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Forord

1

I denne pamfletten diskuteres forholdet  
mellom stat og kirke i Norge, og det foreslås 
grunnleggende endringer i Norges religions- 
politikk og i måten man forstår religionens 
plass i samfunnet på. 

Jeg vil takke Victoria Wæthing og Kari  
Hodneland for hjelp med research om grunnlovs- 
endringer og Den norske kirkes økonomi. En 
stor takk til Inge Lønning for gode innspill om 
statskirkeordningen i det politiske bildet i Norge 
i dag. Takk også til Marius Doksheim og Kristin 
Clemet for viktige innspill til en tidlig utgave av 
pamfletten.

Innholdet står for forfatterens regning.  
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Religionsfrihet og liberale verdier
I denne pamfletten argumenteres det for en 
avvikling av statskirkeordningen i Norge. Få 
land i verden har så nære bånd mellom stat og 
kirke som Norge. I Europa har man statskirker 
i forskjellige varianter i Storbritannia, Island, 
Danmark og Finland, men i disse landene er 
det større avstand mellom stat og kirke enn 
hos oss, noe som blant annet er tydelig i langt 
større økonomisk selvstendighet for kirkene i 
disse land. Den svenske kirken sluttet å være 
statskirke i 2000, selv om dens status som åpen 
og nasjonal folkekirke er fastsatt i egen lov.1 

De øvrige europeiske land har avviklet sine 
statskirkeordninger på forskjellige tidspunkter 
i forrige århundre. De tradisjonelt katolske 
landene i Europa – som Frankrike, Spania, 
Italia, Portugal – opplevde sent på 1800-tallet 
og utover 1900-tallet bølger av sterke anti-
kirkelige strømninger, som resulterte i at 
statene her kuttet sine tradisjonelle bånd til 
kirkene. Utenfor Europa er det en del islamske 
og buddhistiske land hvor den dominerende 
religion har en spesiell juridisk stilling i forhold 
til staten, men disse er mindre relevante som 
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sammenligningsgrunnlag for Norge. Langt mer 
interessante er de vestlige liberale demokratier 
som USA, Canada, Australia og New Zealand, 
hvor man har satt klare skiller mellom religion 
og stat, og hvor staten har en svært begrenset 
rolle overfor religions- og livssynssamfunnene. 

Det er naturlig å legge til grunn at en liberal 
religionspolitikk bør ha to overordnede mål: 
frihet og likhet. Det bør være religionsfrihet, 
slik at borgere kan utøve den religion de 
ønsker, og delta eller la være å delta i religiøst 
liv. Det bør også være likhet i den forstand at 
alle tros- og livssynssamfunn behandles så likt 
som mulig. I Norge er det nå ganske stor grad 
av religionsfrihet. Det er imidlertid ikke likhet, 
fordi det er en betydelig forskjell i hvordan 
staten behandler Den norske kirke og andre 
tros- og livssynssamfunn. Noen vil hevde at det 
er nødt til å være en viss grad av ulikhet, fordi 
Den norske kirke har nesten 500 års historie 
i landet vårt, og fordi en svært stor andel av 
befolkningen tilhører kirken. Kirken er en så 
viktig del av norsk historie og norsk kultur, 
at den må ha en spesiell status, hevder noen. 
Dette er et standpunkt som går dårlig sammen 
med et liberalt syn på forholdet mellom stat og 
sivilsamfunn generelt, og på feltet tro og livssyn 
spesielt.

Religionsfrihet er et av de store temaene i 
liberalismen som politisk-filosofisk tradisjon. 
Religion er et privat anliggende, og i klassisk 
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liberalisme setter man et klart skille mellom 
anliggender som angår individet alene, og 
anliggender som angår samfunnet. Dette 
skillet er for eksempel helt avgjørende for J.S. 
Mill (1806-1873). I On Liberty, i et kapittel 
om forholdet mellom samfunn og individ, 
argumenterer Mill kraftig mot det offentliges 
innblanding i saker som er av rent privat 
karakter, som religion. 

Det var fra opplysningstiden at den moderne 
idé om religionsfrihet ble allment akseptert, og 
flere opplysningstenkere mente at statskirke 
var uforenelig med slik frihet. Dette ble aller 
tydeligst i USA. Der formulerte James Madison 
de berømte tilleggene (Amendments) til den 
amerikanske grunnloven, som ble ratifisert 
i 1791. Tilleggene til grunnloven skulle sikre 
borgernes grunnleggende friheter og hindre 
maktmisbruk av føderale myndigheter. I 
det første tillegget heter det blant annet at 
Kongressen ikke skal lage lover som gjør en 
bestemt religion til statens religion eller som 
begrenser fri religionsutøvelse. Når staten 
knytter seg til én religion, kaller man det i 
offisielt språk establishment, og forbudet mot 
dette omtales gjerne som The Establishment 
Clause.

Opplysningstidens sekularistiske verdier 
kom imidlertid også til uttrykk i den franske 
revolusjonens brudd med tradisjonen, og dette 
var én av grunnene til at Edmund Burke forsvarte 
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den engelske statskirken i flere av sine tekster. 
Edmund Burke regnes som grunnlegger av den 
konservative politiske tradisjon, og i synet på 
statskirker blir spenningen mellom liberale og 
konservative idealer svært tydelige. Mens de 
fleste av grunnlovsfedrene i USA, og spesielt 
James Madison, så på establishment som en 
trussel mot toleranse og frihet, mente Burke 
tvert i mot at statskirke kunne være en sikring 
mot  intoleranse. Debatten om establishment  
og religiøs toleranse i USA og England i peri-
oden 1760-90 fikk helt motsatte konklusjoner. 
Amerikanerne satte individet i sentrum, og så 
på myndighetens innblanding som en potensiell 
fare, mens britene med Burke i spissen hadde et 
mer optimistisk syn på myndighetenes rolle på 
det religiøse feltet. I et kristent land er kirke og 
stat ett, mente Burke, og kampen for toleranse 
måtte skje innenfor den etablerte kirken, ikke 
ved avvikling av statskirken.2

Hvis vi beveger oss fram til vår tid, er for-
holdet mellom statskirke og religionsfrihet 
et viktig tema for flere sentrale filosofer i den 
liberale tradisjon. John Rawls setter religions-
frihet sentralt i sin tenkning om sosial 
rettferdighet. Rawls sin bok A Theory of Justice,
som er den politiske filosofiens sentrale verk i 
moderne tid, tar utgangspunkt i en hypotetisk 
samfunnskontrakt som rasjonelle mennesker 
ville inngått, hvis de befant seg i en posisjon bak 
et uvitenhetens slør hvor de ikke visste hvilken 
sosioøkonomisk posisjon de var født inn i eller 
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hvilke idéer de ville ha om det gode liv. I en slik 
tenkt original situasjon ville ingen tatt sjanser 
med egen frihet ved å la én religiøs tradisjon 
forfølge de andre eller dominere samfunnet. 

Now it seems that equal liberty of conscience 
is the only principle that the persons in the 
original position can acknowledge. They cannot 
take chances with their liberty by permitting the 
dominant religious or moral doctrine to persecute 
or to suppress others if it wishes.3

Et rettferdig samfunn er dermed, i et rawls- 
iansk perspektiv, et samfunn hvor det er frihet 
og likhet i statens behandling av religioner og 
livssyn. I sin senere bok Political Liberalism 
forankrer Rawls hele sitt historiske utgangs-
punkt for politisk liberalisme nettopp i 
stridigheter og debatter om religionsfrihet 
som fulgte i kjølvannet av reformasjonen.4 
Man kan altså med en viss rimelighet hevde 
at liberalismen har én av sine viktigste røtter i 
forståelsen av at det var nødvendig med religiøs 
toleranse dersom européere på 1500- og 1600-
tallet skulle slutte å ta livet av hverandre etter 
hvilken konfesjon de tilhørte. 

Det er oppstått en stor debatt etter Rawls 
om hvorvidt det er mulig å tenke seg  at menn-
esker kan befinne seg i en posisjon hvor ingen 
overgripende religiøs eller livssynsmessig 
verdensforståelse ligger til grunn for hvordan 
man vil resonnere om samfunnskontrakten. 
Michael Sandel er blant de fremste kritikerne. 
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Kan virkelig prinsippene for rettferdighet som 
styrer samfunnet i noen forstand være nøytrale 
med hensyn til moral og religion, slik Rawls 
hevder? Sandels svar er nei.5 Denne type 
innvending er blitt brukt i statskirkedebatten 
i Norge når forsvarere av ordningen har hevdet 
at nøytralitet strengt tatt  ikke er mulig, og at 
vi ikke kan fjerne den historiske arven som 
har gitt oss den ordning vi har i dag. Men også 
politiske filosofer som er kritiske til Rawls er 
enige i at friheten til å ha den religion eller det 
livssyn man ønsker er helt grunnleggende for 
et liberalt samfunn, og mange vil slutte seg til 
påstanden om at det bør være et mål for stater 
å behandle religions- og livssynssamfunn likest 
mulig, og med minst mulig innblanding. 

Martha C. Nussbaum, en av vår tids fremste 
liberale filosofer, skrev nylig en bok som analy-
serer og forsvarer den amerikanske tradisjonen, 
som har forbudt landets myndigheter å 
favorisere én religion. Nussbaum oppsummerer 
farene ved statskirke slik: 

What is wrong with religious establishment? The 
tradition we have been examining identifies a 
number of distinct yet interconnected dangers. 
One is a danger of factionalism, as religions 
might jockey in the public sphere to get a larger 
share of the political pie. Another is a danger 
of government intrusion into citizens’ religious 
lives, as government might tell churches how 
to manage their internal affairs. Yet another 
is the related danger of coercion, as an official 
religion or religions might curtail the conscience 
space of those who don’t join in. But above all, 
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the tradition sees in establishment a threat 
to equality. By throwing its support behind an 
orthodoxy, government makes a statement: this 
is the official doctrine of our nation.6

Den liberale tradisjons syn på religionsfrihet 
som et grunnleggende element i politisk 
liberalisme er nedfelt i menneskerettighetene. 
Religionsfrihet er nedfelt i Menneskerettighets-
erklæringens artikkel 18, som setter standarden 
for hvordan religionsfrihet behandles i andre 
menneskerettighetsdokumenter. I 1966 ble 
religionsfrihet vedtatt i FNs konvensjon om 
sivile og politiske rettigheter, som trådte i kraft 
i 1976. Artikkel 18 i Konvensjonen om sivile og 
politiske rettigheter lyder:

1. Enhver skal ha rett til tankefrihet, samvittig-
hetsfrihet og religionsfrihet. Denne rett skal om-
fatte frihet til å bekjenne seg til eller anta en 
religion eller tro etter eget valg, og frihet til alene 
eller sammen med andre, offentlige eller private, å 
utøve sin religion eller tro gjennom gudstjeneste, 
iakttagelse av religiøse skikker, andaktsøvelser og 
undervisning. 2. Ingen må utsettes for tvang som 
vil kunne innskrenke hans frihet til å bekjenne 
seg til eller å anta en religion eller tro etter eget 
valg. 3. Friheten til å utøve en religion eller tro skal 
ikke være gjenstand for andre begrensninger enn 
slike som er foreskrevet i lov og som er nødvendig 
for å beskytte den offentlige sikkerhet, orden, 
helse eller moral, eller andres grunnleggende 
rettigheter og friheter. 4. Konvensjonspartene for-
plikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle 
vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse 
og moralske oppdragelse i samsvar med deres 
egen overbevisning.
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I tillegg til FNs mennesekrettighetserklæring 
og Konvensjonen om sivile og politiske rettig-
heter, finnes en lang rekke internasjonale 
avtaler om religionsfrihet som Norge har for-
pliktet seg til å overholde.7 Hvis man ser på 
tilstanden for religionsfrihet internasjonalt, er 
bildet svært sammensatt. I en rekke land er 
det nesten ingen religionsfrihet, mens i andre 
respekteres religionsfrihet som en grunnlegg-
ende menneskerettighet.8

Det er sider ved religionsfrihet som filosofisk 
og politisk prinsipp som sjelden kommer fram 
i den norske debatten. Det mest presserende 
spørsmålet er om det er mulig å tenke seg 
høy grad av religionsfrihet med en betydelig 
innblanding fra staten i tros- og livssynsfeltet. 
Spesielt problematisk er ofte statens inn-
blanding i de indre anliggender til tros- og 
livssynssamfunnene. De filosofiske og juridiske 
problemstillingene som oppstår når man har 
en stat som ønsker innsyn og kontroll i tros- 
og livssynssamfunn, kan diskuteres under 
begrepet suverenitet i egen sfære. Mange land 
har nedfelt dette prinsippet i en eller annen 
form i sin grunnlov. Idéen er at et tros- eller 
livssynssamfunn er en sosial organisasjon hvor 
det gjelder egne lover og regler, og hvor autoritet 
har andre kilder enn staten eller storsamfunnet. 
Tidlige formuleringer av en naturlig rett til indre 
selvstyre i religiøse organisasjoner finner man i 
nederlandsk historie, hvor kalvinistiske jurister 
kort tid etter reformasjonen startet arbeidet med 
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å formulere politiske prinsipper for europeiske 
samfunn, som måtte takle utfordringen 
med flere konfesjoner og nye kristne sekter. 
Johannes Althusius (1563-1638) var sentral i 
det filosofiske forsvaret for at avgjørelser best 
tas på det laveste, eller mest lokale nivå, og at 
sentralmakten bare skal blande seg når det 
er strengt nødvendig, og generelt skal ha en 
subsidiær funksjon.9 (Man møter denne tanken 
av og til som nærhetsprinsippet på norsk.) 

Et typisk eksempel på at staten overkjører 
prinsippet om suverenitet i egen sfære, har 
vi når den avgjør hvem som er best egnet til 
å besette stillinger i Den norske kirke. Johan 
D. van der Vyer (Professor i International Law 
og Human Rights Law ved Emory University) 
peker på suverenitet i egen sfære som et 
sentralt problem for religiøse organisasjoner i 
moderne stater. ”Samtidens velferdsstat har en 
tendens […] til å utvide sitt område for politisk 
makt til å regulere privatlivet til individer 
og den indre sfære av aktiviteter til andre 
institusjoner enn staten.”10 Han går også langt i 
å definere politisk totalitarisme som tendensen 
til at staten vil styre i private anliggender eller 
vil blande seg i de interne anliggender i ikke-
statlige institusjoner. 

