
Kurt E. Larsen

ICQUSICQUS nr. 4, 1999156156

Kort historisk vue over kirkens forholdKort historisk vue over kirkens forhold
til skiltil skilssmisse og vielse af fraskiltemisse og vielse af fraskilte

Af lektor, cand.theol. Kurt E. Larsen

Resume: Artiklen er et optrykt foredrag om kirkens forhold til spørgsmålet om skilsmisse og
indgåelse af et nyt ægteskab gennem 2000 år. I oldkirken accepterede man, at skilsmisse
kunne blive en nødvendighed, men stort set ikke at de fraskilte kunne indgå nyt ægteskab. I
middelalderen sejrede tanken om ægteskabets principielle uopløselighed, men i praksis lod
det sig alligevel ofte gøre at få et ægteskab ophævet. Reformatorerne reagerede mod ældre
tiders opfattelse af afholdenhed som et ideal, og talte derfor om, at man ved skilsmisse også
havde ret til at indgå nyt ægteskab, men til gengæld begrænsedes muligheden for skilsmisse
til nogle få, klare tilfælde. Med oplysningstidens syn på ægteskabet som en menneskelig
kontrakt blev det lettere at få skilsmisse hos øvrigheden, og det førte til et dilemma for præ-
ster. De tre danske kirkelige retninger havde hver deres forslag til at løse problemet om vi-
else af fraskilte i kirken, og resultatet blev et kompromis: Fra 1922 kan alle danskere vies
borgerligt, mens det til gengæld er op til den enkelte præsts samvittighed at sige ja eller nej
til at vie brudepar, hvoraf mindst den ene er fraskilt.

Gerhard Ebeling har udgivet en lille bog, der hedder: Kirchengeschichte als Geschichte der
Auslegung der heiligen Schrift – kirkens historie er historien om hvordan man har tolket
Skriften. Det gælder også inden for dette emne: Der er nogle forholdsvis få skriftord, som
forskellige folk til forskellige tider har tolket forskelligt. Deraf er opstået nogle kirkehistori-
ske forskelligheder. I dette vue refererer jeg kun nogle folks tolkningsresultater, ikke hvor-
dan de nåede til disse resultater – og heller ikke hvilke forskellige historiske grunde, af ydre
og indre art, der kunne tænkes at være til, at man nåede til forskellige udlægninger af de
samme bibelord.

Oldkirken
I Oldkirken havde man spørgsmålet inde på livet, for også dengang var det aktuelt, ja, må-
ske var det ganske særligt aktuelt, fordi datidens moralske forhold var meget brogede.
Skilsmisse var noget, man tog let på i datidens romerske samfund, og mange ægteskaber gik
i opløsning, når kun den ene part var blevet en kristen. Generelt fastholdt oldkirken ægte-
skabets uopløselighed, men anerkendte også, at skilsmisse kunne blive en nødvendighed.

Således allerede Hermas (ca. 150), der spørger: Hvis en kristen mand har en kristen hustru,
der er grebet i hor – og han bliver sammen med hende, synder han så ? Hvis han ved det, og
dog bliver sammen med hende, bliver han medskyldig. Hun skal forstødes (1 Kor 6,16). Li-
gesom hun skal forstødes fra menigheden, skal hun forstødes fra sin mand. Men omvender
hun sig, og vil tilbage til sin mand, skal han tage imod hende, men kun een gang. Manden
må derfor ikke gifte sig med en anden, for at han kan tage imod hende, når og hvis hun om-
vender sig. Om Hermas forestiller sig, at manden – hvis kvinden anden gang synder, og ik-
ke mere kan komme tilbage til ham – må gifte sig med en anden, er vist tvivlsomt, men ikke
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helt udelukket. Under alle omstændigheder ligger vægten for ham på ægteskabets uopløse-
lighed. Kirketugten spiller også ind her, for hvad der gælder i menigheden om udstødelse og
genoptagelse, må også gælde i hjemmene. I øvrigt kan det tilføjes, at ligesom hor måtte føre
til udstødelse, så måtte den ene ægtefælles afgudsdyrkelse det også – for hor og afgudsdyr-
kelse hang for Hermas nøje sammen, så nøje, at han kom til at give en skilsmissegrund, som
går udover Jesu ord.

Origenes (død ca. 255) fra den alexandrinske tradition erklærede sig som modstander af nyt
ægteskab efter skilsmisse. Han tillod skilsmisse, men kun i tilfælde af hor, og den fraskilte
havde ikke ret til indgåelse af nyt ægteskab. Origenes kendte til biskopper, der har foretaget
vielse af fraskilte kvinder, hvis mænd endnu levede. Han forstod godt, at de derved havde
villet hindre et større onde, men fordømte alligevel disse handlinger som stridende mod
Skriften.

