. S. partiet oppløst, så det norske 
folk kan stå samlet og enig i denne onde 
tiden.»

Denne gangen reagerte Quisling, og 
Folkedomstolen bestemte at Bjerkås 
skulle underlegges en psykiatrisk un-
dersøkelse på grunn av de synspunk-
ter hun hevdet. Hans Eng, Quislings 
livlege, ga henne den herostratisk 
berømte og faglig tvilsomme diagno-
sen «Jøssingismus anglemanicus pa-
ranoidformis». Ifølge Eng fantes det 
tre typer jøssingisme, forbrytersk, 
uvitende og psykopatisk. Bjerkås led 
av den siste varianten. Hennes vrang-
forestilling om England ville vinne 
krigen over Tyskland og Hitler var et 
uttrykk for «psykopatisk engelsyke», 
«Jøssingismus med forfølgelsesvrang-
dommer». Bjerkås ble sendt på Grini 
hvor hun befant seg et år før hun ble 
overført til Bærum sykehus. Ikke så 
ulikt sin senere ordinasjonsbiskop, 
Kristian Schjelderup, hadde Bjerkås 

under krigen en skjellsettende kalls- og 
omvendelsesopplevelse. Dette styrket 
henne i kampen mot Quisling og før-
te til et folkekirkelig engasjement hos 
henne etter krigen. Og så i en alder av 
femti år begynte hun å studere teologi. 
Det tok henne ni år å avslutte studiet. 
I mellomtiden ble loven som regulerte 
prestetjenesten i Den norske kirke en-
dret slik at ingen menighet kunne re-
servere seg mot kvinnelige prester. Det 
var et tidsspørsmål før noen ble den 
første. Og det fantes !ere kvinner som 
allerede hadde fullført teologiutdan-
ningen og arbeidet i kirkelige stillinger, 
noen endog i stillinger som lå tett opp 
til presteyrket. 

Hvorfor ingen av dem ble den første 
kvinnelige prest, $nner vi kanskje svar 
på i en undersøkelse som ble gjort på 
slutten av 1950-tallet om ordinasjon. 
Flere bekre"et at de ønsket å bli ordi-
nert, men understreket samtidig at de 
ikke ville «sette hardt mot hardt for å 
tvinge igjennom ordinasjon». De ville 
ta imot den ordinasjon som «Gud leg-
ger til rette for». Og man må kunne 

det lagt til rette. På vesentlige områder 
skilte Ingrid Bjerkås seg fra sine samti-
dige kvinnelige medteologer, ikke bare 
gjennom sine erfaringer fra motstands-
kamp og Griniopphold. Hun hadde 
ikke vokst opp i noen utpreget kristelig 
sammenheng. Hennes borgerlige opp-
vekst hadde vært fylt av sportslige ak-
tiviteter, bridge, litteratur og politiske 
samtaler. I studieårene ble hun knyttet 
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til den bredtfavnende kvinnesaksbeve-
gelsen, Norske Kvinners Nasjonalråd.

Selv identi$ serte hun seg som en libe-
ral teolog og kvinnesakskvinne. Begge 
deler var egnet til å vekke motstand i 
kristelige miljøer, så vel hos menn som 
hos kvinner. Ifølge Ingrid Bjerkås skul-
le ikke kvinner nøye seg med mindre 
enn menn: «Kirken trenger kvinnene, 
og kvinnene trenger kirken. Men det er 
veldig viktig dette at kvinnene ikke bare 
blir medhjelpere, men lovlig kalt til like 
med mennene til å forkynne Guds ord 
og forvalte sakramentene». I kvinne-
sakskretser og i brede folkekirkelige lag 
møtte hun begeistring og støtte. Andre 
ytet stor motstand: «Det går på liv og 
helse løs for den som er kommet i op-
posisjon til Menighetsfakultetet og dets 
ledere,» skrev hun som hadde kjem-
pet harde kamper tidligere. Da hun 

ble utnevnt til sokneprest til Berg og 
Torsken på Senja tilbød !ere lærere ved 
Menighetsfakultetet seg å reise opp og 
virke som prest for dem som kun aner-
kjente mannlig prestetjeneste. Hun er-
farte at kolleger nektet å hilse på henne 
og at de uteble fra samlinger der hun 
bidro. Med samme mangel på frykt 
som hun hadde konfrontert Quisling, 
og med en bevissthet om handlingens 
kvinnepolitiske betydning, utfordret 
Bjerkås den maskuline dominansen 
gjennom sin ordinasjon – til beste for 
Den norske kirke. Uten kvinner ville 
kirken i dag stoppe opp. Halvparten av 
dagens teologistuderende og !ertallet 
blant siste års ordinander er kvinner. 
Det var en utvikling som Ingrid Bjerkås 
startet, men som hun knapt kunne for-
utsett. &
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INGRID BJERKAAS-JUBILEUM

Anders Martinsen
Stipendiat, TF 
anders.martinsen@teologi.uio

KVINNEORDINASJON AV 
KVINNE-PREST, MEN EN 
MANN REDDER DAGEN.
Søndag 20. mars ble Stine Kiil Saga 
ordinert til prest. Det ekstra hyggelig 
var at dagen sammenfalt med 50-års 
jubileet for Ingrid Bjerkås. Stine er en 
dyktig teolog med feministiske og fri-
gjøringsteologiske impulser. Hun har 
verv i NKTF og har arbeidet med og ut-
gitt kontekstuelle bibelstudier etter mo-
dell fra Ujamaa-senteret og University 
of KwaZulu-Natal i Sør Afrika. Det er 
mye positivt og interessante trekk vi 
kunne ha trukket frem om Stine, jeg er 
personlig en god venn med henne, men 
vi kunne også trukket fram generelle 
trekk ved kirkens og teologiens utvik-
ling fra Dnk $kk sin første kvinnelige 
prest til den 50-års markering av den 
ordinasjonen: for eksempel hva det har 
gjort med presterollen at den er blitt 
åpen for begge kjønn? Lokalavisa had-
de en annen vinkling på saken. Fordi 

Stine som kvinnelig ordinant skulle or-
dineres i en kirke med kvinnelig prest, 
prosten er kvinne og biskopen sanne-
lig også er kvinne, ble overskri"en en 
etterlysning: «Hvor er mennene blitt 
av?». Mon det ikke er Norgesrekord i 
kvinneandel under en ordinasjon1? I 
en artikkel som dekket selve ordinasjo-
nen var antall tilstedeværende kvinner 
fortsatt et tema, men skulle du ikke sett 
at når bispens ko#ert gikk vranglås, så 
var det praktisk med mann som kunne 
åpne ko#erten med et skrujern2. Det er 
godt vi (menn) fortsatt er brukendes til 
noe!

Det er kanskje ikke pent å henge ut 
en lokalavis fra mitt skrivebord lastet 
med kjønnsteori hvor jeg tenker at disse 
artiklene viser hvordan kvinner de$ne-
res som fraværet av menn; at mannen 
med sitt fravær fortsatt er det nærvæ-
rende subjekt eller simpelthen at artik-
kelen lesser opp tradisjonelle kjønns-
roller i en sak om ordinasjon. Videre 
kan vi spørre: Ville det blitt skrevet en 
lignende sak hvis alle parter hadde vært 
menn? Ville man da etterlyst kvinner i 
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kirken? Og hva ville skjedd hvis det var 
en kvinne blant publikum som hadde 
skrujern? Denne presentasjonen av 
Ringerikes blad er kanskje urettferdig 
fordi jeg leser artikkelen mer alvorlig 
enn den er ment. Litt slingringsmonn 
bør en jo ha. Likevel har jeg en mistan-
ke om at den presenterer synspunkter 
som er vanlige, om enn tause, i kirken: 
Er presteyrket blitt, eller i ferd med å 
bli, et kvinneyrke?

ER PRESTEYRKET BLITT 
ET KVINNEYRKE!
Jeg har bevisst erstattet spørsmålsteg-
net med et utropstegn i overskri"en. 
Årsaken er at jeg anser dette mer som 
en implisitt påstand enn et egentlig 
spørsmål, men hvilke forestillinger lig-
ger bak påstanden? Hvis det er slik at 
!ere kvinner ordineres enn menn, vil 
man kunne argumentere for at men-
nene vil forsvinne fra prestetjenesten. 
Jeg har ikke tenkt å bevege meg over 
på tallmaterialet og statistikk, men jeg 
er skeptisk til slike påstander. Lettvint 
bruk av statistikk blir fort spekulativt. 
Det er fortsatt et !ertallet av mannlige 
prester Dnk og vi har fortsatt en ideolo-
gisk og historisk mannsdominans i kir-
ken. Et sitat fra Stephen D. Moore kan 
få dette frem: 

What does masculinity have to do 
with biblical studies? […] almost nothing 
until relatively recently, when studies 
speci"cally analyzing the construction 
of masculinity in biblical texts began 
to appear […] but nearly everything 

throughout most of the history of critical 
biblical scholarship, when men, and men 
alone, almost without exception, consti-
tuted the rank and "le of the discipline. 
(Moore  2003:1)

Det Moore skriver om bibelfagene 
er selvsagt gjeldene for presterollen. 
Utviklingen av en fastere menighets-
struktur i tidlig kristendom medførte 
mannlig lederskap ble en gudegitt or-
den. Vi kan ikke unngå at presteyrket 
er innleiret i diskurser om maskulinitet 
fordi mannen gjøres til den naturlige 
representanten for Gud. Likeledes bur-
de det være naturlig å forvente som en 
nødvendighet og et positivt bidrag, at 
kvinners adgang til presteyrket endrer 
presterollen. Men det faktum at kvin-
ner kan bli prester og at det skjer en 
tallmessig utjevning mellom menn og 
kvinner betyr ikke at den ideologiske 
mannsdominansen brytes.

Et kjerneproblem er at teologien er 
innsauset i et mannsperspektiv. Det 
krever at man i større grad involverer 
feministisk teori/teologi i utviklin-
gen av teologien. Det er nødvendig at 
menn involverer seg mer i feministisk 
tenkning. Feministteologien, i vårt til-
felle, representerer en av de viktigste 
impulsene de siste 30 årene innenfor 
teologisk tenkning selv om den er un-
derrepresentert i pensum, fagutvikling 
og faglitteraturen. Det er fullt mulig 
å produsere en artikkel eller bok eller 
legge opp et pensum uten referanser 
til feministteologi/teori uten at det blir 
kalt maskulinitetstekster eller manns-
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fag, men hvis man engasjerer seg i fe-
minisme skiller man seg ut, man blir 
gjenkjennelig som feminist og alt man 
gjør får liksom en agenda (i motsetning 
til vanlig forskning). Noen forskere li-
ker å gardere seg mot kritikk fra femi-
nister slik at de inkluderer et par refe-
ranser til feminisme. Denne formen for 
gardering behøver ikke ta hensyn til at 
boken den henviser til er 40 år gammel, 
om den er representativ for den fors-
kningen som er i front i dag, eller om 
gjengivelsen er nøyaktig. 

Men hvilken rolle spiller menn og 
maskulinitet i dette? Det var med en 
viss gjenkjennelighet jeg leste denne 
beskrivelsen av sosialantropologi av 
Matthe C. Gutman. Bytter vi ut «an-
throplogy» med «theology» er påstan-
dene fortsatt tre#ende. 

Anthropology has always involved 
men talking about men. Until recently, 
however, very few within the discipline of 
«the study of man» had truly examined 
men as men. Although in the past two 
decades the study of gender comprises the 
most important new body of theoretical 
and empirical work in the discipline of 
anthropology overall, gender studies are 
still o!en equated with women’s studies. 
(Gutmann 1997:385)

I så måte ville en undersøkelse av 
mannlige presters forhold til masku-
linitet og identitet vært nyttig for ek-
sempel for å undersøke hvordan mas-
kulinitet og identitet påvirker mannlige 
prester i deres praksis. Faren er med 
slike studier er som Øystein Gullvåg 

Holter påpeker at de kan: [...] can mar-
ginalize women and femininities, and 
recreate men, manliness and masculinity 
as the big central issue (Holter 2009). Jeg 
undres på om det ikke er det som skjer 
når mannlige prester er bekymret for at 
presteyrket blir et kvinneyrke. Dermed 
overser vi at begrepet «kvinneyrke» re-
presenterer et større problem i kirken.

ER VI ALLTID KVINNELIGE 
ELLER MANNLIGE PRESTER?
I en tilnærming til kjønn, presteyrket 
og teologi er diskusjon om kjønnsfor-
skjeller er biologiske eller sosialt kon-
struerte, om kjønn er performativt eller 
psykologisk mindre viktig. Det som er 
relevant her er i hvilken grad kjønn er 
har betydning presterollen. Hvis vi for 
eksempel aksepterer at det er biolo-
giske forskjeller mellom menn og kvin-
ner (noe jeg gjør), er det ingen garanti 
for de forskjellene er av betydning for 
hvordan man utfører presteyrket. Min 
påstand er at de ikke har noen betyd-
ning, men de at gis betydning basert på 
teologiske og ideologiske forestillinger. 
I denne sammenhengen er det verdt 
å trekke inn Toril Mois tenkning om 
kjønn og kropp. Jeg vil spesielt trekke 
inn boken Jeg er en kvinne og artikkelen 
«Jeg er ikke en kvinnelig forfatter».

Jeg er ikke mannelig universitetssti-
pendiat. Hvis jeg vil jobbe i kirken er det 
ikke som en manneprest. Det ville opp-
leves som fremmed i min nåværende 
jobb, hvis noen spurte meg: «Hvordan 
vil du som mann løse denne oppga-
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ven?» eller «Hvordan vil du som mann 
legge opp undervisningen?» Hensikten 
med denne presiseringen er at mitt 
kjønn ikke er relevant for den jobben 
jeg har, evt. den jobben jeg vil søke på. 
De utfordringene jeg møter vil jeg løse 
på bakgrunn av kompetanse som ikke 
er kjønnet kategori. Denne problema-
tikken drø"er Toril Moi i boken Jeg er 
en kvinne. Et av hennes poenger er at 
når «kvinnekroppen evig og alltid tvin-
ges fram i forgrunnen enten dette er re-
levant eller irrelevant for oppgaven som 

gjøre det, at vi har eksempler på kvin-
neundertrykkelse. Det $nnes situasjo-
ner hvor det er fullstendig irrelevant å 
trekke fram det kvinnelige eller mann-
lige for eksempel til å bedrive etisk re-
!eksjon. Det utelukker ikke at det $n-
nes tilfeller hvor kroppen og erfaringer 
er vesentlig (Moi, 2001:97-100. Sitatet 
er fra s. 100). Poenget er at det må re-
degjøres for hvorfor det er relevant for 
den bestemte diskusjonen. 

