EN TYSK FOLKEKIRKE UNDER TO DIKTATURER
Thüringens evangeliske Kirke under nazismen og under kommunismen i Stalin-tiden
Af sognepræst Bendicht Mader, Tårs
Dette emne blev jeg opmærksom på under et 12-dages kursus på TPC/Præstehøjskolen, afholdt i Weimar aug.
2007, i delstaten Thüringen i det tidl. DDR/Østtyskland.
Til et ophold i Weimar hører en tur til den tidl. KZ-lejr Buchenwald. Rundvisningen her var ved teologen Thomas
A. Seidel (f. 1958), som tillige fortalte om sine studier over Thüringens Kirke i nazitiden og under kommunismen.
På grundlag af Th.Seidel’s disputats har jeg læst om emnet, som stiftet gav mig studieorlov til i 2009.

Over ”Luther- og Bachbyen” Eisenach i
Thüringen hæver
middelalderborgen
Wartburg sig. Her sad
Martin Luther 1521-22 i
beskyttelsesarrest, og
benyttede tiden til at
oversætte Det nye Test.
til tysk.
Iflg. sagnhistorien blev
Wartburg grundlagt 1067
af Ludwig der Springer.
Wartburg kunne således
fejre 900-års jubilæum i
1967. Thüringen var da
en del af DDR.
I den anledning fik
Thüringen besøg af en
sovjetisk delegation. Den
var under ledelse af chefen for den civile forvaltning under den sovjetiske militæradministration af
Thüringen (SMATh) i tiden efter det nazistiske styres fald 1945 til DDR’s oprettelse i 1949,
gardegeneralmajor Iwan Sosono-witsch Kolesnitschenko (1907-84).
Han skrev 1976/77 sine erindringer om tiden i Thüringen (udg. af SED i Erfurt 1984), og mindes
her også hvordan landsbiskoppen over Thüringens ev. luth. Kirke 1945-1970, Moritz Mitzenheim
(1891-1977) ved jubilæumsfesten 1967 til de udenlandske delegerede fortalte om en lang række tilfælde, hvor kirken havde fået hjælp fra SMATh. Den sovjetiske general slutter: ”Alene optællingen
af de gange, SMATh havde imødekommet landsbiskoppens ønsker, giver et indtryk af, at han ikke
sjældent var vor gæst; og på den måde kunne han lære os sovjetmennesker nærmere at kende og
blive en ven af Sovjetunionen”.
Når Kolesnitschenko havde al magten i Thüringens civile forhold, kan der umuligt være tale om
venskab mellem to jævnbyrdige.
Og var dette såkaldte venskab mellem landsbiskop Mitzenheim og sovjetfolkene til gavn for Thüringens ev. luth. Kirke mere overordnet betragtet?

Spørgsmålet kan belyses ved at følge Mitzenheim i hans mangeårige virke som protestantisk gejstlig i Thüringen.
Mitzenheim blev ordineret som præst i okt. 1914 i hjembyen Hildburghausen i det sydlige Thüringen. Første Verdenskrig var da begyndt, men Tyskland var endnu et Kejserdømme. I de protestantiske dele af Det Tyske Rige havde monarkerne siden Reformationen biskoppelige funktioner,
gjaldt som ”summus episcopus”, og præsterne tjente deres landsherre og staten som trofaste embedsmænd.
Da det tyske Kejserrige efter fire års krig så nederlaget i øjnene, abdicerede Kejser Wilhelm II d. 9.
nov. 1918 – de øvrige monarker i Riget gjorde det samme.
Perioden 1920-1933
Thüringen bestod af otte små Hertug- og Fyrstendømmer med hver sin selvstændige kirke. Fra Det
theol. Fakultet ved universitetet i Jena kom allerede i nov. 1918 initiativet til en samling af kirkerne
i Thüringen. Det skulle ske inden den thüringske enhedsstat var dannet, for den tegnede til at få en
landdag og regering, hvor den politiske venstrefløj havde stor magt. Partierne på venstrefløjen var
stærkt kritiske overfor kirken.
Thüringens ev. Kirke blev formelt stiftet d. 13. febr. 1920. (Landet Thüringen grundlagt d. 1. maj
1920.) Fra 1921 var Kirkens centrale forvaltning i Eisenach, i den herskabelige villa ”Pflugensberg”.
Kirkens øverste gejstlige blev forh. overhofprædikant og generalsuperintendent i Altenburg Wilhelm Reichardt. I stedet for biskop fik han den mere folkelige titel: landsoverpræst. Han var præses
for Landskirkerådet.
Det folkelige var en bærende tanke i Thüringens Kirkes teologiske grundlag. Alle voksne medlemmer kunne optages på valglister til valget af kirkens øverste forsamling, kaldet Den Kirkelige Landdag, i stedet for synode. Valget af de ca. 50 gejstlige og læge medlemmer skete efter parlamentariske regler. I den første Kirkelige Landdag hørte medlemmerne til i tre omtr. lige store grupper: Det
Kristelige Folkeforbund med de konservative konfessionelle lutheranere og pietister; Thüringens
Folkekirkeforbund med de teologisk liberale; Enighedsforbundet med repræsentanterne for den kirkelige midte.
Skønt dybt uenige i kristelige lærespørgsmål og tidens politik, kunne grupperne mødes i begrebet
”folkekirke”. Staten var i h.t. Weimar-forfatningen fra aug. 1919 religiøst neutral. På baggrund af
uroen i samfundet og det politiske liv så den selvstændige Kirke i Thüringen det som sin væsentligste offentlighedsforpligtelse at pleje det folkelige fællesskab, og være hævet over politisk partidannelse. Det kunne dog vanskeligt høres anderledes end som politisk vendt mod den ”folkeødelæggende” marxistiske klassekampstanke.
