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Per Lønning ble født i Bergen 24. februar 1928 og døde 86 år gammel 21.
august 2016. Han var sønn av Førstefullmektig Per Lønning (1898–1974) og
Anna Gurine Strømø (1895–1966). Per Lønning var eldst og overlevde sine
søsken Andreas (1929–2014), Sunniva (f. 1934–1985) og Inge (1938–2013).
I juni 1951 ble han gift med sin kjære Ingunn, født Bartz-Johannessen (f. 1929).

Per Lønning var et multitalent som blendet sin samtid, og var med på å
prege norsk kulturdebatt fra 1950-årene av. I sin selvbiografi som han skrev
i 1971, 43 år gammel, forteller han selv at ”et utall av artikler og anmeldelser
spratt fram av skrivemaskinen”.1 En kjapp opptelling av bøker og artikler
fra hans hånd, bortsett fra avisartikler, teller om lag 600 titler. Bøkene alene
favner mer enn en hyllemeter. Blant bøkene finner vi hans to doktor-
avhandlinger fra Universitetet i Oslo, henholdsvis i teologi og idéhistorie.
Han har også skrevet flere større vitenskapelige monografier, utgitt på an-
erkjente, internasjonale forlag.

Lønning var en kunnskapsrik og begavet debattant og så menn pole -
miker. Tidlig utviklet han en teologisk utgangsposisjon som ga ham sikkert
grunnlag til å ta itu med omtrent hvilket som helst spørsmål, det være seg
Kinsey-rapporten (1956) eller ulike ytringer fra den litterære eliten i Norge,
eller kultur- og religionspolitiske spørsmål. Under studentopprøret i slutten
av 60-årene stilte han beredvillig til debatt på ”teach-in” på Blindern, overfor
et tusentalls ganske kritiske studenter, og svarte munnrapt for seg. I den store
offentligheten var han kjent og anerkjent, men også omstridt. 

Per Lønning var en formidabel biskop, og for voksne folk framstår han
fortsatt slik. Spør enhver samfunnsorientert person i landet om å nevne navnet

1. Per Lønning, Fra Bergen til Borg, Land og kirke, Oslo 1971, 155.



på tre biskoper, da er nok han blant dem. Det sier mye om hans gjennomslag.
Han var jo også velegnet å parodiere. Det er mange som ga bidrag her, og
det gjorde Per Lønning også mer elsket. Forsonlig er det også å vite at han
selv skoggerlo fornøyd over Trond Kirkvaags treffsikre parodier av ham.

Blottende ung, 21 år gammel sto han klar med sin fremragende teo logiske
embetseksamen, ivrig etter å ta fatt på de oppgaver som kom hans vei. De
var i første omgang beskjedne, slik det normalt er for nyutdannede. Han av-
tjente verneplikt i feltprestkorpset, stiftet familie og gjorde deltids prestetje-
neste i Lilleborg menighet i Oslo. På uvanlig kort tid fullførte han sin
doktorgrad i teologi om Søren Kierkegaard, med et lite stipend fra Menig-
hetsfakultetet og bolig hjemme hos foreldrene i Bergen, med vikartjeneste i
ulike menigheter i Bergensområdet – og korte stipendopphold i København.
Lønning disputerte 27 år gammel i 1955 med avhandlingen Samtidighedens
Situation. En studie i Søren Kierkegaards kristendomsforståelse.2 Johan B.
Hygen, nylig tiltrådt som professor i etikk ved Det teologiske fakultet, hilste
den meget unge Per Lønning under disputasen slik: ”Det er alltid en glede å
møte et overbevisende vitenskapelig talent. I sin avhandling ‘Samtidighedens
Situation’, dokumenterer dagens doktorand en intelligens, en arbeidsevne og
en tankens utholdenhet som gjør vitenskapens haller til hans naturlige hjem.”3

Per Lønning ønsket likevel å bli prest. Men, slik arbeidsmarkedet i
kirken var da, var slikt arbeid vanskelig å få på fulltids basis. Derfor tiltrådte
han i stedet som lektor på Statens lærerhøgskole, etter et lengre Amerika-
opphold som ungdomsdelegat ved Kirkenes Verdensråds generalforsamling
i Evanston 1954, foreslått av biskop Eivind Berggrav. Per Lønning deltok
siden engasjert i internasjonalt mellomkirkelig arbeid. 

