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Forord

Samme år som Eberhard Harbsmeier holdt sin tiltrædelsesforelæsning 
ved Det teologiske Fakultet i København, holdt en anden mand sin 
afskedsforelæsning i Aarhus. Sidstnævnte indledte med at fortælle om 
anthesteriafesten i oldtidens Athen. I den fest indgik en konkurrence 
om, hvem der hurtigst kunne drikke tre liter af den nye vinhøst – og 
vinderen fi k overrakt en ekstra liter til at slukke tørsten med. Den 
ironiske pointe var, at når Johannes Sløk, for ham var det, efter mange 
års utallige forelæsninger ved universitetet som belønning var blevet 
inviteret til at holde endnu én, følte han et vist slægtskab med hine 
græske sejrherrer. Umiddelbart kan det måske tage sig ud, som om vi, 
Eberhards kolleger, har gjort ham en lignende tjeneste, for som det 
fremgår af bibliografi en i bogens slutning, vil man knapt kunne be-
brejde Eberhard, hvis han for sig selv har nynnet med på Liva Weels 
“det er bare for meget” (med tryk på hver stavelse!), da vi bad ham om 
at skrive sit eget festskrift. 

Dette var da også indledningsvis redaktionsgruppens største valg: 
enten at sammensætte en festmiddag med retter fra et udvalg af Eber-
hards utallige kontakter og kolleger, familie og venner i ind- og udland, 
eller at lade ham selv udgøre hele menuen. I nogle sonderende drøftel-
ser med Hans Raun Iversen og Peter Lodberg, som repræsentanter for 
Harbsmeiers to andre akademiske arbejdspladser i Danmark, blev vi 
imidlertid enige om to ting. Dels at Eberhard jo i sig selv rummer 
meget af den faglige bredde, som et sammenskudsgilde af kolleger el-
lers typisk repræsenterer. Dels at på trods af (eller måske snarere netop 
derfor) hans vældige fl id og gavmildhed med at levere artikler til alle 
mulige sammenhænge fi ndes der – bortset fra lærebogen Praktisk teo-
logi – ikke en publikation, hvor man samlet kan få bare et lille indtryk 
af Eberhards bidrag til og betydning for især udviklingen af akkurat 
faget praktisk teologi herhjemme. Da først den beslutning var truffet, 
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blev processen temmelig enkel: Eberhard blev bedt om selv at udvælge 
godt en snes artikler, hvorfra vi så kunne vælge omkring det dusin, 
som nu udgør bogen. I begge omgange har udvælgelseskriterierne væ-
ret de samme tre: Vi ville for det første gerne præsentere bredden af 
Eberhards engagement og indsigt, for det andet lå det os på sinde ikke 
at indsnævre arten af bidrag, og endelig for det tredje anså vi det for 
ønskværdigt med så stor en spredning i tid som mulig. 

Konsekvensen af disse kriterier er blevet, at vi for det første hurtigt 
måtte frasortere en hel stribe af artikler, der velsagtens ellers hører til 
de mest gennemarbejdede i forfatterskabet, men som falder forholdsvis 
snævert inden for to kerneområder af Eberhards interessefelt. Nem-
mest var det at tage afsked med de arbejder, der beskæftiger sig med re-
ligionspædagogiske emner, fordi Harbsmeier allerede i forvejen har en 
stor lærebog herom i støbeskeen; sværere har det været med de mange 
studier i Søren Kierkegaard, der med rod i studentertiden i Tübingen 
rækker mere end 40 år tilbage til noget af det første han overhovedet 
fi k offentliggjort på dansk, men som måske kunne fortjene at blive 
samlet til en antologi for sig selv. I stedet har vi kunnet koncentrere os 
om at udvælge én artikel inden for hvert af de resterende fagområder, 
som Harbsmeier har beskæftiget sig med, således at de tilsammen kan 
give et indtryk af hans indsats. Skønt enkelte af bidragene overlapper 
hinanden har det været ambitionen at komme bredt rundt i forfat-
terskabet.