M.Mitzenheim var medlem af Det Kristelige Folkeforb. Som de fleste andre, der var begyndt som
præster i kejsertiden, havde han svært ved at forlige sig med at være præst i et pluralistisk samfund,
hvor kirken var løst fra staten.
På det økonomiske felt fortsatte Kirken dog gennem 1920-erne at være forbundet med landet Thüringen, bl.a. m.h.t. præsternes løn. Under den økonomiske krise i begyndelsen af 1920-erne var kirkens forhold ofte til debat i Landdagen. Partierne på venstrefløjen udtrykte her stor modvilje mod
kirken, som de opfattede alene som den borgerlige stats moralvogter. Der foregik en regulær ”kulturkamp” mod kristendommen og kirken.
I betragtning af de meget forskellige holdninger hos grupperne i Den Kirkelige Landdag kunne Kirkens forfatning af 10. okt.1924 kun blive et kompromis. Det skinner tydeligt igennem i § 3:
”Thüringens ev. kirke er i h.t. sit væsen og sin oprindelse en kirke af den lutherske bekendelse. Den
vil være et hjemsted for evangelisk frihed og tålsomhed. Bekendelsesgrundlaget i de hidtidige

landskirker vedbliver at være uberørt af lovgivningen. Den lutherske bekendelse beholder samme
gyldighed som inden sammenlægningen”.
Kirken havde en relativt rolig tid i midten af 1920-erne, da Thüringen havde en borgerlig regering.
Mitzenheim blev 1917 præst i Saalfeld, 1929 i Eisenach.
Da i 1929 en ny økonomisk og politisk krise brød ud, kom et markant ryk mod højre i Thüringens
politiske liv. I jan. 1930 fik en nazist første gang i Tyskland en ministerpost: forvaltningsjuristen
Wilhelm Frick som Thüringens justits- og undervisningsminister.
Forinden var i 1927 valgt to nye grupper ind i Thüringens Kirkelige
Landdag: 7 fra De Religiøse Socialister, bl.a. præsten Erich
Hertzsch fra Eisenach (1902-95); 3 fra ”Forbundet For En Tysk
Kirke”, som var antisemitisk og afviste Det gl. Test.
Ved den tid dannedes ”Kirkebevægelsen Tyske Kristne”(DC) af to
unge præster i det østlige Thüringen: Siegfried Leffler og Julius
Leutheusser. Som mange andre mente de, at den dybe nød og
elendighed, som var i Tyskland efter nederlaget i Første
Verdenskrig, kun kunne overvindes gen-nem religiøs fornyelse. I
deres spekulationer gik nationalt og kristeligt i ét og var præget af
stærk antisemitisme og racistiske ideer. I et skrift af Leutheusser fra
1934 læses bl.a.: ”Tyskernes rige er for os en lignelse på det evige
Guds Rige. ... Derfor er der i Det Tredje Rige brug for en menighed
af tyske mennesker, i hvilken Jesu budskab om Guds Riges sejr
forkyndes som kraft til opfyldelse af vores tyske opgave. ... For os
var det som om Kristus gik gennem Tyskland og Hitler var hans
mund”.
Leffler og Leutheusser begyndte som præster i Bayern i 1925, men det er uden tvivl § 3 i Thüringens Kirkes forfatning, som fik dem til i 1928 at søge ansættelse i Thüringen. Samme år blev de
medl. af nazist-partiet.
Perioden 1933-1945
D. 30. jan. 1933 blev Hitler udnævnt til Tysklands rigskansler. Otte dage inden var der valg til Thüringens Kirkelige Landdag. ”Forbundet For En Tysk Kirke” var forenet med DC, og fik 16 pladser;
De Religiøse Socialister fik 6.
De politiske magtforhold i Tyskland ændrede sig nu hurtigt, og forfølgelsen af kommunister og jøder var begyndt.
I Thüringens ev. Kirke begyndte et forløb, hvor DC overtog magten.
For DC var det nærmest en trossag at komme De Religiøse Socialister til livs. Ved den Kirkelige
Landdags møde d. 5. maj 1933 lykkedes det DC at trænge De Religiøse Socialister ud, idet alle støttede det lovforslag, at ”den som repræsenterer den marxistiske verdensanskuelse, kan ikke være
præst i Thüringens ev. Kirke”. Dertil vedtog Den Kirkelige Landdag en lov, som bemyndigede
Landskirkerådet til at træffe afgørelser ud over det gældende lovgrundlag. Således ophævede Den
Kirkelige Landdag reelt sin magt. Derpå besluttede Landskirkerådet, af hvis 9 medl. endnu kun 3
var DC, at landsoverpræst Reichardt skulle have titlen: landsbiskop. Den passede bedre til DC’s
ideer om ledelse ud fra førerprincippet.
Den tyske stat forordnede valg d. 23. juli 1933 til alle valgte råd i alle evangeliske kirker i Tyskland. I en radiotale aftenen før anbefalede Hitler, den frafaldne katolik, at stemme på kandidater fra
DC. I de fleste kirker fik DC absolut flertal i de ledende råd. (Undtagen i Hannover, Württemberg
og Bayern) I Thüringen fik DC 46 pladser i den Kirkelige Landdag.

Den organiserede modstand mod at DC regerede kirken begyndte med at præsten Martin Niemöller
i Berlin-Dahlem d. 11. sept. 1933 stiftede Præsternes Nødforbund. Også præster fra Thüringen
meldte sig ind.
I jan. 1934 gik landsbiskop Reichardt på pension, 62 år gammel. Ny landsbiskop fra maj 1934 var
Martin Sasse, medl. af nazist-partiet og DC.
Den første ”Rigs-Bekendelsessynode” afholdtes d. 29.-31. maj 1934 i Barmen. Fra Thüringen deltog præsterne Ernst Otto og Gerhard Bauer. I Thüringen stiftedes d. 27. juni 1934 en selvstændig
bekendelsessammenslutning: ”Det Lutherske Bekendelsesforbund i Thüringen”. Her kunne også
lægfolk være medl. Præses var E.Otto, præst i Eisenach.