Stillingen på Lærerskolen ga også en ukentlig studiedag på UB, og den
nyttet Lønning til å utforske en filosof som åndelig sett ikke var helt ulik
Kierkegaard, Blaise Pascal. Tiden ble nyttet godt. Skolen ga et semester fri,
og Lønning dukket pånytt opp i Gamle festsal og disputerte igjen, men nå
for den filosofiske doktorgraden med avhandlingen Tro og Tanke hos Blaise
Pascal. En idéhistorisk studie, i november 1959.4

2. Per Lønning Samtidighedens Situation. En studie i Søren Kierkegaards kristendomsfor-
ståelse, Forlaget Land og Kirke, Oslo 1954. Ved doktordisputasen 5. Mai 1955 fungerte
professor Paulus Svendsen som første ordinære opponent og Johan B. Hygen som Op-
posisjonene ble offentliggjort i Norsk Teologisk Tidsskrift Nr. 1 1956, 1–55.

3. Samtidighedens situation,Opposisjonsinnlegg ved cand.theol. Per Lønnings disputas for
den teologiske doktorgrad 5. mai 1955. Av Paulus Svendsen og Johan B. Hygen, NTT
1956, 23.

4. Per Lønning, Tro og Tanke hos Blaise Pascal. En idéhistorisk studie, Land og Kirke,
Oslo 1958. A.H. Winsnes opponerte 26. November 1959, innlegget ble trykt i Tidsskrift
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Nå ble vitenskapens haller ikke Per Lønnings hjem før lenge etterpå.
Det var ikke bare Eivind Berggrav og andre kirkelige ledere som hadde opp-
daget talentet. I mange deler av det norske samfunnet så man hans evner og
energi og hans kunnskapsbaserte, retoriske kvaliteter. Ikke før hadde han på
svært få år samlet erfaringer som menighetsprest og som lærer på lærer-
skolen, så ble han invitert av Høyre til å stille på sikker plass i stortingsvalget
1958. Da han disputerte for annen gang, satt han allerede på Stortinget, og
ble blant de store rikskjendisene. Han inntok stortingsplassen sammen med
den noen måneder yngre 29-åringen Kaare Willoch, og de fyrte sammen
slagferdig løs i opposisjon – bortsett fra intermessoet som Lyng-regjeringen
noen uker rystet norsk politikk med – inntil han ble domprost i Bergen 1965
og dernest biskop i det nyopprettede Borg bispedømme i 1969, bare 41 år
gammel. Lønning var rett mann på rett plass, var det mange av oss som
tenkte: Ung, analytisk og slagferdig åpnet han veien til en ny start i Den
norske kirke, syntes vi som hadde opplevd en Kennedy.

Han syntes eslet til å være biskop, og trivdes med den merkelige multi -
taskingen som en slik oppgave kan være: Administrativt foresatt og faglig
og åndelig inspirator for drøyt hundre menigheter, med ansatte og frivillige,
dessuten talsperson for kirken til offentligheten og til nasjonale, regionale
og kommunale myndigheter, samt medansvar for kirkeledelse og interna-
sjonal kontakt. Lønning mestret disse oppgavene suverent. Med kjapp om-
løpsfart hadde han alltid ryddet skrivebord, og var klar til samtaler og
oppgaver i møte med dem som søkte ham. Det kan nok tenkes at dette lyktes
så vel at rollen og mannen smeltet sammen. Under minnesamværet fortalte
iallfall sønnen Per Øystein at iblant kunne besøk av bestefar hjemme hos
dem formmessig ligne mest på en bispevisitas. 

En viss fjernhet til hverdagslivets alminnelige erfaringer kunne vi se
høsten 1979, da det var kunngjort polstreik, og folk løp fra pol til pol for å
sikre seg edle dråper. Da offentliggjorde Per Lønning en artikkel om striden
mellom de to leirer i Den norske kirke, og til tross for forsiktige innven -
dinger fra redaksjonen av Kirke og Kultur, sto han på tittelvalget sitt: ”Fra
pol til pol”! Slike valg får jo smilet fram. – Og viser kanskje at det
sammensatte og begavede mennesket han var, kunne streve med å forbinde
seg med andres spontane reaksjoner. Han hadde selv så mye å fare med, og
iblant virket det som om det store arkivet han bar med seg, av lest og tenkt,
simpelthen var i meste laget å slå opp i.