Tertullian (død ca. 230) skiftede synspunkt undervejs i livet – i forbindelse med at han gik
over til montanisternes sekt. Efter den tid repræsenterede han et meget strikt syn og blev
generelt modstander af et andet ægteskab. Selvom ens ægtefælle var død, burde man efter
hans mening ikke indgå nyt ægteskab. Så meget mindre burde man da gøre det, hvis ens
ægtefælle stadig levede, men altså havde gjort sig skyldig i hor og var blevet udstødt. I sin
katolske tid havde Tertullian kun anerkendt hor som skilsmissegrund. Var man blevet alene
efter skilsmisse eller ved ægtefællens død, burde man benytte anledningen til at leve afhol-
dende, men de der ikke kunne det, havde så i hvert fald pligt til at gifte sig med en kristen.
Han udelukkede altså ikke nyt ægteskab efter en skilsmisse i tilfælde af hor. Hvis ægteska-
bet var retteligt opløst efter den grund, Jesus angiver, var den efterladte part berettiget til at
indgå et nyt ægteskab. Men siden ændrede Tertullian altså mening – og mente, at et ægte-
skab nok kunne opløses men ikke måtte opløses – og man måtte ikke indgå et nyt ægteskab.

Den yngre Tertullian åbnede en lille dør på klem for vielse af fraskilte, og efter år 300 åb-
nedes døren yderligere, efter at masserne strømmede til den kristne kirke efter den konstan-
tinske vending. Tidligere hedninger blev kristne, og nogle af dem tog deres lave moralske
traditioner med ind i kirken. Det var forholdsvis let at blive skilt i det gamle hedenskab, og
det smittede af på kirken. Hos Basilius den Store (død 379) møder vi en beskrivelse af det
forhold, at de moralske standarder og kirketugten er blevet slappet. Der var også blevet for-
skel på mænds og kvinders retsstilling i ægteskabet, for kvinden skulle blive ved sin mand,
også selvom han bedrev hor. Her var Bibelens principper ikke blot fastholdt, men endog
skærpet, så skilsmisse var udelukket. Derimod, hvis hustruen bedrev hor, skulle manden
støde hende bort og så var han fri til at gifte sig med en anden. Hvis ikke der var tale om hor
fra kvindens side, var der ingen mulighed for skilsmisse. Dette er blevet skik og brug, siger
Basilius, men det tyder ikke på, at han selv var enig i den nye praksis. Sandsynligvis har han
selv været modstander af vielse af fraskilte i alle tilfælde, men har ikke kunnet få sin hold-
ning til at slå igennem længere. For ham stillede det sig vistnok sådan, at begge ægtefæller
skulle vente på, at partneren skulle omvende sig og komme tilbage.

Det som Basilius opponerede imod, møder vi hos Ambrosiaster – en anonym ekseget fra
ca. 380. I kirkens første 400 år er han den eneste forfatter, der utvetydigt går ind for vielse
af fraskilte, dels i Matthæus-tilfældet (er en hustru grebet i hor, må manden gifte sig igen) –
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dels i 1 Kor-tilfældet (hvis de to ægtefæller har hver sin religion). I disse tilfælde må de
begge gifte sig igen. Andre har sikkert ment og praktiseret det samme, for der er eksempler
på kirkesynoder – fx i Irland omkring 450, hvor man helt præcist fulgte Ambrosiaster i at
give manden ret til nyt ægteskab efter hustruens hor. Hun skulle forstødes, jf. Hermas, og
om end hun ikke skulle stenes, så var hun dog at betragte som død, hvorved manden også
var fri til at indgå nyt ægteskab. Man møder noget tilsvarende i Frankrig i 500-tallet. Det er
dels et tegn på, at kristendommen tog form af de folkeslags skikke, hvor kirken vandt ind-
pas, og dels et tegn på, at eksegeter tolkede Matt 19 på den måde, at hor opløste ægteskabet
og gav ret til nyt ægteskab.