Erfaringer om kjønn og identitet er 
således ikke nødvendigvis eksklude-
rende, men det er to problemer med å 
trekke inn erfaringsdimensjonen. For 
det første kan den være ekskluderende 
hvis man bruker erfaringene til å stenge 
andres bidrag ute. For det andre kan det 
lede til en selvopptatt orientering hvor 
man antar egne erfaringer og opplevel-
ser av et fenomen er viktigere og mer 
interessant enn fenomenet selv (Moi 
2001:47-63). Erfaringer er viktige når 
de kan bidra med nye meninger eller 

økt forståelse til et fenomen, et problem 
eller en hendelse. Men det må være en 
form demokratisk inkludering slik at 
alle har rett til en taleposisjon. 

Det betyr ikke at alle bør tale med 
like stor tyngde. Det ville være fullsten-
dig rasjonelt og akseptabelt at jeg ikke 
hadde like naturlig rett til å bli hørt i 
en diskurs om bilmotorer eller at mine 
erfaringer sviktende bremser på rus-
sebilen ikke er relevante. Det som ville 
vært problematisk, var om denne eks-
kluderingen ble begrunnet med at jeg 
er mann, ikke at jeg er har null peiling 
på saken som diskuteres. 

Det samme argumentet vil gjelde 
i presteyrket. Det problematiske med 
påstanden om at presteyrket er et kvin-
neyrke blir at man tillegger og tolker 
kvinnelige presters handlinger og ut-
sagn som utslag av deres kvinnelighet. 
Det kan igjen skape et press på at man 
må presisere at ens handlinger ikke er 
relatert til at man er en kvinne, noe som 
skaper en negativ dissonans til kjønnet. 
Det burde ikke være nødvendig å kom-
me med slike benektninger. Det med-
fører at kjønn alltid blir tema selv når 
det ikke er relevant (Denne argumenta-
sjonen er basert på Mois artikkel Jeg er 
ikke en kvinnelig forfatter).

Betyr det at kjønn er irrelevant for 
hvordan vi forstår presterollen? Er det 
en avkjønnet intellektuell instans som 
er satt sammen av egenskaper begge 
kjønn har tilgang til? Mitt svar er ja og 
nei. Problemet med å knytte kjønn til 
identitet er når de blir ekskluderende 
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eller trekkes fram der andre temaer er 
mer relevante. Men kjønn har også en 
relevans på bakgrunn av kirkens his-
torie. I forbindelse med Ingrid Bjerkås 
jubileet er selvsagt kvinners erfaringer 
med presteyrket relevante. Vi kan ikke 
overse den motstanden kvinnelige pre-
ster har følt på kroppen. Vi kan heller 
ikke overse at brorparten av motstan-
den kommer primært fra menn og at 
motstanden har vært ideologisk moti-
vert fra et mannsperspektiv. En studie 
av prester og maskulinitet vil dermed 
være relevant hvis den kan bidra med 
mer informasjon om hvordan dette har 
påvirket motstanden mot kvinnelige 
prester. 

HVA ER KIRKENS UTFORDRINGER
Vi ser at det ligger et maktperspektiv i 
å gjøre kjønn irrelevant for presterol-
len. Hvis vi ønsker å utslette kjønnsfor-
skjeller i likestillingens navn, hiver vi et 
teppe over elefanten på kirkegulvet. Vi 
risikerer å ta for gitt at kvinner kan bli 
prester, men disse rettighetene er blitt 
kjempet frem av noen. Derfor er or-
ganisasjoner som for eksempel NKTF 
viktige. Det må være rom for at kjønns-
roller drø"es i kirken og vi kan ikke 
slutte å konfrontere teologier og ideo-
logier i kirken som har mannen som 
det foretrukne subjekt. Jeg har ikke noe 

skarpt belegg for denne, men jeg antar 
at kvinner i kirken diskrimineres fordi 
de er kvinner. Dermed blir kjønn rele-
vant. Det tvinger seg frem på bakgrunn 
av en urettferdig praksis.

Til sist, faren for at mannsperspek-
tivet stjeler oppmerksomheten er at vi 
overser de faktiske problemene kirken 
har. Jeg skal peke på tre reelle proble-
mer kirken har i forhold til kjønn: 

1. Teologisk: kirken har snudd i sy-
net på kvinner, men kildene er de sam-
me. Presteutdannelse må i større grad 
inkludere feministiske perspektiver slik 
at det blir en integrert del av studiet.

2. Historisk: Kirken kan ikke glem-
me sin trøblete historie, men det er 
beleilig for biskoper, kirketopper og 
teologiske utdanningsinstitusjoner å 
glemme motstanden de har ytt kvinner 
som vil bli prester. 

3. Hvordan er arbeidssituasjonen 
for kvinner i dag? Jeg tror det er viktig 
å kartlegge kvinners arbeidssituasjon 
i kirken. Vi vet at i enkelte bispedøm-
mer er motstanden mot kvinnelige pre-
ster betydelig. Kan det kvali$seres som 
mobbing på arbeidsplassen hvis man 
blir fryst og motarbeidet på grunn av 
sitt kjønn i kirken? Eller er det tillatt 
av teologiske grunner eller på grunn av 
toleranse?
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GUDSTJENESTEFORBEREDELSE

INNLEDENDE OM TRO OG VANTRO
Kristi himmelfartsdag
Prekentekst: : Luk 24,46-53    Lesetekster: Dan 7,13-14; Apg 2,32-36 

Marit Bunkholt
Universitetslektor, sjælesorg, PTS 
marit.bunkholt@teologi.uio.no

Hva er Kristi himmelfart i dag: Kristi 
jordefart? Kristi Facebookfart? Kristi 
mediefart? Kristi solnedgangsinnrid-
ning? Hvor ble det av ham og hvordan 
skal vi uttrykke det? Himmelfart var 
greit og inn i tida den gang, funka som 
avgang for en som Jesus. Ga stempelet 
«godkjent» i panna. En verdig utgang, 
med tilbakevirkende kra" på det hele. 
Det var Guds verk det han gjorde. Står 
til troende. Men hva nå? Hvordan må 
et menneske nå til dags reise for å vise 
at det hører til hos Gud, at dets livs-
prosjekt kom til en rett ende, for at de 
som står igjen kan fatte mot for sin 
egen framtid? Himmelfart er ikke len-
ger noen naturlig vei ut. Det gjør også 
Kristi himmelfart vanskelig og utilgjen-
gelig.

Kristi himmelfart lider samme 
skjebne som så mange andre trosord. Så 
mange ord, begreper og sannheter har 
mistet sin kra" – hva har vi igjen? Hva 
er det som fortsatt blir stående? Kristi 
himmelfart er for mye og for fremmed, 
men hva er fortsatt gangbar mynt?

Her er noe jeg kan tro på denne 
dagen: Jesus er borte. Han dro ut i det 
uvisse. Hva skjedde? Vet ikke. En his-
torie må få sin slutt, og himmelfart var 
den gang en klassisk sådan. Men van-
skelig å få noe tro utav nå.  Her er mer 
jeg tror på: Jesus døde. Livskra"en kom 
likevel tilbake.  Og det er enda mer jeg 
tror på: Disiplenes følelser ski"a fra 
frykt til glede i tids- og opplevelses-
spennet fra død, via gjensyn til him-
melfart. De gikk fra gjemsel til synlig-
het og o#entlig tale. Fra tap og sorg til 
hardt arbeid. Dette kan jeg tro på.

Mer allment og fritt fra selve Jesus-
historia erfarer jeg daglig (når jeg hus-
ker å legge merke til det) livets gave, 
skaperkra"en, håpet, den stadig kom-
mende framtida (gud?).  Jeg kjenner og 
deler kjærligheten, medmennesket, dø-
den, tapet, minnene, nærværet, ensom-
heten (jesus?). Dette tror jeg på.

Så kommer vantroen: Kristi him-
melfart vil fortelle at Jesus nå er hevet 
over tid og rom, sitter hos Gud den 
allestedsnærværende, ved hans høyre 
hånd. Som Gud og med Gud. Det virker 
ikke viktig for min daglige tro. Betyr 
det at min tid er uten bruk for Gud den 

Salmeforslag: en blanding av påskeminner, livsglede og fellesskapstro:
166/167; 199      525/531/537; 187; 529
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allmektige og allestedsnærværende? Vil 
jeg heller tro på deg og meg og relasjo-
nen og samspillet og håpet i det? Gud er 
nesten blitt borte?

Jeg skylder i så fall på Jesus.  
Mennesket Jesus ga livskra"en, håpet, 
kjærligheten et ansikt. Et menneskelig 
ansikt.  Kanskje jeg lever i menneske-
nes tid. Gud er nok ikke borte, bare litt 
borte for oss. Jeg vet ikke.

40.PÅSKEDAG
Påskelyset slukkes. Men det ble ikke 
mørkt.  Disiplene dro tilbake til byen 
etter avskjeden «i stor glede». Vi gjen-
opplever dramaet med dem. De dro 
opp mot Jerusalem, de så Jesus dø, de 
møtte ham igjen, de tok avskjed på nytt. 
Underveis $kk de utfoldet et oppdrag 
for livet. Parallelt hos oss: Førti dagers 
faste, ei ukes dramatikk på liv og død 
og liv igjen, så førti dagers forsiktig 
tilbakevending til noe nytt. Moderne 
sorgforskning gir oss mer tid enn som 
så.  Ingen vil lenger kreve deg for at-
test på «sorgarbeid utført».  Den døde 
lever videre i de levende som tap, sorg, 
vemod, minner, glede, oppmuntring, 
forventning. Ingen trenger å mene at 
det er noe rart lenger. Og kanskje var 
det akkurat slik det gikk med disiplene. 
De fant veien fra frykt til glede fordi 
tida gikk, men de glemte aldri.  De fant 
veien fra frykt til glede fordi de så Jesus 
igjen, minnet ble holdt levende. De fant 
veien fra frykt til glede fordi de fant 
ut hva de skulle gjøre videre. De holdt 
levende, forkynte, lærte, døpte. 40. på-

skedag er et symbolsk vendepunkt. Nå 
slukker vi lyset og går ut. Det er nok å 
gjøre.

NORSK HIMMELFART
Enten er det kon$rmasjon eller så er 
det det ikke. Er det kon$rmasjon er alt 
greit. Dagens fest for ungdommen over-
styrer himmelfarten, vi snakker om noe 
annet og glemmer det hele.  Problemet 
er løst. Er det ikke kon$rmasjon, må 
noe gjøres. Festen er ingen fest. Den er 
en vanskelig kommuniserbar dag i kir-
keåret med dårlig kirkesøkning.  De få 
som er der er menighetens støtter ven-
telig.  Lederskapet, arbeidsmaurene, 
gudstjenesteelskerne. De kan få sitt og 
noe godt på minst to forskjellige vis.  
Men først litt om den andre veien, den 
som går ut til de andre, hvis man synes 
det virker mer tiltrekkende.

UT TIL NOE ANNET
Dagens tekst inviterer for så vidt ut. Vi 
er vitner, utsendt (i hvert fall om litt når 
kra"en er kommet). Vi kan godt gjøre 
noe helt annet enn å feire en dårlig be-
søkt fest i kirkerommet.  

Vi har fri og kan være sammen hele 
dagen, det er vår og vi kan være ute.  
Synge salmer i gresset, spise grillmat 
på stranda, gå på sein skitur på %ellet 
og bli brune og glade.  Invitere gud og 
hvermann og ordføreren og jørgen hat-
temaker og spandere mat og ka(.  Jeg 
tror det allerede er en del som driver 
med den slags, og det virker slett ikke 
dumt.
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Nærmiljøet er ikke hva det var, de 
!este steder er det mer sammensatt enn 
før hva gjelder kulturer og religioner. Å 
være utsendt vitne kan fort bli til mi-
sjon.  Indremisjon overfor andre troen-
de i Norge er ikke comme il faut. Men 
religionsdialog er. Kanskje går veien 
i disiplenes fotspor denne dagen over 
til de andre, inn i en dialogisk samtale. 
Kristi himmelfartsdag kan få være re-
ligionsdialogdagen.  Forestillingen om 
himmelfart er felles på kryss og tvers av 
religioner, og kan være et springbrett 
for samtale om religiøsitet, tro og hver-
dagsliv i dag.

TILBAKE TIL MENIGHETSKJERNEN
Den som velger å bli inne i kirken 
sammen med de få, trenger heller ikke 
fortvile. På en dag som denne, dersom 
det heller ikke er dåp, står man muli-
gens overfor de få, men lydhøres skare? 
Kanskje blir de glade hvis de lærer 
noe, får noe nytt å tenke på.  Kanskje 
kan prekenen nesten bli til et foredrag 
om himmelfart før og nå? Bibeltime 
på gammeldags vis? Evangeliets glade 
budskap kommer i salmer og bønner 
og nattverd og velsignelse, prekenen 
kan slippe for en gangs skyld.  Kanskje 
kan den bli innledning til diskusjon i 
stedet?

Hvis det er sant at de få som er til 
stede er de ivrige, de med inn!ytelse og 
ansvar, så kan tida være inne for selv-
ransakelse.  Kristi himmelfartsdag kan 
bli selvransakelsens dag.  Vi kan stå 
som disiplene på randen av noe nytt, 

venter på kra"en som skal sende oss 
ut, og vi kan spørre oss selv: Hvor står 
vi? Hvor går vi? Hva vil vi vitne om, 
hva betyr omvendelse og tilgivelse nå, 
her hos oss? Disiplene skulle begynne 
i Jerusalem, vi begynner her hos oss. 
Antagelig bør dette også være innled-
ning til diskusjon, heller enn et forsøk 
på å si sannheten. En halv times sam-
tale midt i gudstjenesten kan bli forfris-
kende annerledes.

