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Forord

Ove K. Pedersen

Denne bog er vigtig, den kommer også på det rette tidspunkt. Ikke alene 
står spørgsmålet om forholdet mellem stat og folkekirke igen højt på den 

politiske dagsorden. Der er heller ingen tvivl om, at folkekirkens “monopol” på 
trosforkyndelse og på “troens administration” i stigende grad udfordres af im-
migration, sekularisering, individualisering, støt dalende medlemstal og mange 
andre forhold, som er beskrevet i bogen. Videre er der ingen tvivl om, at den 
evangelisk-lutherske tro som “grundlag” bl.a. for den stats- og retsforståelse, som 
dominerer i Danmark, er under ændring. Bogen er på den måde i sig selv en in-
dikator på de historiske ændringer, der er ved at ske eller allerede har fundet sted.

Pointen om tidspunktet er vigtig – for bogen såvel som for dens aktualitet. 
Mange forandringer er indtruffet (især siden 1970’erne), og mange kan forudses 
(og bliver forudset i bogen). Samlet set giver bogen indtryk af, at der foregår 
noget historisk: At folkekirken og dens forhold til staten er kommet i centrum 
for politisk såvel som for forskningsmæssig interesse, fordi den er udfordret i 
sin funktion som en af det danske samfunds vigtigste “politiske institutioner”. 
Bogen viser til fulde, at interessen for religion og kirke og deres rolle i det danske 
samfunds historie hænger sammen med folkekirkens udfordringer og forandrede 
position. Bogen viser også, at kirken (ligesom i tilfældet med andre “politiske 
institutioner” i det danske samfund), ændres langsomt, skridt for skridt, uden 
at blive afviklet, men ved at påtage sige nye positioner og funktioner, således at 
institutionen til stadighed nydannes, men i processen også gøres mere sammen-
sat (eller mangesidet). På den baggrund har bogen et stort potentiale, og på fl ere 
områder. 

Først, fordi den gennem sin brede og multidisciplinære tilgang viser, hvor stor 
en betydning den evangelisk-lutherske tro har (har haft) på forhold, der sædvan-
ligvis (i historieskrivningen, såvel som i teologien og i andre universitetsdiscipli-

Fremtidens d Relmod.indb   9Fremtidens d Relmod.indb   9 24-09-2012   23:36:0724-09-2012   23:36:07



OVE K. PEDERSEN

10

ner) er blevet holdt adskilte i hver sin disciplinære bås, og dermed gjort til “uin-
teressante” for hinanden. Den viser f.eks., hvordan den traditionelle adskillelse 
mellem retshistorie og religionsvidenskab må siges at være uheldig, og hvordan 
der er en sammenhæng mellem den evangelisk-lutherske tro og de politiske ideers 
historie i Danmark. 

Dernæst, fordi den nedbryder den koncentration om kirken som religiøst fæ-
nomen, som har været fremherskende i dansk sammenhæng og i stedet anskuer 
kirken fra en historisk og institutionel vinkel, der gør kirken til et politisk såvel 
som sociologisk fænomen, der kan studeres og beskrives på lige fod med andre 
samfundsmæssige fænomener. 

Yderligere, fordi den giver anledning til mange overvejelser over historisk ud-
vikling og institutionel forandring, herunder om forholdet mellem stats-, na-
tions- og samfundsbygning, og dermed kan udgøre en inspiration for alle, der 
studerer historisk udvikling (revolution versus evolution) og institutionelle foran-
dringer (aktør- og viljesdrevne versus lærings- og konfl iktdrevne).

Videre, fordi den beskriver den danske folkekirkes lange og korte historie, og 
derved viser, hvordan kirkens konstitutionelle, politiske såvel som sociale posi-
tion og funktion har ændret sig over tid, og hvilke potentialer, der i dag eksisterer 
for, at det kan (og ganske givet vil) ske igen.

Videre igen, fordi den søger at typologisere den danske religionsmodel, og 
derved at sige noget generaliseret, men alligevel historisk-konkret om, hvad der 
kendetegner forholdet mellem stat og organiseret religion i Danmark ved sam-
menligning med andre lande og stater.