For det andet skulle Eberhards vilje og evne til formidling og hans 
ukuelige fortælleglæde gerne afspejles i diversiteten af genrer, der spæn-
der fra essays over en prædiken til videnskabelige afhandlinger, og som 
giver smagsprøver fra mere end et kvart århundredes skriverier, lige fra 
ovennævnte nærmest programmatiske tiltrædelsesforelæsning i 1986 
til hans con amore opsats fra 2012 om diverse store teologers forhold til 
musik i almindelighed og Mozart i særdeleshed.

Endelig ligger der for det tredje en ganske bestemt tanke bag ønsket 
om spredning i tid. Uden sammenligning i øvrigt (hvilket Eberhard 
helt sikkert også gerne vil have sig frabedt) har han i hvert fald det til-
fælles med sin landsmand Martin Luther, at mange af numrene i den 
samlede bibliografi  har karakter af lejlighedsskrifter, hvor Eberhard 
kærligt og insisterende har polemiseret imod dansk provinsialisme. De 
er skrevet ind i en ganske bestemt sammenhæng, ofte som en perspek-
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tiverende replik til en aktuel ophedet debat inden for kirkelivet, hyp-
pigere som en kalejdoskopisk introduktion til den på et givet tidspunkt 
toneangivende internationale litteratur om et fagligt emne. I begge til-
fælde har danske læsere nydt godt af, at Eberhard dels har besiddet en 
encyklopædisk belæsthed inden for den praktiske teologis discipliner, 
dels har kunnet lukrere på sin tyske baggrund, der især inden for disse 
felter ofte var både 10 og 15 år forud for forskningen og diskussionerne 
herhjemme. 

Gevinsten og omkostningen ved lejlighedsskrifter er, at de er tidsty-
piske. Ved udvælgelsen har vi bestræbt os på at fi nde en balance, hvor 
vi primært har medtaget artikler, der stadig er læseværdige, fordi de af-
dækker en blivende problemstilling. Skønt Harbsmeier ikke holder sig 
tilbage fra at give sin mening til kende, er det ikke nødvendigvis altid 
hans egne svar på spørgsmålene, der fremdeles gør artiklerne relevante, 
men nok så meget at han typisk formår at etablere et klargørende over-
blik over de vægtigste argumenter pro et contra. Når vi samtidig fi nder 
en værdi i de mere tidsbundne træk i nogle af artiklerne, så skyldes 
det ikke kun, at de bidrager med interessante glimt af Harbsmeiers 
biografi , men desto mere fordi de er med til at fortælle et stykke dansk 
samtids- og kirkehistorie. Hvis man således under læsningen falder i 
undren over, hvorfor forfatteren i enkelte tilfælde fi nder det nødven-
digt at anlægge så skarp en polemisk tone, vil man ikke sjældent med 
nogen overraskelse blive mindet om, at man vitterlig kun skal tilbage 
til 90erne eller 80erne for at et i dag selvfølgeligt emne dengang var 
dybt kontroversielt og uafklaret. At vi kom fra den ene situation til den 
anden, skyldtes blandt andet, at der var personer som Eberhard Harbs-
meier, der tog kampen op og blandede sig i diskussionen.

Redaktionen takker Eberhards tidligere kollega og lærebogsmedfor-
fatter, Hans Raun Iversen, for at have givet os den glimrende ide, at 
vi skulle overtale Eberhard til at skrive en selvbiografi sk skitse, netop 
fordi karriereforløbet – som allerede antydet – ikke bare er hans eget, 
men indgår som en selvstændig brik i nyere dansk teologi- og kirke-
historie, og fordi hans livshistorie i sig selv udgør et lille, men smukt 
eksempel på efterkrigstidens dansk-tyske forsoningsproces.

