
Solveig Fiske                   Hamar biskop 
 

Født:  26. oktober 1952 på Frei på Nordmøre                                                   

Gift: Guttorm Eidslott 

Utnevnt til biskop i 2006 

Solveig Fiske ble ordinert til prest i januar 1982.  

17. desember 2006 ble hun vigslet til biskop i Hamar bispedømme. 

Om hennes bakgrunn:  

Biskop Solveig Fiske tok teologisk embetseksamen ved Det teologiske 

menighetsfakultet i 1980, og Praktisk teologisk eksamen samme sted 

i 1981. Hun har senere fordypet seg i veiledning, familierådgivning, 

mekling og ledelse. Før hun ble biskop, arbeidet hun en tid som 

konsulent i Kirkerådet, hun var residerende kapellan i Elverum i 12 år og senere sokneprest i Løten i 

12 år. De to siste årene før hun ble utnevnt til biskop hadde hun et engasjement som personalsjef 

ved Hamar bispedømmekontor. 

Verv 
Biskopen har flere kirkelige verv:  

 Bispemøtets representant i Samarbeidsrådet for overgrepsproblematikk (2014-2017)  

 Bispemøtets representant i styret for Det praktisk-teologiske seminar ved Universitetet i 
Oslo (01.11.2011-01.11.2015). Hun har for øvrig vært styremedlem kontinuerlig siden 
1998. 

 Leder i styringsgruppen for VTP – Veien til Prestetjeneste (2014-  ). Oppnevnt av 
Bispemøtet. 

 Styreleder i Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep siden 2004 

 Den norske kirkes representant i styringsgruppen for kampanjen «Stopp vold mot 
kvinner» 

 
Hun har tidligere hatt blant annet disse vervene:  

 Styreleder i Elverum folkehøgskole (2003-2007)  

 Medlem i utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 16. juli 1999 som leverte 
utredningen ”… til et åpent liv i tro og tillit”, om dåpsopplæring i Den norske kirke. (1999-
2000)  

 Leder for Norsk kvinnelig teologiforening (1998-2002)  

 Medlem i Hamar stiftsstyre av Den norske kirkes presteforening 

 Varamedlem i Hamar bispedømmeråd 1990-1994. Møtte fast fra 1992, det siste året som 
nestleder. 

 Varamedlem i Hamar bispedømmeråd 1986-1990. Møtte fast fra høsten 1987 
 
Hun har videre deltatt i økumenisk arbeid gjennom det økumeniske tiåret – Kirker i solidaritet med 
kvinner – Local woman, i KV-teamet som besøkte Norge og Island, og ved tiårets avslutning da hun 
besøkte Zimbabwe. Hun var medlem av den norske delegasjonen ved pastoralkonfreanse om Great 
Lakes i Afrika (2003, 2004, 2007, 2008, 2013 og 2014). 
 
 
Noen skriftlige arbeider:  

 Bidragsyter i jubileumsboken «Hamar bispedømme i 150 år» med kapittelet « Hamar 
bispedømmes betydning for kvinners prestetjeneste i Den norske kirke», Hamar 
bispedømmeråd 2014 

 Bidragsyter i boken «En verdig alderdom - omsorg ved livets slutt» med kapittelet «Sjelesorg 
i møte med sårbare gamle», Fagbokforlaget 2014  

 Medforfatter i festskriftet "Løten kirke gjennom 800 år", utgitt ved Løten kirkes 800-
årsjubileum i 2000.  

 Medforfatter i "Et liv er endt", Verbum 1992.  

 Bidragsyter i Regnbuebroen, Tapir 1986.  