Og videre igen, fordi den sætter folkekirken og de øvrige trossamfund ind i 
en statsteoretisk sammenhæng og dermed anskuer religionernes position som et 
spørgsmål om udøvelse af magt, og derved også om, hvordan forskellige “stats-
ejere” (konge, embedsstand, politiske ledere og vælgere) har sikret udøvelsen og 
legitimeringen af deres autoritet. 

Og endelig, fordi den tillader sig at fremskrive aktuelle tendenser og paradok-
ser, og derved også at udpege, hvad det er for eventuelle fremtidige udfordringer 
der venter den danske religionsmodel, og hvilke konfl ikter og dilemmaer disse 
indebærer. 

Af disse og fl ere andre grunde kan bogen sagtens gå hen at blive en klassiker. 
I det mindste kan den give anledning til en forskningsmæssig interesse i folke-
kirken og den samfundsmæssige betydning, som på påfaldende vis har været 
fraværende i Danmark indtil for få år siden. 

Det er min personlige opfattelse, at hvad vi bl.a. ser med denne bog, ligner, 
hvad der skete for historieforskningen fra midten af 70’erne og fremefter. Nem-
lig, at historieforskningen (og nu her teologien), afkaster sig sin traditionelle rolle 
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som bidrager til opbygning af den moderne nationalstat (uddanne professionelle, 
fortolke dogmet, positionere dette i forhold til andre dogmer), og i stedet påta-
ger sig en mere autonom, nogle vil sige videnskabelig, rolle som den, der f.eks. 
analyserer og kritiserer sin egen forhistorie. Ikke mindst på den måde er bogen 
løfterig, og kan blive en milepæl, fordi den anlægger en samfundshistorisk og 
-videnskabelig tilgang til kirkens rolle før som nu. Og fordi den samtidig viser, 
hvor frugtbart den samfundsvidenskabelige tilgang kan være, og hvor mange 
problemstillinger og spørgsmål, der i den forstand stadig er ubesvarede.

For mig er bogens hovedpointe et paradoks: Hvordan kan den danske stat og 
nation være så gammel og have udviklet sig så uforanderligt (!) over så mange 
århundreder, samtidig med, at vi ved så lidt om dens historie og dens måde at 
kombinere det uforandrede med forandringer på? Bogen bidrager til at belyse 
paradoksets baggrund og samtidig til en dybere forståelse af den danske religi-
onsmodels foranderlige fasthed. 

Ove K. Pedersen
Professor, CBS
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Den danske religionsmodel

Indledning

Lisbet Christoffersen, Hans Raun Iversen, Niels Kærgård og 
Margit Warburg

Debatten om folkekirken og dens særstilling i forhold til andre trossam fund 
i Danmark er blusset op i offentligheden gennem de seneste år. Med re-

geringen Thorning-Smiths regeringsgrundlag fra 2011 tog danske politikere for 
første gang i mange år skridt til at røre ved, hvad vi i denne bog kalder den danske 
religionsmodel:

Grundloven tildeler den danske folkekirke en særstilling. Regeringen ønsker 
inden for folkekirkens grundlovssikrede særstilling at indrette en mere tids-
svarende og klar styringsstruktur for den danske folkekirke, jf. også grundlo-
vens § 66 “Folkekirkens forfatning ordnes ved lov”. Regeringen vil nedsætte 
et udvalg, som skal komme med forslag til en mere sammenhængende og 
moderne styringsstruktur for folkekirken med en klar ansvarsfordeling for 
økonomiske og indholdsmæssige forhold.