Bortset fra biografi en, som altså er skrevet direkte til denne udgivelse, 
består bogen af tidligere publicerede værker. For en ordens skyld gøres 
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opmærksom på, at alle kapitler er blevet sammenholdt med Harbs-
meiers originale manuskripter, men at vi generelt har valgt at lægge 
os tættest op ad de trykte versioner. Dog har vi tilladt os at udsætte 
samtlige bidrag for en nænsom redigering, dels for at etablere en vis 
ensartethed på tværs af årtierne navnlig hvad formalia angår, dels har 
vi forsøgt at udglatte de mest forstyrrende eksempler på germanismer 
– uden derfor at fjerne hovedindtrykket af en tysker, der skriver på et 
sprudlende dansk.

Undervejs i åbningskapitlet, “Teologi på tværs af grænser”, nævner 
Harbsmeier også selv den gevinst ved sin tyske baggrund, at han jævn-
ligt har kunnet trække på den for at introducere sine forskellige ar-
bejdspladser til både tanker og personer fra en beslægtet, men dog an-
derledes tradition. Et måske specielt, men konkret eksempel herpå var, 
at det i 2007 ved Harbsmeiers mellemkomst blev muligt for Museet 
Holmen at stable udstillingen “Günter Grass. Grafi k og skulptur” på 
benene. I forordet til udstillingskataloget skrev Harbsmeier dengang: 
“Ser man på disse billeder … får man mere sans for de kunstneriske 
kvaliteter i Günter Grass’ tekster, hans uforlignelige evne til at beskrive 
og se enkeltheder”. De grafi ske blade i dette festskrift indgik akkurat 
i denne udstilling, og vi takker Günther Grass’ sekretær, Hilke Ohso-
ling, og Grass-Haus i Lübeck for tilladelse til at bruge billederne.

I slutningen af sin selvbiografi ske skitse afslører Harbsmeier, at han 
ved ansættelsen i Løgumkloster havde ambition om at virke som en 
primus inter pares. Som hans medarbejdere igennem de seneste fra 5 
til 17 år ønsker vi med dette festskrift at hylde ham for mission ac-
complished!

På vegne af redaktionsgruppen
Benny Grey Schuster 
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Teologi på tværs af grænser

En selvbiografi sk skitse

Mine kolleger har opfordret mig til at ledsage denne udgivelse af et 
udvalg af mine skrifter med en beskrivelse både af min vej ind i teolo-
gien, og af hvordan det gik til, at min karriere kom til at udspille sig i 
Danmark. Når jeg som forberedelse hertil har udarbejdet en oversigt 
over alt, hvad jeg har skrevet og bedrevet, og endda genlæst de dagbø-
ger, jeg skrev som 15-16 årig gymnasiast i Lüneburg, falder jeg over en 
avisartikel, som jeg den dag i dag er meget stolt af. Det er et parti skak, 
som jeg spillede i 1958 mod min gode ven  Rüdiger Wocke. Jeg vandt 
(endda med sort), fi k pulveriseret modstanderen i 27 træk (det er me-
get hurtigt), og lokalavisens redaktør fandt partiet så godt, at partiet 
blev publiceret. Jeg husker den dag i dag, hvor stolt jeg var – Rüdiger 
var nemlig en meget bedre skakspiller end mig, kunne hele teorien og 
alle åbningsvarianter. Han nåede da også senere meget langt og spil-
lede med ved de tyske mesterskaber. Så langt nåede jeg aldrig; men jeg 
kunne til tider vinde over ham og andre dygtige spillere ved at spille 
uortodokst, vildt, og gøre brug af varianter, som ikke står i bøgerne. 
Sådan fi k jeg dem undertiden på glatis, hvor man ikke mere kunne 
bruge sin medbragte viden, men måtte tænke kreativt. Det var så at 
sige kaos, der vandt over orden. Livet er stærkere end teorien, lidenskab 
vigtigere end dogmet. Helt hen til mine studier om  Kierkegaard og 
romantikken, om gudstjenestelivet og praktisk teologi har det været 
et motiv i mit liv. En luthersk fascination af “die Ordnung” er mig 
fremmed, og dansk fremhævelse af frihed som det højeste gode fremfor 
disciplin og orden har altid tiltrukket mig. Goethe siger det allerede i 
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sin Faust: “Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens 
goldner Baum” (Faust I, 2038).

