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Høringssvar angående Forslag til lov om konsekvenser ved afskaffelsen af 
store bededag som helligdag 
 
Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark kan ikke støtte lovforslaget og anbefaler, at 
regeringen trækker det tilbage. Vi har forståelse for, at ”regeringen finder, at der er behov 
for, at alle bidrager til vores fælles sikkerhed, og at der sker de nødvendige prioriteringer” 
(side 3), men anbefaler, at man i en så sjælden sag som at afskaffe en helligdag giver tid til 
besindelse og til at søge det brede samarbejde og forståelse både med Folketingets partier, 
arbejdsmarkedet og folkekirken. Vi tror, at der kan være alternative løsningsmodeller og 
finansieringer, som har større opbakning, og som på lignende vis understøtter det behov, 
som regeringen påpeger. 
Selvom det for regeringen kan opleves som et umiddelbart nederlag her og nu at følge en 
sådan anbefaling, kan det vise sig på sigt at være en styrkende sejr. 
 
Det er nævnt, at ”formålet med dette lovforslag er at sikre, at Store Bededag bliver en almin-
delig ekstra arbejdsdag” (side 3). Ordvalget er påfaldende i forhold til netop bededag, som i 
1686 blev indført af biskop over Sjælland, Hans Bagger. Han kaldte dagen Ekstraordinær 
Almindelig Bededag. Et andet påfaldende symbolsk forhold ved afskaffelse af bededag er, at 
argumentet handler om forsvar og krisetid. Udover at samle og afløse en række bededage, 
der var blevet indført i tidligere krisetider, var hensigten med netop indførelsen af Store 
Bods- og Bededag at besinde sig i tider med krise, krig, katastrofer o.a. i bøn til Gud. Nu 
skal bededag afskaffes som helligdag i forhold til dagens hensigt. Det virker dybt underligt. 
 
Når vi ikke støtter lovforslaget, handler det også om den manglende forståelse og respekt 
for folkekirkens indre anliggender, og dermed for den kristne historie og kulturarv. I for-
ståelse af ”indre anliggender” henholder vi os til den forståelse af såvel negativ afgræns-
ning som positiv afgrænsning jf. Kirkeret – almindelig del, Preben Espersen (1993, side 75-81). 
I forholdet stat-kirke har der siden Grundlovens indførelse i 1849 været en forståelse for, at 
Regering og Folketing har hørt folkekirkens parter, når der blev lovgivet om folkekirkens 
ydre anliggender og ved kongelig resolution fastsat regler for de indre anliggender. 
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Tidligere departementschef Henrik Nepper-Christensen har i et notat Den evangelisk-luther-
ske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten blandt andet udtrykt det 
sådan: ”Grundlovens § 4 fastslår for det andet, at den danske folkekirke understøttes af 
staten. Det er ikke nærmere uddybet i grundlovens tekst, hvad det vil sige, at folkekirken 
understøttes af staten. Det er op til lovgiver at bestemme, hvordan staten skal understøtte 
folkekirken. Men i den statsretlige og kirkeretlige teori er det dog den almindelige opfattel-
se, at der både kan være tale om økonomisk støtte og om anden støtte. Den økonomiske 
støtte kan hvert år ses på finansloven. Den anden støtte er det mere vanskeligt at præcisere. 
Men der er i tidens løb bl.a. peget på, at den er kommet til udtryk i: a) at lovgivningen respek-
terer de kirkelige helligdage, b) at der i folkeskolen undervises i kristendom og c) at kirkelig 
vielse og navngivning ved dåb også har almindelig juridisk gyldighed.” 
Som bekendt er folkekirkens ordning et velordnet anarki, som Hal Koch udtrykte det. Det 
kræver fingerspidsfornemmelse for historiens arv. Vedtagelse af dette lovforslag vil være et 
markant brud med hele denne tradition – og ikke understøtte regeringsgrundlagets udsagn 
om og syn på de kirkelige forhold. 
 
Vi bemærker, at lovforslaget rummer den ændring af lukkeloven, at ordet ”helligdag” skri-
ves ud af loven (side 23). Vi støtter ikke denne ændring og anbefaler, at ”helligdag” 
bevares som betegnelse i lukkeloven og angiver grundlovsdag i forlængelse heraf. 
 
De seneste ugers proces i denne sag har været præget af hastværk, som har umuliggjort en 
tillidsskabende inddragelse af flere relevante parter. Det er ikke ubetydeligt for den danske 
folkesjæl at afskaffe en helligdag. Den korte frist for høringssvar understreger dette. 
 
Som man kan finde politiske grunde til i denne krisetid at ofre en helligdag og omdanne 
den til en almindelig ekstra arbejdsdag, kan man ikke fortænke mange i den opfattelse, at 
dette lovforslag vil danne præcedens for politisk at gentage øvelsen, når en ny særlig situa-
tion måtte opstå. Derfor er det vigtigt, at en eventuel afskaffelse af en helligdag sker med 
bredest mulig opbakning og ikke kun gennemtrumfes af en snæver flertalsregering. 
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