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Forord 7

Forord
Åbningsgudstjenesten før Folketinget begynder sit arbejde i oktober har 
aldrig været genstand for en samlet fremstilling, ejendommeligt nok, da 
denne institution har fulgt folkestyret lige fra den første møderække. 
Denne gudstjenestes historie indeholder både teologiske, kirkehistoriske, 
historiske, religionssociologiske, politiske og pressehistoriske aspekter, li-
gesom det også er interessant at sammenligne den danske åbningsguds-
tjeneste med de tilsvarende forhold i de andre skandinaviske lande og i 
den nordtyske kirke. I indledningen oplyses i øvrigt nærmere om denne 
fremstillings hensigt, metode og kildemateriale.

Jeg retter en tak til de institutioner, politikere og kirkelige personer, som 
har besvaret spørgsmål, givet kommentarer og i nogle tilfælde vist inte-
resse og ydet hjælp langt ud over det sædvanlige. En særlig tak retter jeg til 
cand.theol. Elisabeth Glenthøj for uvurderlig hjælp med transskriptionen 
af Grundtvigmanuskriptet, til min kone cand.theol. Marianne Jensen-
Broby Lausten og professor emer. Rodney Sampson, University of Bristol, 
for den engelske sammenfatning. Tak også til Det Teologiske Fakultet, 
Københavns Universitet, ved dekan professor, dr.theol. Kirsten Busch 
Nielsen og afdelingsleder, Ph.d. Carsten Selch Jensen for fremragende kår 
for min fortsatte forskningsaktivitet ved Afdeling for Kirkehistorie. Tak 
også til Veluxfonden og Lillian og Dan Finks Fond for økonomisk støtte 
til udgivelsen. Jeg vil endelig gøre opmærksom på, at manuskriptet var 
indsendt til forlaget før regeringsomdannelsen i februar 2014.

København den 1. juli 2014 
Martin Schwarz Lausten 

Professsor emer. dr.theol
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I. Indledning 9

I. Indledning

To timer før Folketinget indleder sit nye arbejdsår den første tirsdag i ok-
tober afholdes en gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke. Det er Folke-
tinget, som står bag denne gudstjeneste. Til belysning af forholdet mellem 
kirke og stat i Danmark, af forholdet mellem minister og biskop, af forhol-
det mellem biskop og præster, af religionens plads i det politiske liv, af de 
skiftende tiders prædikener yder denne gudstjeneste et vigtigt bidrag. Med 
grundloven af 1849 blev kirke og stat, som bekendt, adskilt her i landet. 
Religionsfriheden blev indført. Ingen tvinges til at være medlem af folke-
kirken, ingen politiker i Folketinget behøver at tilhøre denne kirke eller 
nogen anden trosretning eller religion. Alligevel foranstalter Folketinget 
en gudstjeneste for dets medlemmer som optakt til et nyt års politisk ar-
bejde. Hvorfor og hvorledes arrangeres og gennemføres denne såkaldte åb-
ningsgudstjeneste, hvad siger prædikanterne ved denne specielle lejlighed, 
og hvorledes er denne gudstjeneste blevet vurderet i pressen?

En særlig undersøgelse af dette emne, åbningsgudstjenesten fra 1850 
til vor tid, er ikke foretaget tidligere.1 I nyeste tid har enkelte religions-
sociologiske forskere ladet omtalen af åbningsgudstjenesten glide ind i un-
dersøgelser af den danske civilreligion. Derved er der gjort opmærksom 
på vigtige perspektiver til belysning af åbningsgudstjenestens placering. 
Dette skal vi senere vende tilbage til (se s. 397). Selvom nærværende 
fremstilling indeholder meget materiale, som kan uddybe temaet civil-
religion i Danmark, har den et andet indhold og sigte. Der er tale om 
en kirkehistorisk undersøgelse af forholdet mellem kirke og stat, af de 

1. Martin Schwarz Lausten: Folketingets åbningsgudstjeneste. 160-årig tradition 
med blandede resultater, i: Kristeligt Dagblad 2/10 2013. Indtil landstingets af-
skaffelse i 1953 brugte man som regel ordet rigsdagsgudstjeneste og rigsdagspræ-
dikener. Derefter brugte man som regel udtrykket folketingsgudstjeneste og fol-
ketingsprædiken. Her følges denne praksis undtagen i bogens undertitel, hvor det 
nuværende ord for tydelighedens skyld anvendes.
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agerendes syn på åbningsgudstjenesten, gudstjenestens liturgi, det teologi-
ske indhold i prædikener, angrebene på og forsvaret for gudstjeneste. Til 
sammenligning opridses forholdene i de andre nordiske lande og i den 
nordtyske kirke. 