Jeg er ellers en mere godmodig natur, men uden en vis lidenskab og 
aggressivitet går det ikke, selv kærligheden kan ikke leve uden det. 
Jeg er opvokset i et teologisk og politisk miljø med mange lidenska-
belige opgør og kampe. I et præste- og professorhjem, hvor både far 
og mor var teologer, præget af kirkekampen, opgøret med nazismen. 
De havde lært hinanden at kende i Marburg under Rudolf Bultmanns 
lærestol, og han var forbillede både som person og teolog, moralsk og 
fagligt. Han var helt igennem præget af stor redelighed, fra første dag 
en kompromisløs modstander af nazismen. Det betød noget i efterkri-
gens Tyskland at kunne se op til sådan et forbillede i en tid med megen 
fortrængning og forløjethed i forældregenerationen. Allerede ved min 
fødsel den 20. december 1943 spillede Bultmann faktisk en rolle. Min 
far var dengang præst i Reiffenhausen nær Göttingen, og fi k af Bult-
mann besked om, at Fredrich Gogarten, der faktisk havde været nazist 
og nu var isoleret, skulle ind i varmen igen som systematisk modvægt 
til den alt for dominerende Karl Barth. Altså skulle Gogarten stå fad-
der ved min barnedåb – og min far kunne glædeligt berette til meste-
ren i Marburg, at det nu allerede gik meget bedre med Gogarten, siden 
han stod fadder ved Eberhards dåb.

Der er også familieberetninger om, at selveste Bultmann, der i 1944 
var på et længere besøg i Reiffenhausen på landet, har påtaget sig at 
være en slags babysitter for mig i haven – og der går den historie, at det 
er ham, der har hørt mine første ord. Jeg skulle nemlig pludselig have 
sagt: “Ich bin”. Min mor har dog altid ment, at kun en eksistensteolog 
kan overfortolke et barns lyde på denne måde – men en god historie 
er det jo alligevel.

Min barndom var præget af efterkrigstiden. På landet var man pri-
vilegeret og led ingen nød, men jeg kan dog huske at have stået i kø 
efter rationeringsmærker for fødevarer, og at vi i skolen fi k levertran, 
skænket af engelske velgørende organisationer. Man skulle have en ske 
med i skolen – det smagte modbydeligt, og jeg meldte mig ofte syg 
den dag. Krigen satte ikke så mange spor i landsbyen, dog blev den be-
skudt, da englændere indtog landsbyen i 1945, og en fuldtræffer ramte 
præstegården lige på det sted, hvor jeg ti minutter før havde ligget i 
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min barnevogn – vi havde dog heldigvis nået at fl ygte ned i skolens 
kælder lige forinden.

Ellers var jeg som barn optaget af landbrug, fi k tidligt lov til at passe 
naboens køer og køre hestevogn og gik i en lille skole, hvor der kun 
var to lærere, der underviste. For at passe køer en eftermiddag fi k jeg 
som løn et glas mælk, der blev indtaget foran stalden, senere gav det 
lønforhøjelse: et æg for en eftermiddag, det var en fyrstelig løn. Ved 
siden af landbruget var der også gartneri, jeg havde min egen lille have 
og solgte blomkål og gulerødder – til min mor – og holdt stædigt fast 
ved, at jeg engang skulle blive gartner.