KRISTI JORDEFART?
Er det egentlig Jesu andre begravelse vi 
er med på Kristi himmelfartsdag? Det 
er i hvert fall en avskjed involvert. Og 
det er en som blir borte fra det velkjen-
te livet for alltid. Hadde det vært i dag 
ville himmelfarten kanskje vært en jor-
defart med litt ekstra pomp og prakt?

Tilbake til start: Hvordan må et 
menneske nå til dags reise for å vise at 
det hører til hos Gud, at dets livspro-
sjekt kom til en rett ende, for at de som 
står igjen kan fatte mot for sin egen 
framtid? 

Godt nytt: Vi er blitt fri fra kravet 
om stempel «godkjent», kra"full avrei-
se, sterke sluttscener. Vi kan legge oss 
stille ned og dø, bli lagt i jorda og bli tatt 
avskjed med i ordnede og enkle former. 
Ikke pomp og prakt er en gang nødven-
dig. Kristi himmelfart var den siste, og 
pomp og prakt eller ei ved jordefarten 
gjør ingen forskjell. Etter Kristi him-
melfart, hit og videre er det enkel jor-
defart som gjelder. Vi trenger ikke mer. 
Skaperkra"en ordner resten. Takk. &
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GUDSTJENESTEFORBEREDELSE

6. SØNDAG ETTER PÅSKE

Prekentekst: : Joh 15,26-16,4a    Lesetekster: Hag 2,3-9 – 1. Pet 4,7-11 

Kjersti Østland Tveit
Kapellan, Sagene og Iladalen  
ktveit@hotmail.com

Av og til er det deilig befriende med sy-
kluser. Det gir forutsigbarhet og gjen-
kjennelighet. Det gjør at en ikke trenger 
å stresse med å få ting til å snurre – for 
det snurrer av seg selv; etter natt kom-

Etter januar kommer februar kom-

Etter advent kommer jul kommer 
åpenbaringstid kommer faste kommer 
påske kommer Kristi himmelfart kom-

Men samtidig er det noe tvangstrøy-
eaktig over det også, noe irriterende 
forutsigbart – fordi alt er så opplagt og 
bundet av seg selv.

Sånn kan kirkeåret være, også på 
tampen av påsketiden. Vi har feiret og 
fortsetter å ferie at han er oppstanden. 
Når 1. påskedag åpenbarer oppstandel-
sens lys og folk !est er ferdig med påska 
og pakker ned den gule kyllingpynten 
ned i det ganske land, da begynner vi 
å si «god påske» i kirka og pynter med 

hvitt og gull.
Og sånn holder vi på i 6 søndager 

frem til pinse, kun avbrutt av Kristi 
himmelfartsdag. 

Poenget mitt er altså: vi vet hva som 
skjer i kirkeåret, hvilke dager som føl-
ger hverandre fordi vi hvert år følger 
det samme dramaet; venter på at Gud 
skal bli menneske for så å følge Jesus fra 
krybbe til kors og til himmels, for så å 
få den hellige ånd før vi går inn i den 
lange treenighetstiden som varer helt til 
neste advent. 

FANTASTISK FORUTSIGBART…
For disiplene var dette ikke forutsig-
bart. Og jeg tror ikke de hadde det så 
veldig fantastisk heller. Jeg tror ikke at 
de med stor selvfølgelighet jublet «han 
er oppstanden» eller sang «deg være 
ære, Herre over dødens makt». Jeg tror 
nesten ikke de turte håpe at det var sant 
en gang.

Den forutsigbarheten som jeg til 
tider syns at kan være kjedelig, fordi 
det er vanskelig å virkelig bli i dramaet 
hver enkelt dag og som gjør at jeg o"e 

Salmeforslag: 203; 591, v.1; 228; 231

Kjersti Østland Tveit har latt oss trykke denne preken, som hun holdt i 2007
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foregriper begivenhetene, den forutsig-
barheten tror jeg ikke disiplene kjente 
snevet av. 

Men kanskje ville de misunt oss 

På en måte føler jeg at Jesus ikke har 
vært borte i det hele tatt – og i så fall 
var det ikke så lenge. Vi dekket alteret 
til med svart på skjærtorsdagskveld, det 
var mørkt og dystert på langfredag og 
så kom altså oppstandelseslyset og fes-
ten på 1. påskedag.

Og på de søndagene som har gått 
etter det, har vi hørt en rekke av Jesu 
avskjedstaler til disiplene. Taler som ble 
holdt før han ble arrestert, og som kir-
ken i ettertid har forstått og tolket i lys 
av påskens budskap og pinsens ånd.

Jesus har snakket om seg selv som 
den gode hyde som gir sitt liv for sauene. 
Om at disiplene om en liten stund ikke 
skulle se ham, men at de om enda en li-
ten stund likevel skulle se ham igjen. At 
han skulle gå bort og sende talsmannen 
til disiplene. Og at det skulle komme en 
tid der han ikke lenger skal tale i gåter, 
men åpent forkynne om faderen. 

Og i dag: om sannhetens Ånd, som 
utgår fra Far og skal vitne om Jesus selv.

Bare en av søndagene har handlet 
om Jesus etter korsfestelsen; da han 
kom til disiplene bak stengte dører, 
pustet på dem og sa: ta i mot Den hel-
lige ånd. Det var den gangen )omas 
ikke trodde før han $kk stikke $ngeren 
i sårene hans. 

Og på Kristi himmelfartsdag, har vi 
ha lest, nesten helt nøkternt at «mens 

han velsignet disiplene, skiltes han fra 
dem og ble tatt opp til himmelen».

Jeg lurer på hvordan disiplene hadde 
det etterpå, da de sto der og ble velsig-
net og han plutselig ble lø"et opp foran 
øynene på dem. I Apostlenes gjernin-
ger står det skrevet at det kom en sky og 
skjulte ham for øynene på dem mens de 
sto og stirret mot himmelen.

Kanskje de jublet med en gang; «han 
ble tatt til himmelen, til Gud!»? Men 
hva skjedde med dem etterpå? Begynte 
de å tvile på det de hadde vært vitner til? 
Begynte de å snakke om det? Oppdaget 
at de tolket det forskjellig? Turte de å 
proklamere synet i Jerusalem? Ble de 
redde? Forsto de hva de hadde sett? 
Eller trodde de bare at det hadde tørna 
for dem?

For oss skjer det hvert år. For dem 
var det den ene gangen. De som hadde 
vært med fra begynnelsen, hadde vir-
kelig hatt tre begivenhetsfulle år – og 
dette var avslutningen på noen svært 
begivenhetsrike uker. For oss er de his-
toriske uker og kan på sett og vis tid-
festes.

Vi jubler over oppstandelsen. De 
sørget over tapet av en god venn. Vi 
kommer frivillig til kirka. De hadde satt 
sin lit til en som endte med å bli drept 
på et kors. 

De spurte seg kanskje: «skal dette in-
gen ende ta?» For dem må Jesus ha et-
terlatt seg et tomrom. For disiplene må 
dette ha vært ute av proporsjoner. De 
sto der og gapet mot himmelen. 

Vi vet at snart kommer Den hellige 
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ånd. 
Disiplene hadde allerede vært 

sammen med Gud, mennesket, men 
hadde enda ikke fått Guds hellige ånd. 
Vår kirke har allerede fått Den hellige 
ånd – samtidig som Den hellige ånd 
enda ikke har kommer til oss i kirke-

Vi står på skuldrene av en lang tradi-
sjon – dessverre og heldigvis.

Dessverre fordi det kan være irri-
terende forutsigbart og dramaturgisk 
umulig å sette seg inn i eller identi$sere 
seg med.

Heldigvis fordi tradisjonen kan gi en 
formening om hva troen på Gud hand-
ler om. Jeg kan ikke speile meg i evan-
geliets virkelighet, uten et 2000 år gam-
melt $lter; jeg er ingen jødisk $sker fra 
Palestina med kjortel og sandaler, jeg er 
ikke kvinne i et samfunn med religiøse 
regler som ville regulert mitt samvær 
med snekkersønnen Jesus. 

Hvis jeg ikke får bruke et speil av 
min tid, blir Gud %ern og har ikke noe 
med mitt liv å gjøre. 

Og kanskje; hvis jeg ikke $kk se i et 
speil av min tid eller stå på den kirkeli-
ge tradisjonens skuldre, så ville jeg hel-
ler ikke forstått hva slags hellig grunn 
jeg sto på...

I fortellingen om Nikodemus som 
kommer til Jesus på natten forteller 
Jesus ham at ånden ligner på vinden; 
”vinden blåser dit den vil, du hører den 
suser, men du vet ikke hvor den kom-
mer fra, og hvor den farer hen”

Jeg vet ikke hva disiplene forsto, og 
jeg vet vel egentlig ikke helt hva jeg for-
står selv heller.

Men kanskje er det lureste en kan 
gjøre – ei uke før pinse – hvis en ikke 
vil foregripe begivenhetene – å stille seg 
opp med blikket mot himmelen og lyt-
tet etter vindens sus? 

Ingen kan klare å fange den, men 
kanskje kan frustrasjonen være det 
nærmeste en kommer å identi$sere seg 
med disiplenes forvirring? I tida fra 
Jesus ble tatt opp til himmelen og fram 
til sannhetens Ånd som går ut fra far, 
kom for å vitne om Kristus.   &
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GUDSTJENESTEFORBEREDELSE

PINSEAFTEN

Prekentekst: : Joh 7,37-39    Lesetekster: Jes 55,1-3; 1 Kor 12,7-13 

Ingunn Dalan Kosnes
Sokneprest i Søre Ål, Lillehammer  
Ingunn.dalan.kosnes@kirkekontoret.no 

DAGEN
Vi innleder den mest ukjente høytiden 
i kirken. Dåpsdag, fødselsdag, eller ån-
dens dag. Vi forlater den evige påsketi-
den, hvor vi feirer livet, og går konkret 
til verks med livselementene, det som 
gjør oss levende, eller det som holder 
oss levende. Ånden og de første kristne, 
løvhyttefest, messianske budskap. Vi 
skal preke. 

Kollektbønnen gir føringer for et 
språk som i noen kretser er brukt ferdig 
og andre steder er ubegripelig. Og vi 
ber o"e om å kunne tjene med glede, så 
også i kollektbønnen. Jeg kunne brukt 
hele denne tekstgjennomgangen til å 
problematisere akkurat det, at vi som 
tjener i tillegg skal ha dårlig samvit-
tighet når skrittene i tjenesten kjennes 
tunge. Men vi går dem, tross alt. Siden 
dette på sin måte er innledningen til 
kirkens fødselsdag får jeg noen tanker 
om kirkens arbeidere, som trofast gjør 
sitt arbeid, men som ikke alltid kjenner 
på den store, friske vann!ommen som 
overvelder dem med liv og inspirasjon.

TEKSTEN
Jesu ord ble uttalt mest sannsynelig i 
forbindelse med jødenes ritualer, hvor 
en ber om Guds velsignelse over høst-
regnet. Jesus er i sin tradisjon og bruker 
de samme bildene om vann som Ånd 
og frelsestid som kom frem i ritualene. 
Jesus roper, det er ikke bare ett ledd i 
hans undervisning, men en høytidelig 
proklamasjon, messianske ord. I kon-
teksten gjøres det klart at det er ulike 
oppfatninger om hvem Jesus er, og 
Jesus svarer også på det i vår perikope.  
«Den som tørster, la ham komme til 
meg,..» Levende vann er for Jesu tilhø-
rere enkelt å relatere til Guds skapende 
og livgivende handling. Men i denne 
teksten blir også Jesus selv en kilde. 
Vann er Ånd. Den kilden menneskene 
ubegrenset $kk tilgang på når Jesu gjer-
ning på jorden var ferdig, når forsoning 
var fullbrakt.

Det er ikke alltid jeg ser menin-
gen med tekstrekkenes sammenheng. 
Denne gangen ser jeg klart en nødven-
dighet av at prekenteksten skal utfylles 
og settes i sammenheng, også i preke-
nen.

Salmeforslag: NoS: 710, 542, 537, S97: 34
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PREKEN
Hva jeg trenger for å leve. 

Jesus gir en inngang til noe større. 
Den lille teksten i seg selv kan være en 
trøst. De !este vet hva det betyr å være 
tørst, og noen vet hva det vil si å være 
tørst og ikke ha tilgang til vann. Med en 
slik inngang i teksten kan en kjenne på 
de livsnødvendige ting i livet. Hva jeg 
trenger for å leve er ikke nødvendigvis 
noe jeg tenker bevisst over hver dag. I 
øyeblikkene dukker de tankene opp, 
og pinsea"en er en dag for de tankene. 
Svaret på hva jeg trenger for å leve kan 
fort være vann, fra jeg var foster og livet 
igjennom er det ett av de få ting som 
kreves for å holde kroppen i gang. Det 
er ikke tilfeldig at vannet har blitt et så 
sterkt symbol på liv og vekst og på ånd. 
Men ånds dimensjonen er ikke i alle 
sammenhenger like åpenbar. Ånds di-
mensjonen er for mange en individua-
listisk tanke, om åndelighet og om nær-
het til det ukjente. Det åndelige som er 
tildelt slike som Snåsamannen og hans 
like.  Hva jeg trenger for å leve burde 
være et enkelt spørsmål å besvare. Men 
kanskje kan det være like komplisert 
for noen av oss som å forklare hva det 
er som gir liv. I en samtale om hva som 
bærer livet, hva som gir det og hva som 
opprettholder det, vil de !este av oss 
forlate tekniske forklaringer ganske 
fort, å komme inn på kilder som er oss 
uforklarlige. Eller vi vil raskt pense inn 
på hva som gir mening og verdi, om re-
lasjoner og fellesskap.