Som vi skal se senere i denne pamfletten, 
er det bred politisk enighet i Norge om å 
fortsette statskirkeordningen, noe som selvsagt 
innebærer en fortsatt stor rolle for staten i tros- 
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og livssynsfeltet. Normal skepsis til statens rolle 
i tros- og livssynsfeltet bør føre til spørsmål om 
norsk politikk på området kan utformes etter 
ganske andre prinsipper enn man har gjort så 
langt. Sett fra et liberalt perspektiv bør staten 
trekke seg ut i størst mulig grad og overlate 
tros- og livssynssamfunnene til seg selv. 
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Det religiøse marked
En liberal religionspolitikk bør legge til grunn 
at det finnes et marked for religion, hvor tilbud 
og etterspørsel best balanseres uten for mye 
innblanding fra myndighetene. Folk etterspør 
gjerne religion i form av kirkelige handlinger som 
dåp, bryllup, begravelser og julegudstjenester. 
Tilbudssiden ivaretas av en rekke forskjellige 
tros- og livssynssamfunn, hvorav Den norske 
kirke er den klart største her til lands. Synet 
på det religiøse liv som et marked med lignende 
mekanismer som markedet for varer og tjenester 
er nok ganske fremmed for mange nordmenn, 
fordi man i Norge har hatt religionsmonopol i 
størstedelen av tiden etter reformasjonen. 

Når man ser på historien, ser man at det 
alltid har eksistert markeder for religion. Det 
filosofiske og religiøse entreprenørskapet til 
Jesus, Buddha, Muhammed eller mer moderne 
innovatører oppsto i sterk konkurranse med 
et stort antall andre og mindre vellykkede 
entreprenører. Der hvor statsmakten ikke har 
vært sterk nok til å regulere folks religiøse liv i 
stor grad, har det ofte vært konkurranse mellom 
individuelle ledere eller religiøse grupper om å 
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tiltrekke seg tilhengere og politisk og økonomisk 
støtte fra personer med penger og makt. 
Konkurranseevnen på det religiøse marked har 
vært avgjort av mange faktorer, ikke minst av 
religiøse entreprenørers karisma. Karisma er 
blitt et sentralt begrep i sosiologiens forsøk på 
å forklare hvorfor visse religiøse grupper har 
suksess, og andre ikke. Der hvor statsmakten 
har vært sterkere, og hvor ønsket om kontroll 
har vært dominerende, har etterspørselen 
etter religion ikke blitt møtt med et like bredt 
tilbud. Likevel er det ofte tydelig å se at det har 
oppstått religiøse tilbud skjult for statsmakten 
og de religiøse myndighetene. Ikke sjelden 
er mystiske bevegelser i verdensreligionene 
nettopp slike religiøse tilbud som opererte til 
dels under radaren til myndigheter og kirke. 
I dag har vi en bred nyreligiøs bevegelse som 
ofte mistenkeliggjøres i offentlig debatt. Det 
har vært uenighet i forskningen om behovet 
for og etterspørselen etter religion stort sett 
er konstant, eller om de varierer med tid og 
sted. Mye tyder på at det nesten alltid vil være 
etterspørsel etter et bredt spekter av religiøse 
tjenester også der hvor kontrollmekanismene 
presser dem ut, eller der myndigheter forbyr 
alternativer til det etablerte. 

Et uttalt markedsperspektiv på religion 
finner man først i den moderne verden, og 
spesielt etter den eksplosjon i religiøsitet 
som fant sted i Europa og Nord-Amerika fra 
midten av 1700-tallet. Konkurransen mellom 
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de nye kristne sektene og trosretningene som 
oppsto fra denne tiden hadde mye til felles 
med konkurransen mellom forretningsforetak. 
Tidlig moderne predikanter på midten av 1700-
tallet, som for eksempel John Wesley og George 
Whitefield, så sitt virke som entreprenørskap 
i et marked med knallhard konkurranse. Den 
helt nye formen for religiøs markedsføring, 
de entusiastiske prekenene ute i friluft og i 
bygater, oppsto som en strategi for å overleve  
i dette markedet. Begrepet entusiasme ble 
negativt ladet, fordi det ble forbundet med 
kristne ledere som ble overivrige i sin aktivitet 
på markedet. Samtidig fant det sted voldsom 
innovasjon i måten religiøse grupper organiserte 
seg på, og de fremste kristne lederne så på gode 
bedrifter som naturlige modeller. De mange 
protestantiske misjonsbevegelsene som oppsto 
på 1700-tallet omtalte misjon som den religiøse 
siden ved global frihandel. 

Et konsistent ideologisk forsvar for et fritt 
marked for religion oppstod blant tenkere som 
formulerte prinsipper og idéer som også ligger 
under den liberale tradisjon på det politiske og 
økonomiske området. Adam Smith så de nye 
kristne gruppene som tilbydere på et religiøst 
marked.11 Smith mente at det var to naturlige 
politiske tilnærminger til religion i samfunnet. 
På den ene siden kunne man ha en dominerende 
statsreligion, som kan oppnå en viss kontroll 
med det religiøse livet. Et presteskap i en 
statskirke ville imidlertid over tid nesten med 
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nødvendighet miste de kvaliteter som gjorde at 
det en gang hadde autoritet i samfunnet, og det 
ville oppstå nye sekter med ledere som hadde 
andre personlige kvaliteter enn offentlig lønnede 
prester. Disse sektene ville konkurrere om folks 
tilslutning, og ofte ville de kunne utkonkurrere 
den etablerte kirke. På den andre siden kunne 
man ganske enkelt trekke staten ut og overlate 
religion til de ledere og de bevegelser som 
ønsket å konkurrere på det religiøse markedet. 
Dette kunne kanskje føre til en del eksentriske 
utslag, men over tid ville det likevel bli en slags 
harmoni og balanse. Det beste eksempelet på 
at det religiøse markedet utmerket godt kunne 
overlates til seg selv, fant man på Smiths tid i 
Amerika. Der hadde sektene slått seg ned delvis 
for å unnslippe statlig kontroll i Europa. Frihet 
ble garantert i USA gjennom det første tillegget 
til den amerikanske grunnloven, som nevnt 
over. Denne bestemmelsen har hatt avgjørende 
betydning i amerikansk politikk og har ligget til 
grunn for en lang rekke dommer i høyesterett 
som har angått myndighetenes anledning til å 
ha en rolle i forhold til religiøse organisasjoner 
og grupper. 

Situasjonen i USA var utgangspunktet for 
en av de mest innflytelsesrike vitenskapelige 
studiene av religion i den moderne verden. I en 
bok utgitt i 1992 viste Roger Finke og Rodney 
Stark hvordan amerikansk religionshistorie 
bør leses i et markedsperspektiv.12 De hevdet at 
man rundt midten av 1700-tallet hadde svært 



19

lav deltagelse i religiøse organisasjoner, men at 
deltagelsen økte jevnt og trutt helt fram til vår 
egen tid. Faktisk har den religiøse aktiviteten 
antageligvis aldri vært høyere i USA enn den er 
nå. Årsaken til det økende forbruket av religion 
i USA har vært en økende aktivitet på tilbuds-
siden. Religiøse entreprenører har laget nye tilbud 
til befolkningen. Fraværet av en dominerende 
kirke og undertrykkende myndigheter har 
ført til voldsom religiøs pluralisme. Religiøse 
bedrifter har måttet spesialisere seg, og de har 
laget produkter for forskjellige segmenter av 
det religiøse markedet. Etterspørselssiden er 
sammensatt. Noen ønsker for eksempel å være 
medlem av strenge sekter, andre ønsker mer 
liberale tilnærminger. Noen trenger komplisert 
teologi, mens andre har mer nytte av utadvent 
praksis, som tungetale og healing. 

Innsiktene til sosiologer som Finke og Stark 
skapte et sterkt fokus på tilbudssiden i den 
religiøse økonomien, og analysen av denne ble 
videreutviklet av andre forskere. Grunntesene 
man jobber utfra i denne forskningstradisjonen 
kjenner vi igjen fra økonomisk tenkning.13 

Man antar at det finnes en religiøs økonomi. 
Tilbyderne er religiøse firmaer som produserer 
religion, og etterspørselen kommer fra kundene 
som ønsker slike tjenester. Ser man nærmere 
på tilbudssiden, kan man finne forklaring 
på mange av trekkene ved dagens globale 
religiøse landskap. Det er en sentral tese i 
markedsperspektivet på religion at en religiøs 
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økonomi hvor det er konkurranse og plura-
lisme, har høy grad av deltagelse eller 
konsum, mens en økonomi hvor det religiøse 
marked er monopolisert av én bedrift vil ha 
lav deltagelse, hvis slik deltagelse ikke er 
påbudt og håndheves med makt. Dermed 
bestrider markedsperspektivet på religion de 
grunnleggende antagelser sosiologer jobbet 
ut fra på 1950- og 60-tallet. Da var de fleste 
enige om at modernitet nødvendigvis førte til at 
religiøse institusjoner og personer fikk mindre 
innflytelse i samfunnet, og mange mente at folk 
flest samtidig ble mindre religiøse.14

Norge er, med sin lange tradisjon for monopol, 
et interessant tilfelle. For å få et mål på hvor 
regulert det norske marked for tro og livssyn 
er, kan man ta utgangspunkt i en sosiologisk 
skala som ser på seks forskjellige dimensjoner 
i markedet: 1) om det er en offisielt anerkjent 
statskirke, 2) om det er offisiell anerkjennelse 
av noen grupper, men ikke andre, 3) om staten 
utnevner eller godkjenner kirkens ledere, 4) om 
staten betaler lønn til kirkens ansatte, 5) om det 
er system for å inndrive skatt for finansiering 
av kirken, 6) om staten subsidierer, utover 
skattefradrag, drift og vedlikehold av kirker.15 
Ut fra denne skalaen scorer alle nordiske land 
svært høyt. Norge vil score 5, men dette vil 
kanskje endre seg dersom Den norske kirke 
får mer frihet til å foreta egne ansettelser, slik 
det kan se ut til etter den politiske avtalen 
mellom Stortingets partier av 10. april 2008. 
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Uansett er det på det rene at med normale 
sosiologiske målemetoder kommer Norge ut 
som et samfunn med høy grad av regulering i 
tros- og livssynsfeltet. I andre enden av skalaen 
finner man land som Australia, Canada, USA, 
New Zealand, men også europeiske land som 
Irland og Nederland.

Både politikere og det norske folk bør inviteres 
til å tenke gjennom mulige konsekvenser av en 
deregulering av tros- og livssynsmarkedet. Vi 
har hatt deregulering av andre markeder de 
siste tiårene, men mange mener at tro og livssyn 
tilhører en helt annen sfære, og få er vant til 
å tenke på dette feltet i et markedsperspektiv. 
Man kunne forvente at en plutselig eller gradvis 
deregulering ville føre til rask oppblomstring 
av ny aktivitet på tilbudssiden. Men dette er 
en komplisert diskusjon, og mange forskere 
mener at situasjonen i USA har begrenset 
overføringsverdi til andre samfunn. Det er ikke 
alle land med fritt religionsmarked som har 
like høy grad av religiøs pluralisme og religiøs 
deltagelse som USA. Canada og Australia kan 
tjene som eksempler på land hvor markedet 
er fritt, men hvor forbruket av religion likevel 
er lavere enn i USA. Poenget her er selvsagt 
heller ikke å anbefale en politikk som fører til 
høyest mulig grad av religiøsitet i befolkningen, 
men en politikk som rimer best mulig med 
grunnleggende liberale verdier. 
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Det er rimelig at et markedsperspektiv på 
religion følger naturlig om et liberalt grunnsyn 
på politikk og samfunn. Konkurranse mellom 
tilbydere av religion fører sannsynligvis til 
større utvalg og bedre produkter. Dette er bra 
for de som ønsker å delta i religiøst liv, selv om 
skeptikere fra Adam Smiths tid og fram til i dag 
har hevdet at mange merkelige trosretninger 
og sære sekter vil være et negativt resultat av 
for stor frihet. Skepsis mot fri konkurranse 
på det religiøse markedet har som oftest vært 
tydelig hos dem som vil gi staten en stor grad 
av kontroll over samfunnslivet generelt. Det 
er imidlertid også de siste årene gjort mye 
kritisk forskning på hvordan folks religiøsitet 
endrer seg i forhold til tilbud og etterspørsel i 
et religiøst marked. Høyere grad av regulering 
av religion generelt, og statskirke spesielt, fører 
til at færre personer deltar i gudstjenester og 
at færre vil betegne seg selv som ”religiøse”.16 
Dette er en sammenheng som er parallell med 
den man finner i økonomien for øvrig. Monopol 
fører til mindre konkurranse, dårligere utvikling 
av produkter, og lavere forbruk. 

Det har stort sett vært framsatt to innvend-
inger mot et helt fritt marked for religion. For 
det første mener noen at total frihet vil føre 
til en oppblomstring av sekter med usunne 
teologiske syn og ritualer. For det andre mener 
noen at total frihet vil føre til en oppsplitting av 
kirken i flere mindre enheter, fordi konservative 
krefter i kirken vil forsøke å ta over og løsrive 
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seg. Begge disse effektene av en fri religiøs 
økonomi vil i følge kritikerne ha den effekt at 
det undergraver samholdet i samfunnet, fordi 
man mister det ”samfunnslimet” som de gamle 
nasjonale religionene i Europa kanskje har 
vært. For å forstå denne innvendingen må vi se 
på tanken om religion som samfunnets lim. 
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Civil religion eller fritt marked?
I boken Om Samfunnspakten fra 1762, skrev 
filosofen Jean-Jaques Rousseau (1712-78) at 
en stat trenger en civil religion, en borgerlig 
trosbekjennelse, hvor øvrigheten bør bestemme 
formen. Civil religion er vanskelig å oversette 
til norsk, men vi kan foreslå borgeretos, altså 
den etos (sedvane, moralholdning, karakter) 
som gjør at innbyggerne i en stat føler lojalitet 
og tilhørighet og dermed blir gode borgere. 
Innholdet i borgeretos skal ikke være som 
religiøse dogmer, men handle om sosiale følelser 
og forpliktelser som et menneske må ha for å 
være en god borger og en trofast undersått. 
Borgeretos er et sett av verdier og et system av 
referanser som holder en folkegruppe sammen 
sosialt og politisk. 

Mange har forsvart statskirkeordningen ved 
å peke på at Den norske kirke er den eneste 
kraft som kan gi oss den sammenbindende 
kraft vi trenger for å være levedyktig som 
samfunn. Dette argumentet bygger i stor grad 
på tanken om civil religion. I tillegg ser man ikke 
sjelden elementer hentet fra funksjonalistisk 
samfunnsforskning, som hevder at samfunnet 
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har behov for institusjoner og praksiser som 
holder det sammen, og at religion er blant de 
viktigste av disse institusjonene. 