Augustin (354-430) skrev mange gange om dette spørgsmål, og hos Augustin er spørgs-
målet belyst mere grundigt end hos alle tidligere teologer. Hans holdning vekslede noget.
Først hed det, at Gud havde forudset, at mennesker kunne finde på at bryde ægteskabet.
Derfor måtte man ikke skille sig, men hvis ens ægtefælle bedrev hor, og det kunne bevises,
så var ægteskabet formelt opløst. Det betød efter Augustins mening ikke, at man var fri til at
gifte sig igen. Vel havde den forstødte ægtefælle i princippet ret til nyt ægteskab, men den
nye ægtefælle giftede sig jo med en fraskilt og bedrev dermed hor – og så var det nye ægte-
skab altså en umulighed. Augustin kunne dog siden skrive, at Matt 19 var så dunkelt at for-
stå, at han havde svært ved at tage stilling til om vielse af fraskilte under alle forhold var
forkerte, og at man i hvert fald måtte gøre forskel på, om et ægteskab var opløst i tilfælde af
hor eller opløst af andre grunde. Til sidst talte han stærkt om ægteskabet som et sakramente
– som et principielt uopløseligt bånd mellem to mennesker. Man kunne være nødt til at leve
separeret m.h.t. til bord og seng, men selve ægteskabet bestod indtil døden. På een eller an-
den måde har dette sammenhæng med den – også hos Augustin – udbredte tendens til at
fremhæve fordelene ved afholdenhed og ugift stand. Origenes havde talt imod kættere, der
lod ægteskaber opløse i forbindelse med, at man gik i kloster – men Augustin havde trods
alt lidt mere forståelse for dette, idet han vel ikke anbefalede skilsmisse, men nok at ægte-
fællerne i sådanne tilfælde valgte frivillig afholdenhed. Afholdenhedsaspektet betød, at det
blev en mere reel mulighed for kirken at afvise skilsmisse og henvise til separation, hvori-
mod det vistnok tidligere – ud fra en traditionel skabelsesteologi – ville være ret naturligt, at
der med skilsmisse fulgte et nyt ægteskab. Ægteskabet var et sakramente, og for Augustin
stillede det sig sådan, at selvom een gift person indgik ægteskab nummer to på papiret, var
vedkommende dog i virkeligheden stadig gift med den første. Denne sakramentale opfattel-
se af ægteskabet var Augustin vel ikke den første, der havde talt om, men det var fra ham at
tanken slog igennem. Også på dette punkt blev han Romerkirkens store læremester.

Middelalderen
I Middelalderen var det Augustins syn, tanken om ægteskabets principielle uopløselighed
og sakramentale karakter, der sejrede. Man kunne tillade separation af ægtefæller, men al-
drig skilsmisse og dermed heller ikke nyt ægteskab. Separation kunne man så i øvrigt tillade
af mange forskellige grunde: Efterstræbelse på livet, impotens eller hvis hustruen ikke ville
følge sin mand, når han på embeds vegne skulle flytte.

 I praksis modsagde Romerkirken dog sin egen holdning ved reelt at tillade skilsmisse ad
bagdøren, nemlig i de tilfælde hvor der ikke endnu havde fundet samleje sted, for efter ro-
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mersk opfattelse hørte samleje med til det ægteskabskonstituerende. Man kunne således få
skilsmisse ved at love at gå i kloster, eller ved at sige, at man var blevet presset til ægteska-
bet. Men dette gjaldt altså kun for så vidt samleje ikke havde fundet sted. Videre brugte man
de såkaldte nullitets-erklæringer til at opløse ægteskaber. Reelt var der tale om skilsmisse,
men sådan måtte det ikke hedde sig, så man annullerede det, fx hvis man kunne sige, at der
havde været upassende betingelser knyttet til ægteskabet fra begyndelsen. Hvis een havde
sagt: ΑJeg vil gifte mig med dig på den betingelse, at du vil hengive dig til utugt≅ – eller
Αjeg vil gifte mig med dig på den betingelse, at jeg ikke finder en, som er fornemmere og
dygtigere≅ – var ægteskabet indgået på forkerte præmisser og kunne annulleres af paven1.
Ægteskaber kunne også annulleres, hvis det kunne påvises, at der havde været tale om et
såkaldt åndeligt slægtskab – dvs. mellem fadder og gudbarn.

Mens romerkirken altså officielt satte ægteskabet meget højt, regnede det som et sakra-
mente og ville værne dets højhed bl.a. ved at forhindre nærtbeslægtedes og fraskiltes og
mindreåriges ægteskaber, tvang forholdene i syndens verden dog den samme kirke til, ad
bagdøren at gå langt videre end Skriften selv i annulleringer og i hjemmelavede skilsmisse-
grunde.

Reformationstiden
På reformationstiden skete der et opbrud, hvoraf det vigtigste nok var dette, at man brød
med det romerske afholdenheds-ideal, og satte ægteskabet i ære igen, dels som det naturlige
livsforhold og dels som et værn mod løsagtighed på den faldne jord. Denne grundlæggende
genopdagelse af ægteskabets værdi førte til lukning af klostre og til en påstand om, at hvor
skilsmisse var berettiget efter Skriften, var vielse af fraskilte det også – fordi det ikke er
godt for mennesket at være ene.