ALT AV NÅDE
Da er det jo også verdt å merke seg at 
Snåsamannen forklarer seg selv inn i en 
sterk kristen tradisjon som ikke hand-
ler om hans spesielle kontakter med det 
åndelige, men om den sammenhengen 
han står i. Kristus var kilden, åndens 
kilde, gitt til alle, hvor vi tilhører den 
samme enhet. Ånden ble gitt alle. I 
Johannes ber Jesus om at hindringene 
tas bort, slik at alle som tørster kommer 
til ham. Det er nåde, det er vann til alle, 
vann til liv. I Jesaja 55 er nåden beskre-
vet vakkert: «Kom, dere som ikke har 
penger! Kjøp korn så dere kan spise, ja 
kom og kjøp uten penger, uten betaling 
vin og melk!» Grunnlaget er lagt for at 
menneskene skal leve gode fellesskap. 
For det beste grunnlag må jo være at 
alle har nok, alle får, alle som trenger 
det kan komme, og alle har tilgang. 
Det ble ikke helt slik, for vi mennesker 
klarte ikke og klarer fremdeles ikke å 
ta fullt og helt inn over oss at det ikke 
$nnes graderinger, at det ikke lenger er 
grunnlag for å diskriminere, at det ikke 
eksisterer retningslinjer som styrer folk 
lenger bort, eller nærmere Gud, det er 
bare nåde til alle som trenger det. Jesus 
roper det. Det er bare å komme til meg 
å drikke. 

FELLESSKAPET
1 Kor 12 er preken nok til denne tek-
sten. Jesus åpner kilden, lar den renne 
over oss. Paulus forklarer tålmodig at 
disse gavene er gitt oss som fellesskap, 
jøde, greker, slave eller fri. Det tilhø-
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rer fellesskapet, og vi får del idet fordi 
vi er en del av dette fellesskapet, ikke 
fordi en eller to er suverene, eller til-
feldigvis $kk den nådegaven som var 
mest ansett det året, som skapte stiger 
til å klatre i, et eller annet menneske-
lig hierarki. Gavene, evnene og kilden 
lå i Kristi fellesskap. Vi er ikke avhengig 
av den ene eller den andre åndsgaven, 
eller avhengig av å stå ved siden av ak-
kurat han som $kk tildelt det vi anser 
som gjevest. Vi er avhengig av å være 
det fellesskapet. 

KIRKENS LIV I KRISTUS
Etter Kristi Himmelfart kommer Guds 
bekre"else på Guds tilstedeværelse i 
våre liv. Kristus forlot oss ikke. Vi ble 
ikke et gudsforlatt folk. Kilden åpen-
barte seg. Det som er vanskelig å hånd-
tere, er fellesskapstanken i Guds tilste-
deværelse. Vi så det på Jesu tid, vi ser 
det i dag. Det er vanskelig å erkjenne ett 
fellesskap som er avhengig av din tilste-
deværelse. Ikke fordi du skal gi ditt eget 
spesielle bidrag i alle sammenhenger, 
men fordi vi alle er en del av helheten, 

det er viktig at vi også tar imot i dette 
fellesskapet. Kirken anser seg selv av og 
til som et eget fellesskap av kun givere, 
av mennesker som hele tiden skal yte 
gode gjerninger. Finner vi et slikt fel-
lesskap uten de som tar imot vil det jo 
virke meningsløst. «La ham komme til 
meg å drikke», er også en Guds oppfor-
dring. «For med én Ånd ble vi alle døpt 
til å være ett legeme,..». 

Menneskene møter over!oden 
i Kristus, i nåden og kjærligheten. 
Ånden gis ubegrenset. Det som er ut-
fordringen er ikke at det kreves noe av 
hvert enkelt menneske som er umulig 
å gjennomføre. Det som kreves er en 
erkjennelse av fellesskapet i seg selv. Å 
være avhengig av Gud kan vi tåle, de 
!este av oss. Men i pinsen bør kanskje 
også erkjennelsen av fellesskapet som 
åndens struktur, der kildene og livet 
faktisk eksisterer optimalt, få en plass. 

Det å forstå at en hører til fordi en 
er døpt, ikke fordi en er innmeldt, er en 
tanke som kan være vrien. Menneskene 
hører til fordi kilden renner over alle, 
ikke bare over noen.   &
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GUDSTJENESTEFORBEREDELSE

KOM HELLIG ÅND MED SKAPERMAKT
Pinsedag
Prekentekst: : Apg 2:1-11    Lesetekster:  Joh. 14:23-29, 1.mos 11:1-9 

Gaute Granlund
Prest, Trondheim 
Gaute.Granlund@kirken.trondheim.no 

Leseteksten fra GT er fortellingen om 
tårnet i Babel. «Babel» eller «Babil» 
er de semittiske navnene på byen 
som gjennom gresk ble kjent som 
«Babylon». Babel er derfor navnet på 
Babylon i Det gamle testamentet, kan-
skje mest kjent gjennom fortellingen 
om tårnet i Babel. Tårnet skulle bygges 
helt opp til himmelen, men arbeidet 
mislyktes da Gud $kk arbeiderne til å 
snakke forskjellige språk slik at de ikke 
lenger kunne forstå hverandre. Babylon 
har siden symbolisert den store, mang-
foldige (og syndige) byen.

Min tvillingbror har sammen med 
noen studiekamerater fra Blindern 
startet en $lmklubb som heter «Babel 
Filmklubb». Denne $lmklubbens mål 
er gjennom $lmens sterke medium 
å synliggjøre Midtøstens regionale 
mangfold. I løpet av kort tid har denne 
$lmklubben vunnet stor respekt blant 
Blindernstudenter samt journalister 
og andre mennesker med interesse og 
kunnskap om regionen.

I følge fortellingen om tårnet i Babel 
forvirret Gud menneskene ved å la 
dem snakke forskjellige språk, plutse-

lig forsto menneskene ikke hverandre. 
Mangfoldet ble av Gud brukt til å for-
virre menneskene, de kunne ikke len-
ger arbeide sammen mot et felles mål 
da de ikke lenger kunne kommunisere. 
Så fortelles det at Gud spredte men-
neskene ut over hele jorden, og valgte 
seg ut et folk, Israelsfolket. Kanskje kan 
man si at mangfold i GT assosieres med 
frafall og forvirring? I så fall lengter jeg 
mot Det nye testamentet.

Siden prekenteksten ikke er en evan-
gelietekst er pinsedagens andre lese-
tekst fra Johannes 14. Disiplene er sam-
let like før Jesus skal gå inn i lidelse og 
død. Disiplene får vite at Jesus skal for-
svinne, men Talsmannen skal komme 
og bli hos dem for alltid. Jesus etterlater 
disiplene et lø"e om fred, og et lø"e om 
Talsmannen. Johannes 14:27 er et vers 
som også leses på nyttårsa"en i kirke-
årets andre tekstrekke. Jeg synes det er 
$nt å knytte sammen nyttårsa"en, hvor 
overgangen til et nytt år markeres, og 
Pinsen, hvor overgangen til Kirkens 
nye år markeres. I ski"ende tider er det 
viktig å ikke miste lø"et om at Gud og 
hennes fred alltid vil være med oss.

Åndens komme varsler en ny tid. 
Kirkens mål er mangfold. Og enhet. 
Skapelse og nyskapelse. Den ånden 
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som i begynnelse svevde over havdy-
pene og på Guds ord skapte lys og liv 
av intet, det er den ånd som falt på disi-
plene på Pinsedagen. Man kan si at på 
Pinsedagen kristeliggjøres mangfoldet.

Det er lett å bli euforisk på Pinsedag, 
og plutselig innta rollen som en folke-
kirkelig svermer. Man kan lett bli høy 
på Grundtvig sine fantastiske pinse-
salmer. Og derfor er det dumt at Apg 
2:12 er utelukket fra Pinsedagens pre-
kentekst. Vers 12: «De visste ikke hva 
de skulle tro, og forvirret spurte de 
hverandre; «Hva er dette for noe?» Men 
noen gjorde narr av dem og sa: «De har 
drukket seg fulle på søt vin.»» Selv om 
jeg aldri vil si at det å drikke seg full på 
vin er noe galt i seg selv. Kanskje bør 
man gjøre det, en gang i blant. Men 
man bør være edru i en forkynnelses-

situasjon.
Er det sånn at vi i folkekirken ikke 

har noe språk for den euforiske gleden 
som åndens komme gir? Pinsevennene 
har jo annektert Ånden og sakrameta-
lisert sin babling, mens Kvekerne har 
valgt stillhetens lyttende spirituali-
tet. Jeg tenker at folkekirkens vei er å 
kroppsliggjøre Åndens komme. Hvis 
vi vil mangfold må vi våge mangfold. 
Pinsen er en feiring av mangfoldet: 
Av Ånden som skaper og nyskaper. Av 
Gud som kontinuerlig puster sin liv-
givende pust over verden. Og Enhet. 
Måtte vi bevare enheten i vår kirke. På 
tross av uenighet i krevende spørsmål, 
blir min bønn om at vi fortsatt skal dele 
brød og vin til reisen ved samme natt-
verdsbord. &
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GUDSTJENESTEFORBEREDELSE

DEN LILLE BIBEL
Andre pinsedag
Prekentekst: : Joh 3,16-21    Lesetekster:  Jes 44,2-6; Apg 10,42-48a 

Vidar Brekke
vidar@brekke.dk  

Joh 3,16-21 er et av dei mest kjende bi-
belversa som står i Johannes 3,16, og 
som dei !este veit vert dette verset kalla 
for «Den lille bibel». Det er ikkje berre 
i Norge at verset blir kalla dette; det var 
faktisk vår alles kjære Martin Luther 
som sette denne merkelappen på ver-
set. Verset vert sagt å oppsummera bi-
belen sin sentrale bodskap, altså at dei 
som trur på Jesus ikkje skal ende i for-
tapinga, men ha evig liv. Johannes har 
plassert desse orda i forlenginga av Jesu 
samtale med den lærde Nikodemus.

Nikodemus har akkurat spurt Jesus 
om kva det vil seie å verte født på ny, og 
denne teksten framstår som ein del av 
svaret på det.

Det er ulike inngongar til denne tek-
sten, og det er vel slik at mange har eit 
personleg forhold til nettopp dette bi-
belverset. Bibelselskapet har i mange år 
publisert fortellingar om folk som fortél 
at då dei las Johannes 3,16, då vart dei 
frelste. Då forstod dei kva det handla 
om. For eigen del tykkjer eg dette er ein 
vanskeleg tekst. Nettopp fordi han er så 
godt kjend, er det og mange meningar 
om han. Nokon plassar eller til nokre 

grupper tilhøyrarar så kan det nærmast 
vera litt «skummelt» å gå i gang med 
ei teologisk analyse av dette verset, for 
ikkje å seie heile teksten. 

For mange år sidan var det nokon 
som fortalde meg om ein som stod på 
stand for Human Etisk Forbund på Karl 
Johan i Oslo. Han stod og ropte ut og 
villa ha merksemd frå dei som gjekk 
forbi. Og når nokon stoppa skal han ha 
sagt: De har sikkert høyrt om den lille 
bibel, om Johannes 3,16. Så hadde han 
spurt om nokon visste kva som stod 
der, og det var det nokon som visste. 
Men så spurte han: Kven veit kva som 
står i Johannes 3,18, 19 og 20? Det var 
det ikkje nokon som kunne svare på. 
Då las han opp dei versa, og så satte 
han i gang med ein kritikk av kyrkja si 
forkynning, og peika på korleis domen 
står sentralt i den kristne trua. No skal 
ikkje eg ha sagt at denne historia stem-
mer til 100%, men ho er interessant. 

Eg tykkjer teksten er vanskeleg, og 
litt etter kva for slags publikum eg ven-
tar meg, får eg vurdera i kva slags grad 
eg skal ta tilhøyrarane med på dei inn-
vendingane som eg sjølv har. Det første 
som slår meg er: Bibelen er mykje meir 
enn dette. Bibelen inneheld både «slad-
der» og historieforteljing, myter, dik-
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ting og referat. I vår tid har skapings-
teologi blitt viktig, t.d. som materiale å 
arbeida med i ein diskusjon om miljø-
vern og naturvern. Så er det alt det som 
dreier seg om den måten Jesus møtte 
menneske på. Etikken. Litt kynisk sagt 
reduserar denne setningen hovedpoen-
get i heile bibelen til det å tru på Jesus 
- og det er noko som både kan og bør 
diskuterast. Det er ikkje slik å forstå at 
trua på Jesus er underordna, men det 
faktum at det er trua som står i fokus 
kan óg leda oss inn på veier som kom-
muniserar dårleg med vår tid. 

Det at Jesus, så tydeleg i versa 19 
og 20 omtalar dei som ikkje trur som 
fordømte, er vanskeleg å selga til men-
neska i vår tid. Det som vert kalla «tri-
umfalistisk kristendom» kan ligga far-
lig nær her, og gjev ikkje så mange gode 
fundament t.d. i samtalar med andre 
religionar. Vers 19 er ei klar henvising 
til Johannes-prologen, både i form av 
billedbruk og med omsyn til tema og 

verden tok ikke i mot det...) Det som 
er problemet med verset i prologen, er 
også det som er problemet her; - kva er 
det egentleg vi har gjort gale? Jesus vart 
drepen etter ropet frå folkemengda. Er 
det tydinga av «menneskene hatet ly-
set»? 

Her kan mange perspektiv trek-
kast inn. Johannes sin gjennomgåande 
skepsis til jødar. Er det dei vonde gjer-

ningane som gjer at menneska går i for-
tapinga, eller er det mangel på tru? 

Truleg kan ein få til noko i samband 
med dette bildet om lyset. Det med å 
kasta lys over noko. Det med å bringa 
noko fram i lyset,eller uttrykket «om 
det tåler dagens lys». Her burde vera 
rikt høve til å bygga eit kvast teologisk 
poeng. Sjølv kom eg til å tenkja på Bjørn 
Eidsvågs sang «Skyfri himmel». Det er 
dessverre ein heil del av oss som tenkjer 
at det er ikkje alle delar av livene våre vi 
kunne tenka oss å ha lys over. Men det 
å leva med «mørke områder inni seg» 
er også ei belastning. Nokon *ber på ein 
vond løyndom. Om ikkje frelse skulle 
vera å kunna få kasta lys over slike ting, 
snakka om dei med nokon ein stolar på, 
og rydda opp i ting, kva er det då?

