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Vedrørende rapport om folkekirken og registreret partnerskab 

Til den udsendte rapport om folkekirken og registreret partnerskab har jeg følgende bemærkninger: 

1. Ægteskabet som en skabelsesordning eller en historisk størrelse. 

Ægteskabet må ud fra de bibelske skrifter og den kristne tradition betragtes som en ordning, hvorom 
der ikke hersker tvivl. Det er imidlertid vanskeligt at definere ægteskabets særlige 
gudvelbehagelighed. Kirkefaderen Augustin forsøgte på dette, når han talte om, at ægteskabet først 
var et rigtigt ægteskab, når det opfyldte tre betingelser: Proles, Fides, Sacramentum, d.v.s. 1) der 
skulle sættes børn i verden, 2) ægteskabet blev indgået som et monogamt trofast forhold og 3) 
endelig skulle der være tale om en uopløselig aftale, hvorfor ægteskabets sakramentale karakter 
blev understreget. Allerede Augustins samtidige kunne henvise til, at det ud fra andre teologiske 
overvejelser måtte betragtes som tvivlsomt, om Jomfru Maria og Josef satte børn i verden, og var 
det således rimeligt at betragte deres ægteskab som et ikke fuldgyldigt ægteskab? Dertil kom, at 
Den Hellige Skrift selv berettede om patriarkernes ægteskaber, som næppe opfyldte de monogame 
betingelser.  

Ægteskabet er da også i den lutherske tradition blevet betragtet som en borgerlig indretning, og det 
er vigtigt at fastholde dette som udgangspunkt for overvejelserne om, hvorledes registreret 
partnerskab skal finde plads i en folkekirkelig sammenhæng. Når ægteskabet således hører hjemme 
indenfor rammen af de sociale normer, kan andre indretninger indenfor rammen af de sociale 
normer med god ret også have hjemsted i folkekirken. Dette gælder således det registrerede 
partnerskab. 

 

2.  Kirken som ramme for velsignelse af registreret partnerskab eller indgåelse af partnerskab 

Den danske tradition med indgåelse af ægteskab i kirken med tilhørende juridisk gyldighed har jeg 
drøftet med mange medlemmer af folkekirken. Denne betragtes, efter min erfaring, af særdeles 
mange medlemmer som en både naturlig og praktisk foranstaltning, i modsætning til andre landes 



lovgivning indenfor dette område. Det vil derfor ligge i umiddelbar konsekvens heraf, at registreret 
partnerskab i lighed med ægteskabet indgåes med juridisk gyldighed i kirken.  

 

3. Vedr. ritual for indgåelse af registreret partnerskab 

Det er ikke alle kirkelige handlinger i folkekirken, der foretages ud fra et autoriseret ritual. Således 
findes der ikke et autoriseret begravelsesritual, selv om antallet af kirkelige begravelser/bisættelser 
er betragteligt stort. Der er således ingen tvingende grund til, at der skal forefindes et autoriseret 
ritual, for at en kirkelig handling kan foretages. Der kunne derfor være tale om, at det i rapporten 
anførte bilag 4 lægges som grund for et vejledende ritual. Dersom dette af andre grunde ikke 
skønnes hensigtsmæssigt, vil forslaget om et delvis autoriseret ritual være at foretrække, således 
som det er anført i bilag 4. 

 

Venlig hilsen 

Leif Arffmann 
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