Ifølge ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen er alt i spil, også de andre 
trossamfunds stilling, idet han sigter mod “den største reform af folkekirken 
nogensinde” (Interview i Ræson, maj 2012). Lignende toner er hørt før – med 
beskedne resultater. Det er langt fra givet, at den nære fremtids danske religi-
onsmodel kommer til at se ret meget anderledes ud end den nuværende. Men 
der er en række faktorer, der peger på, at vi kan være på vej mod et tippepunkt, 
hvor den danske religionsmodel bliver ustabil og må omdannes betydeligt for at 
kunne genfi nde en ny, relativt stabil position i samfundet – som isbjerget, der 
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vælter, når afsmeltningen er fremskreden. Den diskussion vil vi samle op på i 
vores efterskrift til denne bog.

Et udgangspunkt for vores analyse og diskussion af den danske religionsmodel 
er den almindeligt accepterede opfattelse, at de moderne vesteuropæiske staters 
historiske udvikling er karakteriseret af funktionel differentiering. Det betyder, 
at samfundet er blevet opdelt i delvist autonome systemer, som i høj grad er 
selvrefererende samtidig med, at de i udstrakt grad interagerer med hinanden. 
Også religion og de dertil hørende institutioner kan ses som et særligt system, 
religionssystemet, hvor trosforestillinger og -praksis overordnet set refererer til 
en opfattelse, hvor livet er koblet til en virkelighed, der transcenderer hverdagens 
umiddelbare gøremål. 

Med udtrykket den danske religionsmodel forstår vi de former og rammer, hvor-
under religionssystemet  udfoldes i det danske samfund. Religionsmodellen er det 
institutionaliserede og historisk betingede aftryk, som religionssystemets udvikling og 
interaktion med staten og samfundet gennem historien har efterladt os med. Den 
danske religionsmodel består derfor af en række træk af historisk, sociologisk, 
mentalitetsmæssig, juridisk, økonomisk, politisk, teologisk etc. art, som er rela-
tivt særegne for det danske samfund.

Grundtrækkene i en stats religionsmodel er som regel beskrevet i forfatningen 
og andre centrale retsakter. Eksempler fra udlandet er USA’s First Amendment 
og Italiens konkordat; i Danmark er det grundlovens kirke- og religionspara-
graffer, den administrative regulering af trossamfund uden for folkekirken samt 
en række økonomiske og civilretlige bestemmelser. Disse paragraffer bliver helt 
usædvanligt nærværende på bogens forside, hvor dronningen (og prinsgemalen) 
er sammen med statsminister Poul Nyrup Rasmussen og Folketingets formand, 
Erling Olsen ved Danmarks offi cielle fejring af årtusindeskiftet den 3. december 
2000 foran Jelling kirke. Her ser vi således de moderne repræsentanter for den 
danske religionsmodels statsretlige grundlag samlet om monumentet for Dan-
marks samling og den danske religionsmodels historiske oprindelse. 

Det er naturligvis det aktuelle juridiske grundlag for den danske religionsmo-
del, som bliver omdrejningspunkt for den politiske diskussion, men samtidig 
afspejler juraen forvaltningen af en historisk tradition, som fi ndes i samfundet. 
Det handler ikke blot om folkekirken i snæver forstand, men om religionernes 
samfundsmæssige placering i Danmark i bredeste forstand. Derfor er der også 
behov for forskningsbaseret viden, som både medtager og rækker ud over juraen, 
når den danske religionsmodel sættes til debat. 

Når vi taler om den danske religionsmodel, fokuserer vi på religion som en 
mangedimensional størrelse, som det kræver tværfagligt samarbejde at få greb 
om. De forskningsspørgsmål, som bør stilles til den danske religionsmodel og 
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dens historiske udvikling, kalder derfor på et kompleks af bidrag fra de polito-
logiske, teologiske, religionssociologiske, juridiske, historiske, økonomiske m.fl . 
fags områder. Tilmed må fagene arbejde tæt sammen, hvis man skal undgå blin-
de vinkler og skæve analyser.