Det kan vera frigjerande og godt når 
lyset kjem, også til våre indre landskap. 
Så får vi kanskje denne gongen la dei 
vanskelege sidene ved «Den lille bibel» 
liggja. Eg synes at desse setningane som 
her er skriven høyres ut som ein «sekt-
leder» som vil kunngjera for all verda at 
alle som ikkje trur slik som det er be-
skrive, har vondt i vente og er dømde 
allerede. Eg likar ikkje dette biletet av 
Jesus. Samtidig så vil eg vedstå meg det 
frigjerande i å få kasta lys over noko 
som er komplisert. Eg trur preika mi 
kjem til å lande ein stad i nærleiken der. 
Lukke til med skrivinga.  &
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GUDSTJENESTEFORBEREDELSE

TREEININGSSUNDAG

Prekentekst: : Joh 3,1-15    Lesetekster: Rom 11,33-36; Matt 3,13-17 

Rolv Nøtvik Jakobsen 
Forskar, NTNU 
rolv.n.jakobsen@ub.ntnu.no 

Kvifor skjøner ikkje Nikodemus kva 
Jesus seier? Han prøvar å forstå, det er 
ikkje det. Likevel får han !eire gonger 
høyre at han misforstår. Det ligg nært 
å tenke seg at meininga i det som Jesus 
seier ligg for høgt for han. Heile forstå-
ingsramma til Nikodemus er kroppsleg 
og jordisk, mens Jesus eigentleg snakkar 
om noko åndeleg og himmelsk. Desse 
motsetningspara mellom det jordiske 
og himmelske, mellom det kroppslege 
og den åndelege som blir tematisert av 
Jesus i samtalen, har jo ei lang histo-
rie i vestleg idéhistorie. Det første har 
gjerne blitt oppfatta som noko lågt og 
ski"ande, mens det andre har vore høgt 
og uforanderleg, noko som har høyrt til 
i ei evig idéverd. Som eit jordmenneske 
som berre har auge for det kroppslege og 
synlege, har Nikodemus i kyrkjehistoria 
tilmed blitt framstilt som typisk jødisk.

TO ROM?
At kropp og sjel, tid og evigheit, him-
mel og jord er i kvar sine rom og aldri 
kan dei to møtast, er førestillingar vi 
kan $nne !eire stader i vestleg idéhisto-

rie. Problemet med ei slik stabil torom-
stenking som tolkingsnøkkel for denne 
teksten er jo at den ikkje kan forklare at 
Nikodemus, for ikkje å snakke om oss 
sjølve som notidige lesarar av denne 
teksten, kan få noko ut av ei slik god-
dagmannøkseska"-ordveksling. Den 
forklarar ikkje at Nikodemus forandrar 
seg, at han stig ned frå sin høge plass i 
rådet og til slutt utfører omsorgshand-
lingar for Jesu døde kropp, heller ikkje at 
denne nedstiginga i evangeliet blir skil-
dra som ei førebiletleg utvikling 

Nikodemus som ved samtalens start 
utrykkeleg blir namngitt som ein person 
med stabil identitet: mann, farisear og 
rådsmedlem og som Jesus tiltalar som 
«lærar for Israel», begynner sjølv å stille 
ubehagelege kritiske spørsmål i rådet og 
forsvinn ut av den skrivne historia i ein 
slags kvinneleg omsorgsrolle, som ein 
som salvar Jesu kropp med ei blanding 
av myrra og aloë (Joh 7,45-52;  19, 38- 
42). Seinare helgenlegender lar oss få vite 
at Nikodemus vart gravlagt saman med 
Gamaliel og Stefanus. I Legenda aurea 
frå 1200-talet får vi Gamaliels eigne ord 
for at nevøen Nikodemus vart døypt av 
Peter og Johannes. Overprestane stra#a 
han ved å kon$skere alt han eigde, av-

Salmeforslag: 218, 27 (S97)      223, 655, 705
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setje han frå det høge embetet og ved å 
slå han halvt til døde. I helgenhistoria 
har Nikodemus spelt ein nokså anonym 
rolle som helgen for gravferdsarbeidarar 
og folk i omsorgsyrker.

Vi treng altså ei forklaringsmodell 
som ikkje er basert på eintydige mot-
setningspar og stabile identitetar, men 
som opnar opp for identitetsendring, 
nedstigning og kroppsleg omsorg som 
noko godt. Den danske teologen Niels 
Grønkjær har i boka Den nye Gud. E!er 
fundamentalisme og ateisme levert eit 
glødande forsvar for tanken om at både 
Gud og mennesket endrar seg og at det 
er ein god ting. Grønkjær forstår kristen 
tru først og fremst som ei kjelde, ikkje 
som eit fundament. «Det drejer sig altså 
ikke om at vende tilbage til et eller andet 
urokkeligt fundament, men om at forstå 
kristendommen som kilden til den for-
nyelse hvori vores liv til stadighed fuld-
byrdes. Åbenheden er gennemgående, 
gennemstrømmende» (s.49). I denne 
samanhengen sondrar også Grønkjær 
mellom to heilt ulike måtar for å for-
klare at det nesten er umogleg å snakke 
om Gud. Det eine er at slik tale må vere 
mystisk, den andre at det dreier seg om 
paradoks. Det mystiske blir o"e for-
bunde med noko evig som er for høgt og 
annleis til å kunne bli gripe med men-
neskelege ord. Paradokset dreier seg om 
ein vanske av ein annan art, det er noko 
som bryt med menneskelege førestil-
lingsmåtar nettopp fordi det kjem heilt 
innpå oss og tilsynelatande motseier seg 
sjølv. 

I vår samanheng gir det god mei-
ning å tenke seg at samtalen mellom 
Nikodemus og Jesus blir forstått ut frå 
det paradoksale og ikkje det mytiske. 
For dei orda og førestillingane Jesus gjer 
bruk av i sin tale: fødsel, vatn og vind, 
er jo jordiske, men dei representerer 
ikkje noko stabilt, men set heller ord 
på noko foranderleg som forandrar. Og 
det paradoksale ved talen er nært knytt 
til samtalens dynamikk: Det skjer noko 
i ein kvar dialog som fortener namn av 
dialog: Identiteten til samtalepartnarane 
blir satt på spel og utfallet er slett ikkje 
gitt på førehand. Noko uventa kan skje. 
Ekte samtalar dukar for forandring. Slik 
vert Nikodemus sin stabile identitet en-
dra i denne samtalen og i evangelia $nst 
det mange tydlege døme på at Jesus også 
forandrar seg som følgje av møte og 
samtalar med andre menneske. Å fram-
stille andre menneske som uforander-
lege med ein heilt fastlagt identitet, kan 
vere med på å halde dei fast i det som 
var. Å vere menneske blant andre men-
neske er også å opne opp for at endrin-
gar kan vere nødvendige (i bokstaveleg 
forstand: dei kan verkeleg vende nød) 
og gode. Det er også det som er engelen 
sitt bodskap i )omas Tranströmer sitt 
populære dikt: «Skäms inte för at du är 
människa, var stolt! / Inne i dig öppnar 
sig valv bakom valv oändligt. / Du blir 
aldrig färdig, och det är som det skall.» 

Kanskje gjeld det same, berre i større 
målestokk, for den treeinige Gud? «Å, 
for eit djup av rikdom / og visdom og 
kunnskap hos Gud! / Kor uransakelege 
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hans dommar er, / og kor ufattelege 
hans vegar!» skriv Paulus (Rom 11,33). 
Vegane er stader for forandring og for-
!ytning. Det er kanskje derfor «vegen» 
vart eit omgrep brukt om den første 
kyrkjelyden (Acta 24,14)? Vegen er også 
heilt frå gamalt av tenkt som ein tenleg 
plass for innlæring av truas sanningar (5 
Mos 6,7). Jesus presenterer seg sjølv ut-
trykkeleg som «vegen, sanninga og livet» 
(Joh 14,5).  Det vil jo slettes ikkje vere 
urimeleg å bruke årets Treeiningssøndag 
til å re!ektere meir om det paradoksale i 
den kristne trua på ein treeinig Gud. Og 
då kan Niels Grønkjær si bok som er eit 
religions$loso$sk essay utifrå den apos-
toliske trusvedkjenninga, vere ein verdi-
full ressurs. 

ELLER KANSKJE DÅPEN?
Like nærliggjande er det kanskje å la 
tekstane for dagen speile seg i dåpsvat-
net. Kyrkjemøtet har no vedtatt ei ny 
ordning for dåp og denne dagen kan 
vere eit godt høve til å førebu prest og 
kyrkjelyd på korleis dåpshandlinga snart 
vil arte seg. Eg trur jo, når eg tenker meg 
om, at noko av det eg har reagert mest 
på i dagens ordning, er dei utsegna som 
fastslår uforanderlege sanningar: «Dei 
er fødde med menneskeslekta si synd 
og skuld» og, med ord frå samtalen 
med Nikodemus, «ingen kan koma inn 
i Guds rike utan at han vert fødd på nytt 
av vatn og Ande». Ordlyden gjer det lett 
å tenke seg at dette er ein endeleg karak-
teristikk av menneske og kanskje særleg 

av dei andre. Med ei sterkare fokusering 
på dåpen som handling og på vatnet, vil 
det truleg bli lettare å erfare dåpen som 
ei opnande og forandrande handling, eit 
identitetsski"e som frigjer frå dei fast-
lagde og fastlåsande karakteristikkane. 

Da den svenske forfattaren Göran 
Tunström deltok på eit etterutdannings-
kurs for teologar med den talande tit-
telen «Ånden blåser dit den vil» i Oslo 
i 1994, las han frå romanen Tjuven om 
den store barnedåpen i. For hovudper-
sonen Johan er møtet med dei uforstå-
elege orda og handlingane i dåpshand-
linga frigjerande: «Han kunde knappast 
andas men ville samtidigt att prästen 
aldrig skulle sluta, fast han inte förstod 
ett ord, men det var just det som var det 
viktiga: att det här var större än han själv. 
Att han slapp känna igen. När prästen 
hällde vattnet över honom blundade han 
och när han sa I Faderns, Sonens och 
den Heliga Andes namn var det som om 
alla ord hade STORA BOKSTÄVER och 
han tyckte at hans fula ansikte fylldes ut 
och blev alldeles nytt. Han kände på det. 
Det var samma ansikte, men kanske han 
känt e"er för sent. Det hade varit ett nytt 
– en liten stund. Precis så länge att han 
$ck veta hur det kunde kännas.»

Utifrå dette kan ein jo berre håpe at 
den nye dåpsliturgien også kan bli ei 
kjelde til forvandling. Sånn at vi kan få 
vite korleis det kunne arte seg. Vinden 
bles dit den vil. Det gir håp. Også for ei 
kyrkje som kan verke litt stivna.  &
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GUDSTJENESTEFORBEREDELSE

JONSOK
Sankt Hans – 24. Juni 2011:

Grunnet sykdom er denne tekstgjennomgang gjentrykk fra 
Nytt Norsk Kirkeblad 1999-3
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GUDSTJENESTEFORBEREDELSE

KUNSTEN Å BALANSERE MELLOM FRIHET 
OG ALVOR
2. søndag etter pinse – 26. juni 2011
Prekentekst: Luk 16,19-31   Lesetekster: 5 Mos 15,7-8.10-11; 1 Joh 3,13-18

Bjarte Leer-Salvesen
Vikarierende sokneprest, Dovre  
bjarte@leer-salvesen.no 

HIMMELFLOKK MED VARIGE 
SVEKKEDE SJELSEVNER?
Dette er ikke anledningen for å gi en 
utførlig redegjørelse for tekstens frem-
stilling av henholdsvis frelse og forta-
pelse. Men det kan nevnes at teksten 
skiller seg fra resten av NT hva gjelder 
fremstillingen av fortapelsens konkrete 
innhold, og lignelsen er da også sær-
sto# hos Lukas. Med viten og vilje leser 
jeg teksten bokstavelig her, og ikke som 
et slags lignelses-eventyr. Dette gjør jeg 
fordi jeg tror mange lytter til prestens 
forkynnelse i møte med slike tekster for 
å få svar på kirkens lære om frelse og 
fortapelse. Et moment bør da gi grunn 
for ettertanke. I lignelsen er det mulig å 
se over avgrunnen mellom de frelste og 
fortapte, i og med at den rike mannen 
får øye på den salige Lasarus. 

Hvordan dette kan være et lykkelig 
sted for mennesker med et minimum 
av empatiske evner, er vanskelig å for-
stå. Her står vi ovenfor et uløselig pro-
blem for enhver kristendomsforståelse 
som baserer seg på dikotomien him-
mel/helvete (eller hva en velger å kalle 
det), men det aktualiseres på en nær 
sagt pinlig måte i dagens tekst. Hvordan 
kan de frelste være salige i visshet om 
de fortaptes pinsler? I møte med men-

Andre søndag etter pinse farer vi ned 
i dødsriket. Fortapelsens innhold ut-
broderes med beskrivelsen av den rike 
mannens glovarme tunge. Og la det 
være sagt med en gang: lignelsen om 
den rike mannen og Lasarus er en gru-
som tekst der hinsidige pinsler benyttes 
som trussel for å formane mennesker 
til å handle etisk høyverdig. Det må vi 
våge å si klart og tydelig. Bare slik kan 
tekstens alvor tale til oss.

I valget mellom å fastholde at Gud 
påfører mennesker pine i det hinsi-
dige eller å fortolke teksten som ut-
trykk for datidens verdensbilde, vil jeg 
velge det siste. Grunnen er enkel og i 
Schjelderups ånd, da enhver form for 
lære om evige pinsler ikke hører hjem-
me i kjærlighetens religion. Spørsmålet 
er om det $nnes en annen mulighet; om 
vi kan makte å forholde oss til de harde, 
men kloke ordene om å fordele materi-
ell rikdom på en rettferdig måte uten å 
videreformidle tekstens helvetestrussel. 
Det er en særs krevende homiletisk ut-
fordring vi står ovenfor, en av de største 
i kirkeåret, men jeg tror at dette er veien 
å gå i jakten på evangeliet.