Den norske kirken forvalter gamle tradi-
sjoner, og den favner majoriteten av det norske 
folk. Kirken leverer samfunnets lim, og må derfor 
ha en særstilling, hevder ofte de som ønsker 
fortsatt statskirkeordning i Norge. Men la oss 
for argumentets skyld tenke oss et fritt religions-
marked med like konkurransevilkår for alle 
aktører. Hva ville skje? Et mulig scenario ville 
være at Den norske kirken splittes opp. Kanskje 
Den norske kirke rives i to: en konservativ 
og en liberal del. Disse to delene ville i så fall 
finne forskjellige markeder i landet vårt. Den 
konservative ville kanskje rette blikket mot 
Sunnmøre, mens den liberale ville arrangere 
kirkekonserter på Grünerløkka i Oslo. 

Religionssosiologer ser Skandinavia som et 
spesielt tilfelle av religionsmonopol med stats- 
kirker. I følge dem, ville et marked med konkur-
ranse mellom religioner og livssyn føre til høyere 
etterspørsel fra befolkningen, omtrent som flere 
bilfabrikker fører til større etterspørsel etter 
biler. Den norske kirke ville i en slik situasjon 
være én av mange tilbydere. For å konkurrere, 
ville man måtte markedsføre og selge sine 
tjenester. Dette har, som vi har sett, vært et 
typisk trekk ved det religiøse livet i USA, hvor 
det er hard konkurranse mellom forskjellige 
typer kirkesamfunn. 
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Forsvarerne av Den norske kirkes særstilling 
i samfunnet vil innvende at slike markeds-
tilpassede kirkesamfunn ikke kan levere det vi 
trenger. De kan ikke levere det sosiale limet. 
De kan ikke levere civil religion. De vil dermed 
mene at religion ikke kan sammenlignes med 
andre produkter. Troslivet kan aldri bli en 
markedsplass. Men det er her vi best kan 
avsløre en av de diffuse antagelsene som ligger 
under mye av debatten. Teorier om behov på et 
kollektivt nivå, behov for et ”sosialt lim” som bare 
folkekirken kan skape, står i direkte kontrast til 
situasjonen i land som USA, Canada, Australia, 
New Zealand og en rekke andre stater, hvor man 
både har en utviklet forståelse av civil religion, 
og samtidig et fragmentert landskap når det 
gjelder religiøst liv. 

Det er dette som er kjernen av saken: En 
sammenbindende borgeretos, eller en civil 
religion, trenger ikke å bygge på religion i 
det hele tatt, og trenger heller ikke religiøse 
institusjoner. Det er faktisk et viktig poeng at 
samfunnets felles verdier må formuleres på et så 
generelt nivå at det kan favne og inkludere alle 
de forskjellige religiøse og sekulære livssynene 
som finnes i landet (bortsett fra de mest 
ekstreme ideologiene). Det betyr at en moderne 
norsk borgeretos ikke bør formuleres ut fra 
verdiene og verdenssynet til et bestemt tros- 
eller livssynssamfunn i Norge. Det ville være 
ekskluderende og feilslått å hevde at Norges civil 
religion skal ligge nært opp til den statskirkelige 
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tradisjon. Hvis vi antar at vi trenger noen felles 
verdier og referanser for å være én nasjon, må 
vi velge verdier og referanser på et høyere og 
mer generelt nivå enn de som er knyttet til et 
bestemt trossamfunn.

Når et samfunn blir mer moderne, må det også 
formulere stadig mer generelle verdier, skrev 
den amerikanske sosiologen Talcott Parsons. 
Parsons tanker er ikke veldig godt kjent i Norge, 
men han var en sentral aktør i oppbyggingen av 
moderne sosiologisk forskning, og han hadde en 
rekke innsikter om religionens plass i moderne 
samfunn. Parsons mente at differensiering 
har vært den sentrale endringsprosessen i ut-
viklingen fra førmoderne til moderne samfunn. 
Differensiering betyr at en enhet i samfunnet 
deles opp i to eller flere deler. Hver av de nye 
delene får nye funksjoner for samfunnssystemet 
som helhet, og de utfører sine funksjoner mer 
effektivt enn den eldre, udifferensierte enheten. 
Ett eksempel kan være familien. I førmoderne 
samfunn foregikk både økonomisk aktivitet 
og familieaktiviteter i husholdet. I moderne 
samfunn er den økonomiske funksjonen 
overtatt av arbeidsplasser (fabrikker, kontorer 
osv.) som ikke er del av husholdet. Dette skaper 
større effektivitet og nye roller. 

 I førmoderne samfunn er de viktige feltene 
politikk, vitenskap, økonomi, jus og religion vevet 
inn i hverandre, og det er vanskelig eller umulig 
å se hvor det ene slutter og det andre begynner. 
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Utskillelsen av disse feltene som uavhengige og 
autonome er den sentrale prosessen i veien mot 
moderne samfunn. Men når et samfunn utvikler 
seg på denne måten, må dets verdier henge 
med. Parsons mente at økende pluralisering på 
en rekke områder, ikke minst med den økende 
oppslitting av religion etter reformasjonen, 
måtte medføre en økende generalisering av 
verdiene til samfunnet. Man kunne ikke ha 
rene lutherske verdier i et moderne land som 
skal inkorporere katolikker og kalvinister  - for 
ikke å snakke om jøder og muslimer. Verdiene 
må bli mer generelle. Problemet er at det ofte 
finnes grupper i samfunnet som tviholder på 
de mindre generelle verdiene og nekter å ta 
steget videre. I Norge er dette en tydelig tendens 
hos en del forsvarere av statskirkeordningen. I 
moderne, flerreligiøse samfunn kan man ikke 
fortsette å snakke om sosial integrasjon og 
samhold som en funksjon av en bestemt religiøs 
tradisjon. Civil religion er et system av tro og 
ritualer som omhandler folket eller nasjonen og 
dens skjebne, og dette systemet skal ikke være 
religiøst fordi det må makte å omfavne alle. 

Det er ofte forvirring i norsk politikk om 
hvilken plass religion kan eller bør ha i sam-
funnet, og hvilke institusjoner og hva slags 
politisk styring som eventuelt må være på 
plass for at religionen skal være levedyktig 
og spille en konstruktiv rolle. I Kultur- og 
kirkedepartementets St. meld. nr. 17 (2007-
2008), Staten og Den norske kirken, kommer 



30

denne forvirringen klart til uttrykk. (Dette 
dokumentet kommer vi tilbake til flere ganger 
i denne pamfletten, og jeg vil referere til den 
som St. meld. nr. 17.) I kapittel 2 av meldingen 
formulerer departementet de generelle mål for 
tros- og livssynspolitikken. Her hevder man en 
rekke ganger at tro og livssyn er et fellesgode i 
samfunnet. 

I et slikt perspektiv framstår det dessuten som  
en gevinst at statskirkeordningen antakelig har 
vært en medvirkende årsak til at religion har 
hatt en nærmest selvfølgelig plass i ulike 
offentlige rom i det norske samfunnet. Tro og 
livssyn er i Norge ikke blitt redusert til et marginalt 
fenomen i offentligheten eller et rent privat 
anliggende … På denne bakgrunnen kan dep- 
artementet ikke se at eventuelle endringer i 
statskirkeordningen vil føre til at staten trekker 
seg tilbake fra dette politikkområdet, slik at tro 
og livssyn må bli marginalisert eller at statens 
økonomiske støtteordninger til tros- og livssyns-
samfunn avvikles.17

Både den virkelighetsoppfatning og den 
ideologi som ligger under denne uttalelsen, og 
en rekke lignende uttalelser i St. meld. nr 17 
og andre relevante dokumenter om tros- og livs-
synspolitikk, krever en kommentar. Som vi har 
sett av foregående oppsummering av sosiologisk 
forskning om religion i et markedsperspektiv, 
er det sannsynlig at statskirkeordningen har 
bidratt til dramatisk lavere deltagelse i religiøst 
liv i Norge, som i mange europeiske land. Når 
departementet hevder at statskirkeordningen 
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har gitt en gevinst ved at religion har unngått 
å bli fortrengt fra det offentlige rom, burde nok 
dette vært omskrevet slik: Statskirkeordningen 
har bidratt til at statskirkens symboler 
har vært synlig i det offentlige rom, mens 
befolkningen i stadig mindre grad deltar 
aktivt i kirkens liv. Hvis Regjeringen virkelig 
mener at statskirkeordningen har bidratt til 
å opprettholde religiøst liv som fellesgode i 
Norge, vil den ha betydelige deler av moderne 
sosiologisk forskning mot seg på dette 
punktet. 

Så kan man også spørre om religion virkelig 
er et fellesgode, slik det hevdes i St. meld. nr. 
17. Fra et markedsperspektiv er religion noe 
individer forbruker. Samtidig er det åpenbart 
riktig at religion alltid har sosiale dimensjoner. 
Det finnes ikke helt private religioner. Dette 
betyr ikke at religion bør behandles som et 
fellesgode for samfunnet. Fra et økonomisk 
perspektiv er rene fellesgoder de goder hvor 
den marginale kostnaden ved en ny bruker er 
lik null, mens kostnaden ved å ekskludere én 
ny bruker er svært høy. Nasjonalt forsvar er 
et typisk fellesgode. Vi trenger ikke å gå inn i 
detaljene her, men hvis det virkelig var slik at tro 
og livssyn var fellesgoder, kunne myndighetene 
argumentert for en stor rolle i produksjonen 
av disse godene fordi det ofte produseres for 
lite av fellesgoder hvis det overlates til private 
aktører. Dette er fordi det for en privat aktør 
vil være mer rasjonelt ikke å bidra, men heller 
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snylte på det de andre produserer. Dette er 
det kjente ”free-rider”- eller gratispassasjer-
problemet. Når samfunnet som helhet trenger 
godet, vil dermed staten med god grunn kunne 
tvinge alle til å betale litt hver, slik man gjør 
når man finansierer tros- og livssynssamfunn 
offentlig. Det er imidlertid ingen ting som 
tilsier at tro og livssyn virkelig er et fellesgode 
i en slik forstand, og empirien tyder altså på at 
det blir produsert færre og dårligere religiøse 
tjenester når det offentlige har en dominerende 
posisjon. 

En viktig kontrast mellom et liberalt syn 
på religion, og det syn som framkommer i St. 
meld. nr 17 og relaterte dokumenter, er opp-
fatningen av statens rolle som uunnværlig  til- 
rettelegger og kontrollør. I sitatet over slår 
departementet fast at staten aldri vil trekke 
seg ut av det tros- og livssynspolitiske feltet, og 
heller ikke vurdere å avslutte økonomisk støtte 
til aktørene i feltet. Det hevdes at slike veivalg 
vil føre til marginalisering av religion. Departe-
mentet mener at staten har en nødvendig rolle 
for at tros- og livssynssamfunn skal klare 
seg i samfunnet. Dette er en oppfatning som 
ikke stemmer med det vi vet om tros- og livs-
synssamfunn historisk og globalt. I en rekke 
land må tros- og livssynssamfunn klare sin 
egen finansiering gjennom ordninger som 
medlemskontingent eller gaver. Felles for flere 
av landene hvor staten har en mindre rolle i 
feltet, er stor deltagelse og høy aktivitet. 
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Arbeidet for religiøs frihet i Norge: litt historie
Jeg hevder i denne pamfletten at den riktige 
analytiske tilnærmingen til religionspolitikk i 
det moderne Norge er et markedsperspektiv, 
og at den riktige liberale politiske tilnærmingen 
til religion er å tilrettelegge for et fritt marked. 
Jeg mener også at kampen mot statskirkens 
monopol og for et fritt marked i stor grad 
sammenfaller med kampen for religionsfrihet. 
En størst mulig grad av religionsfrihet 
forutsetter en religiøs økonomi med stor grad av 
frihet og like forutsetninger for alle bedriftene 
(tros- og livssynssamfunnene) som ønsker å 
tilby religiøse tjenester. I dette kapittelet retter 
vi et blikk på den periode i den norske historie 
da statskirkens monopol for første gang ble 
brutt etter reformasjonen. 

Fra 1537 til 1814 var det ikke tillatt å ha 
en annen religion enn den lutherske stats-
religion.18 Staten og kirken i Danmark-Norge  
var spesielt redde for kalvinister, katolikker og 
jøder, som alle ble oppfattet som dårlige borgere 
og en trussel mot samfunnets religiøse og 
moralske integritet. Da Eidsvollsforsamlingen 
kom sammen for å utforme en grunnlov for  



34

Norge i 1814, var spørsmålet om religionsfrihet 
et av temaene som ble debattert. Mange av 
forsamlingens medlemmer hadde studert i 
København og var påvirket av de amerikanske 
og franske idealer om menneskerettigheter 
generelt og religionsfrihet spesielt. Visse 
snakket også varmt om religionsfrihet selv for 
ikke-kristne, men disse var i klart mindretall. 
Presten Nicolai Wergelands ønske om å nekte 
hedninger, muslimer og jøder adgang til riket 
var mer typisk for Eidsvollsforsamlingen som 
helhet. I konstitusjonskomitéen som behandlet 
spørsmålet om religionenes stilling i den nye 
grunnloven, seiret først frihetsidealene, og det 
ble slått fast at “Alle Religions-Secter tilstedes 
frie Religions-Øvelse”.19

Men ønsket om religionsfrihet dempet seg 
ganske betraktelig i den videre behandling av 
grunnloven. Det var bred enighet om at jøder 
måtte holdes ute av Norge, som i dansketiden, 
ikke først og fremst fordi de hadde en annen 
religion, men fordi de generelt ble regnet for å 
være dårlige samfunnsborgere. De ble gjerne 
en stat i staten, mente man. Jesuitter og 
munkeordener skulle heller ikke tåles. Litt etter 
litt ble de høye idealene spist bort av redsel for 
de fremmede religioners og sekters virkning på 
samfunnet, og i den endelige grunnlovsteksten 
var omtalen av religionsfriheten falt helt ut. 
En rimelig forklaring kan være at den rett 
og slett ble strøket mot slutten av arbeidet 
av redaksjonskomitéen, hvor blant andre 
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Georg Sverdrup var medlem, for ingen av 
redaksjonskomitéens medlemmer ivret for 
religionsfrihet i Norge. 