Udover det tværfaglige sigte har begrebet religionsmodel også et andet afgøren-
de formål. Det metodiske arbejde med modeller, som kendes fra en lang række 
især samfundsvidenskabelige sammenhænge, åbner op for nye indsigter gennem 
sammenligninger med tilsvarende modeller i andre lande. Vi taler her om “religi-
onsmodeller” på samme måde, som der tales om “velfærdsmodeller” og “arbejds-
markedsmodeller” i den samfundsfaglige debat. Studiet af sådanne modeller er 
metodisk realtypisk; det vil sige, at det holder sig så langt som muligt til doku-
menterbare, historiske og empiriske forhold, som dog til en vis grad må typiseres, 
så der både kan opstilles en fælles forståelseshorisont i det tværfaglige arbejde og 
en systematisk adgang til sammenligninger mellem modeller i forskellige lande. 

Bogens indlæg

Den danske religionsmodel i komparative belysninger

For straks at åbne op for de komparative perspektiver bringer bogens første del 
seks bidrag, der fokuserer på den danske religionsmodel i forskellige internatio-
nale sammenhænge. 

Hans Raun Iversen skitserer indledningsvis nogle historiske fællestræk mellem 
de nordiske lande, som dog ved reformationen deltes i Vest- og Østnorden og 
yderligere differentieredes gennem det forskellige forløb omkring vækkelserne i 
1800-tallet. Resultatet ses i dag ikke blot i en forskellig religionspolitisk diskurs 
i landene, men også i en forskellig form for folkelig opbakning til de forskellige 
folke- og frikirker i de nordiske lande. Forskellene korresponderer igen med for-
skellige teologiske selvforståelser i de nordiske folkekirker.

Marie Vejrup Nielsen fører den nordiske analyse videre i en undersøgelse af 
folkekirkernes og de andre trossamfunds respektive autonomi i forhold til staten, 
herunder sammenhænge mellem krav og privilegier i kirkerne. I et skifte fra 
kirkepolitik til religionspolitik forholder staterne sig nu mere bevidst til deres 
relationer til trossamfundene, inklusive folkekirken. I de andre nordiske lande er 
der i de seneste årtier kommet en øget folkekirkelig autonomi. Vil en lignende 
udvikling i Danmark blive koblet med en højere grad af ligestilling mellem fol-
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kekirke og øvrige trossamfund og dermed enten en øget eller en mindsket regu-
lering og autonomi for både folkekirken og de øvrige trossamfund? 

Med Margit Warburgs undersøgelse af de mange folkekirkelige kirker uden 
for Danmark ser vi et næsten ubeskrevet eksempel på noget, der foregår ved den 
danske religionsmodels grænsefl ader. De danske udlandskirker spiller en lige så 
væsentlig rolle for de lokale danskere, som det gælder for andre immigrantme-
nigheder. Kirkerne er centrale i det lokale civilsamfund, men har samtidig tætte 
relationer til både dansk erhvervsliv og til den danske stat, som begge bidrager 
med økonomisk støtte. Den statslige støtte kanaliseres gennem kirkernes fælles 
organisation DSUK og går til hel eller delvis dækning af de danske præsters løn. 

Lisbet Christoffersen redegør i sin artikel for en mulig udvikling af fælles stan-
darder for religionspolitiske normer i EU kombineret med forslag om en løbende 
rapportering om religionsfrihed og religionslighed i medlemslandene. Hun pe-
ger på, hvor en sådan mulig fælles politik-udvikling vil udfordre den danske 
religionsmodel og fremhæver her bl.a., at folkekirkens retlige stilling afviger 
fra almene europæiske standarder, ligesom almene normer om transparency, ac-
countability og good governance synes at stille nye krav til både folkekirken og de 
øvrige trossamfund.

Den amerikanske religionsmodel har historisk udgangspunkt i en frikirketra-
dition, som USA siden har gjort en statsretlig dyd ud af – samtidig med, at 
politisk stillingtagen ofte bestemmes af religiøse holdninger. Anne Mark Nielsen 
diskuterer de fordele og ulemper, den amerikanske model indebærer, når man 
skal håndtere en situation med en høj grad af religiøs pluralisme. Øjensynligt er 
der den logik i den amerikanske model, at statens stærke neutralitet i forhold til 
de forskellige trossamfund bidrager til en social accept af de forskelligheder, som 
ofte opfattes som ubekvemme i den danske religionsmodel. 