Salmeforslag: 713, 727, 718, 733, 719
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nesker i pine, er det selvsagt andre fø-
lelser enn lykke vi bør lø"e frem som 
høyverdige. Virkelig paradoksalt blir 
det da at det faktisk er den rike mannen 
som reagerer empatisk, i og med at han 
i møte med egne pinsler vil advare sine 
brødre mot hva de har i vente.

GUD OG MAMMON
Nå er det utallige prekener som hevder 
at dette ikke er poenget med teksten. 
Istedenfor å fokusere på detaljer ved 
fremstillingen av dødsriket/fortapel-
sen, bør vi lø"e blikket mot vår neste. 
Jesus bruker harde ord, men han for-
kynner at denne verdens privilegerte 
må omvende seg. De – jeg mener vi 
– må dele med denne verdens under-
trykte. Og hvordan vi behandler vår 
neste får følger også for gudsforholdet, 
hevdes det.

Jeg vil mene at dette er et sympatisk 
utgangspunkt for arbeidet med teksten, 
men det er likevel en stor fare ved en 
slik forkynnelse. Utgangspunktet er 
sympatisk fordi vi alle trenger å høre at 
det ikke er likegyldig hvordan vi lever 
våre liv i materiell forstand. Det er sna-
rere avgjørende både etisk og teologisk, 
og ordene om at vi ikke kan tjene både 
Gud og Mammon er (dessverre) mer 
aktuelt enn noen gang.

Faren er imidlertid den samme som 
$nnes i den kjente teksten fra Matteus 
25: 31-46. Ordene om at det vi gjør 
mot «disse våre minste», gjør vi også 
mot Jesus, er av det viktigste vi kan for-
kynne. Men også denne teksten avslut-

tes med ord om pinsler som de !este 
prester tar eksplisitt avstand fra i dag. 
Heldigvis. Og når så er tilfellet, bør hel-
ler ikke ordene om hinsidige pinsler få 
stå og dirre i kirkerommet 2. søndag et-
ter pinse. 

Hvis vi ikke tror på en Gud som 
piner mennesker mens de ser over til 
Lasarus og andre salige, hvis vi ikke 
tror på Confessio Augustanas ord om 
evigvarende pine (CA 17), må vi våge 
i si dette. Og vi må si det ikke først 
og fremst til kolleger eller på direkte 
spørsmål, men fra prekestolen. Vi kan 
ikke gjemme oss bak at kirka vår lærte 
dette etter helvetesstriden på 50-tallet, 
debatten etter Kjetil Grandals doktor-
avhandling eller hva det måtte være. 
For 2. søndag etter pinse leses det nok 
en gang om brennhete tunger fra pre-
kestolen, og menigheten undrer seg 
over hva presten vil si om dette. Da må 
vi være tydelige. Gudsbildene vi for-
kynner – Guds kjærlighet, velsignelse, 
barmhjertighet og fred – avhenger av 
dette.

 
FORTAPELSE FOR DET 
DENNESIDIGE?
Men nå er vi tilsynelatende tilbake til 
utgangspunktet. Jeg har hevdet at vi 
trenger å høre ordene om at vi som er 
rike må dele med denne verdens fattige, 
og jeg har hevdet at vi må ta eksplisitt 
avstand fra enhver forkynnelse som 
påstår eller antyder at Gud piner men-
nesker i det hinsidige. Hvis vi bare gjør 
det første, fastholder vi et bilde av Gud 
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som bøddel. Og hvis vi bare tar avstand 
fra helvetesforkynnelsen, lar vi ikke 
teksten kaste et utfordrende lys på våre 
egne liv i velstand og luksus.

En mulighet er å forkynne om for-
tapelsen som en dennesidig størrelse. 
Hvordan vi handler mot vår neste i 
denne verden, er hva teksten kaster lys 
over. Og hvis vi lever våre liv i over!od 
uten tanke på denne verdens fattige, 
tjener vi Mammon og ikke Gud. Dette 
er ensbetydende med å leve som fortap-
te, som tjenere av avguden Mammon, 
men det er ikke ensbetydende med å 
forkynne en hinsidig fortapelse. 

Hvordan en slik forkynnelse av en 
«dennesidig fortapelse» skal formidles, 
er krevende - ikke minst i møte med 
en sammensatt forsamling søndag for-
middag. Selve ordet fortapelse er sann-

synligvis for belastet, og vil for mange 
være ensbetydende med en hinsidig 
tilværelse. Likevel er det her tekstens 
alvor ligger: at vi som dyrker Mammon 
verken lever våre liv etter Guds vilje el-
ler til beste for vår neste.

Det å forkynne at materiell luksus 
kan gå imot Guds vilje, kan også føre til 
at vi kommer i et uheldig maktforhold 
til resten av menigheten. Dessuten er 
det en åpenbar fare for – i alle fall im-
plisitt – å fremstille seg selv mer etisk 
høyverdig enn det er grunnlag for. Men 
jeg vil likevel hevde at et slikt preken-
arbeid tar tekstens budskap på alvor 
samtidig som den bevarer et gudsbilde 
der Gud i sannhet er kjærlighet. Kjære 
kolleger: vær balansekunstnere mellom 
friheten og alvoret, fri oss både fra hel-
vetestrusler og Mammon!   &
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Klara Vogl
Sokneprest, Ellingsrud 
klara.vogl@oslo.kirken.no

Den 17. desember 2010 ble det arran-
gert skolegudstjenester i Ellingsrud 
kirke i Oslo. I forbindelse med en av 
dem hadde jeg som sokneprest planlagt 
at noen av elevene skulle lese utvalg-
te tekster høyt under gudstjenesten, 
deriblant beretningen om Jesu fødsel i 
Koranen. Dette skapte sterke reaksjo-
ner fra noen av foreldrene. Spørsmålet 
om lesning fra Koranen ble hoved-
innslaget i NRK Dagsrevyen 16. de-
sember, dagen før gudstjenesten. Det 
har ikke manglet på andre reaksjoner 
underveis og i ettertid av gudstjenesten, 
i all hovedsak knyttet til at elever skulle 
lese fra Koranen innenfor rammene 
av en kristen gudstjeneste. Jeg ønsker i 
det følgende å re!ektere litt rundt det 
som skjedde på bakgrunn av mine ini-
tiativ som sokneprest på Ellingsrud, og 
å bruke erfaringene fra hendelsen til å 
beskrive konteksten vi er i som kirke på 
Ellingsrud og i Groruddalen. 

BAKGRUNN FOR IDÉEN OM 
Å LESE FRA KORANEN 
Skolegudstjenestene før jul hadde det 
jeg vil kalle et verdensperspektiv som 
tema. I denne aktuelle gudstjenesten for 
de eldste elevene på barneskolen valgte 
vi å lese evangelieteksten fra Matteus 
om de tre vismennene. De kommer 
langveis fra og er fra andre kulturer, 

den nye kongens fødsel.  Jesus er kjent 
over hele verden og i ulike kulturer også 
i dag, selv om det er ulike syn på hvem 
Jesus er og hvilken betydning hans fød-
sel har. Likevel kan vi kanskje utvide 
horisonten vår når vi hører hvordan 
andre beskriver Jesus, og i dette tilfellet 
omstendighetene rundt Jesu fødsel. Jeg 
valgte å ta med en tekst fra Koranen for 
å aktualisere dette.  

Alle som tar del i skolegudstjenes-
tene på Ellingsrud har klassekamera-
ter eller naboer som er muslimer. I vår 
sammenheng er det nyttig å bli minnet 
om at vi har noen ting felles, og at vi 
har del i hverandres fortellinger i større 

DEBATT: KORANLESNING I GUDSTJENESTEN

i Ellingsrud kirke før jul
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grad enn hva vi o"e først tror. Dette 
handler om kontekstualisering, og var 
ikke tenkt som et religionsdialogisk 
prosjekt. Det var ment som et ledd i 
det vi alltid forsøker å gjøre i forbin-
delse med gudstjenester, å forkynne 
Bibelens budskap inn i tiden, og inn i 
den sammenhengen vi er en del av. På 
Ellingsrud vil det si inn i et lokalmiljø 
som er preget av et kulturelt og religiøst 
mangfold. 

På Ellingsrud er det ikke er så man-
ge av de muslimske barna som velger å 
komme på julegudstjenesten, og  skolen 
er alltid nøye med å tilby et godt alter-
nativt opplegg. Erfaringsmessig er det 
likevel alltid noen muslimske barn som 
kommer. Det var derfor en motiveren-
de faktor i planleggingen at et element 
i gudstjenesten var gjenkjennelig også 
for dem, selv om rammene for gudstje-
nesten som nevnt aldri var tenkt religi-
onsdialogisk. 

BESKRIVELSE AV KONTEKSTEN 
PÅ ELLINGSRUD OG 
REFLEKSJONER I ETTERKANT 
Reaksjonene vi $kk viser noen av ut-
fordringene vi har både lokalt og nasjo-
nalt. Islam møtes med frykt, kunnska-
pen er o"e mangelfull og skepsisen mot 
muslimer er ganske stor blant mange. 

På Ellingsrud er nok de !este vant 
til et religiøst og kulturelt mangfold. 
Mange setter pris på dette, mens andre 
ser også at det medfører utfordringer, 
og kan oppleve det vanskelig. De som 
bor her er glade i lokalmiljøet sitt. Alle 

barna går i barnhage eller på skole 
sammen med barn og ansatte som er 
muslimer og mange har venner og na-
boer som er muslimer. Det bor også 
mange kristne her med annen kulturell 
bakgrunn enn den norske, og mange 
med annen tros- eller livssynstilhørig-
het enn islam og kristendom. 

Vi er et lokalsamfunn i rask endring. 
Det er en utfordring for oss alle å med-
virke til at dette er en positiv endring 
som oppleves som en ressurs, og ikke 
noe som gir grobunn for frykt og frem-
medgjøring. Vi må samtidig som kirke 
fortsette å formidle vår kristne kultur 
og tradisjon til alle som bor her, og ta 
på alvor at !ere med norsk, kristen kul-
turbakgrunn ønsker at kirken skal være 
en tydelig formidler av dette.

Det er også viktig å nevne at de !este 
tilbakmeldingene som kom lokalt et-
ter skolegudstjenesten var positive. Det 
tolker jeg som et uttrykk for at mennes-
kene som bor her kjenner best sin egen 
kontekst. De !este er ikke redd for for-
skjellighet, men har opplevd at vi som 
mennesker har mye felles. 

Barn og ungdom er nok de aller 
!inkeste på dette området. De er farge-
blinde som små, men kan lære noe an-
net av voksne etter hvert. Vi har derfor 
en viktig jobb å gjøre. Som kirke skal 
vi fortsette og formidle norsk kultur og 
tradisjon, styrke tilhørigheten til kir-
ken og den kristne tro blant døpte. Men 
kristendommen er ikke bare norsk. 
Kristendommen har alltid handlet om 
et større fellesskap. På Ellingsrud er det 
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lokale fellesskap preget det nye !erre-
ligiøse og !erkulturelle «vi». Da må vi 
som kirke tørre å prøve nye ting. Det 
innebærer at vi må være forberedt på å 
gjøre feil. Det må til om vi vil kommu-
nisere troverdig overfor våre medlem-
mer, overfor våre naboer og som del av 
et lokalsamfunn i rask endring. 

Mange av de negative reaksjonene 
lokalt var knyttet til elevenes medvirk-
ning. Det er i ettertid lett å se at det var 
grunner til disse reaksjonene, og man-
ge grunner til å ta selvkritikk på dette. 
Kontinuerlig arbeid med kommunika-
sjons- og informasjonsrutiner har vi 
mye å vinne på. 

HVA FORTSETTER VI MED OG 
HVA GJØR VI IKKE IGJEN
Så lenge FAU på skolene ønsker å tilby 
elevene gudstjeneste før jul, fortsetter 
det gode samarbeidet. Kirken har an-
svar for innholdet i gudstjenesten, og 
vi vil etter denne hendelsen forbedre 
rutinene våre når det gjelder informa-
sjon til lærerne, elevene og hjemmene. 
Det har ikke vært praksis på Ellingsrud 
å sende skriv hjem fra kirken eller le-
vere ut gudstjenesteagende i forkant, 
men det vil vi gjøre fra nå av. Da vil alle 
kunne se hva som møter elevene om de 
velger alternativet med skolegudstje-
neste. Dette blir informasjon som går 
ut sammen med informasjon fra skolen 
om rett til fritak og alternativt opplegg. 

Elevmedvirkning vil fortsette i tråd 
med tradisjonen, både med musikal-
ske og kunstneriske innslag, lesning fra 

Bibelen, framføring av juleønsker og 
lystenning. Bruk av eventuelle tekster 
som ikke er hentet fra kristen tradisjon 
vil ikke være en elevoppgave. 

Lesning fra Koranen på skoleguds-
tjenesten blir ikke noen ny tradisjon på 
Ellingsrud, det var heller aldri menin-
gen. I år passet det inn i forhold til tema 
og opplegg for skolegudstjenesten. 
Lesning fra Koranen eller andre hellige 
skri"er kan også komme til å passe inn 
i fremtidige opplegg for gudstjenesten. 
Da har vi noen erfaringer å trekke vek-
sel på. Det kan også hende at verden ser 
ganske annerledes ut på Ellingsrud om 
et par år. 

Koranlesningen på Ellingsrud har 
satt i gang en aktuell og spennende de-
batt. Den har også medført mye viktig 
og tidkrevende arbeid i forkant og etter-
kant av gudstjenesten i forhold til skole, 
foreldre, lokalsamfunn og i forhold til 
alt hva medieomtale fører med seg. 
Skolegudstjenestene for Ellingsrudåsen 
skole ble holdt som planlagt, også den 
mye omtalte gudstjenesten for 5. – 7. 
trinn hvor det ble lest fra Koranen. Jeg 
leste selv de aktuelle versene fra Sure 
19, 22-25. På gudstjenesten møtte noen 
foreldre og andre fra lokalmiljøet opp. 
Ingen fra pressen var tilstede. 