“Den evangelisk-lutherske Religion forbliver 
Statens offentlige Religion. De Indvaanere, 
der bekjende sig til den, ere forpligtede til at 
opdrage sine Børn i samme. Jesuiter og Munke-
Ordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles 
udelukkede fra Adgang til Riget.” Slik lyder § 
2 av den ferdige Grunnloven, kjemisk renset 
for religionsfrihet. Hovedgrunnen til at teksten 
kunne gå gjennom i en slik form, uten at noen 
spurte hvor idealene hadde tatt veien, var at 
religionsfrihet var et helt hypotetisk spørsmål 
i Norge i 1814, i motsetning til i Amerika og 
Frankrike. Norge hadde hatt en luthersk 
statsreligion siden 1537, og folkets religiøse 
identitet var aldri blitt ufordret av fremmede 
religiøse grupper. Hvor sterk redselen likevel 
var for religiøs splittelse og for fremmede 
sekter, illustreres ved forbudet mot jesuitter. 
Jesuitterordenen var jo faktisk blitt oppløst 
i 1773, og ble først gjenopprettet etter at 
Grunnloven var ferdig. Jesuitter og andre 
munkeordener representerte likevel truende 
krefter for de protestantiske medlemmer 
av Eidsvollsforsamlingen. I en av de tidlige 
offentlige diskusjoner om religionsfrihetens 
forhold til Grunnloven i Norge, i en stortings-
debatt i 1836, hevdet Christian Magnus 
Falsen at Grunnloven faktisk snakket om 
religionsfrihet, men den gjorde det indirekte 
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ved å forby jøder og jesuitter, og dermed 
implisitt tillate alle andre religiøse samfunn. 
Hans kreative forklaring på Grunnlovens 
stillhet om religionsfrihet, ble ikke godtatt 
uten videre av andre stortingsmedlemmer, 
for mange var fortsatt av den oppfatning 
at fremmede religioner helt generelt kunne 
utgjøre en trussel.

Norge arvet altså både holdninger og lover 
om religion fra dansketiden. Hans Nielsen 
Hauge tilbrakte mye av sitt voksne liv i fengsler, 
fordi han brøt konventikkelplakaten, loven 
som skulle regulere religiøse forsamlinger og 
hindre lekpredikanter i å reise rundt i riket 
og forlede folk. Konventikkelplakaten var en 
arv fra dansketiden, og selv om den ikke ble 
mye brukt, var den en klar begrensning på 
religionsfriheten i Norge. Blant bøndene, og 
spesielt blant haugianerne, ble den sett på 
som et element i et statlig åndstyranni, og 
for de haugianske bonderepresentantene på 
Stortinget ble avskaffelse av plakaten en viktig 
målsetning på 1830-tallet. 

På Stortinget kom det i 1836 hele tre for-
skjellige forslag om at konventikkelplakaten 
måtte oppheves, og Stortingets kirkekomité 
var enstemmig for en slik opphevelse. 
Konventikkelplakaten harmonerte ikke med 
de idealer og de borgerlige friheter som hersket 
ellers i samfunnet, mente stortingsmedlem- 
mene. Stortinget besluttet enstemmig at 
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konventikkelplakaten skulle oppheves, men 
Kongen nektet sanksjon. Kirkedepartementet 
anbefalte Kongen å innhente synspunkter fra 
Det teologiske fakultet, fra biskopene og fra 
amtmennene, før en eventuelt sanksjon av 
vedtaket, og blant disse var det motstand mot 
reformen. Derfor avslo Kongen å sanksjonere 
Stortingets beslutning. 

I 1839 kom et nytt forslag om å avskaffe kon-
ventikkelplakaten, og igjen nektet Kongen sank- 
sjon. Situasjonen var dermed at om neste 
Storting i 1842 ville fatte samme beslutning 
om å oppheve plakaten, ville dette bli lov selv 
uten Kongens godkjenning, etter Grunnlovens 
§ 79. For å komme Stortinget i forkjøpet, ga 
Kirkedepartementet professor i rettsvitenskap 
Claus Winter Hjelm i oppdrag å utarbeide et 
forslag til en lov om religionsfrihetens grenser. 
Hjelm viste seg å være en usedvanlig konservativ 
mann, og hans forslag tok sikte på å sette enda 
større begrensninger for religionsfriheten i Norge 
enn tilfellet allerede var. Hjelms forslag ble sendt 
på høring til biskoper, sogneprester, amtmenn, 
sorenskrivere og andre, men de fleste mente at 
forslaget var altfor restriktivt, og at det faktisk 
var en krenkelse av religionsfriheten. Hjelms for-
slag og de innkomne reaksjoner ble grunnlaget 
for arbeidet til en kommisjon, oppnevnt etter 
kongelig resolusjon, med mandat til å utarbeide 
et lovutkast om religionsfrihet. Kommisjonens 
arbeid ble til en Stortingsproposisjon fram- 
lagt av regjeringen i mars 1842. I proposisjonen 
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forsøkte man å ta hensyn til religionsfrihetens 
imperativer, samtidig som man forsøkte å 
gjennomføre en viss kontroll med lekmanns-
forkynnelsen. Stortinget avviste proposisjonen, 
samtidig som det igjen vedtok å oppheve 
konventikkelplakaten etter et nytt forslag fra 
to bonderepresentanter. Vedtaket ble nå lov 
uten Kongens sanksjon, fordi det var vedtatt 
av to tidligere Storting, og dermed hadde de 
folkevalgte gitt religionsfriheten en seier i Norge, 
med betydelig motstand fra både regjering, 
Kirkedepartement og konge.20

Norge hadde arvet en statskirke fra danske-
tiden, hvor Den norske kirke i følge Grunnloven 
var statens religionsvesen. Statskirken var fra 
manges synspunkt en udemokratisk og elitistisk 
ordning, hvor biskoper og prester i utgangs- 
punktet krevde fullt monopol på religiøse 
sannheter, og full kontroll med religionsut-
øvelsen. Men med arven fra Hauge økte presset 
på kirken. Det var kraftige understrømmer i 
norsk religiøsitet som utfordret kirkens makt 
og monopol, og med haugianerne på Stortinget 
ble det satt politisk makt bak kravene om 
større religionsfrihet. Med opphevelsen av 
konventikkelplakaten var nå lekmannsfor-
kynnelse ikke lenger en sak for politiet, selv 
om slik aktivitet utvilsomt fortsatte å volde stor 
bekymring blant mange av kirkens menn. 

Bare tre år etter avskaffelsen av konven-
tikkelplakaten skjedde et annet og beslektet 
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juridisk reformarbeid, som var av enda større 
prinsipiell betydning for religionsfriheten i 
Norge. På begynnelsen av 1800-tallet var det 
stor bekymring både hos myndigheter og i 
kirken om det vesle samfunn av kvekere som 
fantes i Christiania. I 1816 inngikk to kvekere, 
urmaker Knud Halvorsen og Anne Olsdatter, 
ekteskap uten prest, kun med en privat seremoni 
og en kontrakt underskrevet at paret og deres 
vitner. De ba om å få ekteskapet godkjent av 
magistraten, men dette stred mot norsk lov, og 
saken gikk oppover i systemet til det havnet 
hos biskopen og i Kirkedepartementet.

På Kirkedepartementets initiativ ble det ned- 
satt en kommisjon som skulle se på kveker-
spørsmålet. Utredningen førte til at regjeringen 
i 1818 framla en proposisjon som foreslo en 
begrenset grad av religionsfrihet for kvekerne 
i Norge. Etter forholdene var proposisjonen 
ganske liberal. Den foreslo blant annet at 
kvekerne skulle få fritak fra de obligatoriske 
kirkelige ritualene rundt barnedåp, altergang 
og begravelse, og de skulle slippe edsavleggelse 
og militærtjeneste, slik de krevet. På den andre 
side skulle de kun få oppholde seg i visse byer, 
og misjonsvirksomhet var strengt forbudt. 
Proposisjonen ble nedstemt i Odelstinget. 
Regjeringen forsøkte å ordne saken ved en 
kongelig resolusjon som ga kvekerne i 
Christiania rett til å leve som de ønsket, 
på visse betingelser. Utover 1820-tallet ble 
kvekerspørsmålet imdlertid bare mer betent 
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fordi kvekere både i Christiania og i Stavanger 
inngikk giftemål uten prest, de nektet å døpe 
sine barn, og de gravla sine døde i uvidd jord 
og uten kirkelige seremonier. Myndigheten 
reagerte med bøter, av og til fengsel. 

Det var ingen bred og enhetlig front mot 
kvekerne blant statens embetsmenn som kom i 
befatning med disse sakene. De fleste av biskop-
ene ønsket riktignok at staten skulle bruke hard 
hånd mot dissenterne, men blant juristene og 
stortingsmennene var følelsene ofte ganske 
annerledes. Dette var en tidsalder da liberale 
ideer var populære, og en rekke jurister, samt 
en del prester, hadde medfølelse med kvekerne, 
og ønsket at religionsfrihetens grenser måtte 
utvides. Debatten om kvekerne gikk parallelt 
med utredningene om konventikkelplakaten 
på 1830- og begynnelsen av 1840-tallet, og ofte 
var det nær sammenheng mellom folks syn 
på de to sakene. De som støttet Hjelms meget 
konservative syn på konventikkelplakaten og 
spørsmålet om forsamlingsfrihet, var stort sett 
også negative til at dissentere skulle få ta seg 
til rette.

I 1843, altså et år etter at konventikkelplakat-
en var opphevet, oppnevnte Kongen en kommi-
sjon som skulle lage utkast til en dissenterlov. 
Resultatet var et utkast til en ganske liberal lov, 
som blant annet ga alle kristne trossamfunn 
rett til fri offentlig religionsutøvelse, borgerlig 
innstiftelse av ekteskap for dissentere, og 
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fritak fra religionsundervisning i skolen for 
barn som ikke tilhørte statskirken. Utmelding 
av statskirken skulle skje på enkelt vis ved en 
erklæring overfor sin sogneprest. Dette var etter 
forholdene liberale tanker, og kommisjonens 
medlemmer var alle av den oppfatning at “Saa 
ønskelig Troen eller Kirkens Enhed i samme 
Stat er, saa ophører den dog at være et Gode, 
naar den alene hviler paa ydre Tvang, og Maalet 
forfeiles altid, naar Troen søges befæstet og 
haandhævet ved Forfølgelse af afvigende 
religiøse meninger.”21

I diskusjonene som fulgte, ble det uttrykt 
bekymring fra flere hold om hvilke konsekvenser 
en såpass liberal lov ville få for landet. Ville 
Norge bli overstrømmet av sekter fristet ikke 
bare av religionsfrihet, men like mye av fritaket 
fra kirkelige skatter? Og hvordan avgjorde man 
egentlig hvem som var kristen, slik loven sa? 
Var det ikke mange fremmede trossamfunn 
som hevdet å være kristne, men som i bunn og 
grunn var kvakksalvere? 

Etter til dels heftig debatt i Odelstinget, og 
etter at loven var gått noen runder for å ta inn 
mindre justeringer, fikk den kongelig sanksjon 
16. juli 1845. Dissenterloven ga alle kristne 
grupper rett til å organisere seg og til å utøve 
sin religion slik de måtte ønske det. En rekke 
spørsmål gjenstod naturligvis, og debatten 
om religionsfrihet fortsatte framover mot 
århundreskiftet. Likevel markerte 1840-tallet 
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et avgjørende skille. Den gamle plikten for alle 
nordmenn til å vedkjenne seg statens evangelisk-
lutherske religion, falt bort, og et kapittel i 
Norges religionshistorie ble avsluttet. Den 
formelle, juridiske identitet mellom samfunn og 
religion var avskaffet etter nesten tre århundrer, 
og Norge hadde fått det som i prinsippet var 
begynnelsen på en religionslovgivning som tok 
hensyn til det lille innslaget av pluralisme i det 
norske samfunn.

Det var altså litt før midten av 1800-tallet 
at Norge startet på den lange veien mot full 
religionsfrihet og et fritt marked for religion. 
Man er fortsatt ikke i mål, og dessverre er 
ikke forliket om stat og kirke av april 2008 det 
skritt som kunne avskaffet en ordning som 
viderefører forskjellsbehandlingen av tros- og 
livssynssamfunn i Norge. 
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Monopolet opprettholdes
Norge er i dag i en situasjon der det er bred 
politisk enighet om å opprettholde statskirke-
ordningen og la Den norske kirke beholde sin 
monopolistiske posisjon i tros- og livssyns-
markedet. Statskirkeordningen har forsvarere 
i mange politiske og akademiske sirkler. 
Arbeiderpartiet har vært for statskirken og en 
stor grad av politisk kontroll over Den norske 
kirke siden midten av 1970-tallet. Fram til da 
hadde partiet sett på religion som en privatsak 
og argumentert for et skille mellom stat og 
kirke. Det har vært en klar tendens til å se en 
uavhengig kirke som en potensielt snever og 
udemokratisk institusjon.

Debatten om statskirkeordning og religions- 
frihet har de siste tiårene gjerne tatt utgangs-
punkt i offentlige utredninger om forholdet 
mellom Den norske kirke og staten. Det store 
problemet med både utredninger og påfølgende 
debatter om statskirkeordningen har hele 
tiden vært at norske regjeringer egentlig aldri 
har tatt argumentene på alvor. I 1975 framla 
Sivertsen-utvalget sin anbefaling, i 2002 kom 
Bakkevig-utvalgets innstilling, og i 2006 var 
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Gjønnes-utvalget ferdig med ny innstilling om 
stat og kirke. Alle utvalgene har konkludert 
med at statskirkeordningen har grunnleggende 
svakheter, og at den ikke er den beste ordning 
for å ivareta religionsfrihet verken for Den 
norske kirke selv, eller for andre tros- og 
livssynssamfunn. Alle utvalgene har også 
anbefalt endringer i forholdet mellom kirke og 
stat, og de har til dels argumentert sterkt for en 
fullstendig avvikling av statskirkeordningen. 
Utvalgenes forslag er imidlertid aldri blitt reelt 
behandlet, og deres arbeid framstår dermed 
som tomme akademiske øvelser. 

Sivertsen-utvalget anbefalte i 1975 en fri 
folkekirke, men en skeptisk Arbeiderparti-
regjering satte en stopper for radikale reformer 
ut fra hensyn til folk og samfunn. I utvalgets 
utredning het det: 

Om statskirkesystemet som prinsipp ikke 
juridisk er i strid med internasjonale forplikt-
elser, er det altså ikke dermed sagt at vårt stats- 
kirkelige system i Norge er tilfredsstillende når 
man vurderer det ut fra et slikt prinsipielt syn 
på religionsfriheten. Det kan hevdes at religions-
friheten i prinsippet krever enda større likestilling 
mellom trossamfunnene og større likestilling også 
for andre livssyn. (NOU 1975:30:151)

Statskirken bryter altså ikke menneskerettig-
hetene, ifølge utvalget, men et skille ville utvil- 
somt være mer i tråd med idealet om religions-
frihet. Man kan altså ikke bestemme seg for 
et skille ut fra en entydig antagelse om at 
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statskirkeordningen bryter med religionsfri-
heten rent juridisk, men man kan likevel 
arbeide for et skille fordi dette vil gagne 
prinsippet om religionsfrihet, det vil gi større 
grad av religionsfrihet, og det var dette som 
ble avgjørende for Sivertsen-utvalget. For 
Sivertsen-utvalget veide altså prinsippene om 
religionsfrihet og likhet for alle trossamfunn 
tyngre enn farene for mulige strider og uheldige 
maktkonsentrasjoner innad i en uavhengig 
kirke. “Utvalgets flertall mener det vil være 
riktig at trossamfunnene i landet prinsipielt 
stilles likt ... Det er prinsipielt ikke riktig at et 
trossamfunn styres av Statsrådet gjennom et 
regjeringskontor” (198). “Flertallet foreslår at 
overgangen til en selvstyrt folkekirke forberedes 
innen kirken...” (199). Utvalgets konklusjon var 
klar: Stat og kirke hører ikke sammen. 