En anden bekendelsessammenslutning stiftedes i Thüringen d. 22. juni 1937: ”Wittenberger Forbundet” med præsten Oscar Ziegner som ledende skikkelse. Grundstammen i det forbund var præster med tilknytning til teologen Fr. Gogarten.
Forfølgelsen af jøderne nåede et foreløbigt højdepunkt i ”Krystalnatten” d. 9. nov. 1938.
Fremtrædende medl. af DC i Thüringen mente tiden nu var inde til at kirken engagerede sig direkte
i den anti-jødiske kamp. Den ikke ukendte professor i NT ved univ. i Jena Walter Grundmann udarbejdede en plan for et ”Institut til udforskning og fjernelse af den jødiske indflydelse på det tyske
kirkelige liv”. Det begyndte sit virke d. 6. maj 1939 med en højtidelighed på Wartburg. Med årene
blev den tyske stats og nazist-partiets interesse for kirken og DC mindre og mindre. Idet jøderne
blev brugt som fjendebillede, skulle dette Institut bl.a. bruges til at styrke DC’s anseelse hos nazistpartiet og den tyske befolkning.
Landsbiskop Sasse døde i aug. 1942. Først i marts 1943 tiltrådte hans efterfølger: den fanatiske nazist Hugo Rönck. I.h.t. en præsidiallov udstedt af Landskirkerådet d. 6. april 1943 var hans embedstitel: kirkepræsident. I okt. 1944 smides han ud af nazist-partiet p.g.a. utilstedelig optagethed af
egen ære i krigstid.
Vdr. ”Det Lutherske Bekendelsesforbund”: Dets ledende skikkelser E.Otto og G.Bauer fratages i
1938 af Landskirkerådet deres præsteembeder og forlader Thüringen. Ny leder var fra nov. 1938
præsten Gerhard Säuberlich. Han indkaldtes til hæren i maj 1943, hvorpå Mitzenheim blev præses.
I marts 1945, da det var tydeligt at det nazistiske Tyskland ville tabe krigen, antog Rönck egenmægtigt titlen: landsbiskop. Det protesterede Bekendelsesforbundet imod.
Perioden 1945-1949
I h.t. de allierede magters aftale skulle
Thüringen høre til den sovjetiske
besættelseszone. Dog be-gyndte
amerikanske styrker d. 1. april 1945
besættelsen af Thüringen fra vest.
D.16. april var hele Thüringen besat.
(Det nazistiske Tysklands formelle
betingelsesløse kapitulation var først
d. 8. maj 1945 i Berlin-Karlshorst.)
Eisenach overgav sig d. 6. april. D.
10. april mødte tre af Eisenachs
præster op på Thüringens ev. Kirkes
forvaltning i ”Pflugensberg” som
repræsentanter for de kirkelige
grupper i opposition mod DC:
M.Mitzenheim som repr. for Det

Luth. Bekendelsesforbund; E.Hertzsch som repr. for De Reli-giøse Socialister; Gerhard Kuhn som
repr. for Wittenbergerforbundet.
Mellem dem og Rönck og andre medl. af det DC-styrede Landskirkeråd begyndte et trægt forhandlingsforløb. Rönck nægtede at erkende, at hans tid som landsbiskop var udløbet. D. 30. april arresteredes han af amerikanerne. Samme dag formulerede Mitzenheim et udkast til en nødlov vdr. nydannelse af Landskirkerådet. Stedfortræderen for den arresterede DC-landsbiskop var indlagt på Eisenachs Diakonissestiftelses hospital. Her fik han af Mitzenheim forelagt nødlovsudkastet, som han efter nogen tøven underskrev d. 2. maj. D. 3. maj sendtes bud til den amerikanske militærregering i
Weimar om dannelsen af en ny Kirkeregering. D. 4. maj udsendtes følgende erklæring til oplæsning
fra prædikestolene: ”På grundlag af præsidialloven af 6. april 1943 har stedfortræderen for præsidenten/landsbiskoppen for Thüringens ev. Kirke d. 2. maj udstedt en lov, gennem hvilken der atter
er dannet et Landskirkeråd. ... ”.
I læ af den amerikanske besættelse var det ingen sag at vinde ”kirkekampen”. Magtskiftet i Landskirkerådet søgte den nye landsoverpræst Mitzenheim at begrunde med en ”kreativ” fortolkning af
en lov, som var udstedt under nazi-herredømmet, og derfor nu efter amerikanernes magtovertagelse
ugyldig. At der således var tvivl om lovligheden af det nye Landskirkeråd, blev ved at forfølge rådet
og Mitzenheim som en ond ånd.
Som præsident for en ny civil regering i Thüringen indsatte amerikanerne d. 9. juni socialdemokraten Hermann Brill. Han havde været i KZ-lejren Buchenwald. Det gav håb hos Thüringens indbyggere om at besættelsesmagten ville forblive amerikansk.
Mitzenheim ønskede for alt i verden at fastholde kirkens selvstændighed i forhold til statslige, politiske og militære myndigheder. Men for at kunne handle uafhængigt måtte kirken være troværdig
og Landskirkerådet ubelastet. Det var dog vanskeligt, idet det var velkendt, at der var flere nazister i
Kirkens tjeneste i Thüringen end i andre tyske landskirker.
Hverken fra amerikanerne eller Thüringens forvaltning var udsendt direktiver ang. ”afnazificering”.
Der var uenighed om hvor omfattende den skulle være. Ved møder med statslige embedsfolk indså
Landskirkerådet dog, at det forventedes, at det foretog en ”afnazificering”. Bekendelsespræsten
Walter Zimmermann, som var indtrådt i Landskirkerådet, erklærede ved møde d. 26. juni 1945, at
det for kirken er vigtigt ”ikke at have nogen åbne flanker”.