Reiffenhausen lå tæt ved grænsen til Østtyskland, jeg færdedes som 
barn til tider tæt ved grænsen, og kunne iagttage soldater på den an-
den side; først i 50erne blev grænsen helt lukket. Efter krigen kom 
der mange fl ygtninge over grænsen, ofte grædende folk, der ledte efter 
deres pårørende på fl ugt. Friedland, hvor fl ygtninge kom til, lå ikke 
langt derfra, og jeg husker, da krigsfangerne kom hjem fra Rusland og 
mennesker, der ledte efter deres pårørende.

Min far var blevet såret under krigen, ramt i hovedet af en granat-
splint i 1942, og indtil 1947 kunne han næsten ikke se, ikke rigtig læse 
eller se ansigter. Jeg husker ikke selv den tid, men véd, at han altid 
cyklede med en af mine storebrødre foran – for ikke at falde i grøften. 
For nogle år siden talte jeg med en professorenke fra Göttingen, og 
hun fortalte, at hun havde kendt min far, og at hun var den første, han 
ringede til, da han pludselig i 1947 kunne se igen. Jeg og min lillebror 
blev hentet, han ville jo nu se, hvordan vi så ud – derefter ringede han 
til professorinden og sagde: “Jeg kan se igen, og jeg har set min kone, 
hun er lige så smuk som for 5 år siden.”

Man siger, at jeg allerede som tiårig var ved at ændre mine fremtids-
planer. I stedet for at være gartner ville jeg nu være “Spastor”, som jeg 
sagde, ligesom min far, der var berømt for at være ikke kun klog, men 
også meget morsom. Da Bultmann var på besøg, noterede han alle min 
fars gode historier ned i sin notitsbog.

I 1953 fl yttede familien til Lüneborg, hvor min far blev professor ved 
Pädagogische Hochschule. For mig var det et kulturchok at komme fra 
den lille landsby til den store verden – og straks skulle man som tiårig 
til optagelsesprøve for at komme i gymnasiet. Noget stressende, for 
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hvis man dumpede der, ville det få ret negative følger for hele ens liv – 
og jeg var ærlig talt noget bagud efter fi re år på den lille landsbyskole. 
Det lykkedes dog, og jeg husker tiden på gymnasiet fra 1954-63 som 
en meget lykkelig tid. Det var Wirtschaftswunder, det gik hele tiden 
fremad, jeg voksede op blandt fem brødre – indbyrdes synes vi jo, at 
vi er meget forskellige, men udefra set kunne det minde om kloning. 

Tiden på gymnasiet var præget af høj politisk bevidsthed og engage-
ment, klassen var delt mellem højre- og venstreorienterede, med hårde 
diskussioner til følge. Jeg var jo opdraget pacifi stisk, solidt positioneret 
langt til venstre for socialdemokratiet og i stærk opposition til Adenau-
ertidens farisæiske antikommunisme og spidsborgerlige bornerthed – 
og ikke mindst alle de gamle nazister, der nu var stramme antikommu-
nister og følte sig kaldede til at belære os unge om demokrati. Mange 
af lærerne var gamle nazister, eller rettere var det i grunden stadigvæk 
blot nu under dække af antikommunistisk retorik. Jeg kan den dag 
i dag blive chokeret over, hvor gennemnazifi ceret efterkrigstiden var. 
For nylig læste jeg, at der kun sad gamle medlemmer af Nazipartiet i 
den første regering efter krigen i Slesvig-Holsten. Kun en enkelt mi-
nister var ikke tidligere nazist, og han ytrede frygt for en gennazifi -
cering. Han var vel at mærke en minister fra CDU, der kritiserede sit 
eget parti. Gjorde man oprør, fi k man evig og altid at vide, at “hvis 
ikke det passer dig her, kan du jo bare gå over til Østzonen”, som det 
hed dengang. Om fortiden blev der kun talt i meget vage eufemistiske 
vendinger såsom den “usalige fortid”, som om nazismen var en ulykke, 
der ligesom uforvarende kom over det tyske folk, og at ingen andre end 
Hitler og nogle få andre var skyldige, de resterende havde alle været 
velmenende borgere, der kun var blevet vildledt og misbrugt.