Regjeringen godtok ikke utvalgets prin-
sipielle standpunkt. I stortingsmeldingen om 
stat og kirke (1980-81) foreslo regjeringen at 
statskirkeordningen skulle opprettholdes. 
Kapittel III i meldingen bar tittelen Statskirke 
eller fri(e) folkekirke(r)?. Denne tittelen, med 
sin pussige bruk av flertallsform i parantes, 
oppsummerer holdningen til regjeringen: Den 
ønsket ikke skille mellom stat og kirke, fordi 
Den norske kirke da vil kunne spittes opp i 
flere kirker, og miste sin enhet og sin samlende 
karakter for det norske folk. Regjeringen var 
bekymret for de eventuelle konsekvensene av et 
skille, og spesielt muligheten for at Den norske 
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kirke skulle splittes og ikke makte oppgaven 
som folkekirke uten staten i ryggen. “Den 
reelle mulighet foreligger at dersom statskirken 
avskaffes til antatt fordel for en selvstyrt, ikke-
statlig kirke, da vil den nå eksisterende ene-
kirke forholdsvis snart kunne dele seg i flere 
trossamfunn og da nettopp ikke avløses av en 
‘fri folkekirke’” (Om stat og kirke: 21) Tanken 
om Den norske kirke som en leverandør av 
civil religion – eller en borgeretos som samler 
befolkningen og hindrer oppsplittelse – var 
et helt avgjørende argument for regjeringen 
da den valgte å avvise Sivertsen-utvalget så 
ettertrykkelig. 

Samtidig understreket regjeringen at det 
overhodet ikke er statens ansvar å utrede event-
uelle alternativer til statskirken. Alternative 
modeller til statskirken er et problem som må 
tas opp etter en beslutning om skille av stat 
og kirke. Det er verken prinsipielt riktig eller 
praktisk mulig å integrere problematikken 
rundt alternativer til statskirken i regjeringens 
arbeid, mente regjeringen. I meldingen het 
det: “Regjeringen har i selve hovedspørsmålet 
kommet til at statskirkerelasjonene bør 
opprettholdes for den tid vi med rimelighet kan 
overskue framover” (Om stat og kirke: 19). 

I 2002 la Bakkevig-utvalget fram sin inn-
stilling, som også pekte på grunnleggende 
problemer med statskirkeordningen, selv om 
man tok til etterretning at det fra juridisk hold 
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var hevdet at ordningen ikke nødvendigvis brøt 
med menneskerettighetene. Bakkevig-utvalget 
var oppnevnt av Kirkerådet, og hadde ikke som 
mål å komme med konkrete alternativer til 
organisering av Den norske kirke. Konklusjonen 
til utvalget var likevel tydelig. Man ønsket en helt 
ny ordning av forholdet mellom stat og kirke, 
man ønsket å fjerne grunnlovsparagrafene som 
gir Den norske kirke en spesiell plass i forhold 
til staten, og man ønsket å gjøre en rekke andre 
grep for å endre dagens ordning. Bakkevig-
utvalget avsluttet sin innstilling slik:

Sjølv om statskyrkjeordninga i høg grad har endra 
seg over tid, har ho lenge framstått for mange 
som ein anakronisme. Tida er difor no inne til 
å vurdera andre relasjonar mellom offentlege 
institusjonar og Den norske kyrkja.22

Allerede året etter at Bakkevig-utvalget hadde 
foreslått en ny ordning for Den norske kirke,  
nedsatte regjeringen et utvalg som skulle utrede 
spørsmålet. Gjønnes-utvalget ble nedsatt ved 
kongelig resolusjon 14. mars 2003 og ledet av 
fylkesmann Kåre Gjønnes. Utvalgets mandat 
var å lage en utredning som skulle danne 
grunnlag for å avgjøre om statskirkeordningen 
skulle videreføres, reformeres eller avvikles. 
Gjønnes-utvalget kom med sin utredning 
NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke 31. 
januar 2006. Oppdragsgiveren, Kultur- og 
kirkedepartementet, sendte utredningen ut på 
høring til rundt 2500 instanser, og om lag 1750 
av disse kom med innspill til departementet. 
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Gjønnes-utvalget kom med tre alternativer til 
organiseringen av Den norske kirke i framtiden. 
For det første kunne Norge opprettholde en 
grunnlovsforankret folkekirke ved å videreføre 
dagens statskirkeordning og la være å endre 
gjeldende grunnlovsbestemmelser. Dette ville 
sikre staten fortsatt makt over Den norske 
kirkes anliggender, men Gjønnes-utvalget kom 
med mulige grep man kunne gjøre innenfor 
den eksisterende ordning for å sikre noe større 
grad av demokrati og selvstyre. For det andre 
kunne man endre kirkeordningen slik at man 
fikk en lovforankret folkekirke. Dette ville 
innebære at Grunnlovens nåværende regler om 
statskirkeordningen ble fjernet og Den norske 
kirke ble et eget rettssubjekt med mye større 
grad av egen styring og ansvar. En slik ordning 
ville innebære at Kongens (regjeringens) 
kirkestyre opphører, men utvalget foreslo å gi 
Den norske kirke fortsatt tilknytning til staten 
gjennom en ny, kortfattet kirkelov. For det 
tredje kunne man få en selvstendig folkekirke 
ved å sidestille Den norske kirke med andre 
tros- og livssynssamfunn, gi Den norske 
kirke fullstendig frihet fra staten og fjerne alle 
grunnlovsbestemmelser om kirken. 

Gjønnes-utvalgets flertall på 14 av 20 medlem- 
mer gikk inn for en lovforankret folkekirke, 
altså en mellomting mellom fortsatt stats-
kirke og helt selvstendig kirke. Dette kan 
tolkes som et ønske om en avvikling av 
statskirkeordningen, selv om utvalgets flertall 
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altså ønsker å gi Den norske kirke et spesielt 
forhold til staten gjennom en ny kirkelov. 
Et mindretall på to av utvalgets medlemmer 
ønsket å videreføre statskirkeordningen, og 
gikk inn for en grunnlovsforankret folkekirke. 
Begrunnelsen for dette ønsket var å sikre 
fortsatt ”lav terskel” for deltagelse i kirken, og 
en uttalt frykt for et ”konstitusjonelt tomrom” 
uten grunnlovsbestemmelser om Den norske 
kirke. Det er interessant å merke seg at ord 
som frykt og trygghet ofte brukes i forsvaret av 
statskirkeordningen, både i mange høringssvar 
til Gjønnes-utvalgets utredning og i St. meld. nr 
17. Man uttrykker frykt for at en avvikling av 
statskirken skal gjøre det mindre trygt for folk i 
lokalsamfunnene i landet. Et annet mindretall 
på 4 av de 20 medlemmene gikk inn for en 
selvstendig folkekirke. Hovedbegrunnelsen for 
dette var at man ønsket å gi Den norske kirke 
selv større integritet som trossamfunn og sikre 
likebehandling av kirken og andre tros- og 
livssynssamfunn. 

Gjønnes-utvalget satte søkelys på de grunn-
lovsendringene som må til ved forskjellige 
endringer i statskirkeordningen, og dette har 
fått betydning i den videre debatten. I den videre 
politiske behandling av statskirkeordningen 
har imidlertid Gjønnes-utvalget hatt liten 
betydning. I St. meld. nr 17 (2007 – 08) opp-
summerer Kultur- og kirkedepartementet ut- 
valgets anbefalinger i et eget kapittel, og 
departementet hevder at det legger utvalgets 
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syn til grunn for sin anbefaling. Departementet 
kommer imidlertid fram til en anbefaling som er 
helt i strid med Gjønnes-utvalgets anbefaling. 
Anbefalingen i St meld. nr. 17 er derimot i 
samsvar med den politiske avtalen som partiene 
inngikk 10. april 2008. Beskrivelsen av anbe-
falingen i St.meld. nr 17 er ganske enkelt en 
kopi av den politiske avtalen som var inngått 
dagen før meldingen ble offentliggjort. Den 
politiske avtalen om videreføring av statskirke-
ordningen er datert 10. april, og meldingen er 
datert 11. april. Det er uvanlig at slike politiske 
kompromisser inngås før en melding legges 
frem, men det skjer av og til, for eksempel 
når nasjonale kompromisser anses å ha stor 
betydning. Departementets avvisning av argu-
mentasjonen til Gjønnes-utvalget er svært 
eksplisitt. I kapittel 5 av St. meld. nr 17 beskriver 
departementet sitt eget forslag til Stortinget om 
hvordan man i Norge bør organisere forholdet 
mellom stat og kirke i framtiden. Her inntas 
altså den politiske avtalen av april 2008, som 
er i samsvar med departementets anbefaling. 
Departementet gjør sitt ytterste for å relativisere 
hele spørsmålsstillingen som var utgangspunkt 
for Gjønnes-utvalgets arbeid. Departementet 
skriver:

Når statskirkeordningen i første rekke sees 
som et sett av ulike elementer som ikke inngår 
i et lukket hele, blir det etter departementets 
oppfatning mindre relevant å snakke om klare 
kategorier som avvikling, reform eller videreføring 
av statskirkeordningen eller et rent spørsmål om 
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skille mellom stat og kirke. Om et gitt resultat 
innebærer videreføring eller avvikling av stats-
kirkeordningen kan det være ulike oppfatninger 
av. Statskirkebegrepet er relativt, og det vil være 
flytende overganger mellom karakteristikker som 
videreføring, reform/endring og avvikling. Disse 
karakteristikkene kan i seg selv ikke presist angi 
innholdet i en konkret kirkeordning.23

Departementet skriver altså i noen korte 
linjer at hele utgangspunktet for den offentlige 
utredningen som skulle danne bakgrunn for 
en fornyet politisk tenkning om statskirkeord-
ningen var irrelevant. Departementet mener at 
Gjønnes-utvalget slett ikke kunne kommet fram  
til noe relevant standpunkt vedrørende stats-
kirkens framtid, fordi selve statskirkebegrepet  
er relativt. Det er etter departementets mening  
ikke mulig å si om de foreslåtte endringer ville  
innebære videreføring eller avvikling av stats-
kirkeordningen, og dermed kan man også se bort 
fra Gjønnes-utvalgets forsøk på en avklaring. 
Dette er søkt argumentasjon, for å si det mildt, 
og det er all grunn til å tro at departementets 
retorikk framkommer som et resultat av et 
politisk behov for å legge hele debatten død med 
saklige argumenter, for å få rydde vei for en 
avtale om videreføring av statskirkeordningen 
med mindre justeringer. 

Avtalen av 10. april 2008 innebærer en 
videreføring av Norges statskirkeordning. 
Innenfor denne ordningen ønsker partiene en 
demokratireform. Reformen tar utgangspunkt 
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i Bakkevig-utvalgets innstilling og innebærer 
økt bruk av reelle og direkte valg, slik at Den 
norske kirkes organer oppnår større legitimitet. 
Partiene ønsker også noe større grad av kirkelig 
autonomi ved at utnevnelse av biskoper og 
proster overføres fra kirkelig statsråd til et 
kirkelig organ. Statskirkeordningen videreføres 
ved at Den norske kirke fortsatt skal ha 
særskilt forankring i Grunnloven, ved at kirken 
ikke blir eget rettssubjekt, ved at staten fortsatt 
skal lønne og ha arbeidsgiveransvar for kirkens 
ansatte, og ved andre punkter i avtalen.

Vi ser altså at man på slutten av 1900-
tallet og begynnelsen av 2000-tallet hadde flere 
grundige utredninger av statskirkeordningen, 
som i det store og hele anbefalte enten 
avvikling av ordningen, eller store endringer for 
å skape større frihet for Den norske kirke og 
større likhet i statens forhold til alle tros- og 
livssynssamfunn. Fra politisk hold har slike 
anbefalinger blitt lagt til side, og etter den 
politiske avtalen inngått av alle Stortingets 
partier i april 2008, er det blitt tydelig at det 
ikke finnes politisk vilje i Norge til å gjøre 
betydelige endringer i statskirkeordningen. 
Norge vil dermed fortsatt ha en religionspolitikk 
og et lovverk som sikrer ett trossamfunn en 
særstilling i forhold til staten.
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Statskirkeordningen og dens støtte
I høringsuttalelsene til Gjønnes-utvalgets ut- 
redning kom det fram en sterk støtte til 
statskirkeordningen i flere lokale instanser, 
som menighetsråd, kirkelige fellesråd og 
kommuner. På den andre siden var de fleste 
tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske 
kirke kritiske til en videreføring av statskirke-
ordningen, av grunner som ofte ligger nært opp 
til de som er fremført i denne pamfletten. Flere 
av disse høringsinstansene mener at det er galt 
å argumentere for fortsatt statskirkeordning 
ved å peke på at dette er flertallets ønske og 
en viktig historisk arv. En slik argumentasjon 
innebærer sjåvinisme og mistro til andre 
tradisjoners positive rolle i samfunnet, og den 
sikrer ikke likebehandling, i følge instanser 
som Det mosaiske trossamfunn, Oslo katolske 
bispedømme og Islamsk råd. Det er ikke 
vanskelig å forstå denne type innvendinger. 
Hovedargumentet til høringsinstansene som 
ønsket fortsatt statskirke er at det tilfredsstiller 
flertallets behov for trygghet og tilhørighet, 
samt at statskirkeordning alltid har vært der, 
og derfor fortsatt bør være der. Mange hevder 
at det er galt at et mindretall skal få avgjøre 
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kirkeordningen for flertallet. Sjømannskirken 
uttrykker dette utbredte synet på en presis 
måte, når den skriver i sin høringsuttalelse 
til NOU 2006:2: ”Det kan ikke være slik at det 
er de 700.000 menneskene som står utenfor 
Den norske kirke som i hovedsak skal avgjøre 
kirkeordningen for de 3,9 millioner som er 
medlemmer i kirken.”24

Siden dette argumentet er utbredt, og kan 
se ut til å være intuitivt appellerende, er det 
viktig å påpeke at det både bygger på feil 
premisser og er uholdbart fra et demokratisk og 
menneskerettslig perspektiv. Det er en rådende 
oppfatning i politisk debatt at statskirkens 
medlemmer er mer eller mindre samstemt i 
ønsket om fortsatt nære bånd til staten. Men 
hva mener faktisk Den norske kirkes egne 
medlemmer om forholdet mellom stat og 
kirke? Hvis vi ser på en undersøkelse blant 
statskirkens medlemmer fra 2000, ser vi at 
38,6 prosent mener at forholdet bør være slik 
det er i dag, 17,4 prosent mener Den norske 
kirke bør få en mer selvstendig stilling i forhold 
til staten, og 20,8 prosent mener at kirken 
bør være helt adskilt fra staten.25 Antallet 
medlemmer av statskirken som ønsker å endre 
statskirkeordningen slik at Den norske kirke blir 
mer uavhengig er altså omtrent like stort som 
antallet som vil opprettholde den nåværende 
ordningen. Så kan man spørre seg hvor bevisst 
man er på statskirkeordningen hvis man ønsker 
å beholde det gamle. Uansett er det ikke slik 
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at det overveldende flertall i statskirken faktisk 
ønsker å beholde statskirkeordningen, slik det 
gis inntrykk av.

