
Ny biskop, vigslingsgudstjeneste 

10. september, 2017, Erkebispegården 

 

Deres majestet 

Kjære Herborg 

Kjære biskoper 

Kjære alle sammen 

 

Det er en stor glede for meg å få være med på vigslingen av 

ny biskop i Nidaros. En viktig og sentral rolle i vår by og vår 

region. 

 

Og endelig. Endelig. Etter 32 mannlige biskoper i Nidaros er 

det funnet plass til en kvinne.  

Det er 24 år siden Rosemarie Köhn ble den første kvinnelige 

biskopen i Norge. Det var på høy tid at også Nidaros fikk en 

kvinnelig biskop. 

 

Jeg er stolt over at vi i Trondheim har mange kvinnelige 

ledere. Herborg, velkommen til en viktig gjerning og til å 

være et viktig kvinnelig forbilde. 

 

Det har alltid vært et godt samarbeid mellom Kirken og 

Trondheim kommune. Vi har store verdier å forvalte og ta 

vare på. Jeg tenker selvsagt på Nidarosdomen og 

Erkebispegården, men ikke minst alt arbeid og samarbeid 

for befolkninga i vår by og bispedømme.  



Jeg tenker spesielt  på Trondheims innbyggere som både 

kommunen og kirken har et stort og viktig ansvar for. Vi 

deler ønske om å stille opp for mennesker som trenger 

fellesskapet og må samhandle for våre medmennesker.  Jeg 

gleder meg til å fortsette dette samarbeidet med ny biskop. 

Det blir spennende. 

Da jeg takket av Tor Singsaas trakk jeg fram uttrykket “å 

hoppe etter Wirkola”. Jeg døpte det om til “biskoppe etter 

Singsaas”. Et enstemmig kirkeråd kan neppe ta feil. Det 

kommer alltid nye, gode hoppere. Og du har lang erfaring, 

Herborg.  

Neste år er det 30 år siden du ble ordinert som prest, og 

alle disse årene kommer nok godt med i jobben som biskop 

for det viktigste bispedømmet av dem alle. 

 

Jeg vet at du er nysgjerrig på mennesker og at du opptatt av 

deres ve og vel. Det er et viktig utgangspunkt. Jeg håper 

også at du tar en aktiv del i samfunnsdebatten. Trondheim 

og Trøndelag trenger en åpen og engasjert biskop som tør å 

si fra, også om forhold som nødvendigvis ikke har med 

Kirken å gjøre. 

 

Jeg vet også at du er levende opptatt av 

pilegrimstradisjonene. Du har gått både hovedveien til 

Santiago de Compostela, St. Cuthberts Walk i Storbritannia 

og pilegrimsleden fra Hamar til Trondheim.  



Nå er en ny pilegrimsreise i gang for deg, og jeg håper at du 

finner deg godt til rette i den nye rollen. Trondheim 

kommune vil være en samarbeidspartner for deg i det 

arbeidet du nå går igang med. 

 

Jeg vil ønske deg lykke til, og gjør det med et sitat som også 

er hopp-relatert. Forfatter Erik Lerdahl har sagt: “Den som 

nyter svevet, lander som regel godt”. 

Så det er bare å nyte, Herborg. Spennende og viktige 

oppgaver ligger foran deg og vi ønsker deg alt godt i 

arbeidet. 






