Afdøde, tidligere departementschef i kirkeministeriet, Preben Espersen, omtalte i sit
anerkendte værk, ’Kirkeret’ den højesteretssag, der i slutningen af ’80erne fandt sted i
Norge, og som handlede om samme emne, som den sag, der d. 16. marts 2017 løber af
stabelen ved Højesteret i Danmark.
Staten i vort broderland ville på det tidspunkt tvinge et nyt ritual igennem i kirken –
borgerne protesterede, og de norske brødre viste deres vrede, og sagen endte – som det nu er
sket i Danmark – ved Højesteret i Oslo.
Borgerne tabte sagen, og den daværende procesfuldmægtig, højesteretsdommer Jens Edvin
Andreassen skrev i sin harme over udfaldet bogen: ’Konge, rigsrike og lokalmenighed’ – en
dybdeborende argumentation i forsvaret for den lokale, kristne menigheds
selvbestemmelsesret – især i rituelle anliggender. Dette værk om sognemenighedens
forfatningsretlige stilling står som et vidnesbyrd mod den danske stats aktuelle overgreb
med hensyn til det lokale menighedsråds ret til at bestemme, hvad der foregår i dens kirke.
Som denne sag i Danmark i det tidlige forårsdage i 2012 og i samme sæson ved Højesteret
2017 drejer sig om bl.a. menighedsrådslovens § 38 stk. 2 – sådan drejede sagen sig i det
norske efterår i 1989 om kirkeordningsloven 32 b. Her påpegede den norske
procesfuldmægtig på det særlige punkt i bogstav b, som han myndigt betegnede som ’den
sproglige forståelse af lovens klare tekst. Den norske menighedsråds-tekst ligner i sin
krystalklare fremstilling den danske. Den lyder sådan: ”Menighedsmødet afgør alle sager
om indførelse af en ny, godkendt liturgi.
”Dette skal forstås sådan,” forklarer bogens forfatter (og det er som om hans ord giver
genlyd helt ind i Højesteretssalen i København): ”Intet nyt ritual kan indføres i den
lokale sognemenighed, uden at dette er udtrykkeligt vedtaget på et menighedsmøde”
(kap. 3, s.81) Procesfuldmægtigen slutter: ”Regeringen har ikke i sin magt at påtvinge
den enkelte menighed et nyt ritual. Her har menighedsmødet den fulde og hele
afgørelsesmyndighed…”
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