I politisk debatt framstiller man det ofte som 
om det er et trangsynt mindretall som forsøker 
å ødelegge en statskirkeordning som det store 
flertallet ønsker og trenger. Som jeg kommer 
tilbake til senere, bygger den politiske enigheten 
om videreføring av statskirken fra 2008 på en 
slik antagelse. Flertallet, som er medlemmer 
av statskirken, framstilles som et offer for et 
aggressivt mindretall som bruker menneske-
rettighetsargumentasjon for å ta kirken fra 
folket. Men hvis vi ser på spørreundersøkelser 
om holdninger til Den norske kirke, blir det 
klart at dette er en myte.

I en stor undersøkelse om religion gjort i 
2008, svarte 45 prosent at de ”godtar fortsatt 
statskirkesystem”, 30 prosent svarte at dette 
ikke bør godtas, mens 25 prosent var indiff-
erente til spørsmålet.26 Samtidig svarte bare 
20 prosent at ”økonomisk støtte til alle tros-
samfunn bør godtas”, mens hele 49 prosent 
svarte at slik støtte ikke bør godtas. Dette kan 
tyde på bred støtte til statskirkeordningen, 
men svarene ved spørreundersøkelser er alltid 
avhengig av hvordan spørsmålene formuleres. I 
2003 presenterte Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste (NSD) holdninger til statskirken  
som del av en større undersøkelse om befolk-
ningens nasjonale identitet.27 I samme 
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undersøkelse spurte man om Den norske kirke 
bør skilles fra staten. På dette spørsmålet 
svarte 20,8 prosent at de ikke hadde noen 
mening. 19,6 prosent svarte at den absolutt 
bør skilles, 22,7 prosent svarte at den antagelig 
bør skilles, 23,2 prosent svarte at den antagelig 
ikke bør skilles, mens 13,6 prosent svarte at 
den absolutt ikke bør skilles. 42,1 prosent av 
de spurte svarte altså at stat og kirke absolutt 
eller antagelig bør skilles, mens 36,8 prosent 
svarte at de absolutt eller antagelig ikke bør 
skilles. Man ba også personer svare om de var 
(sterkt) enige eller (sterkt) uenige i utsagnet 
”Statskirkeordningen tar ikke tilstrekkelig hen- 
syn til at Norge er mangfoldig religiøst og livs-
synsmessig”, og her var det klart flere som var 
enige eller sterkt enige, enn det motsatte. På 
spørsmål om statskirkeordningen virker diskri- 
minerende på personer med annen tro/ 
livssyn svarte 28,4 prosent at de var uenige, 
mens 23, 3 prosent var enige. 25,7 prosent var 
verken enige eller uenige. Hvis vi sammen-
ligner disse tallene med resultatene fra spørre-
undersøkelsen om religion i 2008, ser vi at det 
også her er godt under halvparten som mener 
statskirkeordningen bør videreføres. Her var det 
45 prosent av de spurte som var enten enige eller 
sterkt enige i at Grunnloven fortsatt bør knytte 
Den norske kirke til staten. Det er vanskelig å se 
at det er en massiv støtte til statskirkeordningen 
i Norge. Viktigere er det imidlertid å understreke 
at flertallets syn ikke bør kunne legge premiss-
ene for politikk på områder som angår grunn-
leggende menneskerettigheter. 
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Hvorfor er så mange nordmenn medlemmer 
av statskirken, hvis så mange mener at stat og 
kirke bør skilles og at statskirkeordningen virker 
diskriminerende? Vi kan få litt innsikt i grunner 
til medlemskap hvis vi ser på en undersøkelse 
gjennomført av Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) 
i 2000.28 Her svarte 60 prosent av medlemmene 
i Den norske kirke at religiøse spørsmål var 
helt uviktig,  ikke viktig eller verken viktig eller 
uviktig for deres medlemskap i kirken. 54 
prosent sa at de aldri føler Guds nærvær når de 
er i kirken, mens en del sier de har opplevd slikt 
nærvær en sjelden gang eller av og til. Bare 7,4 
prosent av de spurte har i løpet av 12 måneder 
vært i kontakt med kirken for å ha samtale med 
en prest. Norske prester er altså personer man 
i hovedsak ser i gudstjenester og ikke forholder 
seg til i det daglige. 

Hvorfor er folk medlemmer av Den norske  
kirke hvis religiøse spørsmål ikke opptar dem?  
Det er i overgangsritualene at folk flest 
mener kirken er viktig. Både ved dåp og 
bryllup svarer svært mange at en religiøs 
eller kirkelig seremoni er viktig, og over 85 
prosent av de spurte synes det er viktig eller 
meget viktig å ha en kirkelig eller religiøs 
seremoni ved et dødsfall. Men det handler ikke 
bare om dåp, bryllup og begravelser. Det handler 
også om identitet, for nesten 54 prosent sier at 
det å støtte opp om norsk kulturarv er en meget 
viktig eller viktig årsak til at de er medlemmer 
av Den norske kirke. 
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Den norske kirke oppfattes altså til en viss 
grad som en bærer av norsk kulturarv, og 
ganske mange føler at de tar del i og støtter 
denne arven gjennom medlemskap. Men dette 
medlemskapet og følelsen av deltagelse er på 
ingen måte ensbetydende med tilhørighet til 
lokale kirkesamfunn. På spørsmål om følelse 
av tilhørighet til lokal kirke svarte 15 prosent 
at de følte ingen tilhørighet, 39,2 prosent følte 
ganske svak tilhørighet, 29,6 prosent følte 
ganske sterk tilhørighet, mens kun 5,2 prosent 
følte meget sterk tilhørighet. Resten svarte vet 
ikke. Følelsen av tilhørighet til kirken er altså 
ganske beskjeden i den norske befolkning. Det 
kan være liten tvil om at medlemskap i stor grad 
bygger på tradisjon – nesten alle svarer nei på 
spørsmål om de noen gang har vurdert å melde 
seg inn i et annet tros- eller livssynssamfunn.

Likevel er det viktig å avlive en annen myte 
om statskirken, nemlig antagelsen om en nær 
forbindelse mellom kirken, kristendommen og 
norsk nasjonal identitet. Mange som støtter 
videreføring av statskirkeordningen antar at 
den er den eneste institusjon som kan levere et 
sammenbindende moralsk fellesskap – en civil 
religion – , slik jeg viste over, men faktum er at 
nordmenn flest ser liten sammenheng mellom 
statskirken og norskhet. I undersøkelsen fra 
2003 om nordmenns nasjonale identitet ble del- 
tagerne i undersøkelsen stilt følgende spørsmål: 
”Noen mener at visse kjennetegn er av stor 
betydning for å være ordentlig norsk. Andre 
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mener at de ikke er så viktige. Hvor viktig 
synes du det er å være medlem av den norske 
statskirken?” 43,6 prosent svarte at dette ikke 
er viktig i det hele tatt, og 30,3 prosent svarte 
at det ikke er særlig viktig. Det er dermed svært 
liten støtte i den norske befolkning til synet 
om at det er en avgjørende forbindelse mellom 
norskhet og statskirken. 

Avvisningen av en kobling mellom nasjonal 
identitet og kirke kommer også tydelig fram i 
et annet spørsmål om norskhet: ”Noen mener 
at kjennetegnene på listen nedenfor er av stor 
betydning for å være ordentlig norsk. Andre 
mener at de ikke er så viktige. Hvor viktig synes 
du det er å være protestantisk kristen?” Her 
svarte 47,9 prosent at det ikke er viktig i det hele 
tatt, og 27,9 prosent svarte at det ikke er særlig 
viktig. Det er altså en ganske bred avvisning 
av kobling mellom statens offentlige religion og 
oppfattelsen av norsk nasjonal identitet blant 
nordmenn. Nordmenns holdninger til norskhet 
handler snarere om andre ting enn kultur og 
religion. Mellom 70 og 80 prosent av de spurte 
mener det er svært viktig å kunne snakke 
norsk og følge norske lover og regler for å være 
ordentlig norsk. Fra et liberalt ståsted er dette 
positive resultater, fordi det betyr at nordmenn 
flest mener at norskhet handler om formelle 
forhold og ikke diffus internalisering av norsk 
kultur. Her kunne man selvsagt ta diskusjonen 
videre om integrering og assimilering, men det 
ville bli et sidespor. 
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Ut fra disse tallene er det grunn til å hevde 
at den politiske støtten til statskirkeordningen 
bygger på overdrevne antagelser om ordningens 
støtte både blant Den norske kirkes medlemmer 
og i befolkningen totalt. Men det er også viktig 
å påpeke at argumentene for fortsatt stats- 
kirkeordning ville vært uholdbare ut fra grunn-
leggende demokratiske og menneskerettslige 
prinsipper også dersom det faktisk var et klart 
flertall som ønsket ordningen. Det er ikke slik 
at man kan ta avgjørelser som angår menneske-
rettigheter basert på hva flertallet mener. Slik 
er det heller ikke på området tros- og livs-
synsfrihet.

De høringsinstansene utenfor Den norske 
kirke som ønsker en selvstendig kirke, er 
opptatt av hvordan man utformer en religions-
politikk generelt. Det er høyst tvilsomt om noen 
er motivert av et ønske om å ødelegge stats-
kirkemedlemmenes forhold til sitt trossamfunn. 
Det man ønsker, er en konsistent politikk og et 
konsistent lovverk. Vi kan igjen sammenligne 
situasjonen med økonomien forøvrig. Hvis 
en monopolist i et marked nyter godt av en 
særstilling i forhold til staten, er det naturlig 
at personer og grupper som ønsker frihet og 
likhet kritiserer monopolet og den politikk som 
muliggjør det. La oss for eksempel tenke oss 
at en stor produsent av melk (bedrift A) har en 
monopolistisk stilling i markedet. La oss videre 
tenke oss at 3,9 millioner nordmenn daglig 
kjøper produktene til bedrift A, og er godt fornøyd 
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med det. La oss videre tenke oss at bedrift A 
har en så lang historie i Norge, at det er nedfelt 
i Grunnloven at både Kongen og halvparten av 
Stortinget må drikke melk fra bedrift A. Så er 
det 700 000 personer i landet som ikke kan 
tenke seg å bruke produktene til monopolisten, 
men vil kjøpe sin melk fra den mindre bedrift B. 
Dette mindretallet krever da at lovene endres, 
at andre tilbydere av melk behandles likt, og 
at markedsmakten til monopolisten begrenses. 
De krever at bedrift A mister monopolet og at 
alle lover som gir bedrift A en fordel, fjernes. 
Som motargument hevder gruppen som liker 
bedrift A, at flertallet på 3,9 millioner nordmenn 
må få bestemme bedrift As forhold til staten 
og bedriftens posisjon i markedet. De hevder 
også at det ville være galt om et mindretall fikk 
bestemme over monopolisten. Det er åpenbart at 
et slikt argument er uholdbart. Det mindretallet 
i et slikt tilfelle ber om, er ikke fordeler for seg 
selv, men et marked hvor alle må følge like 
spilleregler og lovene er like for alle tilbydere 
av melk. Deres argumenter handler i prinsippet 
ikke om bedrift A, men om hvordan markedet 
for melk skal ordnes og reguleres. 

Like åpenbart er det at argumentet til 
Sjømannskirken, og en rekke andre hørings-
instanser, er galt. De gruppene i det norske 
samfunnet som ønsker å avvikle statskirke-
ordningen, uttaler seg om hvordan vi politisk 
skal regulere markedet for religion. Hvis 
statskirkens medlemmer tolker dette som et 
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angrep på sin egen tradisjon, blander de kortene. 
En monopolist som står i fare for å miste sitt 
monopol er i en forstand under angrep, men 
angrepet er i så fall en indirekte konsekvens av 
et krav om like spilleregler for alle.
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Medlemmenes ansvar for finansiering
En liberal religionspolitikk bør legge til grunn et 
markedsperspektiv på religion. Det er bra med 
fri konkurranse på det religiøse markedet, fordi 
det vil skapes et større tilbud til rimeligere pris, 
noe som kommer forbrukerne til gode. Hvordan 
skal tros- og livssynssamfunn finansieres fra et 
slikt perspektiv? 

I avtalen mellom de politiske partiene av 
april 2008 heter det i punkt 4 om finansiering: 
”Dagens finansieringsordninger for Den norske 
kirke og andre tros- og livssynssamfunn videre-
føres. Det innebærer blant annet at det ikke 
innføres medlemsavgift i Den norske kirke.” 
Man kan legge til at dette innebærer en fortsatt 
todelt finansieringsordning for Den norske 
kirke, hvor både Stortinget og kommunene 
bevilger midler. Over statsbudsjettet bevilges 
noen av de større økonomiske postene, som 
avlønning av prester, mens i Kirkelovens § 15 
Kommunens økonomiske ansvar heter det at 
kommunen utreder følgende utgifter etter 
budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: utgifter 
til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 
utgifter til anlegg og drift av kirkegårder, samt 
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en rekke utgifter til for eksempel avlønning av 
kirketjenere, organist, klokkere, og utgifter til 
lokaler og utstyr til konfirmasjonsopplæring. 