Det manglende ærlige opgør med fortiden forgiftede det politiske 
klima og skabte en atmosfære af uhæderlig fortrængning og mang-
lende oprigtighed. Det grundige opgør med fortiden begyndte egent-
lig først med studenterrevolten i 68, og Willy Brandts tiltrædelse som 
forbundskansler i 1969 virkede her som en sand befrielse for en hel 
generation, der nu kunne identifi cere sig med det nye tyske demokrati. 
Man kan vanskelig overvurdere hans rolle som ny og positiv identifi -
kationsfi gur i et nyt ‘moderne’ Tyskland, som det hed i socialdemo-
kraternes valgprogram, et ærligt opgør med fortiden, en redelig aner-
kendelse af den nye grænse til Polen og et opgør med CDU’s forløjede 
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propaganda, der bildte befolkningen ind, at de fl ygtede kunne vende 
tilbage til de nu polske områder. Dette varede endda indtil 1985, da 
den daværende præsident Richard von Weizsäcker 40 år efter krigens 
afslutning holdt sin berømte tale og sagde, at for mange tyskere var 
1945 også en befrielse fra et umenneskeligt diktatur og ikke bare et 
“sammenbrud”. Egentlig en selvfølgelighed, men der skulle gå fi re år-
tier, før end det blev sagt. 

Mere end i Danmark var vi efter sagens natur politiske og forståeligt 
nok temmelig antiautoritære. Selvfølgelig også arrogante. Jeg husker en 
religionslærer, en præst med navn Meyer, der ville indynde sig hos os 
ved at fortælle om sine gerninger i krigen, han havde ligget i et baghold 
og skudt 17 “russere”. Det ville vi ikke fi nde os i, og han blev næste 
time konfronteret med denne sætning, skrevet med store bogstaver på 
tavlen: “Meyer, der Held von Stalingrad”. Værre gik det ud over en 
frygtelig tysklærer ved navn Pulver, som vi hadede af et ærligt hjerte. 
Han var meget nationalistisk. Han talte åbent og ærligt om det, og 
plagede os i timevis om general Tirpitz fra 1. Verdenskrig, som han 
havde skrevet disputats om. Man skulle bare have lyttet til generalen, 
så havde vi ikke tabt krigen, fortalte han – og holdt sin doktorafhand-
ling i hånden som en slags bevis. Det hjalp ikke! Vi svarede, at det var 
da godt, at de ikke hørte på ham, for ellers var vi da aldrig kommet 
af med den store idiot kejser Wilhelm. Det faldt ikke i god jord. Jeg 
glemmer aldrig en af de sidste timer, vi havde med ham, da var vi vel 16 
år. Han mente det jo godt, ville være forsonende, og vi skulle skrive en 
stil over emnet “Mein Hobby”. Vi var dødtrætte af ham – og nedskrev 
bare noget sludder. Næste time skulle han give stilene tilbage med ka-
rakter, det var gået meget godt, men med Harbsmeier og min gode 
ven Volker var det helt galt. Han havde ikke sovet hele natten og for-
stod det ikke, for vi var da ellers hans bedste elever. Så opdagede han 
pludselig, at vi bare grinede overlegent; vi var komplet ligeglade med 
hans karakterer og syntes bare, at han var en latterlig person. Vi tog 
ham ikke alvorlig længere. Han fi k da et raserianfald, som jeg aldrig 
har oplevet lignende før eller siden. Han rev et helt Atlas i stykker, vi 
blev bange og overvejede at tilkalde en ambulance. Vi var gået for vidt, 
og jeg kan stadig blive grebet af dårlig samvittighed – ét er berettiget 
antiautoritært opgør, men at nedgøre og latterliggøre andre mennesker 
på denne måde, det var at gå for vidt.




