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Menneskevenninnen
Oslos biskop Kari Veiteberg mener forskjellene blir 
borte når vi går sammen rundt juletreet i kirka. Da spiller 
det ingen rolle om du sover i en seng eller på gata. 
Tekst: EVA KYLLAND Foto: ODA HVEEM OG PRIVAT

Kari Veiteberg forbe-
redte hverdagsmesse 
i senteret hos Kirkens 
Bymisjon. Da ringte en 
fra Kirkerådet.

– Han sa at de hadde 
valgt meg til biskop i Oslo. Med én gang 
vi var ferdige med å spise suppe, sto 
NRK der, forteller Kari. Hun fortsatte
som bymisjonsprest i tre måneder 
til. Søndag 17. desember i fjor ble hun 
vigslet til biskop i Oslo domkirke. 

Frigjøringsteolog Kari Veiteberg 
kjenner sterkest forpliktelser overfor 
gatefolket. De har lært henne om uten-
forskap.

– Jeg har møtt kirka sammen med 
folk som har opplevd stadig å bli over-
sett, som har fått utallige dører i fleisen. 
Det gjør noe med et menneske når det 
om og om igjen blir sett på som et pro-
blem, ikke en ressurs. Du er en sak, det 

blir hele tiden gjort vedtak på deg.
Hun arbeidet 15 år i bymisjonen, nær 

tre av dem i Bergen. Som gateprest kom 
Kari tett på rusmiljøet. I en appell valgte 
hun å hilse fra folkene sine: «Dere må 
ikke se på oss som dyr i zoologisk hage.»  

– Takket være alle dem som har delt 
sine livshistorier med meg, har jeg nok 
fått evnen til å se menneskene. Og der-
for er jeg her, for å formidle menneske-
verdet, sier Kari langsomt, med trykk 
på hvert ord.     

– I første Mosebok står det: «Og Gud 
skapte mennesket i sitt bilde.» De 
ordene betyr at hvert menneske jeg 
møter, har et gjenskinn av Gud. På gata 
er det både unge og gamle, men jeg 
synes det er like meningsfullt å møte 
mennesker på alders- og sykehjem. 

Karis far fikk Alzheimer og hadde det 
bra på sykehjem. Men også der merket 
hun raskt hver gang noe ble uverdig. 

Kari ble opptatt av hvordan vi skal møte 
mennesker med demens.

– Da jeg var sammen med faren min, 
visste jeg nøyaktig hvilke sanger og 
vers fra Bibelen, som han hadde inne 
i seg. Hvis jeg sa; «så blir de stående 
disse tre,» fortsatte han; «tro, håp og 
kjærlighet.» Det handler om å være 
vár for hvert menneskes unike histo-
rie. Hvordan kan du og jeg få kontakt? 
I bymisjonen forsøkte jeg å lete fram 
områder, hvor mennesker kunne være 
sammen som likeverdige.

Fra 2000 feiret hun julaften annet-
hvert år i Tøyenkirken i Oslo sammen 
med omtrent 120 mennesker. Dit kom 
også Karis mann og de to barna deres. 
Hun er ikke i tvil om at det har gitt dem 
noe verdifullt.

– Juletregangen i kirkerommet der er 
magisk. Tenk å synge «Vi klapper i hen-
dene» sammen med den mangfoldige 
forsamlingen. Det har gitt meg noen 
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1964
Her er Kari tre år 
gammel og sitter på 
en kjelke, selv om 
snøen glimrer med 
sitt fravær.

1969 
døtrene, (fra venstre) 
Kari, Jorunn, Åse og 
Anne på mors fang.

veldig morsomme indre julebilder. Der 
og da opplever jeg at forskjellene blir 
borte, hvem som hjelper hvem, at noen 
sover i seng og andre på gata. Kanskje 
har jeg fått en forsmak på himmelen.

Et raust menneske, blir Kari kalt. Hun 
mener at ingen skal være alene på jul-
aften med mindre de ønsker det. Siden 
så mange trekker seg tilbake med fami-
lien, blir det synlig hvem som ikke har 
noen å feire jul sammen med.

Hun ønsker fortsatt å oppleve jul med 
mange ringer rundt treet, men som 
biskop kan hun ikke henge like mye på 
Oslo S. Desto mer kommer Kari til å 
ivre etter å vise ansatte i kirka veier til 
kontakt med ulike mennesker. 

Sta og sterk er andre ord som blir 
brukt om Kari Veiteberg. Under inter-
vjuet med Tande-P i NRK radios 
«Ferievikarene» i sommer, fikk Kari 
lyst til å fortelle om barndommens 
eksotiske båtturer til Bergen. Tande-
P stoppet henne: «Du er biskop. Jeg er 
programleder.» 