Bevilgninger til tros- og livssynssamfunn 
utenom statskirken regnes ut som en funksjon 
av bevilgningene til Den norske kirke. Etter 
bevilgningen regner man seg fram til hvor mye 
disse tilsvarer per medlem, og det gis støtte til 
tros- og livssynssamfunn utenom statskirken 
med samme sum og på grunnlag av medlemstall. 
Man kan dermed si at det er en formell likhet 
i finansieringen av Den norske kirke og tros- 
og livssynssamfunn utenom statskirken, fordi 
hvert medlem av alle tros- og livssynssamfunn, 
inkludert Den norske kirke, bevilges samme 
sum. En slik formell likhet, og en ganske stor 
grad av religionsfrihet generelt, er likevel ikke 
argumenter som er gode nok til å videreføre 
sentrale deler av dagens finansieringsordning. 
En liberal tilnærming til spørsmål om stat og 
kirke bør tvert imot innebære grunnleggende 
endringer i finansieringen av Den norske kirke 
og av andre tros- og livssynssamfunn. 

I utredninger om kirkeordningsspørsmål har 
finansieringen av Den norske kirke regelmessig 
vært oppe til drøfting. Anbefalingene i utred- 
ninger som ble gjennomført på 1960- og 1970- 
tallet, gikk i hovedsak i retning av finansier-
ingsordninger basert på medlemsavgift. 
Bakgrunnen for anbefalingene har gjennom-
gående vært et ønske om større økonomisk 
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selvstendighet for Den norske kirke, og mer 
forutsigbare eller stabile økonomiske rammer 
for kirkens arbeid. I NOU 1975:30 Stat og 
kirke (Sivertsen-utvalget) ble det pekt på 
at en selvstyrt kirke burde finansieres ved 
medlemsavgift. Forslaget innebar imidlertid ikke 
en total frikobling fra staten på det økonomiske 
området, for flertallet gikk inn for at staten også 
etter et skille burde ha et direkte økonomisk 
ansvar for prestelønningene og for vedlikeholdet 
av kulturhistorisk viktige kirkebygg. 

St.meld. nr. 40 (1980 – 81) Om stat og kirke  
gikk inn for en videreføring av statskirkeord- 
ningen under forutsetning av at det ble 
gjennomført reformer. Meldingen varslet at flere 
av reformspørsmålene skulle utredes nærmere. 
Det offentlige utvalget som ble oppnevnt, Kirke-
lovutvalget, foreslo vesentlige endringer i de 
ordningene som vedrørte menighetene. Kirke-
lovutvalget avviste imidlertid innføringen av en 
egen kirkeskatt eller medlemsavgift. Det 
prinsipielt viktigste spørsmål for utvalget 
handlet i stedet om ansvarsfordelingen mellom 
stat og kommune. Utvalget advarte mot å 
frata kommunene ansvar for bevilgninger til 
Den norske kirke, fordi man mente dette ville 
ødelegge de gamle båndene mellom kirken og 
lokalsamfunnene. Utvalget mente likevel at 
staten i større grad burde regulere størrelsen 
på kommunenes støtte til kirken for å utjevne 
forskjeller mellom kommuner. 
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Kirkelovutvalgets utredning dannet bak-
grunnen for den omfattende revisjonen av 
kirkelovgivningen i 1996, hvor Kirkeloven av 
1996 var sentral. Kommunenes økonomiske 
ansvar ble videreført i loven, slik også utvalget 
hadde gått inn for. I lovforslaget  (Ot.prp. nr. 64 
(1994–1995)) slo departementet fast at det var 
uaktuelt å utrede et alternativt finansierings-
grunnlag for menighetenes drift og virksomhet. 
Dette gjaldt både spørsmålet om innføring av 
en kirkelig medlemsavgift og statlig overtagelse 
av det økonomiske ansvaret som ligger hos 
kommunene. Resultatet var at Den norske 
kirkes finansieringsordning ble videreført i ny 
kirkelov i 1996.

Det har imidlertid vært klare stemmer i Den 
norske kirke som har vært uenig i at kirken 
skal finansieres på samme måte som tidligere. 
I Bakkevig-utvalgets utredning fra 2002 gikk 
flertallet inn for at Den norske kirkes finansiering 
skulle baseres på en obligatorisk avgift for 
medlemmer, mens mindretallet anbefalte en 
felles livssynsavgift for alle skattebetalere. 
Utvalget anbefalte videre at staten tok ansvar 
for vedlikeholdet av de kulturhistorisk verdifulle 
kirkene, og at Den norske kirke ble eier av 
Opplysningsvesenets fond.  

Det er rimelig å hevde at moderne nordmenn 
har en innstilling til religion hvor det personlige 
ansvar har liten eller ingen plass. Man forventer 
at statskirken skal være gratis, og at den skal 
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tilby alle de rituelle tjenester vi trenger når vi 
skal døpes og konfirmeres, når vi gifter oss, og 
når vi begraves. Det er jo for mange nettopp i 
de sentrale overgangsritualene at religion blir 
aktuelt og nyttig. Statskirken er i vår tid den 
rituelle og seremonielle siden ved velferdsstaten, 
og vi forventer at Den norske kirke leverer de 
tjenester vi mener vi til en hver tid har rett til, 
slik vi forventer at vi får helse- og sosialtjenester 
vi har behov for. Med en liberal tilnærming til 
religion er det naturlig å være kritisk til en slik 
holdning til kirken. 

Gjønnes-utvalget diskuterte alternative 
finansieringsordninger for Den norske kirke, 
og la til grunn tre mulige modeller. For det 
første kan man videreføre offentlig finansiering. 
For det andre kan man innføre en obligatorisk 
livssynsavgift for alle, som kan fastsettes etter 
inntekt, eller utgjøre et flatt beløp. Livssyns-
avgiften fra de innbyggerne som ikke er medlem 
av et tros- eller livssynssamfunn, kan gis til 
andre kulturelle formål. For det tredje kan man 
innføre en medlemsavgift for medlemmer av 
tros- og livssynssamfunnene. Denne vil være 
frivillig i den forstand at man selv velger om 
man vil være medlem. En slik kontingent til Den 
norske kirke ville ligge på mellom kr 1300,- og 
kr 1700,- årlig avhengig av hvilket ressursnivå 
man legger seg på. Utvalget skriver:

Kontingent knyttet til medlemskap er kjent fra 
det alminnelige organisasjonsliv. Enhver organi-
sasjon med frivillig medlemskap kan bruke en 
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slik finansieringskilde. Finansiering av kirkelig 
virksomhet gjennom medlemskontingent er 
ikke forankret i norsk kirkelig tradisjon, men 
er en vanlig finansieringsform som nordmenn 
kjenner godt fra annet organisasjonsliv. I kirker 
over hele verden er dette den mest vanlige 
finansieringsformen.29

Her beskriver Gjønnes-uvalget den finansi-
eringsformen som utvilsomt er mest fornuftig 
hvis man ser på tros- og livssynsfeltet i et 
markedsperspektiv. Det bør være full frihet til å 
være medlem eller ikke i et tros- eller livssyns-
samfunn, og slikt medlemskap bør medføre 
forpliktelser og ansvar, også på det økonomiske 
området. Med en slik ordning oppstår det 
naturligvis flere vanskelige spørsmål, som hva 
man gjør med behovene knyttet til for eksempel 
dåp, bryllup og begravelse til personer som ikke 
vil eller kan være medlemmer. Skal man kunne 
ta en engangsavgift for slike tjenester, eller 
bør man tilby gratis tjenester til personer med 
lav inntekt? Uansett hva man svarer på slike 
spørsmål, framstår medlemskontingent som 
den naturlige finansieringsmodell fra et liberalt 
ståsted. Dette synet finner også støtte i en rapport 
om mulige finansieringsordninger for tros- og 
livssynssamfunn, skrevet av Aanund Hylland  
(professor i økonomi og beslutningsteori) på 
bestilling av Gjønnes-utvalget. Denne ble utgitt 
som rapport fra Frischsenteret for økonomisk 
forskning i 2006. 



69

Hylland organiserte mulige finansierings-
ordninger i fem kategorier (alternativ 1-5). 
Alternativene var 1) Offentlige myndigheter 
trekker seg helt ut, og både Den norske kirke 
og tros- og livssynssamfunn utenom statskirken 
må basere sin virksomhet på medlems-
kontingent og andre frivillige bidrag. 2) Som i 
1, med den forskjell at staten, ikke tros- og 
livssynssamfunnene selv, skal foreta innkrev-
ingen av medlemskontingenten. 3) Det innføres 
en livssynsavgift, som alle innbyggere må betale. 
Stortinget bestemmer størrelsen på avgiften og 
alle tros- og livssynssamfunn mottar støtte i 
forhold til hvor mye medlemmene betaler. 4) 
Her videreføres dagens ordning, men staten 
overtar det fulle ansvaret for finansieringen, slik 
at kommunene ikke lenger får ansvar for deler 
av finansieringen. 5) Her videreføres dagens 
ordning, eventuelt med noe annen vekting av 
ansvarsfordelingen mellom stat og kommune. 

Preferanser mellom alternativene forteller  
mye om hvor man plasserer seg i det politiske 
landskapet. Partier og personer som ønsker 
størst mulig kontroll over religiøse organisa-
sjoner vil mene at alternativene 3-5 er de mest 
aktuelle, mens de som vil skape større avstand 
mellom stat og samfunn, vil se mer positivt på 
alternativ 1 og 2. Hylland selv legger som premiss 
for sitt arbeid at han bare gjør en utredning av 
faglig art, men kommer med følgende vurdering 
allerede i begynnelsen av rapporten:
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Fra et konsekvent liberalistisk synspunkt er 
tros- og livssynssamfunn private organisasjoner, 
på linje med andre foreninger. Det står enhver 
fritt å danne slike organisasjoner, og å slutte 
seg til dem, men det er ikke statens oppgave å 
bidra til at trossamfunn blir dannet og drevet. 
Derfor er det ikke grunnlag for noen offentlig 
finansieringsordning for trossamfunn.30

 
Dette er et standpunkt som er svært frem-

med i en skandinavisk kontekst, hvor man 
over flere århundrer har levd med statskirken 
som det klart dominerende trossamfunn, slik 
det ble diskutert i et tidligere kapittel. Likevel 
finnes det en parallell debatt om finansiering 
av frivillig sektor. Her har flere tatt til orde 
for at frivillige organisasjoner ikke har godt 
av å være avhengige av statlige midler fordi 
økonomisk støtte uunngåelig fører til servilitet. 
Man trenger en frivillig sektor med større 
avstand til staten, mener mange, fordi frivillig 
sektor skal være noe annet enn et redskap for 
stat og forvaltning. En parallell debatt burde 
føres om tros- og livssynssamfunnenes rolle. 
Man trenger tros- og livssynssamfunn som er 
uavhengige av staten for å være korrektiver 
til offentlig politikk, og for å tilføre helt andre 
perspektiver på livet og samfunnet, enn det 
offentlige myndigheter kan og vil. Man trenger 
en holdning til tros- og livssynssamfunn som 
kan oppsummeres i begrepet voluntarisme. For 
å illustrere voluntarismens potensielle kraft i 
tros- og livssynsfeltet, er det naturlig å se på 
USA. 
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Da man i USA innførte det strenge skillet 
mellom stat og religion etter revolusjonstiden, 
hadde dette store konsekvenser for de religiøse 
gruppene i landet.31 I 1791 trådte det første 
tillegg til den amerikanske Grunnloven (First 
Amendment) i kraft, hvor Kongressen forbys 
å lage lover som angår religiøse grupper eller 
fri religionsutøvelse. Selvsagt måtte religiøse 
ledere og grupper fortsatt arbeide innenfor 
loven, men det ble etablert et fritt marked for 
religion, hvor det var umulig at én eller flere 
grupper kunne nyte en spesiell status i forhold 
til statsmakten. Den umiddelbare reaksjonen 
til mange religiøse ledere i USA var frykt. Man 
var redde for at religionen ville forvitre, med 
negative konsekvenser for amerikanere flest. 
Men konsekvensene av det frie markedet 
viste seg å være motsatt av det mange fryktet. 
Det religiøse livet måtte heretter drives ut fra 
personlig engasjement og ansvar. Voluntarisme 
ble den avgjørende faktoren. 

Man hadde ikke kommet langt inn på 1800-
tallet før det begynte å bli tydelig at den nye 
situasjonen førte til dramatisk ny interesse og 
oppslutning om religion i USA. En forklaring 
var selvsagt at kostnaden ved å slutte seg til 
alternative sekter plutselig ble borte, fordi for-
følgelse på grunn av religiøs overbevisning tok 
slutt. En viktigere grunn var imidlertid at det 
ble en voldsom oppblomstring på tilbudssiden 
i det religiøse markedet. De nye lederne og 
organisasjonene visste at de måtte selge sine 
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tjenester til folket, ikke til myndighetene. 
De kunne ikke belage seg på skatter, men 
måtte hente støtte fra medlemmer. Dermed 
måtte de skape religiøse tjenester som folk 
ville ha, og de måtte konkurrere mot andre 
tilbydere. Europeiske reisende som var opptatt 
av forhold mellom stat og samfunn ble ikke 
sjelden overrasket, fordi man forventet at 
både kirkebygg og religiøs deltagelse ville 
falle sammen uten statsstøtte. USAs religiøse 
historie de siste to århundrene viser altså at 
deregulering, avvikling av statsstøtte og et 
fritt marked for tro og livssyn, ikke fører til at 
religion blir borte, men tvert i mot resulterer i 
større ansvarsfølelse og sterkere engasjement.

Norge mangler i stor grad voluntarisme, og  
mye av forklaringen ligger i finansierings-
ordningene. Det er verdt å merke seg at 
Norge har betydelig lavere grad av økonomisk 
selvstendighet enn våre naboland. Den norske 
kirke er langt mer avhengig av statlige og 
kommunale tilskudd enn kirkene i Sverige, 
Danmark og Finland. Sverige gikk over fra 
kirkeskatt til medlemskontingent da stats-
kirkeordningen opphørte i 2000. Denne inn-
kreves av skattemyndighetene, og samme 
ordning tilbys også andre trossamfunn. De som 
ikke benytter seg av tilbudet om innkreving av 
medlemsavgift får et basistilskudd tilsvarende 
det denne innkrevingsordningen er beregnet å 
koste.