Erasmus var forløber for reformatorerne i den forstand, at han kritiserede romerkirkens
praksis. I stedet for romerkirkens lemfældige annullerings-praksis var Erasmus fortaler for,
at man tillod skilsmisse, men kun efter lovlig dom og kun af bestemte grunde. Når den ene
ægtefælle reelt havde opløst ægteskabet ved hor eller ved at rejse bort, så var der intet til
hinder for, at den svigtede part indgik et nyt ægteskab. Jesu svar i Matt 19 var til jøder, der
ikke kunne forestille sig en skilsmisse, uden at der samtidigt blev givet tilladelse til et nyt
ægteskab. Han mente, at Paulus havde mildnet Jesu ord, eller rettere: At Paulus havde for-
stået, at Jesus også selv havde tænkt på flere skilsmissegrunde end lige netop hor, selvom
Jesus altså kun udtrykkeligt havde nævnt dette ene eksempel. Zwingli og den schweiziske
reformation var også på dette punkt præget af humanismen og Erasmus, og Zwingli var så-
ledes også tilhænger af, at der skulle være mulighed for ved domstolen at få tilkendt skils-
misse af ganske bestemte grunde: Hor, vanvid, impotens og flere andre. Zwingli var således
ret tolerant overfor vielse af fraskilte, og endnu et skridt videre på den bane gik Strasbourg-
reformatoren Martin Bucer. Han lagde vægt på ægteskabet som et nært fællesskab mellem
to personer, og alt hvad der stred mod den ægteskabelige lykke kunne berettige til skilsmis-
se. Det lyder helt moderne, når Bucer taler om, at en ægtefælles sygdom eller blot ulyst til at
være sammen længere, er nok til at få skilsmisse. For at nå til denne tolkning – og dog for-

                                                          
1

Volf, p75
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søge at være bibelsk – måtte Bucer i Matt 19 underforstå noget – nemlig at man ikke måtte
skille sig fra sin – kære – hustru af anden grund end utugt, men var hun blevet en ukær hu-
stru, måtte man nok skille sig.

Erasmus, Zwingli og Bucer repræsenterede i forhold til Luther den liberale linje på dette
punkt. En helt særlig retning var døberne, der i nogle tilfælde lagde så stærk vægt på ægte-
fællernes åndelige enhed, at de anbefalede døbere at skille sig fra deres vantro ægtefæller og
indgå ægteskaber med nogle af samme tro.

Luther var som Erasmus stærk modstander af den romerske tale om ægteskabet som et sa-
kramente. Han var også stærkt imod skilsmisse og kunne sige, at han næsten foretrak biga-
mi fremfor skilsmisse. Derfor var han forbitret på romerkirken, der i praksis tillod ægte-
skabsannullering af mange og uigennemskuelige grunde. Ifølge Skriften var der kun tre
grunde, hvor skilsmisse kunne accepteres: Hor, desertio og impotens.

Hor, fordi den skyldige havde dømt sig selv til døden – om end dødsdommen ikke eksekve-
redes længere. Man måtte prøve at tilgive, men kunne man ikke bære at leve sammen med
een, der havde bedrevet hor, måtte man skilles og kunne gifte sig med en anden. Desertio
(rømning) tolkede han bredt om en række forhold, som gjorde, at ens ægtefælle ikke mere
ville leve sammen med een. Der kan opstå uoverensstemmelser i ægteskabet, men det skulle
man tåle. Kun hvis ægtefællen korporligt forlod een, måtte der forekomme skilsmisse efter
en vis – ikke for lang – tid. At lade en forladt ægtefælle vente i 7 år, før han eller hun måtte
gifte sig igen, var Luther imod. Eet år var længe nok. Luther tillod også skilsmisse, hvis den
ene ægtefælle godt nok blev i hjemmet, men dog unddrog sig seksuelt samliv. Vedkom-
mende skulle da stå offentligt skrifte og derefter regnes som død. Dette var nemlig blot een
særlig form for desertio. Den anden ægtefælle måtte da gifte sig igen. Man kunne naturlig-
vis også vente på den andens forbedring, men det skulle være frivilligt. Man skulle ikke
som paven lægge en byrde på den svigtede part, fordi dette fristede vedkommende til løsag-
tighed. En anden form for desertio var det, hvis manden ville tvinge konen til tyveri osv. Da
skulle hun bie og tåle, indtil øvrigheden straffede manden. Så kunne hun få skilsmisse og
blive gift med en anden. Men naturligvis skulle hun på alle måder prøve at redde manden ud
af hans laster først. Desertio var der også tale om, hvis en lærer skulle forflyttes til en anden
by, og konen ikke ville flytte med. Så måtte han tage sig en anden, for så havde konen jo re-
elt unddraget sig samlivet med sin mand. Impotens kaldte han enten for en skilsmissegrund
eller for en grund til at annullere ægteskabet, der jo alligevel aldrig blev fuldbyrdet og der-
med var en fejltagelse.