Kort efter skete afgørende ting på den politiske scene. Amerikanerne agtede at holde aftalen vdr.
besættelseszonerne. D. 2. juli 1945 begyndte de tilbagetrækningen fra Thüringen; d. 16. juli var besættelsen overtaget af SMATh. Gardegeneralmajor Kolesnitschenko blev chef for SMATh’s civile
forvaltning.
Straks d. 17. juli afsatte SMATh H.Brill, og indsatte som ny regeringspræsident den borgerligt-konservative Rudolf Paul. Brill’s kommunistiske fjender i Thüringen havde hermed vundet en ”etapesejr” i magtkampen på den politiske venstrefløj; og nu fulgte en skærpelse af den ”antifascistiske
klassekamp”. Det blev tydeligt, at ”afnazificeringen” skulle bruges som et personalepolitisk redskab
til en omfattende samfundsændring.
R.Paul udstedte d. 23. juli 1945: ”Forordning vdr. renselse af den offentlige forvaltning for nazi-elementer”. Landskirkerådet så i øjnene, at den gjaldt analogt for Kirken. I de følgende måneder overvejedes hvordan den kunne gennemføres mest ”personaleskånende”. Således gik man også frem i
Thüringens forvaltning.

I nov. 1945 vedtog Landskirkerådet at danne en
”Spruchstelle”(et ”domsafsigelsesnævn”) til at granske de
enkelte tilfælde. Ved sidste møde før jul 1945 vedtog
Landskirkerådet Kirkens selvren-selseslov: ”Lov om
efterprøvning af præstestanden og forvaltningen i
Thüringens ev. Kirke (Ren-selsesloven). Af 12. dec. 1945”.
Til at føre den ud i livet blev sammensat et ”lille” udvalg:
præses: juristen Walther Doering; repr. for præsterne:
superintendent (provst) Paul Dahinten (formand for
Præsteforeningen); repr. for Landskirkerådet: E.Hertzsch.
Når sager vdr. præster behandles, delta-ger præsten
Johs.Hertel. (Han havde 1939 af Landskirkerådet fået
frataget præstestillingen.) Ved behandling af sager ang.
andre kirkeligt ansatte, deltager en kirkeembedsmand.
Nu følte Landskirkerådet at presset mod det var lettet. Som
en krone på værket fik landsoverpræst Mitzenheim tilbudt
titlen: landsbiskop. Den ville have større autoritet over for
statslige myndigheder og SMATh.
Et indtryk af arbejdet i ”Spruchstelle” med Kirkens selvrenselse giver ”Superintendent-konferencen” (provstemøde) d. 6.-7. marts 1946 i Eisenach. Forinden var den unge jurist Gerhard Lotz
(1911-81) d. 20. febr. vendt tilbage til Kirkeforvaltningens retsafdeling. Han havde stor indflydelse
ved konferencens forberedelse, og kom til at spille en nøglerolle i Thüringens ev. Kirke mange år
frem. Han var begyndt i Kirkens forvaltning 1938, men var ikke nazist. Efter krigsfangenskab i
Vesten var han på vej til fangelejr i Sovjetunionen, men blev løsladt ved Mitzenheim’s mellemkomst. Han var Mitzenheim taknemlig i mange år.
Beretningen ang. ”Spruchstelle” var det overladt til P.Dahinten at afgive, som bl.a. sagde: ”Indtil nu
er afsagt over 100 ’Sprüche’. Den som havde frygtet en bølge af opsigelser, disciplinærstraffe og
forflyttelser, må i dag konstatere, at frygten var uberettiget”. Til sidst sagde Dahinten på alle
”Spruchstelle”-medlemmernes vegne i en samlet bedømmelse bl.a.: ”’Spruchstelle’ har fået et dybt
indblik i en autoritativt ledet Kirke, og indtrykket er rystende. F.eks. lavede et tidl. medl. af Landskirkerådet spionarbejde for Gestapo, og et andet medl. kaldte på den verdslige arm over for oppositionelle præster og ansøgte om flere udvisninger af Thüringen end Gauleiteren bevilgede”.
En så åben kritik blev aldrig udtrykt igen. Mitzenheim søgte at undgå en udstilling af hvor ekstremt
”ødelagt” Thüringens ev. Kirke havde været under DC’s styre.
Noget nær en kirkeregeringskrise brød ud efter en anonym artikel i det partiuafhængige dagblad
”Abendpost” i Weimar d. 21. maj 1946. Det hævdedes her bl.a. sarkastisk, at den personaleansvarlige landsbiskop Mitzenheim intet har foretaget sig for at fjerne gamle nazister; men da deres virke
truede med at blive for belastende for Kirken, fik de tilkendt luftforandring, og som belønning dertil
ro til at dyrke kål og kartofler. Hvordan kan en sådan præst give trøst til et lille partimedlem, som
uden at have været aktivist har mistet sin beskedne stilling? Afnazificeringen af Kirken må derfor
betros en statsligt bemyndiget.

Landskirkerådet redegjorde for ”sandheden” over for
Thüringens præsidentembede, men fandt det bedst også
at søge dialog med den egentlige magthaver: general
Kolesnitschenko. Mitzenheim kom til møde d. 6. juni
1946 ”med frygt og bæven” – medbringende en
talmæssig oversigt over Kirkens afnazificerings/selvrenselsforanstaltninger. Dertil kom et opklarende
indlæg i Thüringens kirkelige søndagsavis ”Glaube und
Heimat” d. 16. juni.
Her blev oplyst lavere tal end over for SMATh: Af
Kirkens i alt ca. 800 præster var 84 opsagt. Men af disse
fik 44 lov at fortsætte som konstituerede, da de på
troværdig vis har udtrykt deres modstand mod nazismen
og DC. Indlægget skulle have en beroligende virkning
internt i kirken.
