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Tillykke

Det forlyder, at når man som ung teologistuderende dristede sig til at 
spørge professor Johannes Sløk om, hvor Gud egentlig er henne hos 
Søren Kierkegaard, så svarede han: “Han er alle andre steder end der, 
hvor han burde være!” En af dem der allerede er, hvor han skal og 
burde være, er Niels Grønkjær præst ved Vartov og Københavns Valg-
menigheder. Niels fylder 60 år den 23. april 2015, og vi ønsker med 
dette festskrift at markere hans betydning for teologiens udfoldelse og 
den teologiske debat i Danmark.

Niels blev cand.theol. fra Aarhus Universitetet i 1981, lic.theol. i 1988 
og dr.theol. i 2002 på afhandlingen Kristendom mellem gnosis og orto-
doksi: en systematisk undersøgelse af Augustins indoptagelse af platonismen 
i kristendommen. Han blev lektor ved Institut for Etik og Religionsfilo-
sofi på Aarhus Universitet i 1990 og sidst, men ikke mindst, præst ved 
Vartov og Københavns Valgmenigheder fra 2005. Hans omfattende 
virke har desuden udmøntet sig i flere udgivelser, senest Nye prædikener 
(2013) og Den nye Gud. Efter fundamentalisme og ateisme (2010). Her 
fremgår det tydeligt, hvordan universitetsteologen er blevet præget af 
den praktiske præstegerning, samtidig med at man også mærker, at 
Niels har taget tænkningen med sig på prædikestolen. 

Vi har givet festskriftet titlen Kristendommens fornuft – Niels Grønkjær 
60 år, og vi har valgt at lade spændingen mellem kristendom og for-
nuft være den overordnede ramme for bidragene, da vi mener, at denne 
spænding er helt afgørende for Niels. Spændvidden er stor, og det af-
spejler sig i bogens mangfoldige bidrag, der bevæger sig fra teologi over 
Grundtvig, filosofi og litteratur til kultur og samfund.

På vegne af alle bidragyderne ønsker vi: “Tillykke med fødselsdagen, 
kære Niels!”

Birgitte Stoklund Larsen & Peter Aaboe Sørensen
København, april 2015.



 

10



 

11

Personen



 

12



Til Niels

13

Til Niels

Ida Jessen

At se dig gå. At se dig stå. At se dig komme gående nede i gården. Jeg 
åbner køkkenvinduet, og du ser op. At se dig komme gående imod 
mig.

*

Du lyser. Du ved det ikke selv. Du læser. Du sidder ved vinduet i spi-
sestuen. På bordet foran dig en blyant.

*

Den måde du holder om en blyant. Vi var i Strindbergs lejlighed og 
blev rørt over synet af blyanterne og pennene på hans skrivebord. Den 
orden der var. Hvor mange blyanter var der? Ti, måske tolv. Bittesmå 
var de, ikke mere end fire-fem centimeter lange. Du har et lignende 
forhold til blyanter. Mens mine knækker eller afsætter streger i min 
taske, kender du hver enkelt af dine. Den måde, du åbner skuffen på el-
ler tager en ned fra køkkenhylden, er som et kærtegn. Dine bevægelser, 
så lette. Du sætter en kop te foran mig. Du bærer bakken op på mit 
værelse. Når du stryger en dråbe vin af en flaske, er det et kærtegn. Når 
du lægger din hånd på min arm: Et kærtegn.

*

Sådan var det også, da vi mødte hinanden. Alting faldt på plads. Fra 
den ene dag til den anden blev livet godt. Det var næsten som at blive 
barn, og samtidig voksen. Som om alle aldre mødes her. I fotoalbum-
met finder jeg en serie billeder af dig, da du er halvandet. Du står med 
din far i hånden, I skal i vandet, og du er bange. Du trækker nedad i 
din fars hånd, du vil ikke. Men på det næste billede er I ude i vandet, 