Kanskje var det disse motsetningene han bar med seg, som også grunnla

for teologi og kirke 1960, s. 65–72.
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hans gjennomslag som megakjendis i 60-årene? Han kunne være høytidelig
og litt fjern, men lekte hele tiden med en språkbruk som nærmet seg mo-
derne og lett. Blant alle de gamle som bar samfunnet i 60-årene, med
tyngden etter krigshistorien, var Per Lønning den aller yngste, og ble et tegn
på fornyelse. Samtidig orienterte han seg jo mot de eldre og behersket deres
stil og tanker med suverenitet, og kanskje forble han aller mest i samtale
med den generasjonen.

Bak fasaden, som skjulte en nokså innadvendt sjenerthet, fant mange av
oss et varmt menneske. Jeg ble innkalt til ordinasjonssamtale av den nylig
tiltrådte unge biskopen i 1972. Langt fra å eksaminere meg i troen, slik
enkelte av hans kolleger drev med, spurte han om hva som hadde interessert
meg i studiene, og fortalte selv, med tanke på oppgaven som prest, hvor
verdifullt han hadde opplevd det å besøke gamle og syke i domkirkesognet
i Bergen. Dét hadde gjort inntrykk på ham, og han anbefalte slik innsats. Da
ordinasjonen skjedde desember samme år, var min mor dødssyk, og kunne
delta bare med hjelp av ambulansetjeneste. Uten noen fakter trådte Ingunn
og Per Lønning til og arrangerte en stor og minnerik feiring av ordinasjonen
for alle som ville komme, hjemme hos seg. 

Mange minnes slike likefremme, medmenneskelige initiativ fra det unge
bispeparet.

Bispegjerningen tok slutt med et brak. Per Lønning gikk av i protest da
Stortinget liberaliserte abortloven i 1975. Han gikk da inn i en usikker tilvær-
else, gjorde vikartjeneste som prest i Oslo og som gjesteprofessor ved Aar-
hus universitet i 1976. I 1977 ble han kalt til en stilling som dosent, senere
professor, i kristendommens idéhistorie ved Det teologiske fakultet, Uni-
versitetet i Oslo. Dette var for øvrig en stilling som visstnok i sin tid fikk
sin profil da de gamle ved fakultetet nettopp hadde begavelser som Per
Lønning i bakhodet, når de arbeidet for å få hjemmel til denne stillingen.

Som kollega på Det teologiske fakultet på 70-tallet fant Per Lønning sin
rolle og funksjon uanstrengt. Han deltok i fakultetets hverdag, og løste opp-
gavene som kom i hans vei, trivdes åpenlyst sammen med studentene i klas-
serom, i veiledning og på faglige ekskursjoner – vel bereist som han var.

Samtidig med de tunge vervene han måtte aksle, var Per Lønning uvanlig
aktiv som publisist og vitenskapsmann. Bare grovt å telle opp og angi om-
rådene han dekket i sin faglige produksjon vil raskt overgå den tidsrammen
vi har. Han etterlater seg kort sagt en umåtelig arbeidsinnsats, gjennom tall-
rike bøker fra hjerteområdene hans. Først og fremst en stripe av prekensam-
linger, dertil et knippe av essaysamlinger om brennende spørsmål i
skjærings feltet mellom teologi, kirke og samfunn. 
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I tillegg kommer bokstavelig talt hundrevis av vitenskapelige artikler og
andre bidrag til å belyse teologiske grunnspørsmål, liturgiske spørsmål –
Lønning var særlig interessert i liturgi og ga også mange bidrag til og om
salmeskatten. Ulike etiske spørsmål ble analysert og bearbeidet. Per Lønning
var tidlig ute med miljøengasjement, naturist som han selv var. Han bann-
lyste røyking før de fleste andre, og tok til orde for forstandig naturforvalt-
ning tidlig på 70-tallet. Etter at han tiltrådte som forskningsprofessor ved
Det Lutherske Verdensforbunds forskningssenter i Strasbourg i 1981, der
han fungerte fram til 1987, med permisjon fra stillingen ved Universitetet i
Oslo, ledet han i seks år en økumenisk forskergruppe som publiserte tallrike
skrifter til temaet skapertro og naturforvaltning, sammenfattet blant annet i
boken Creation – An Ecumenical Challenge? fra 1989.5