En trussel mod Landskirkerådet kom endda fra
”Spruchstelle”. Som uafhængigt nævn mente man selv
at kunne tage sager op, såsom medl. af Landskirkerådet.
Det satte Mitzenheim sig kraftigt imod, da det så ville
komme frem i lyset, at han en kort tid i 1933-34 selv var
DC.
Fra mødet med Kolesnitschenko kunne Mitzenheim
berette for Landskirkerådet, at der ingen planer var om
en statskommissær. Men der forlød intet om, at rygdækningen fra SMATh var forbundet med en
alvorlig ”afpolitiserings-opfordring”.
Mitzenheim fik endv. den ære at tale i radioen i forb. med valgene til de kommunale råd d. 8. sept.
og Thüringens Landdag d. 20. okt. 1946. Her var ikke kun partier, men også organisationer opstillet. Kandidaterne fra disse kunne repræsentere SED, som var dannet ved sammenslutning af SPD og
KPD i april 1946. Der skete således en ”forvridning” af styrkeforholdet mellem partierne.
I radioen bestræbte Mitzenheim sig på (uden censur) at klargøre Kirkens stilling ”over” partierne.
Han synes dog ikke at have erkendt, at Kirkens ”neutrale” politiske stilling var til ugunst for de
trængte borgerlige partier over for SED.
I ”Glaube und Heimat” hævdedes til sidst, at ”Kirken har gjort alt for at rense Kirken og at sikre
evangeliets rene forkyndelse på ny”. Kirken har i denne forbindelse ”hverken ladet sig lede af politiske [og åbenbart heller ikke af teologiske], men i første række af kirkelige synspunkter”. Alligevel
er alt blevet foranlediget ”for at leve op til de berettigede ønsker fra besættelsesmagten og de statslige myndigheder”.
Her klinger forestillingen om de to rum igennem: Kirke og Stat. Hensynet til hvad der var gavnligt
for Kirken som institution og lydigheden mod staten blev bestemmende for hvorledes landsbiskop
Mitzenheim og Landskirkerådet regerede Thüringens Kirke mange år frem. Det var så at sige prisen
for at være ”en ven af Sovjetunionen”.
Men det betød jo ikke, at det holdt op med konflikter indenfor Kirkens egne rækker, og med udefra
kommende angreb på ”åbne flanker”.
Perioden 1949-1958
Tolerancen over for kirken forsvandt da SED fra 1949 blev et parti som det sovjetiske kommunistparti, og stalinismen og konflikten med Vest-magterne skærpedes.

D. 7. okt. 1949 oprettedes den Tyske Demokratiske Republik (DDR). Alle masseorganisationer føjedes ideologisk sammen med staten og SED (”Gleichschaltung”) – på nær kirken. I h.t. DDR’s forfatning art. 41 ”nyder hver borger fuld tros- og samvittighedsfrihed”, men at kirken som trossamfund var uafhængig, og de otte landskirker i DDR ligestillet med landskirkerne i Forbundsrepublikken Tyskland i ”paraplyorganisationen” EKD (Evangelische Kirche Deutschlands – opr. 1948), var
en nagende torn i øjet på DDR’s magthavere.
Ved SED’s partikongres i juli 1950 krævede generalsekretær W.Ulbricht, at al undervisning i
DDR’s skoler og højere læreanstalter skulle ske på grundlag af marxismen-leninismen. Kirken gjorde indsigelse, men staten holdt fast ved sit monopol på holdningsdannelse i samfundet – uanset art.
41 i forfatningen.
For at hjælpe den marxistisk-leninistiske verdensanskuelse til eneherredømme indledtes en kampagne mod kirkens ungdomsarbejde, kaldt ”Junge Gemeinde” (JG). Fra sommeren 1952 var kampagnen særlig indædt. Med offentlige beskyldninger for at være håndlangere for amerikansk imperialisme søgtes JG sat i dårligt lys, og det var påskud for med alle midler at hindre deres møder. Her
hjalp funktionærer fra den statsstøttede ungdomsorg. FDJ med (Freie Deutsche Jugend). Også det
kristne studenterarbejde ved de højere læreanstalter søgtes bragt til ophør; men Mitzenheim var
utrættelig i sin støtte til kirkens ungdom, og protesterede kraftigt over for de statslige myndigheder.
En vis lettelse kom efter Stalins død d. 3. marts 1953. Fra Sovjetunionen indløb i maj besked om at
høre op med hårdhændede begrænsninger af JG’s virke; som ”hovedkampmiddel mod kirkens og de
gejstliges reaktionære indflydelse” skulle i stedet satses på ”dygtigt gennemtænkt oplysnings og
kulturarbejde”.
Et møde mellem ledende kirkefolk i DDR, bl.a. Mitzenheim, og ministerpræs. Otto Grotewohl og
andre ministre fandt sted d. 10. juni 1953. I et Kommuniqué blev statens forhold til kirken fastlagt;
men formuleret i almene vendinger af statens repræsentanter, og således åbent for vilkårlig tolkning
fra statens side.
I bestræbelsen på at frigøre ungdommen fra kirken fandt staten og SED i 1954 på at genoplive ”Jugendweihe”, en tradition begyndt i 1852, plejet i Fritænkerbevægelsen. Efter undervisning i livs- og
samfundsemner på videnskabeligt, ateistisk grundlag i ”Jugendstunden” afholdes en højtidelighed
samme søndag som kirkens konfirmation, hvor højdepunktet er aflæggelsen af et løfte.