Yderligere skilsmissegrunde accepterede Luther ikke. Ganske særligt var han vred over ro-
merkirkens tale om annullering af ægteskab i forbindelse med klosterløfter og såkaldt ånde-
ligt slægtskab. Luther var altså på een gang skrappere og mildere end romerkirken. For-
skellen i forhold til romerkirken var, at Luther definerede nogle få klare tilfælde ud fra
Skriften, hvor skilsmisse og vielse af fraskilte kunne tillades, mens det var forbudt i alle an-
dre tilfælde. Det var noget, der skulle afgøres i al åbenhed, og dommen skulle fældes med
den verdslige øvrigheds dom. Kirken skulle efter Luthers opfattelse ikke selv dømme i æg-
teskabssager (som i romersk-katolsk tradition), men overlade det til øvrigheden, der efter en
offentlig rettergang skulle straffe den skyldige og hjælpe den uskyldige. Offentligheden var
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vigtig, for ægteskab var en verdslig størrelse. Helst så Luther et samarbejde mellem teologer
og jurister i særlige ægteskabsretter, der kunne tage sig af de indviklede sager, og sådanne
oprettedes da også i visse lutherske områder.

Bag Luthers tolkning lå som en forudsætning seksualdriftens ubetvingelighed. Man skulle
ikke tvinge nogen til at leve seksuelt afholdende, når Gud ikke har gjort det. For seksual-
driftens skyld skulle enhver have sin egen ægtefælle, og man skulle yde ægtefællen sin sek-
suelle pligt. Luther accepterede derfor ikke, at forskellig tro skulle hindre fortsættelse af
ægteskabet. At man var blevet uvenner med sin ægtefælle var ikke grund til skilsmisse, for
det var et kors, man skulle bære, når ægtefællen i øvrigt ikke unddrog sig sine seksuelle
pligter – den som vil have ilden, må også tåle røgen! Dog drog Luther ikke konsekvensen af
seksualdriftens ubetvingelighed fuldt ud. Blev konen syg eller kom i fængsel, måtte manden
ikke tage sig en anden, men skulle bære afholdenheden som et kors så længe. Eller rettere:
Han måtte helst ikke tage sig en medhustru, for Luther forbød det ikke direkte. Hvis konen
accepterede det, kunne det være i orden at tage sig en medhustru. Luther var også imod
landgrev Filips dobbeltægteskab, men så gennem fingre med det, som et trods alt mindre
onde end den løsagtighed, Filip plejede at leve i.

Calvin og de reformerte teologer ville følge Skriften i deres etik og ikke tillade, hvad
Skriften ikke selv tillader. Det var for ham utilbørligt at tillade skilsmisse i forbindelse med
sygdom eller uenighed, kun ved hor eller desertio. Den kristne måtte ikke søge skilsmisse,
men hvis ægtefællen i sin vantro reelt opløste ægteskabet, så måtte dette også kunne stadfæ-
stes ved en formel skilsmisse af den rette kristne øvrighed, og så kunne den frikendte part
gifte sig igen.