Forsøket med å lese om Jesu fødsel 
fra Koranen var et ledd i det som var 
ment som kontekstualisering av evan-
gelieteksten. Det var aldri meningen å 
undervise om likheter og ulikheter mel-
lom islam og kristendom, eller hvordan 
vi ser ulikt på hvem Jesus er. Dette ser 
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jeg ikke hensiktsmessig å gjøre i ram-
mene av en gudstjeneste, og heller ikke 
som en del av det som er formålet med 
skolegudstjenestene. Det er en oppgave 
som vi med trygghet kan overlate til 
skolen. Samtidig skal skolegudstjenes-

PROGRAM FOR JULEGUDSTJENESTEN FOR 5.-7. TRINN 
PÅ ELLINGSRUDÅSEN SKOLE 17. DESEMBER 2010 

Sang: Tenn lys 

Sang: Julekveldsvisa
Sang: Deilig er den himmel blå (v. 1-4)

 o Om de to ulike fortellingene om Jesu fødsel, om vismennene og for 
     ventningen om den nye kongen som var kjent i land utafor Palestina.

 o Presten leser fra Koranen om Jesu fødsel - Sure 19, 22-25  
 o «Besøk av Kong Herodes og engelen som advarer Josef.»

    Vår. 
Sang: Et barn er født i Betlehem (v. 1-5)

Sang: Deilig er jorden

tene formidle kristne tradisjoner og 
verdier. Det er slik sett en kristen verdi 
å bidra til forståelse og respekt for hver-
andre. Dette er det vår oppgave som 
kirke å forkynne. Også i en lokal sam-
menheng med lokale utfordringer.   &

Innlegget er basert på rapport av samme navn og ombearbeidet til artikkelform av redaksjonen i NNK i 
samarbeid med forfatteren [RED]
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Ivar Flaten                                            
Sokneprest, Fjell menighet, Drammen 
ivar@fjellkirke.no 

I NNK 1-2010 kommenterer Nora 
Eggen kontroversene rundt påtenkt 
bruk av Koranen i en skolegudstjeneste 
i Groruddalen før jul. Hennes konklu-
sjon synes å være at lesning om Jesu 
fødsel fra Koranen i en kristen gudstje-
neste er svært problematisk, fordi det 
vil kunne gi inntrykk av at Koranen le-
gitimerer et kristent syn på Jesus. Hun 
mener det gjøres urett mot muslimske 
barn (og andre) hvis en ikke samtidig 
tydeliggjør forskjellen mellom islamsk 
og kristen teologi om Jesus.

Jeg tror et !ertall av barna fra mus-
limske familier som kommer til Fjell 
kirkes skolegudstjenester, er veldig be-
visst på at kirken har en annen tro på 
Jesus Kristus enn de lærer i moskeen. 
De samme barna kommer til gudstje-
neste både til jul og påske, og får høre 
evangeliet om Jesu død og oppstandelse 
forkynt. Til jul leser vi julevangeliet om 
Guds sønn som blir født. Jeg mener der-
for Nora Eggens frykt er ubegrunnet.

Flere debattanter har med litt ulike 
argumenter, gitt uttrykk for at en ikke 

skal blande fremmede tekstelementer 
inn i liturgien. I temagudstjenester og 
skolegudstjenester gjør vi det hele tiden. 
Vi bruker for eksempel gode tekster 
av forfattere som ikke nødvendigvis er 
kristne. Skal vi droppe å bruke tekster 
av Jens Bjørneboe hvis vi ikke uttrykke-
lig plasserer ham i antroposo$en? 

Jeg vil fortsatt bruke «fremmede» 
tekster i liturgisk sammenheng fordi det 
beriker oss og gudstjenesten. En annen 
sak er at jeg kritisk vurderer alle tekster 
som skal brukes i en gudstjeneste, in-
klusive tekster fra Bibelen. 

I Fjell kirke har vi hatt både Talmud 
og Koranen i bruk under skoleguds-
tjenester. De ble ikke lest, men bøkene 
ble lø"et opp av elever i et tablå om re-
ligionskon!ikter i verden. Skolebarna 
uttrykte en sterk og klar protest mot 
mennesker som misbruker troen og 
de hellige skri"ene til hat og vold. 
Mønstring av engasjement og samar-
beid tradisjonene imellom har sin plass 
også i gudstjenesten. Fjell skoles tablå 
var en god inngang til vår julegudstje-
neste om fred på jord og har dessverre 
ikke mistet sin aktualitet siden. &

DEBATT: KORANLESNING I GUDSTJENESTEN
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Rolv Nøtvik Jakobsen                                            
Forskar, NTNU 
rolv.n.jakobsen@ub.ntnu.no  

Lars Svanholm hadde ein tanke-
vekkande og lesverdig artikkel i Nytt 
norsk kirkeblad 2/11. Under overskri"a 
«Gravferdsloven og korallrevene» for-
tel Svanholm om det populære tilbo-
det «personlig seremoni» og meiner 
sjølv at trenden er klar: På bare 3 år 
har vi gått fra å ha 2-3 personlige sere-
monier til å ha nærmere 70 slike og vi 
reklamerer ikke for dem, slik mange 
tror. Dersom kirke og stat skiller lag, vil 
sannsynligvis denne formen for seremoni 
eksplodere. Eg har bestandig vore opp-
tatt av eksplosjonar. Dessutan høyrtest 
det interessant ut med eit kommersielt 
gravferdsbyrå som ikkje reklamerer 
for tenestene sine. Eg søkte meg der-
for fram til heimesida svanholm.no og 
las også i lokalavisa Adresseavisen ein 
større artikkel om Svanholms sukses-
sar på gravferdsmarknaden 26/3-2011: 
Overskotet er stort og Svanholm begra-
velsesbyrå i Trondheim er no det tredje 
største gravferdsbyrået i Norge. 

På heimesida svanholm.no mar-
knadsfører byrået sitt eige seremoni-

rom rett ved Strinda kyrkjegard som eit 
livssynsnøytralt alternativ som kan bli 
nytta av alle ulike etablerte religionar og 
livssyn. I tillegg har Svanholm altså si-
dan 2007 tilbode det dei kallar personlig 
seremoni der  «man står fritt til å velge 
form og innhald». Byrået skriv sjølv at 
dei har «høyt utdannet personal som 
kan forrette under seremonien» og viser 
med rette til at eit slikt fritt val av form 
og innhald  ikkje «kan gjennomføres i 
kirkerommet». (Og, kan ein godt leggje 
til, heller ikkje i gravferder i regi av eta-
blerte livsynssamfunn.)

I forlenging av dette tilbodet om ein 
personleg seremoni, tilbyd Svanholm 
på heimesida også direktesending av 
gravferder: «NYHET: For de som ikke 
har mulighet til å delta i gravferden, er 
det nå mulig å se den via vårt web-ka-
mera.» Dette nye tilbodet på gravferds-
marknaden er eit godt utgangspunkt for 
å tenke og samtale om kva ei gravferd er 
og kva vi som samfunn ønskjer at ei slik 
siste avskjed skal vere. Svanholm skriv 
sjølv at dei ønskjer å leggje til rette «for 
at alle skal kunne følge sine egne tradi-
sjoner». I eit samfunn med eit mangfald 
av religionar og livssyn, er det rimeleg 

DEBATT: BEGRAVELSER
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at alle som ikkje opplever tilhøyrigheit 
til ulike formar for kristen tru, får tilbod 
om eigna rom for å kunne ta avskjed 
på ein verdig måte. Dette er nødven-
dig også for å sikre at gravferder også i 
framtida kan vere o#entlege handlingar 
som i prinsippet er opne for alle. 

Det er slik gravferder har fungert 
i lang tid: Som ei rituell handling der 
ikkje berre den aller næraste familien, 
men også naboar og bekjente og heile 
lokalsamfunn har blitt påmint om eit liv 
som er slutt og har hatt høve til å sør-
gje saman. Gravferder gir også høve til 
å sørgje over lokalsamfunn som er i ferd 
med å forsvinne, over yrker som ikkje 
er meir, over livsformer som no høyrer 
fortida til og kanskje over ei utvikling 
som har ført til at mange lever og døyr 
aleine. Å gi rom for ei slik sorg er nød-
vendig for at samfunnet kan halde fram 
med å vere menneskeleg.

KROPPSLEG NÆRVER I SAME ROM
I tillegg er det noko grunnleggjande 
som har kjenneteikna dei aller !este 
gravferdene eg har vore i som sørgjande 
eller prest: Det handlar heilt enkelt om 
at vi er nærverande i same rom. Alt blir 
gjort, dersom det i det heile er mogleg, 
for at den døde sjølv skal vere kroppsleg 
til stades. At kroppsleg nærver i same 
rom er viktig, kjem også til uttrykk i 
måten vi snakkar til kvarandre om både 
gravferd og sorg: «Vi er samla her rundt 
NN si båre for saman å ta avskjed med 
henne»; «Takk for deltagelsen!» Og i 
det vi gjer: Kroppslege handlingar som 

handtrykk, klemmar, gråt, å synge sa-
man og å bære ut kista og gå saman til 
gravplassen er meiningsfulle i seg sjølv. 
Desse kroppslege handlingane gir også 
meining til mange av dei orda vi bru-
kar om sorg: «Det er tungt» t.d. Det er 
verkeleg tungt å bære kista, men også 
å bære sorga. Kroppar i sorg utfører eit 
sorgarbeid, som gjer dei som sørgjer 
slitne også «reint» fysisk. Eit felles rom 
for gravferdshandlinga er også viktig 
fordi det på mange måtar er eit frirom 
der det er lov til å gråte og vere ute av 
seg. Det gjer ikkje noko om dei sørgjan-
de får sagt akkurat det dei tenkte å seie. 
Gravferdsrommet er eit frirom og også 
eit rom for overgangar: Eit rom vi etter 
kvart kan gå ut av for å kome vidare i 
livet saman.

Alt dette peikar i retning av at $lma 
overføringar av gravferder har !eire 
problematiske sider som det vil vere 
fornu"ig å snakke meir saman om. Eg 
er ikkje i tvil om at dei gravferdsbyråa 
som tilbyd slike tenestar, ønskjer å gjere 
det på ein verdig måte og at dei under-
strekar at dette er eit tilbod meint for 
unnatakssituasjonar. Men problemet er 
at eit slikt tilbod i seg sjølv kan bli opp-
fatta som eit reelt alternativ for folk som 
av ulike grunnar ikkje har råd, tid, eller 
lyst til å prioritere å dra i ei gravferd. Og 
kva gjer medvitet om at ein kan bli $lma 
med dei som er til stades i den fysiske 
gravferda. Får dei vite om at dei blir 
$lma? Er det i så fall ikkje ein fare for 
at dei sørgjande tar seg saman og legg 
band på kjenslene, sånn at dei kan gi 
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eit godt inntrykk på skjermen? Og kva 
skjer med denne $lmen etterpå når dei 
sørgjande har gått ut av seremonirom-
met? 

PRIVATISERING?
 I eit !eirkulturelt samfunn er det og 
blir det stadig meir nødvendig med eit 
mangfald av former for seremoniar. 
Denne nye situasjonen opnar for !eire 
viktige spørsmål: Er «personlige» grav-
ferder der alle sørgjande kvar gong må 
skape sin eigen tradisjon, den beste løy-
singa for alle? Vil slike gravferder grad-
vis miste karakteren av å vere o#entlege 
handlingar? Og er det ein fare for at 
slike private seremoniar igjen kan føre 
til ein merkbar forskjell mellom dei 
som har pengar og er ressurssterke på 
andre område, og dei som har mindre 
overskot? Noko av det som etter kvart 
har kjenneteikna gravferdsordningar i 
kyrkjelege samanhenger er at dei ikkje 
gjer forskjell på kong Salomo og Jørgen 
hattemakar: Alle har krav på ein verdig 

seremoni med minneord og med ein 
forordna handlingsgang som er lik for 
alle, også dei som verken har venner el-
ler pengar.

Som svanholm.no sjølv understre-
kar, er det viktig å legge til rette for at 
alle kan følgje sine eigne tradisjonar. Vi 
har dei seinare åra sett !eire eksempel 
på at møte med menneske med anna 
tru og andre tradisjonar, også kan føre 
til sterkare medvit om den tradisjonen 
ein sjølv vil velje å stå i. I kyrkjeleg sa-
manheng har det vore ei utvikling i ret-
ning av å gjere meir bruk av det lokale 
kyrkjerommet til gravferd. Å kunne 
følje sine eigne tradisjonar vil for svært 
mange vere å ha eit sjølvsagt tilbod om 
gravferdshandlingar i kyrkjer, også i ei 
tid der den kyrkjelege økonomien er 
dårleg.

Det avgjerande er at vi snakkar om 
desse spørsmåla saman. Gravferd og 
sorg er for viktig til at alt skal bli avgjort 
i gravferdsbyråa sine indre gemakk. &
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rolb@online.no 

Ola Jacob Løland har sluttet å skrive 
sine prekener. Han hevder det er et 
klokt valg. Det kan godt hende – jeg har 
aldri hørt ham preke.

Selv har jeg alltid skrevet mine pre-
kener – det er ikke mange ganger i mitt 
presteliv jeg har inntatt høymessens 
prekestol uten ferdig skrevet manus. Og 
jeg har fulgt manuset nesten uten avvik. 
Jeg tror mine prekener ville vært adskil-
lig dårligere om jeg hadde prekt uten 
manus.

Ikke først og fremst fordi de da ville 
vært dårligere forberedt; selv om jeg vet 
at for meg personlig ville det ligget der 
som en permanent fristelse. Og jeg har 
aldri vært spesielt !ink til å håndtere 

Da jeg var student lyttet vi gjerne 
til en gammel vis prest som het Ole 
Sæverud. Han fortalte oss at han alltid 

jeg hadde skrevet manus først. Siden har 

Og jeg har alltid visst at mitt hovedar-
gument for det skri"lige prekenmanus, 
først og fremst er av språklig art. Det 
handler simpelthen om å velge ord med 
optimal omtanke og fornu". En «munt-
lig» framføring resulterer – språklig sett 
– i at vi som o"est forsyner oss «øverst i 
bunken». Vi velger det første ordet som 
renner oss i hu. Vi må jo det – har knapt 

skapes ved grundig gjennomtenkning – 
ved prøving og feiling som ikke kan tes-
tes andre steder enn ved skrivebordet.