For reguleringen af forholdet mellem kirken og staten i de følgende år var det ikke uvæsentligt, at
G.Lotz, Thüringens Kirkes chefjurist og Mitzenheims nærmeste rådgiver og fortrolige, i marts 1955
lod sig hverve af Stasi som hemmelig medarbejder. Han anerkendte DDR som sin øvrighed, og forpligtede sig til i samråd med Stasi ved sin indflydelse at gøre kirkens ledelse mere statsloyal, og om
muligt sætte splid mellem landskirkerne i EKD – og indenfor DDR.
I begyndelsen deltog kun få i Jugendweihe, men i efteråret 1957 manede Ulbricht til at arbejde for
en kraftig forøgelse af tilmeldingerne.
I alle landskirker i DDR var standpunktet, at hvis man deltog i denne ateistiske højtidelighed udelukkede man sig selv fra konfirmation. Denne principielt rigtige enten-eller-holdning grundede sig
hos kirkeledelserne på tillid til medlemmerne, som endnu udgjorde ca. 75 % af borgerne. Trods Jugendweihe gav kirken dog mulighed for konfirmation efter en vis tid med deltagelse i menighedens
liv. Da der imidlertid blev truet med, at manglende Jugendweihe betød udelukkelse fra videregående uddannelse m.m., gav mange unge og deres forældre op over for presset. Mange fandt derfor det
var nødvendigt med en opblødning i kirkens standpunkt. I Thüringens Kirkes Synode i jan. 1958
sagde superintendenten i Weimar Ingo Braecklein, at det er ubarmhjertigt mod de trængte forældre
og børn ”at lægge det åg på dem, at vi stiller dem over for enten-eller”. Han var i kontakt med Stasi
fra aug. 1956.

DDR-statens stærke anti-kirkelighed sidst i 1950-erne havde også anledning i storpolitiske forhold.
Efter at Vesttyskland i foråret 1955 var optaget i NATO hørte Sovjetunionens principielle støtte til
Tysklands genforening op. Når Tyskland endegyldigt var delt, behøvede DDR ikke tage hensyn til
fælles-tyske interesser. Nu kunne det fælles-tyske EKD bekæmpes åbent, og landskirkerne i DDR
blev bl.a. beskyldt for at være ”agenter for Adenauer-regimet”.
I 1956 var kirkelige ledere fra DDR, bl.a. Mitzenheim, til flere møder med indenrigsmin. Maron for
at forklare sig og give forslag til hvordan forholdet mellem staten og kirken kunne bedres. Men fra
statens side blev det gjort klart, at for at komme videre var det nødvendigt at kirken afgav en loyalitetserklæring over for staten og løste sig fra EKD.
Hertil kom at der i febr. 1957 mellem Vesttysklands regering og EKD blev indgået en
”militærsjælesorgskontrakt”. Den indebar at den evangeliske
præstetjeneste i Bundeswehr organiseres og finansieres af
Forbundsrepublikken, men i praksis varetages af kirken. Skønt kun
landskirkerne i Vest-tyskland var forpligtede på ”kontrakten”,
tolkede DDR’s regering det som kirkens støtte til Vest-tyskland og
NATO, og forræderi mod den egne stat. Så afbrød DDR
forbindelsen til EKD, og be-gyndte et spil under overfladen for at
få kirken i DDR til at gøre det samme. Her havde G.Lotz er-klæret
sig rede til at spille med.
En ny række møder mellem repræsentanter for kirken og staten
fandt sted i sommeren 1958. En ufravigelig betingelse fra statens
side var at EKD ikke måtte være repræsenteret i den kirkelige
delegation.
D. 2. juni tilbød ministerpræs. Grotewohl et møde. Han havde
indenrigsmin. Maron og to embeds-mænd ved sin side.
Mitzenheim repræsenterede alle landsbiskopperne i DDR, og
havde to provster og en kristen smedemester med sig.
G.Lotz havde formuleret hovedpunkterne i Mitzenheims tale. Indsigelserne over for staten var udtrykt meget mildt, og om kirken og hver kristen blev bl.a. sagt, at de ”også i den socialistiske stat er
forpligtet til legalitet og loyalitet”. Lotz’ taleudkast sluttede med at kirken ville fremme DDR’s konsolidering som stat, og han lod dets ordlyd tilflyde repræsentanter for DDR-staten. Således havde
Mitzenheim i praksis afgivet en loyalitetserklæring.
Ved udvalgsmøder herefter blev det klart, at staten ikke ville tolerere flere beskyldninger for forfatningsbrud m.h.t. forkyndelsesfrihed og samvittighedstvang; og at kirkens eneste chance for bedring
i sin situation var at afgive en omfattende loyalitetserklæring.
Det endelige møde var d. 21. juli 1958. Mitzenheim havde udover de nævnte en biskop mere med
sig. Grotewohl erklærede, at sagen skulle afsluttes denne dag, da han ikke havde mere tid det næste
halve år. Kirkens forslag til en fælleserklæring blev fejet af bordet; i statens ”kommuniqué” erklærede kirkens delegation sig enig i, at de kristne ”respekterer udviklingen mod socialisme og bidrager
til den fredelige opbygning af det folkelige liv”. Staten lovede blot selvfølgeligheder såsom at hver
borger nyder fuld tros- og samvittighedsfrihed, og at religionsudøvelse uden forstyrrelse står under
republikkens beskyttelse, hvilket i forvejen var garanteret kirken i forfatningen. Med kirke-medlemmernes forpligtelse til loyalt statsborgerskab havde SED omsider fået kirkens loyalitetserklæring
uden at yde noget virkeligt til gengæld.
Den lille kirkelige delegation, som var de af staten tålte samtalepartnere, blev af staten holdt frem
som ”kirkens repræsentanter”. Men repræsenterede de virkelig kirken? Fra EKD og mange andre
kom heftig kritik af ”Kommuniqué”et af 21. juli 1958 – hvorimod SED’s ledelse med tilfredshed

konstaterede, at kløften mellem de folk i kirken, som var hhv. ”fjendtligt negative” og ”fremskridtsorienteret positive” over for DDR-staten, var blevet dybere.