Efter-reformatorisk tid
Mellem Luther og Calvin var der ikke den store forskel, mens man nok kan sige at Eras-
mus-Zwingli-Bucer linjen var inde på et skråplan, der pegede frem mod moderne opløs-
ningstider. Fra reformationen og frem til oplysningstiden omkring 1790 fastholdt man stort
set det lutherske princip og skilsmisse forekom mest ved dom. Vi havde i Danmark-Norge
også de særlige lutherske ægteskabsretter, typisk ved domkapitlerne – Københavns univer-
sitets konsistorium udgjorde dog ægteskabsretten for Sjællands stift – og her opløstes stort
set kun ægteskaber efter de bestemte lutherske tilfælde. Det kunne dog godt se ud til, at
nogle lutherske teologer gik ret vidt i deres udlægning af, hvad der faldt ind under de gyl-
dige skilsmissegrunde. Det gjaldt således mænd som Niels Hemmingsen og Brochmann.
Hemmingsen gav fx ret til skilsmisse, hvis ægtefællen var kættersk i troen eller hvis hustru-
en havde praktiseret fosterfordrivelse – for dette opfattede man som værre end både hor og
al vantro. Hemmingsen var ude på det subjektive skøns område med en sådan tilladelse, og i
det hele taget synes dansk retspraksis at have været lidt mere liberal til at dømme ret til
skilsmisse end de fleste andre lutherske områder. Generelt fastholdt teologien dog det lu-
therske standpunkt, hvad følgende eksempel viser: En kvinde i Oslo havde mishandlet sin
mand og havde siddet i fængsel i 12 år, og derefter ville han ikke have hende tilbage. Ægte-
skabsdomstolen i Oslo havde da givet ret til skilsmisse, men det protesterede det teologiske
fakultet i København imod. I dette tilfælde, hvor de kunne forliges, burde de også gøre det,
så dette tilfælde faldt ikke ind under de lutherske kriterier for ret til skilsmisse. På det tids-
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punkt gjaldt Chr.V's danske Lov, og den var luthersk i den forstand, at den kun acceptere-
de skilsmisse og den uskyldige parts vielse i de lutherske tilfælde. Loven sagde, at hvis det
skete, at den rømmede ægtefælle efter mange års forløb kom tilbage igen, skulle ægtefæl-
lens nye ægteskab opløses og det oprindelige ægteskab skulle anses for gyldigt igen. Dog
tog loven også det nye skridt, at den skyldige part muligvis kunne få bevilling til nyt ægte-
skab af kongen, men kun hvis han i tre år havde opført sig skikkeligt, og aldrig kunne den
skyldige part blive lovlig gift med den, han havde bedrevet hor med. Også i pietismens tid
fastholdt Spener konsekvent den lutherske teologi omkring skilsmisse og vielse af fraskilte.
Mulighederne og begrænsninger for nyt ægteskab fremgik jo også af eet af de lutherske be-
kendelsesskrifter, Melanchtons ΑTractatus≅, som Spener såvel som de fleste andre luther-
ske præster i det tyske rige var forpligtede på. Det var de danske pietister vel ikke, fordi vi
ikke har netop det skrift med blandt vore bekendelsesskrifter, men intet tyder på, at pieti-
sterne så anderledes på spørgsmålet end Luther og den lutherske tradition.

Oplysningstiden
Med oplysningstiden indtrådte nye forhold. Fra den franske oplysningstænkning og revolu-
tionen kom tankerne om ægteskabet som en kontrakt, stiftet af mennesker, og som menne-
sker også var frit stillede til at opløse igen. Disse tanker vandt indpas, og resulterede i, at
øvrighederne begyndte at give bevillinger til separation og efter tre års separation kunne
man blive skilt. Til separationen var det nok at anføre Αgemytternes uoverensstemmelse≅,
og resulatet blev et stærkt voksende antal separationer med efterfølgende skilsmisser og nye
ægteskaber i årene efter 1790. Kongen i Danmark havde hele tiden haft ret til at dispensere
fra ægteskabslovene, såvel som fra alle andre love – han var jo enevældig – og det var via
kongelige bevillinger, at man begyndte at omgå de luthersk-kirkelige betingelser for skils-
misse og vielse af fraskilte. Dermed havde man forladt det lutherske princip om skyld og
rettergang i forbindelse med skilsmisse og var gået over til et andet princip, ødelæggelses-
princippet. Tanken var, at når ægteskabet allerede var ødelagt indefra, kunne det også oplø-
ses udadtil efter en tid, uden at der blev taget stilling til om nogen var skyldig eller ej. I
1800-tallet blev de fleste af det stærkt voksende antal skilsmisser bevilget af grunde, som
man ikke før kunne være blevet skilt for. Det kunne være gemytternes uoverenstemmelse.
Det kunne også skyldes en fordrukken mands voldelighed, hvad man ikke tidligere havde
kunnet få skilsmisse for, med mindre den skyldige fik så hård en dom, at han skulle i fæng-
sel på livstid eller landsforvises (så var man uenig om, hvorvidt dette hørte under skilsmis-
segrunden desertio – eller om konen burde følge manden og tage det som sit livs kors).

Ud fra ødelæggelsesprincippet kunne man få bevilget separation og efter tre år også skils-
misse og dermed ret til nyt ægteskab. Da det således blev lettere at få skilsmisse, også af
grunde som teologien ikke hidtil havde anerkendt, opstod et problem for danske sognepræ-
ster. De var forpligtede på at vie alle brudepar i sognet, men mente ikke, at de teologisk al-
tid havde ret til det. Endnu var der ingen ret til at nægte at vie fraskilte, og det var dette di-
lemma (blandt andre faktorer), der i 1826 fik Grundtvig til at nedlægge sit embede i
Statskirken og aldrig mere blive sognepræst. Der var flere grunde til hans skridt, men han
fandt det også utåleligt at skulle give et åbenbart ukristeligt ægteskab det mindste kristelige
skin.
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Grundloven af 1849 ændrede ikke væsentligt på problematikken. Der blev givet tilladelse
til borgerlig vielse, men kun for de, der stod uden for Folkekirken, mens alle andre skulle
vies i kirken. Liberale politikere ville have indført tvungen borgerlig vielse for alle, og i den
henseende støttedes de især af den grundtvigske del af vækkelsen. De grundtvigske drømte
om præstefrihed, så en præst kun skulle betjene den levende del af menigheden eller dem
man selv ønskede at betjene, og man ventede at tvungen borgerlig vielse ville resultere i
dette. På Askov–mødet i 1881 krævede de grundtvigske derfor borgerligt ægteskab indført
for alle.