Ligesom danske folkekirkekristne er små minoriteter i den store verden, er 
der også nogle forholdsvis små minoriteter i Danmark, herunder sådanne, som 
kommer fra lande, hvor deres religion er i majoritet eller endda enerådende. Hi-
storisk er det jøder, katolikker, anglikanere og ortodokse kristne, der som små 
minoriteter har repræsenteret verdensdækkende trossamfund i Danmark. I de 
seneste generationer er billedet suppleret med indvandrergrupper af muslimsk 
baggrund, som tilsammen udgør en for danske forhold relativt stor minoritet. 
Jørgen S. Nielsen giver en oversigt over de islamiske landes ganske forskellige 
religionsmodeller og i forlængelse heraf over de mønstre, som muslimske indvan-
drere i Danmark har indrettet sig efter på kanten af den danske religionsmodel.
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Temaer fra den danske religionsmodels historiske udvikling

En nødvendig pointe, som ofte er fraværende i debatten, er, at historien bag den 
danske religionsmodel har trukket dybe spor, og udviklingen har ikke kun væ-
ret kontinuerlig og harmonisk. Derfor er bogens næste seks bidrag af historisk 
karakter.

Som eksempel på det lange historiske forløb kan man se på lovgivningen om-
kring ægteskab og skilsmisse, der igen er på dagsordenen. I virkeligheden disku-
terer vi her et ægteskabssyn, som hviler solidt på normer og retsdannelse fra den 
katolske middelalder og med rødder endnu længere tilbage. I det hele taget blev 
Danmark i meget høj grad bygget med Guds lov, sådan som Helle Vogt klargør 
det i det første bidrag i bogens anden del. Med den lutherske reformation og den 
efterfølgende enevælde mente man stadig, at samfundets lykke var i Guds hånd, 
men kirken og religionen blev nu også meget kontant brugt som et redskab i 
kongens og statens hånd. Det demonstrerer Niels Reeh med sin analyse af statens 
brug af skolernes religionsundervisning fra enevælden til den aktuelle styreform 
i staten: New Public Management.

Grundloven af 1849 indførte religionsfrihed, som logisk måtte medføre en vis 
frigørelse af kirken fra statens hånd. Det er også sket i folkekirkens tid, men kun 
stykkevist og delt. Anders Holm fi nder en god del af forklaringen i striden mel-
lem de forskellige kirkesyn – synodalkirke, statskirke eller anarkistisk lokalkirke 
– som har været med til at afbalancere ændringerne i folkekirkeordningen før, 
under og efter grundloven op til i dag.

I første omgang fi k – eller beholdt – Danmark den statskirke, som Københavns 
biskop J.P. Mynster og mange gejstlige og konservative ønskede sig. På længe-
re sigt blev det dog den frihedselskende og mere anarkistisk tænkende N.F.S. 
Grundtvigs ideer, der satte sig stærkest igennem, som Jonas Adelin Jørgensen re-
degør for det. Munden fri og hånden bundet kom slagordet til at lyde: Staten 
skal ikke blande sig i personlige, eksistentielle anliggender, men må gerne skabe 
et rum, hvor friheden kan udfoldes.

Det er dog langt fra kun kirkefolk og frihedsideer, der har formet den danske 
religionsmodel i tiden efter grundlovens indførelse. Liselotte J. Christensen analy-
serer de ganske forskellige religionspolitiske holdninger, som lå bag den folkekir-
kelige ordning, der i 1922 fremstod i den grundform, som den beholdt gennem 
hele det 20. århundrede. Nogle ville gerne inddæmme kirkens udfoldelse, mens 
andre ønskede at fremme dens folkelige forankring. 

Tråden føres videre i Brian Arly Jacobsens redegørelse for de fi re gamle politiske 
partiers religionspolitik i det 20. århundrede, som ikke blot er udtryk for politisk 
pragmatisme, men har rødder i Europas politiske idehistorie. Vi vil religionsfred 
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