Det viste sig f.eks. i landskirkernes standpunkt vdr. konfirmation vs. Jugendweihe. I Thüringen
måtte kirkens ledelse erkende, at de havde overvurderet medlemmernes standhaftighed overfor statens pres. Mitzenheim ønskede at fastholde enten-eller-standpunktet, og var bedrøvet over at flere
og flere medlemmer af Synoden og Landskirkerådet tænkte på at opgive det. I nov. 1958 besluttede
Synoden, at ”Kirken konfirmerer alle døbte børn, som af forældrene er sendt til kirkelig undervisning”. I rundskrivelsen fra febr. 1958 havde Mitzenheim skrevet, at afgørelsen ang. håndteringen af
konfirmation og Jugendweihe nu overlades til forældrene og deres børn ”i fuld frihed”. Enten-ellerstandpunktet blev også fraveget i Landskirken i Anhalt og Kirkeprovinsen Sachsen; de øvrige fem
landskirker i DDR fastholdt den hidtidige praksis.
SED havde i sin splittelsesbestræbelse vundet sin første afgørende sejr. I de nye bestemmelser vdr.
konfirmation måtte kirken tage hensyn til at Jugendweihe reelt var blevet en statsligt forordnet pligt.
Herefter var konfirmation ikke længere en kirkelig skik, men en virkelig bekendelseshandling.
Ifølge tyske kirkehistorikere undergår landsbiskop Mitzenheim’s kirkepolitiske holdning en ændring gennem årene. I første del af 1950-erne accepterede han DDR som rammen om kirkens virke,
uden dog at vige tilbage fra at gå i konflikt med staten vdr. JG og Jugendweihe. Men under indflydelse af Stasi-medarbejderen G.Lotz blev han fra 1958 bragt på linie med staten.
Selv fornemmede Mitzenheim øjensynligt ikke ændringen i sin holdning. Det skyldtes, at han forstod at begrunde den ud fra Luthers to-regimente-lære. I lyset af den søgte han i begyndelsen at sætte en grænse i forhold til staten - som i kirkekampens dage - for at sikre Kirkens uafhængighed.
Siden var det med støtte i den samme lære han forsvarede kirkens loyalitet overfor staten. Derved
var to-regimente-læren blevet en kooperations- og konvergenslære.
Den særegne statsloyale kurs i Thüringens ev. Kirke er gået over i kirkehistorien som den særlige
”Thüringer Weg”.
Til sidst lidt om landsbiskopperne i Thüringen efter Mitzenheim
DDR-statens ledelse så gerne at ”Thüringer Weg” kunne fortsættes. Derfor stræbtes efter at få indflydelse på hvem der indtog de øverste poster i Kirkens ledelse. Helst skulle det være personer som
var ”fremskridtsorienteret positive”, d.v.s. loyale over for DDR-staten.
Her viste den ikke ukendte ntl. ekseget W.Grundmann sig at være
rede til at hjælpe staten. Han varetog efter 1945 forskellige
kirkelige stillinger, bl.a. som præst; 1954 blev han rektor for
Thüringens Kirkes Kateketseminarium i Eisenach. I nov. 1956 lod
han sig hverve som hemmelig medarb. hos Stasi, frem for alt
p.g.a. dyb modvilje mod Bekendelseskirken.
I maj 1957 informerede Grundmann Stasi om, at en række
”fremskridtsorienterede” højere gejstlige havde dannet en
oppositionsgruppe. Med i gruppen var den velanskrevne, myndige
og teologisk velfunderede superintendent i Weimar fra 1950, Ingo
Braecklein (1906-2001). Han var i kontakt med Stasi fra aug.
1956. Ved slutningen af 1957 informerede Grundmann om, at
gruppen gjorde sig tanker om at overtage magten i Kirkens øverste
ledelse og afsætte landsbiskop Mitzenheim, for at Kirkens
regering så kunne ledes hen på en mere statsloyal linie.
Gennem 1957 forhandlede Stasi flere gange med Braecklein om
hvordan han kunne blive landsbi-skop i stedet for Mitzenheim.

Stasi måtte dog erkende at Mitzenheim nød stor anerkendelse i vide kredse.
I marts 1958 trådte oppositionsgruppen frem som en formel sammenslutning af ca. 40 gejstlige under navnet ”Weimarer Arbeitskreis”(WAK). Mange af medlemmerne var hemmelige medarbejdere
hos Stasi.
Da Mitzenheim med ”Kommuniqué”et af 21. juli 1958 viste, at han ville følge en statsloyal kurs,
ændrede WAK holdning til ham og blev hans støtte. Nu skulle Mitzenheim bruges til at fremme
WAK’s egne interesser.
WAK arbejdede målbevidst på at få Braecklein valgt til medl. af Landskirkerådet. Da et nyt medlem skulle vælges ved Kirkens synode 3.-6. maj 1959, sørgede Kirkens chefjurist og Landskirkerådsmedl. G. Lotz for, at Braecklein var eneste kandidat. Efter heftig diskussion blev Braecklein
valgt med to trediedeles flertal af Synodemedlemmerne. D. 20. maj 1959 blev Braecklein stadfæstet
som hemmelig medarb. hos Stasi.
I statens bestræbelser på at få de personer den foretrak valgt til de ledende stillinger i Kirken, var
det ikke kun Stasi, som udfoldede stor aktivitet, det gjorde også statens officielle myndigheder til
varetagelse af kirkelige sager.
Øverste centrale statslige myndighed var her ”forvaltningsmyndigheden under statssekretæren for
kirkelige sager” i Berlin. Denne forvaltningsmyndighed stod under DDR’s Ministerråd, og fik instruktion og blev kontrolleret af Arbejdsgruppen Kirkelige Anliggender i SED’s Centralkomite.