Den anden del af vækkelsen, Indre Mission, holdt et andet kirkeligt reform-møde i Odense
1884 og her var man grundlæggende imod den grundtvigske tanke om præstefrihed. Til
gengæld var man enige om, at der skulle ske noget på vielses-området. Begge retninger var
således enige om, at præster ikke kunne vedblive at være tvungne til at vie alle fraskilte. På
Odense-mødet var der på forhånd lagt op til, at præster skulle kunne fritages for at vie fra-
skilte, og man tilføjede på mødet, at skilsmisse kun skulle kunne opnås ved dom. Hermed
havde man sat sig mellem to stole: Man ville tilbage til det gammellutherske skyld-princip,
der kunne dæmme op for skilsmisser, og samtidigt imødekomme frihedstankerne ved at
fritage præsterne for at vie dem. Denne dobbelthed kunne skyldes, at man ikke troede, at
myndighederne igen ville komme til at dømme i denne sag efter de lutherske principper,
således at det i praksis under alle omstændigheder måtte blive op til præsten at vurdere. C.F.
Rønne, IM’s formand frem til 1881, havde i 1839 villet stille præsterne frit, bortset fra de
tilfælde, hvor en fraskilt havde dom for at være den uskyldige part og hvor præster skulle
vie vedkommende. I 1884 var man i IM nok så realistiske, at man så, at der ikke var nogen
vej tilbage til den tilstand, hvor den lutherske kirkes principper og statens love faldt sam-
men. Den højkirkelige eller statskirkelige tredje retning var mere indstillet på at kirken
skulle vie alle brudepar. Her var man mere tilbøjelig til at bøje sig for det nye ægteskabssyn.
Den store danske teolog fra 1800-tallet, professor og biskop H.L. Martensen, mente således,
at hvis et ægteskab allerede var opløst indefra efter sit væsen, kunne man også opløse det
lovformeligt ved skilsmisse. På den anden side ville Martensen også gerne gøre en indsats
for at det trods alt blev sværere at få skilsmisse, for den kirkelige moral ville han opretholde
i samfundet. Hans retning så en stor værdi i det gamle princip om, at kirken havde viel-
sesmyndigheden. Dermed kunne staten præge folket etisk og prisen for at opretholde dette
var for dem at se, at også de fraskilte måtte kunne blive viet i kirken. Derfor ville tredje ret-
ning – og biskopperne hørte i perioden 1850-1900 næsten alle til denne retning – ikke gå
længere end til at føje lempelser til ritualet, og på den måde gøre det lidt lettere for samvit-
tighedstyngede præster at vie alle fraskilte. Efter den devise gik en kommission, der i 1862
afgav betænkning i denne sag.

Med vækkelserne og den stigende menighedsbevidsthed i perioden efter 1850 steg også
præsternes samvittighedsproblemer med at vie fraskilte. For at løse problemet med præster-
nes samvittighedsproblemer, gav man allerede i 1857 lov til at foretage ændringer i vielses-
ritualet. Man fik således et særligt ritual for fraskiltes vielse, hvorefter præsten reelt kun
virkede som borgerlig vielsesmyndighed, og viede parret ikke i Guds, men i den lovlige øv-
righeds navn. Vielsen foregik dog i kirken. Det løste ikke hele problemet, så Biskop P.C.
Kierkegaard lavede et mere vidtgående ritual for fraskiltes vielse – et bodsritual – og kirke-
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kommisionen af 1868 foreslog, at fraskilte skulle vies i stilhed i præstegården, og uden at
præsten var iført ornat. Med iagttagelsen af sådanne forskellige lempelser ville man tage
hensyn til præsters ømme samvittigheder og samtidigt fastholde, at enhver præst skulle vie
alle fraskilte. Præster, der end ikke kunne leve med at skulle bruge ritualet for fraskiltes vi-
else, ville man undtagelsesvist give tilladelse til at finde en anden præst, der var villig. Ad
disse veje hjalp man sig fremad til ind i 1900-tallet.

