
Ekteskap eller samboerskap? 

 

Undertegnede er blitt intervjuet i VL 23. nov. i anledning det arbeid som pågår i DELK (Det evangelisk-

lutherske kirkesamfunn) for å avklare hvordan kirkesamfunnet skal forholde seg til den 

kjønnsnøytrale ekteskapsloven og hvilke konsekvenser denne bør få for vigselsretten vi har som 

kirkesamfunn. 

VLs journalist har gitt intervjuet en sterkt misvisende overskrift som ikke er dekkende for innholdet i 

intervjuet. Som det tydelig fremgår av intervjuet, anbefaler DELK ikke samboerskap, og vil heller ikke 

komme til å gjøre dette. Men vi har under utredning en alternativ ordning for vigsel, som vil fristille 

kirkesamfunnet i forhold til statens ekteskapslovgivning. Undertegnede ba uttrykkelig VLs journalist å 

endre overskrift og ingress til intervjuet, ettersom dette ikke ga et korrekt uttrykk for hva vi arbeider 

med, ei heller for hva DELK står for. At journalisten ikke gjorde dette, vitner om en type 

sensasjonsjournalistikk som er lite seriøs, og kun tjener til å skape forvirring. 

Problemet, som alle kristne kirker står overfor i og med den nye ekteskapsloven, er at vi har fått en 

ekteskapsdefinisjon som er i strid med den kristne og kirkelige ekteskapsforståelse, og dermed 

uforenlig med denne. Kan kirkesamfunnene da fortsette å vie på statens vegne og på grunnlag av 

statens lover som om ingenting hadde hendt? Det undertegnede har slått til lyd for, dreier seg om at 

kirken bør etablere en vigselsordning som "står på egne ben" uavhengig av statens lovgivning på 

dette området. Dette er det historisk presedens for i kristenheten. 

I stedet for å forvirre debatten med denne typen billige sensasjonsoppslag, burde VL forstå dybden i 

det kulturskiftet vi er vitne til i og med ny ekteskapslov (og en rekke andre endringer i lovverket). En 

stat som opptrer ideologisk aktivt på denne måten,  og søker å endre selve grunncellen i 

samfunnslegemet, representerer en utfordring for kirken av betydelige dimensjoner. Det handler om 

at den konstantinske æra står ved sin avslutning, og at den kristne kirke dermed må forberede seg på 

et langt mer betent forhold til statsmakten enn det en har vært vant til. Kjønnsnøytral ekteskapslov 

er i denne sammenheng symptom på et tidsskifte. 
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