I NRK fjernsynets intervjuprogram 
«Torp» i fjor høst ville Kari snakke 

om det hun har tatt doktorgrad på: 
«Kunsten å framføre gudstjeneste.» 
Torp ble med og spurte hvorfor Kari har 
tatt mellomfag i teatervitenskap. 

I kirka og teateret møtes fortsatt men-
nesker ansikt til ansikt. Teolog Kari 
ønsket å lære av skuespillerfaget. Hun 
vil snakke om Gud og mennesker så folk 
forstår. Også i gudstjenesten liker hun 
best å være på gulvet. De som er der, 
kan sammen skape og delta.  

Mon tro om Kari Veiteberg har noen 
felles gener med Pippi Langstrømpe; 
«det har jeg aldri prøvd før, så det tror 
jeg sikkert at jeg kan klare.»

For omtrent ett år siden uttrykte Kari 
med stor frimodighet sin tro på at hun 
ville bli en god hyrde i bispedømmet. I 
vinter og vår gjorde hun alt i jobben for 
første gang. Og den har tatt alle døgnets 
24 timer. Det mest krevende har vært å 
forstå organisasjonen, å finne ut hvem 
som har ansvar for hva. 

– Prostene og prestene, menneskene 
som bor i Heggedal og Høybråten, alle 
skal kjenne at de har en biskop. Det er 
krevende, utfordrende og litt gøy.  

De ansatte på kontoret her i bispe-
gården sier «vi er her for å støtte deg», 
og jeg er heldig som har en svært 
kompetent stab. 

Hun henter nye krefter fra å gå på tur, 
stirre i veggen, og best – se utover havet. 
Fjernsynet kan være bra å ty til, i sitte-
liggestilling med et teppe til å varme 
sliten kropp. 

– Jeg liker godt å være alene. Andre 
vil nok mene at jeg er utadvendt. 

57-åringen vekker ikke oppsikt i 
gatebildet. Ikke før du ser henne inn 
i øynene, der ligger følelser vakkert 
utenpå. Hun gjør seg ikke til. Uttaler
hvert ord grundig, med verdighet og 
autoritet, men virker ikke skrem-
mende. Bevisst bevart dialekt får det til 
å føles feil å sitere annet enn på nynorsk. 
Stemmen er kraftfull, dyp, mange nyan-
ser – også tynn, sårbar og glad. 

Kari ble født på Stord i Sunnhordland 
det året den første kvinnelige presten 
ble ordinert i Norge. Foreldrene var 
innflyttere og arbeidet på lærerhøy-
skolen. Fire døtre kom i løpet av 12 år, 
Kari er nest yngst. Barnehage fantes 

Karis liv

Biskop Kari Veiteberg 
ble født på Stord 4. 
februar 1961. Hun 
ble ordinert til prest 

lengst i Kirkens 

Det gjør noe med et menneske når 
det om og om igjen blir sett på som et 

problem, ikke en ressurs.
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1988 
Giftet seg med trønderen 
Rolv Nøtvik Jakobsen, 
som er teolog og forfat-

bildet er fra 2013, på sølv-

samme brudekjole.

1996 
sønnen Anders og tre 
år senere datteren 

operasanger. Hun stu-
derer kriminologi.

ikke, familien hadde hushjelp.
– Vi bodde i et gult hus ved stranda. 

Om morgenen etter barnetimen sprang 
jeg ut. Opp til noen på min alder. Så fant 
vi på ting. Det var veldig fritt. 

Kari kunne når som helst stikke 
innom pappa på sløyden. Han var for-
mingslærer, opptatt av kunst, en un-
drende mann, nysgjerrig på alt som var 
nytt. Mamma var en myndig lekkvinne, 
i mange år medlem i Bjørgvin bispe-
dømmeråd og Kirkemøtet. 

«Utdann dere og bruk kunnskapen,» 
sa foreldrene. Det var tillatt å tenke
selvstendig og stille spørsmål. En 
grunnsannhet var at alle mennesker 
fortjener respekt. Tro og liv gikk hånd 
i hånd.

– Hver dag så jeg sjø, øyer, fjell og 
isbreen Folgefonna. Det var vidt og 
grønt og helt stille. Horisonten var lang. 

Det høres ut som paradis. Kari har 
lukket øynene, armene tegner land-
skapet, mens hendene sprer lave hytter 

og hus utover. 
Hun var tidlig klar over at en gang 

skulle hun dra fra Stord. Hun ville ha 
flere å diskutere politikk med, for «hva 
skal vi gjøre med verden»? 19 år gam-
mel dro hun til Oslo og Det teologiske 
fakultet, da trengte Kari mer kunnskap 
om teologi. 