På mellemniveauet blev denne statsforvaltnings opgaver i hver Bezirk i DDR varetaget af Sektoren/Referatet Kirkelige Sager, som hørte under Bezirksrådets afdeling for indre anliggender. Denne
afdeling i Bezirksforvaltningen var under ledelse af stedfortræderen for formanden for Bezirksrådet.
( I juli 1952 blev landene, herunder Thüringen, og deres valgte landdage ophævet for herved at centralisere DDR-statens magt. Til at udøve statens magt blev indrettet 14 Bezirke. Landet Thüringen
indgik - stort set - i de tre Bezirke: Erfurt (som Eisenach med Thüringens Kirkes centrale forvaltning hørte under), Suhl og Gera.)
Det nederste niveau var i hver Kreds, hvor stat-kirke-forholdet blev varetaget af stedfortræderen for
formanden for Kredsrådet, eller dennes referent vdr. kirkelige sager.
Med Mitzenheims stadig højere alder blev spørgsmålet om hans afgang og den rette efterfølger mere og mere påtrængende. Fra 1963 var Braecklein Mitzenheims stedfortræder i gejstlige anliggender. Samme år lagde DDR-statens myndigheder sig fast på Braecklein som den foretrukne kandidat
til af efterfølge Mitzenheim. Da han i forhold til Mitzenheim var langt mindre ”folkelig”, blev det
anbefalet, at Braecklein allerede nu trådte mere frem for offentligheden for at være bedre stillet over
for evt. modkandidater.
I 1966 informerede Grundmann Stasi om, at Mitzenheim, nu 75 år, var begyndt at lide af mangel på
selvkontrol og hukommelsessvigt. Tiden var altså inde til at Mitzenheim trådte tilbage. Skete det ikke indenfor overskuelig tid ville hans foretrukne efterfølger Braecklein selv nærme sig pensionsalderen ved sin tiltræden.
D. 25. april 1970 valgte Thüringens Kirkes Synode Braecklein til ny landsbiskop. Braecklein var
eneste kandidat. 58 synodemedl. stemte for ham, 3 stemte imod, 3 stemmer var blanke. Han indsattes d. 15. juni 1970.
Braecklein var da 63 år, og DDR’s myndigheder begyndte igen at se efter en egnet efterfølger. I
1973 måtte det erkendes, at de som havde de bedste udsigter, var personer som blev bedømt som
”fjendtligt negative” i forh. til DDR-staten – heriblandt superintendenten Werner Leich (f. 1927),
medl. af Synoden fra 1960, 1970-78 vicepræsident.

Forskellige højere gejstlige i Thüringen blev af DDR’s myndigheder forsøgt bygget op som egnede
kandidater, frem for alt dr.theol. Walter Saft, lederen af Thüringens evangeliske Akademi, medl. af
Landskirkerådet fra 1975 .
Da den nye landsbiskop skulle vælges af Synoden gennem flere valgomgange sidst i 1977, havde
Landskirkerådet nomineret W.Saft; også W.Leich og en tredie kandidat var opstillet. Ved den endelige valghandling d. 11. dec. 1977 blev W.Leich valgt med 63 stemmer fra synodemedlemmerne.
Staten henregnede W.Leich til de ”politisk negative” kræfter i Thüringens Kirke. Siden 1972 var
han under overvågning af Stasi. Straks efter valget erklærede han, at ”Thüringer Weg” var til ende.
I 1960-erne var W.Leich med i en oppositionel gruppe, som om vejen kirkeledelsen var slået ind på,
erklærede: ”At kirken forholder sig taktisk, hvilket i enhver kirkepolitisk situation er uundgåeligt,
det har intet forjættende i sig, når det drejer sig om at fastholde tvivlsomme positioner”.
Fra statslig side blev det skønnet, at ”den nyvalgte biskop Leich vil være en vanskelig partner for
os, da det må antages, at han vil styrke falanksen af reaktionære biskopper i DDR”. Videre hed det
dog: ”Over for Leich må alle tegn på et spændt forhold mellem stat og kirke bringes til ophør. Han
må føle at vi accepterer ham”.
Men statens repræsentanter rettede nu deres bestræbelser mod at få det ”progressive” Landskirkeråd
til at tvinge den ”negative” landsbiskop ind på ”Thüringer Weg” (af 8 landskirkerådsmedl. havde 6
et loyalt forhold til staten).
Snart var statens repræsentanter dog ikke længere utilfredse med valget af W.Leich. I et internt notat fra nov. 1978 hedder det bl.a.: ”Biskop Leich har udviklet sig anderledes end man antog. Det har
ikke vist sig, at han er en mand imod os. Endnu holder han sig tilbage i alle sager. Det drejer sig om
at stabilisere Thüringens Kirke, således at Leich hurtigere finder sin position. For at det kan ske, må
de progressive kræfter opgive deres afventende holdning og styrke Leich i hans stilling som biskop.
Opgaven for de statslige myndigheder og alle kræfter i samfundet er at modarbejde alle grupper,
som danner sig imod Leich”.
W. Leich nåede som landsbiskop at opleve Tysklands genforening. I den anledning anbefalede han
menighederne at ringe med kirkeklokkerne på genforeningsdagen d. 3. okt. 1990. Det blev heftigt
kritiseret af grupper i Kirken, som stræbte mod en reform af DDR. (kilde: Wikipedia)
W. Leich gik på pension1992.
Herefter var landsbiskopperne: Roland Hoffmann 1992-2001; Christoph Kähler 2001-2009.
D. 1. jan. 2009 blev Thüringens ev. luth. Kirke fusioneret med den Ev. luth. kirke i Kirkeprovinsen
Sachsen (svarende stort set til delstaten Sachsen-Anhalt).
Denne nydannede Kirke har navnet: Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM).
Landsbiskop fra 29. aug. 2009 er: Ilse Junkermann (født 1957).
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