73

Den danske Folkekirke finansieres hoved-
sakelig av kirkeskatten, som betales av med- 
lemmene av Folkekirken, og statens tilskudd 
til Folkekirken, som bevilges over stats-
budsjettet. I 2007 tilsvarte kirkeskatten ca. 79 
prosent av Folkekirkens inntekter, mens 
statens tilskudd utgjorde ca. 12 prosent. De 
øvrige inntekter stammer blant annet fra 
Folkekirkens eiendommer. Kirkeskatten er 
Folkekirkens desidert viktigste inntektskilde 
og det er kun medlemmer av Folkekirken som 
betaler kirkeskatt. Kirkeskatten er altså et 
medlemsbidrag, og denne beregnes ut fra 
medlemmenes skattepliktige inntekt og inn-
kreves sammen med skatten til staten og 
kommunene. Den danske staten gir ikke støtte 
til andre trossamfunn. Andre danske tros-
samfunn og deres medlemmer har en mulighet 
til å oppnå et indirekte tilskudd fra staten. I 
følge skattelovgivningen kan medlemmer av 
andre trossamfunn trekke bidrag til dette på 
selvangivelsen sin. Man kan oppnå ca. 33 
prosent skattebesparelse på et bidrag til et 
trossamfunn. 

Den norske politiske avtalen om statskirken 
av 10. april 2008 bygger altså på en videreføring 
av dagens finansieringsordning for Den norske 
kirke og tros- og livssynssamfunnene. Dette er 
problematisk hvis man skal anlegge et liberalt 
syn på religion, hvor man både forsøker å 
oppnå størst mulig grad av religionsfrihet 
og –likhet. Alternativene 1 til 3 skissert av 
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Hylland, inkludert en videreføring av dagens 
ordning i sin helhet, innebærer et stort behov 
for informasjon og kontroll fra statens side, slik 
at finansieringen blir mest mulig lik, og slik at 
man unngår juks med medlemstall. Det er flere 
måter man kan tenke seg at organisasjoner kan 
manipulere slike tall på. Den enkleste måten vil 
være å samle underskrifter fra personer som 
egentlig ikke er medlemmer, men som overtales 
til å stå som listefyll for å øke medlemstallene. 

Som vi så i et tidligere kapittel, var det 
uenighet mellom høringsinstansene som ut-
talte seg om Gjønnes-utvalgets utredning om 
hvorvidt man skulle ha fortsatt sterke bånd 
mellom stat og kirke. På ett punkt var imidlertid 
enigheten blant høringsinstansene nærmest 
total. Alle var enige om at staten måtte fortsette 
å støtte både Den norske kirke og andre tros- 
og livssynssamfunn, og noen få åpnet for 
muligheten for andre finansieringskilder som 
supplement. Dette gjenspeiler en kultur i Norge 
hvor man er vant til at staten er den som til 
syvende og sist kontrollerer økonomien og 
tildeler midler. 

Den beste måten å sikre alle tros- og livs-
synssamfunn, inkludert Den norske kirke, mot 
statlig innblanding, er å overlate finansieringen 
til samfunnene selv. Denne ordningen er 
også den klart beste hvis man mener person-
vernet bør spille en rolle. Hvis man innfører 
finansiering etter medlemskontingent, vil ikke 
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offentlige myndigheter ha behov for medlems-
lister for å sjekke at medlemstallene stemmer, 
og staten vil ikke kunne kreve innsyn i 
personers og gruppers religiøse liv med 
mindre man har mistanke om at gruppen 
gjør noe kriminelt. Et formål med statens 
kontroll av medlemslister er å forhindre at 
samme person opptrer som medlem i to 
forskjellige tros- og livssynssamfunn. Hylland 
pekte på at manglende kontroll av mulige 
dobbeltmedlemskap har vært oppfattet som et 
problem fra myndighetenes side. Fra mediene 
vet vi at det av og til dukker opp problemer 
knyttet til rapportering av medlemstall til 
fylkesmennene. Det er denne rapporteringen 
som danner grunnlaget for tilskuddene til 
tros- og livssynssamfunn utenom Den norske 
kirke. 

Men dobbeltmedlemskap er bare et problem 
hvis man tar perspektivet til en kontrollerende 
myndighet. Her er vi ved et viktig poeng som 
aldri omtales i debatten om medlemskap i tros- 
og livssynssamfunn. Det er en grunnleggende 
forutsetning i hele vår moderne tenkning om 
religion at det kun er mulig å tilhøre én religion. 
I selve det moderne religionsbegrepet ligger det 
en antagelse om at man ikke både kan være 
muslim og kristen, eller både kristen og hindu, 
eller både buddhist og jøde. Men dette er en 
antagelse som ikke alltid stemmer. I en rekke 
samfunn i en rekke historiske sammenhenger 
har det tvert imot vært mulig å tilhøre flere 
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forskjellige tros- og livssynssamfunn på én 
og samme tid. Dette er en realitet som er 
mindre synlig for oss i Skandinavia, fordi vi 
har hatt noen århundrer med sterk ensretting 
på det religiøse området. I de fleste moderne 
stater understøttes også antagelsen om at 
man kun kan tilhøre én religion gjennom 
offentlig statistikk, som gjerne registrerer 
personers religiøse tilhørighet (noe vi ikke gjør 
i Norge). Hvis staten fortsatt skal ha ansvar for 
registrering og finansiering, vil dette fortsette 
å være en viktig antagelse. 

Selve ideen om at menneskets religiøse liv 
kan oppdeles i et gitt antall verdensreligioner 
med klare grenser, oppsto i det moderne 
studiet av religion på slutten av 1800-tallet. 
Det er ikke en selvfølgelighet at forskjellige 
religioner utelukker hverandre, slik man tar 
for gitt i  moderne lovgivning om tros- og 
livssynssamfunn. Det ville være absurd om 
en og samme person ikke fikk være medlem 
både av en fotballklubb og en tennisklubb. 
Tilsvarende, hvis en person ønsker å være 
både kristen og buddhist, eller både muslim 
og hindu, bør han eller hun ha lov til å være 
medlem i flere tros- og livssynssamfunn. Det 
er mange mennesker som mener at systemene 
som vanligvis omtales som separate religioner, 
springer ut av samme sannheter, og at slikt 
dobbelt-medlemskap er en naturlig ting. Dette 
forsterkes nok også av den brede bevegelsen vi 
kaller nyreligiøsitet i den vestlige verden, hvor 
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det er klare tendenser til å bygge ned skiller 
mellom religioner og plukke det man ønsker 
fra forskjellige steder.32 Hvis staten frasier 
seg ansvaret for finansieringen av tros- og 
livssynssamfunn, inkludert for Den norske 
kirke, vil man kunne gi langt større tillit til 
enkeltmenneskets personlige valg på det 
religiøse området, fordi man ikke lenger vil ha 
samme behov for kontroll over medlemslister 
og finansering. 

Denne diskusjonen om prinsippene for 
finansiering av tros- og livssynssamfunn 
er langt fra uttømmende. Det kan likevel 
slås fast at det er ønskelig fra et liberat 
ståsted at finansieringsordningen for alle 
tros- og livssynssamfunn endres, slik at 
medlemsavgift blir det sentrale element i deres 
finansiering. Dette vil legge større ansvar på 
det enkelte individ, det vil gi samfunnene 
større uavhengighet fra staten, og det vil 
løse praktiske problemer rundt kontroll og 
medlemslister.
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AVSLUTNING: 
Fritt marked eller fortsatt monopol?
Den liberale tradisjon har alltid sett det som 
viktig at staten behandler alle tros- og livs-
synssamfunn likt, og at det er en stor grad av 
frihet til å leve etter sin overbevisning. En 
liberal tilnærming til politikk på området tro og 
livssyn bør se på feltet som en egen økonomi, 
hvor bedrifter, altså tros- og livssynssamfunn, 
konkurrerer som tilbydere, mens privatpersoner 
opptrer som forbrukere. Fra et slik perspektiv 
har statskirken en monopolistisk posisjon i 
markedet, selv om det siden midten av 1800-
tallet er blitt lovlig, og etter hvert enklere, å 
etablere andre tros- og livssynssamfunn. 

Man har hatt mange statskirkedebatter i 
Norge, og flere offentlige oppnevnte utvalg har 
anbefalt en avvikling eller grunnleggende 
endring av dagens statskirkeordning. Fra 
politisk hold er det imidlertid ingen vilje til å ta 
argumentene for slik avvikling alvorlig. De 
politiske partiene tenker først og fremst på be-
hovene for trygghet og kontinuitet blant mange 
av statskirkens medlemmer. Flertallets behov 
er langt viktigere fra et politisk perspektiv, 
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enn de langt bedre og mer konsistente argu- 
mentene mot statskirkeordningen, mener de. 
Men som vi ser av statistikken, har stats-
kirkeordningen langt fra noen massiv opp-
slutning blant Den norske kirkes medlemmer 
eller blant befolkningen totalt. Og om den 
skulle få det, betyr ikke det at politikken 
er riktig av den grunn. Derfor er forslag om 
folkeavstemming om statskirkeordningen 
misforstått. Et eventuelt flertall bør ikke 
ha mulighet til å avgjøre politikk som angår 
sentrale menneskerettslige spørsmål. 

Statskirkedebatten viser mange av symp-
tomene på at staten har en usedvanlig sterk 
stilling i forhold til det sivile samfunn i Norge. 
I argumentasjonen til departementet går det 
tydelig fram at man ser staten som eneste 
mulige støttespiller som kan garantere at tros- 
og livssynssamfunn vil eksistere. Vi er inne i en 
historisk fase hvor den norske statskirken jevnt 
mister oppslutning og deltagelse, og den eneste 
naturlige og liberale politikken i framtiden 
innebærer avvikling av statskirkeordningen 
og deregulering av det religiøse markedet. De 
politiske partiene bremser imidlertid prosessen 
av frykt for konsekvensene. 

En avvikling av statskirkeordningen inne- 
bærer en del praktiske problemer. Én ut-
fordring er at en avvikling forutsetter en del 
endringer i landets grunnlov. Det er først og 
fremst Grunnlovens §2, som stadfester at 
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den evangelisk-lutherske religion er statens 
offentlige religion, som skal endres.  Ved å endre 
Grunnlovens §2 er det imidlertid flere andre 
paragrafer som må endres samtidig for at 
Grunnloven skal være konsekvent. Dette 
gjelder blant annet reglene om  Kongen som 
Den norske kirkes overhode i §16 og stats-
rådenes bekjennelsesplikt i §12. Ved at kirken 
ikke lenger anses som statens offentlige 
religion, er det altså en naturlig konsekvens at 
andre regler må endres. Det har vært politiske 
debatter om en rekke av de paragrafene i 
Grunnloven som må endres.

Et annet spørsmål knytter seg til eierskapet 
til Opplysningsvesenets fond, noe vi ikke har 
diskutert i denne pamfletten. Hvis stat og kirke 
skilles, hvem skal ha de betydelige verdiene 
som ligger i fondet? Verdien av fondets 
eiendommer ble i 2006 anslått til 4,5 milliarder 
kr., mens fondets finanskapital, hovedsakelig 
investeringer i verdipapirer, samme år var på 
1,85 milliarder kr.33 Hvis man følger logikken 
i denne pamfletten, hvor staten har brukt 
kirken som et styringsinstrument, og hvor man 
kan lese reformasjonen blant annet som en 
annektering av kirkens gods, virker det rimelig 
at verdiene i fondet overføres til Den norske 
kirke. Dette er den tolkning av situasjonen 
som ligger til grunn for Bakkevig-utvalget, 
da det anbefalte at Den norske kirke skulle 
få med seg verdiene i fondet ved et eventuelt 
skille av stat og kirke. Gjønnes-utvalget gikk 
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også inn for å overføre Opplysningsvesenets 
fond til kirken ved et eventuelt skille, og 
utvalgets argumentasjon var i store trekk 
den samme. Verdiene i fondet var opprinnelig 
kirkens, og tilhørte i utgangspunktet verken 
staten eller samfunnet som helhet. En slik 
overføring vil heller ikke gjøre urett mot andre 
tros- og livssynssamfunn, mente Gjønnes-
utvalgets flertall, fordi kirken bare ville få 
tilbake noe som opprinnelig tilhørte den. Det 
er praktiske spørsmål knyttet til hvordan 
fondet eventuelt skal overføres til Den norske 
kirke, og om hvilke nivåer i kirken som skal 
ha hvilke deler av fondet. Dette kan vi ikke 
gå inn på her. Justisdepartementet har 
hevdet at Opplysningsvesenets fond er statens 
eiendom fordi Den norske kirke ikke er et eget 
rettssubjekt, og dermed ikke kan eie noe, og 
fordi staten alltid har vært forvalter av de 
materielle verdier man her snakker om. Den 
norske kirkes juridiske stilling i forhold til 
staten gjør imidlertid dette til et komplisert 
spørsmål hvor en klar løsning ikke foreligger, 
og i St.meld. 17, som vi har sett mye på 
tidligere, sier man at spørsmålet ikke trenger 
en avklaring på nåværende tidspunkt. Dette er 
selvsagt en implisitt innrømmelse av at stat og 
kirke ikke skilles gjennom avtalen av 2008. 

Men verken praktiske eller prinsipielle 
spørsmål er av en slik art at de ikke kan løses. 
Norge står igjen som et av landene i verden 
med sterkest bånd mellom stat og kirke, med 
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minst grad av økonomisk selvstendighet for 
det tradisjonelt dominerende trossamfunn, 
og med tydeligst avvik fra et hvert ideal om 
likhet i myndighetenes behandling av tros- og 
livssynssamfunn. Argumentene for avvikling 
av statskirkeordningen er ganske enkelt langt 
bedre enn argumentene for å beholde den. En 
rekke offentlige utvalg har konkludert med det 
samme, slik vi har sett. Samtidig er det liten vilje 
blant Stortingets politikere til å ta argument-
ene på alvor. Det henger blant annet sammen 
med diffuse antagelser om at statskirken er 
nødvendig for å skape civil religion, eller en 
borgeretos, som holder nasjonen sammen. Det 
henger også sammen med en antagelse om 
at lokalsamfunnene vil miste sin trygghet og 
historiske kontinuitet uten statskirkeordning. 
Men eksemplene fra de fleste land i verden, og 
fra alle andre liberale demokratier, viser at disse 
antagelsene er gale. Når medlemmene i tros- 
og livssynssamfunnene får mer av ansvaret for 
finansiering og drift, er resultatet ofte at man 
får større interesse og deltagelse. Den enkelte 
borger kan velge om han eller hun vil være 
medlem av et tros- eller livssynssamfunn, og 
man kan velge å gi sin støtte til det samfunn 
som tilbyr de religiøse tjenester man synes er 
best. Tros- og livssynssamfunnene på sin side 
vil måtte tilpasse seg brukerne i større grad, 
og tilby best mulig tjenester til riktig pris. Fra 
et liberalt ståsted er det altså naturlig å se på 
tros- og livssynsfeltet som et marked, og det er 
naturlig at staten har stor avstand til aktørene 
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i dette markedet. Det er å håpe at denne 
pamfletten har vist at det er mulig og ønskelig å 
tenke annerledes på tros- og livssynspolitikken 
generelt, og på statskirkeordningen spesielt. 
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