Efter 1900 rejstes sag mod en pastor Ifversen i København. Han havde nægtet at vie en fra-
skilt mand til den kvinde, som han havde levet sammen med, mens hans ægteskab endnu
bestod. Manden var således direkte imod hvad Danske Lov havde udtalt, og Ifversen havde
traditionen på sin side. På den anden side havde mureren fået tilladelse til sit nye ægteskab,
og i de gejstlige retsinstanser blev Ifversen derfor dømt til at vie dem, men i 1903 frikendte
Højesteret ham, som havende været i god tro, idet øvrigheden jo selv havde udtrykt usik-
kerhed på loven ved deres praksis i løbet af 1800-tallet.

Ifversen-dommen var en skelsættende begivenhed, men den betød dog ikke at der i årene
efter 1903 var frihed til at nægte vielse af alle fraskilte. Det kunne man ikke, hvis nogen
havde fået dom for at være den uskyldige part efter de lutherske principper. Fra og med
ægteskabsloven af 1922 udvidedes præsternes frihed, således at man kunne nægte at vie alle
fraskilte, uanset grunden til skilsmisse. Siden den tid har det i Danmark været overladt til
præstens afgørelse, om han ville vie fraskilte. Biskop og menighedsråd har ingen indflydel-
se på det, men der findes på den anden side vel heller ikke længere nogle særlige instanser
at få hjælp hos, hvis en præst vil vurdere skyld-spørgsmålet efter luthersk tradition. Den en-
kelte præst har derfor siden været overladt til sit eget subjektive skøn eller til at undlade at
skønne. Med hensyn til det borgerlige ægteskab blev resultatet det kompromis, at man i
1922 gjorde det muligt også for folkekirkemedlemmer at blive viet borgerligt. Så havde en
præst mulighed for at henvise folk til borgerlig vielse, men problemet dukkede måske op i
anden omgang: Kan man kirkeligt velsigne et par, som man ikke kan vie? Med hensyn til
velsignelsen foreligger den samme præstefrihed som ved vielser: Man kan sige nej til at vel-
signe et par, hvor den ene part er fraskilt.

Med denne udgang på 1800-tallets debat fik ingen af de tre kirkelige retninger deres ønsker
opfyldt: De grundtvigske fik ikke det tvungne borgerlige ægteskab, men nok frihed til at
nægte at vie fraskilte. Indre Mission fik friheden til at sige nej, men fik det ikke gjort svære-
re at opnå skilsmisse. De statskirkelige fik ikke opretholdt kirkens monopol på ægteskab-
sindgåelse, men dog at kirken fortsat også var vielsesmyndighed.

Ulempen ved den nuværende retstilstand findes især, hvor man ud fra luthersk teologisk
tradition mener at kunne vie en fraskilt i ganske særlige skyld-situationer, men hvor præsten
er overladt til at være dommer i folks ægteskabssager, hvad en præst hverken har uddannel-
se eller tid til. Fra et gammelluthersk standpunkt må det beklages, at situationen har medført
en indbygget tendens til at sige enten ja til alle (hvad der er klart uluthersk) eller at sige nej
til alle (hvad Bekendelsesskrifterne udtaler sig imod).

Fordelen ved den nuværende retstilstand i folkekirken er, at spørgsmålet er blevet et rent te-
ologisk spørgsmål: Finder jeg som præst ud fra Skriften og mit præsteløfte, at det er rigtigt
at vie fraskilte ? Gør jeg det ikke, kan jeg sige nej med god samvittighed uden at skulle søge
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om det og med loven i ryggen. Det er nu blevet et rent teologisk spørgsmål, hvor der tidlige-
re var meget jura og stat/kirke-forhold inde i billedet. Derfor har der også været kirkepoli-
tisk fred om spørgsmålet i hele dette århundrede. Teologisk er det derimod stadigvæk et
svært spørgsmål. Det kommer frem, hvis man sammenligner vor folkekirkelige situation
med situationen i den teologisk konservative, stærkt konfessionelt-lutherske kirke i USA,
Lutheran Church-Missouri synod – en fri kirke med et par millioner medlemmer. Her søger
man bevidst at værne om ægteskabet ud fra klassisk luthersk tradition. De har ingen folke-
kirkelig sammenhæng at tage hensyn til og USA har borgerligt ægteskab, men det teologi-
ske problem er lige så brændende for dem som for os: ΑPerhaps no area of congregational
life has left pastors and parishioners alike with such an uneasy conscience as the marriage in
their midst of persons who, as far as it is possible to determine, are divorced for reasons not
permitted by God=s Word≅
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