Forskningsvirksomheten ved dette sentret ga også grobunn for Per Løn -
nings store verk der han analyserer og gir eget bud i forhold til sin samtids
Gudsforståelse i Der begreiflich Unergreifbare. ”Sein Gottes” und modern-
theologische Denkstrukturen6. Verket er omfattende lagt opp, med start i den
moderne ateisme, med røtter i tysk opplysningsfilosofi fram til amerikansk
Gud-er-død-teologi. Han går videre og tar tak i metafysikk-spørsmålet, fra
Albrecht Ritschl og Lunda-teologien, til den dialektiske teologi. Dernest ser
han ut i den store verden og henter inn blant annet diskusjonen i moderne
katolsk teologi, med skikkelser som Hans Küng og Edward Schillerbeeck.
Han tar videre for seg prosessteologien og bidragene til gudslære i empirisk
språkfilosofi og drøfter saken inngående med Ingolf U. Dalfert, før han tar
for seg de fire store, Wolfhart Pannenberg, Eberhard Jüngel, Jürgen Molt-
mann og Karl Rahner med inngående analyse og diskusjon, der han til sist
gir eget bud på hvordan ”Gud” kan ”tenkes” i møte med talen om den skjulte
Gud og Gud i åpenbaringen, og satser på det lite belastende ordet ”Vor-
stellung” – forestilling.7 Uttrykket ”Gudsforestilling” gir både rom for
åpenbaringen – at Gud forestiller seg selv, og for menneskers egen tenkning,
som bringer seg selv til uttrykk gjennom å forestille seg ”Gud”. I dette verket
profilerte Per Lønning sitt bidrag til teologien, idet han bygger på sine

5. Per Lønning, Creation – An Ecumenical Challenge? Reflections issuing from a study by
the Institute for Ecumenical Research Strasbourg, France, Mercer University Press,
Macon GA, USA 1989.

6. Per Lønning, Der begreiflich Unergreifbare. ‘Sein Gottes’ und modern-theologische
Denkstrukturen, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1986, 385.

7. ”Mit ‘Vorstellung’ ist faktisch die Bedeutung des Bildlich-Anschauliche bestätigt – und
zugleich die mit dem Akt des Vorstellens verbundene bewusste Verarbeitung desselben.
Indirekt ist damit auch die Rolle des Denkens bedacht worden, jedoch unter Hervorhe-
bung seiner Funktion als Hinweis auf ein Mehr-als-denkbar-zu Denkendes.” Ibid.
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doktoravhandlinger og øvrige vitenskapelige produksjon, og gir et konsent-
rert bidrag til fornyelse av sin samtids Guds-tenkning. 

Lønning var kombinasjonens mester. Han forente og smeltet sammen
sin forståelse av den lutherske tradisjon med det han ellers lærte, av Søren
Kierkegaard, Blaise Pascal og samtlige moderne aktuelle teologer, kanskje
såmenn i en vedvarende indre samtale med sin egen læremester Ole
Hallesby, slik han forsiktig antyder i sin selvbiografi, der han sluttelig knyttet
seg til en ny-ortodoksi.8

Per Lønning avsluttet sitt yrkesliv ved å motta fornyet valg til biskop i
1987, denne gang i hjembyen Bergen, der han gjorde tjeneste inntil 1994,
da han gikk av med pensjon.

Per Lønning ble gammel, syntes han selv. Det var vondt for ham å ta av-
skjed med sine yngre søsken, og han syntes at det å ikke å kunne bidra til
samfunnsdebatten lenger, var kleint. 

Hjertelaget beholdt han. 
Etter at hustruen Ingunn i alle år førte huset med varm og kyndig hånd,

ble hun i høy alder lite bevegelig, og kunne ikke fortsette som før. Da trådte
Per i karakter på ny måte, gjorde innkjøp og ivaretok hverdagslivets opp-
gaver. Det var ikke akkurat her hans største begavelse lå, men oppgavene
tok han trofast.

Sist vi var sammen, avduket vi portrettgalleriet, inklusive bildene av Per
og Inge, der vi viser tidligere lærere på Det teologiske fakultet. Galleriet
hadde fått ny plassering i bygget. Der kom han, tydelig ikke helt bekvem
med sammenstimlingen av tidligere kolleger og venner, og han så litt ufor-
stående på meg. Prodekanen ville så føre ham til bilen etter akten, og gikk
med ham ned trappen for å kjøre ham hjem. Men da kom Per rusende opp
trappene igjen og sa, jammen Kjetil, jeg kjente deg ikke riktig igjen, og så
hilste han hjertelig, før han tok avskjed. 

Det gode mennesket slo gjennom, som så mange ganger, og i møte med
så mange medmennesker. 

Vi lyser fred over vår kjære Per Lønnings minne.

8. Fra Bergen, 92f.
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