Da hun kom hjem på ferie, trodde 
stordabuene at hun studerte til prest. 
Etter hvert fant Kari ut at «ja», sånn ville 
hun bruke utdannelsen. Da hun 
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2000
Har arbeidet 15 år i Kirkas 

-

2000-2009, deretter gate-
prest i Bergen, så tilbake i 

skulle ordineres til den første faste job-
ben, i 1992, skjedde det i Nidarosdomen.   

Året etter ble Norges første kvinne-
lige biskop Rosemarie Köhn vigslet. Det 
regner Kari som et av høydepunktene
i Den norske kirkes historie. Et kvart 
århundre senere sto biskop Kari på 
prekestolen i Oslo domkirke og talte  
i kongeparets gullbryllup: «Takk for at 
de fortalde oss, folket, om kampen. Det 
er mange som strevar, mange som må 
vente, mange lever i skjul og kjempar 
og drøymer om full godkjenning og 
aksept. At kongeparet heldt ut, gir mot 
og styrke.»

Sonja og Harald holdt sin kjærlig-
het skjult i ni år, før de fikk Kong Olavs 
aksept. Kari er glad for at mennesker av 
samme kjønn nå er velkommen til å bli 
viet som ektepar i kirka. 

Hennes egen mann, Rolv Nøtvik 
Jakobsen, møtte Kari Veiteberg da 
de studerte teologi sammen. Nå bor 
de på Sørenga med Oslofjorden som 
nærmeste nabo. Én gang i uka året 
rundt tar Kari morgenbad der.     

– Rolv og jeg liker å gjøre mye 
sammen. Vi tar tog i stedet for å ha bil, 
da kan vi lese underveis. Vi er gode til å 
se og bekrefte hverandre. Som personer 
er vi ulike, og det er veldig ok. Konkur-
ranse har vi aldri opplevd, noe jeg kaller 
flaks. Ja, han tåler at jeg har blitt biskop. 
Det er liksom «vi» hos oss. Rolv trenger 
å få lese sine bøker, og jeg trenger å få 

være meg. Vi gir hverandre rom, må 
ikke være sammen hele tida. Det tror 
jeg har vært med på å bevare kjærlig-
heten, og gløden. 

 «Det viser seg jo, når ting blir for ille, 
så må vi prøve å le litt. Så humor, ja, det 
er alvorlige greier, men jeg tror det er 
viktig,» sa hun i portrettet i NRK Dags-
revyen lille julaften i fjor.

– Jeg elsker havet, og med årene har 
jeg forstått at vi som er oppvokst ved 
det, ofte har noe til felles. Det handler 
om et lynne og en humor. Vi sier det 
som det er. Er rett på. Jeg har meldt 
meg inn i Det nynorske kystkvinne-
laget. Vi er tre medlemmer.

Om ti år kan Kari bli pensjonist.
– Jeg liker det engelske uttrykket «to 

grow old». Pensjonister er de viseste i 
landet vårt. Ofte glemmer vi det. Når 
vi slutter å arbeide, er vi egentlig topp 
kvalifiserte.

Drømmene hennes for fremtiden er 
påvirket av at foreldrene fikk en hard 
alderdom.

– Hvis jeg blir dement, håper jeg å få 
beholde en slags mykhet, og at jeg ikke 
skifter personlighet veldig. Det er jeg 
litt spent på. Ellers håper jeg å få gå på 
bortoverski. Jeg liker ikke sånne ned-
overski.

Hun ler høyt og godt.
    Å få sitte og se på havet står øverst 

på ønskelisten, og gå på teater, og lytte 
til musikk. 

– Jeg liker alt! Både den musikken
som kan gi ro, og sånn jeg bare må 
danse til. Ungene mine og jeg danser 
hoppe opp og ned dans. Det liker jeg 
veldig godt. Yndlingssalmen har blitt 
«Bred dina vida vingar» av Lina Sandell.
Den er god å finne vern i, både for 
henne og andre. 

Jesus er hennes største forbilde, for-
teller hun.

– Bibelen har blitt brukt til å holde 
folk nede, og til å sette folk fri. Jesus sa 
fra om urett, og han fikk mye kjeft.

Kari Veiteberg fikk ekstra mye 
oppmerksomhet da hun i 2013 sammen 
med kolleger overnattet i en park. Oslo 
bystyre hadde vedtatt forbud mot å 
sove på offentlige steder. Kari mente 
at det gikk verst ut over fattige gjes-
ter. Hun utelukker ikke at biskopen i 
Oslo også kan komme til å begå sivil 
ulydighet. 

2017
17. desember blir Kari Veiteberg 
vigslet til biskop i Oslo bispe-
dømme, som første kvinne. Det 

og Bærum, og de landsdekkende 
døve- og feltprostiene. 

Jesus er mitt største 
forbilde, han sa fra 

om urett, og han fikk 
mye kjeft.