Jeg har aldri sett noen skikkelig ho-
miletisk gjennomdrø"ing av prekenen 
som språklig sjanger. Letter grovmasket 
kan det for eksempel beskrives omtrent 
slik: En preken er et skri"lig manuskript 
som skal framføres muntlig. Jeg tror jeg 
aldri har mistet det perspektiv av syne 
ved skrivebordet: Dette skal framføres 
muntlig. 

Det stiller utfordringer til språklig 
rytme; det krever strammere setnings-
bygging – færre komma, o"ere punk-
tum. Bokstavrim forsterker en tales 
kvalitet – variert bruk av synonymer li-

DEBATT: PREKEN
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keså; begge deler hentes bedre fram ved 
skrivordet enn på prekestolen.

Vi prester skal være ytterst forsiktig 
med å bruke tilbakemeldinger på egne 
prekener som referanse for hvor vel-
lykkede de eventuelt har vært. De gode 
meldingene får man høre – de mer kri-
tiske reserveres gjerne til andres ører. 

Selv har jeg vært ekstra opptatt av å 
hente inn kommentarer på framførin-
gen. «Leser jeg mine prekener?» har jeg 
o"e spurt. «Framføres det stivt og kuns-
tig?» Og har som o"est mottatt brukbart 
troverdige (jeg er selvsagt ganske lett 

ikke oppleves slik. Hvorpå jeg sender en 
vennlig tanke til realskolens norsklærer 
som kurset oss ganske grundig i munt-
lig framføring av skri"lig materiale.

Personlig synes jeg at O. J. Lølands 
idealtid for prekenlengde er i snaueste 
laget. Det kan selvsagt være en gene-
rasjonsgreie; uansett er åtte minutter 
sjelden tilstrekkelig tid for en pratsom 
herre som undertegnede. Jeg føler nok 
at Løland her framstår som et o#er for 
samtidens åk: Ting skal skje fort, og i til-
legg skal det underholde.  Kvalitet må-
les o"e etter underholdningsverdi. De 
!este av oss er blitt o#er for %ernsyns-
mediets travle krav om at vi skal mores 
til døde. 

«Skjedelig» sa mine barn, før de 
hadde lært å snakke rent. Deres barn 
sier det samme; bare enda fortere. «Man 

Vi bør ha plass til den lange tanke. Også 
på prekestolen. Kanskje ikke minst der.

Jeg forundres over Lølands reson-
nement og erfaring: At muntlighet gir 
større dristighet. For egen del ville det 
gitt større uvørenhet. Og det er ikke helt 
det samme. Neppe spesielt kvalitets-
fremmende heller. 

Alt vi har på hjertet skal selvsagt ikke 
ut – særlig ikke om det i hovedsak blir 
tidtrøyte. Selv er jeg bedre til å rasjona-
lisere slikt ved skrivebordet enn der og 
da på prekestolen. Pratsomhet og snak-
kesalighet er lumske følgesvenner. 

Ole Jakob Løland har selvsagt rett i at 
det «kommer an på forkynnerens disi-
plin og vilje til å variere og studere sta-
dig nye sider ved budskapet». Men ak-
kurat der er det er neppe  noen forskjell 
på «muntlige» og  «skri"lige» prekener.

Inntil det motsatte er bevist, tror jeg 
det er fullt mulig å kommunisere like 
bra ut fra et skri"lig manus som det er 
fullstendig uten manus. Jeg tror til og 
med at det krever mer – både av forbe-
redelse og av framføring.

Jeg tror Ole Jakob Løland tar feil.
Men det handler om viktige ting. 

Fordi han har helt rett i at vi lever i «øye-
blikkets tyranni», og at det har «gitt mo-
nologen  nesten umulige vekstvilkår». 

Det er et viktig teologisk anliggende 
å slåss mot tyranniet. Ikke slutte seg til 
det.   &
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Kari Veiteberg                                                 
Prest, Dr. Theol 
kari.veiteberg@kirken.no  

Omsetting er ingen uskuldig ting. Og 
når det gjeld omsetjing av salmar dreier 
det seg om ord som blir lagt i kyrkje-
lyden sin munn. Ord som skal fungere 
som kyrkjelyden si bøn til Gud. Vi sit 
der og syng, klagar, priser og takkar. Eg 
vil kome med tre dømer på omsettin-
gar som ikkje er bra fordi gudsbilete og 
teologi blir annleis. Lat oss i framtida 
sleppe !eire vrange omsettingar av sal-
mar og liturgiske tekstar, som t.d. Lina 
Sandell opplevde

Det er gjort kjent av !eire at komiteen 
for Evangeliska Fosterlandsstifelsenen 
endra på følgjande: Lina Sandell skreiv 
Du ömma kycklingmoder som vakar över 
mig (…) och gömmer under vingen Ditt 
lätt forsagda barn.  Desse versa vart til 
Du ömma fadershjärta  som vakar över 
mig (…) Och skyddar i all fara Ditt lätt 
forsagda barn. 

Ditt Modershjerta brister utaf förbar-
mande  blei omsrkiven til Ditt fadres-
hjärta brister utaf förbarmande,  och 
modersvingen räcker så vittt som himlen 
går» blei til och fadershanden räcker så 

vittt som himlen går. Lina Sandell støtte 
seg på Jesaja 49:15 og Jesaja 66:13, men 
teksten hennar blei altså endra på.

Er det berre pirk eg no framfører? 
Nei, dette rører ved gudstrua  til mange 
i kyrkebenken. 

Den to andre døma handlar om om-
setjingar mellom to språk.

Eg kan ikkje spansk, men viste omset-
tinga av «Porque El entro» frå Argentina 
i boka «Syng håp»: Fordi han kom og var 
som morgenrøden. til spanskkunnige 
Sturla Stålsett. Denne salmen er kjend 
som «Håpstango». Sturla Stålsett kom 
beinvegs med ei nyomsetting, fordi 
den i «Syng håp» var lite teksttru. Det 
er Stålsett si omsetjing som no står i 
forslaget til  ny salmebok nr. 268.  Dei 
to norske omsetjingane er altså heilt 
forskjellige, og eg oppmodar lesaren til 
å jamføre, og om de er spanskkunnige 
kan de jamføre med opphavsteksten. 

Eg vonar omskrivingar ikkje vil skje 
igjen. Her og no vil eg oppmode til ei 
ny omsetjing av salmen «God Weeps» 
av Shirley Erena Murray. Omsettinga 
i Salmebok 2008, nr 221 er ikkje god. 
(Murray har også skrive «Solbarn, jord-
barn» som er vørdnadsfullt omsett av 

DEBATT: OVERSETTELSER
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Eivind Skeie) Murray er ei av samtidas 
salmediktarar som set ord på min/vår 
og verdas relasjon til Gud på ein fem-
nande og teologisk nyskapande  måte. 
Les berre og sjå at Murray nyttar aldri 
han om Gud:

God weeps
at love withheld,
at strength misused,
at children’s innocence abused,
and till we change the way we love,
God weeps.
Omsetjinga nr 221, er ikkje tru mot 

teksten: …og til vi "nn hans kjærleik att, 
Gud gret. 

God bleeds
at anger’s "st,
at trust betrayed,
at women battered and afraid,
and till we change the way we win,
God bleeds.
(«Der kvinner går forslått i frykt, og, 

til vi vinn hans siger att, Gud blør.»)

God cries
at hungry mouths,
at running sores,
at creatures dying without cause,
and till we change the way we care,
God cries. (…og til vi ber hans omsorg 

att, Gud lir.)

God waits
for stones to melt,
for peace to seed,
for hearts to hold each other’s need,
and till we understand the Christ,
God waits.

Berre pirk? Nei diverre ikkje. Det 
handlar om eit av dei djupaste og vik-
tigaste språka i kyrkja vår, liturgispråk. & D
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Hadde det ikke vært for bedehusene på Sørlandet ville kirkene stått tett i tett. På 
Universitetet i Agder er man blant annet opptatt av sørlandskristendommen som 
sosiologisk fenomen. Det er nesten så det fremstår som en diagnose; litt trist i ut-
trykket, fortrengt sinne og ellers så irriterende rolig. Alle som ikke er innfødte må 
aldri, jeg sier aldri, svare når den innfødte sier: «Det går så greit atte». Det er den 
sørlandske trosbekjennelsen. Det er et credo av fortrengte virkeligheter. Dette er 
drømmen: Vi sprader fremdeles nakne i edens hage, og sammen lager vi $ken-
bladsuppe til lunsj. På Sørlandet bor Gud i skjærgården. Gullgatene er brolagt med 
albueskjell, og sangen om «Gorines datter» er et preludium inn i sørlendingenes 
våte fantasier.

I dag er Sørlandet blitt så alvorlig at man ved Universitetet tar et oppgjør med 
myten om sørlendingen. Da er det fare på ferde. Det likner på alkoholikeren som 
søker jobb i baren, men forsikrer arbeidsgiver om at det verste han vet er fulle 
kvinnfolk og tom!asker.  Selvfølgelig er sørlendingen en myte. Alle gode kristne 
vet at før Gud !yttet til det hellige land, dro han fra Kristiansand, eller nærmere 
bestemt «Flekken Island».

Jeg er bedt om å skrive et korrespondentbrev fra Sørlandet. I landet der kirken 
sies å stå ved en korsvei, ifølge biskopen. Hva i all verden er en korsvei? Jeg er tilba-
ke til grunnskolen og i det helvete det var å lære å sy korssting. Kirken står vel ikke 
ved en korsvei? Kirken er vel nettopp et kors i verden, som skal forkynne en Gud 

Nå skal jeg inn i mørkets hjerte. Opp langs Sørlandets Kongoelv. Den som har 
ører å høre med, lytt! Kirken, slik jeg ser den fra Sørlandet, er i fred med å bli et 
tivoli. En gedigen fornøyelsespark av lek og lærd i skjønn forening. En stor Velferd 
for de som vil inn i hellige rom for å møte dette åndelige vesen de kaller Gud. Jesus, 
tømmermannsønnen, han er gått av moten. Han lukter svette og er litt sint, og alt-
for kravstor til å vises fram i en gøyal park.  Hvem er Jesus på Sørlandet? Kaptein 
Sabeltann? Eller som onde tunger vil ha det til: Kabelsatan. 
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Vi er snart oppe ved !odens mørkeste passasje. Hvilket presteskap vil kirken 
ha? Nei, jeg vil ikke holde kje" lengre. Det handler om langt viktigere ting enn å 
tråkke inn i hellige og ontologiske rom, eller å tro på at mer eller mindre poetiske 

-
tion!  Jeg har nesten brukt kr. 300.000,- på å bli universitetsteolog selv om jeg $kk 

eller mindre oppegående professorer. 
Etter å ha gjemt meg på sykehus og i fengsel som den såkalte «gode» presten 

som kan så mye om andres lidelse og annet faenskap, trer jeg ut i kirkens fornøyel-
sespark og møter en gjeng «leke og lærde» typer som er kjekke i tøyet, og en bande 
friskusser som kjører bånn pine på trosopplæring. Selve kjerkas Speedigonsalis! 
Biskopen skal attpåtil holde lynkurs for fremtidens gudstjenesteledere. Her er mye 
varm lu" og lite mat!  

Jeg møter en kirkelig ledelse som ikke verdsetter teologisk kompetanse. 
Arbeidet og slitet ”med å lære evangeliet og meddele sakramentene” forties under 
Tårnagentenes !akkende blikk. Man skal liksom ikke snakke om teologi i dag. Det 
er bedre å konversere om kjøregodtgjørelse. Når hun vil snakke om teologi blir 
hun uglesett. Se, der er jyplingen som tror hun vet noe som vi andre ikke vet! Ikke 
et Novum her takk!

Det er også slik at kirken har åpnet opp for å ordinere prester som ikke er teolo-
ger. Såkalte B-prester i !ere bispehoder! Kirken ordinerer levende mennesker som 
har erfaring. Hverdagssliterne som kan spille på sine stemte gitarer, og er på tone 
med kirkens sprekkeferdige maktborg. 

Jeg tok en test på en annen yrkesgruppe som jeg har lyst til å jobbe i. Jeg ringte 
Den Norske Psykologforening og spurte om jeg kunne begynne å arbeide som psy-
kolog. Jeg argumenterte med at jeg var et godt menneske. Jeg liker å samtale med 
mennesker som opplever seg selv i en krise, eller trenger en profesjonell å snakke 
med. Jeg har lest en hel del om selvrealisering. Kødden i andre enden begynte å 
le, riktignok slik en psykolog ler. Jeg spurte tilbake. Har dere ikke slike ordninger? 
Nei, du må ta hele embedsstudiet i psykologi. For en korka beslutning tenkte jeg, 
og la hø!ig på røret. Så $kk jeg en av mine venner, en som har hovedfag i kristelig 
gymnastikk, til å ringe et bispedømme som jeg visste var i beit for prester. Hun, 
som før var en han, ringte. Hun fortalte sin tårevåte historie, og med et vips var 
hun ordinert til sokneprest. Livserfaring så klart! Over en øl en kveld fortalte hun 
at det var bedre å satse på livserfaring enn på Statens lånekasse. Så smilte hun lunt 
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og reiv i en øl. Sørlandspils selvfølgelig. Brygget på kildevann som tappes fra dypet 
under en kirkegård. Slik er i alle fall myten. Og, kanskje er det hele en myte? Spiller 
det noen rolle? Hovedrollen er spilt engang for alle. 

Jeg får avslutte. Jeg skal ut til !ere sørlendinger og minne dem på at Jesus lever. 
Så skal jeg hjem å fylle ut reiseregningen: 20 kroner i bom avgi" og 40 kilometer 
tur retur. Sånn helt på tampen. Jeg har lyst til å dra i gang en debatt i Norge. Om 
dem som så o"e går med en hel korsfestelse i brystlomma når de er sekulære. Hvor 
mange av dagens biskoper har doktorgrad i teologi? Det sies at Jesus driter i slikt. 
Jeg er jammen meg ikke sikker. Ta kontakt hvis du hører noe fra oven. Det trenger 
helt sikkert en fortolkning.    

Jeg simpelthen elsker Idioten!

Eivind Berthelsen
Vikarprest, Agder- og Telemark bispedømme.

Stieskogen@hotmail.com
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