Kildematerialet består af flere forskellige arter. Et af de vigtigste områder 
i hele undersøgelsen er de prædikener, som blev holdt ved de 166 åbnings-
gudstjenester fra 1850 til 2013. Der er bevaret 92 trykte, af resten er der 
referater, dvs. at det er nødvendigt at skaffe sig et overblik over, hvilke præ-
dikanter der har virket ved disse gudstjenester. Uheldigvis er der hverken 
i det oprindelige ministerium for kirke- og undervisningsvæsen (Kultus-
ministeriet), i Kirkeministeriet, i Sjællands Stifts Bispeembedes arkiv eller 
Københavns Stifts bispeembedes arkiv en komplet liste over åbningsguds-
tjenesternes prædikanter fra 1850 til nu. I Københavns Stifts Bispeembe-
des arkiv, Rigsarkivet, findes ganske vist en pakke, hvor man har opsamlet 
arkivalier om sagen siden 1856 til 1970, men for langt den største dels 
vedkommende drejer det sig blot om koncepter til skrivelserne mellem 
biskoppen og ministeriet og mellem biskoppen og stiftsprovsten, i hvilke 
prædikanterne for de enkelte års åbningsgudstjenester nævnes.2 Men det 
har vist sig, at disse navne ikke altid svarer til navnene på de mænd, som 
rent faktisk holdt prædikenerne. Det er ikke muligt at se, hvorfor disse 
ændringer blev foretaget, men det skyldes formentlig sygdom eller andre 
forhindringer.3 I nogle tilfælde oplyses prædikantens navn ikke. Desuden 
nævnes aldrig de bibeltekster, som de lægger til grund for deres prædike-
ner, ej heller salmerne eller selve prædikenen. Endvidere er der i Kirke-
ministeriets arkiv, Rigsarkivet, samlet en pakke med relevant materiale 
fra årene 1915 til 1969.4 Det drejer sig om ministeriets breve (koncepter) 
til biskoppen, modtagne breve fra ham, samt i enkelte tilfælde breve fra 

2. RA, Københavns Stits Bispeembede, Journalsager 1721-1970, pk. B-114, sag 
nr. 4183.
3. I 1855 havde stiftsprovsten skrevet, at Gad (Helligåndskirken) skulle prædike, 
men det blev Carl Bruun (Garnisons); i 1857 skulle det have været E.W. Kolthoff 
(Helligåndskirken), men det blev i stedet Grundtvig; i 1859 skulle det have været 
Jens Nielsen (Trinitatis), men det blev professor Fr. Hammerich; i 1867 skulle 
det have været B.J. Fog (Holmens), men det blev Warburg (Holmens Kirke), alle 
ifølge RA, se note 2.
4. Rigsarkivet, Kirkeministeriet, 1. Kontor, Journalsager, løbenr. 2598, sag nr. 5 
R 1048.
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prædikanter og andet materiale vedrørende åbningsgudstjenesterne. De 
håndskrevne notater i dette materiale fra embedsmændene giver af og til 
gode oplysninger om sagernes behandling. Dette materiale kan i et vist 
omfang suppleres af korrespondancen i ministeriets og bispeembedets ko-
pibøger og samlingen af journalsager. Det har dog vist sig, at der for flere 
års vedkommende savnes oplysninger om årets åbningsgudstjeneste både i 
kirkeministeriets og i bispearkivets journaler og samlinger af journalsager. 
Det ser i øvrigt ud til, at meget af kommunikationen vedrørende indkal-
delse af prædikanter navnlig i nyere tid er foregået mundtligt. Heller ikke 
i kirkeministeriets arkiv findes de holdte prædikener. De skal i de enkelte 
tilfælde opledes i Det Kgl. Bibliotek.

Kildematerialet til oplysninger om prædikant, bibeltekst og prædike-
nens indhold findes i aviserne fra 1850 til nutiden, idet åbningsgudstjenes-
terne altid er blevet omtalt i større eller mindre omfang i de fleste større 
aviser. Det er ved hjælp af opslag i en række aviser fra 1850 til nutiden 
lykkedes at finde navnene på samtlige prædikanter siden 1850 og i de 
allerfleste tilfælde også det skriftsted, de har anvendt som udgangspunkt 
for deres prædiken, samt oplysning om deres prædiken. Dette materiale 
meddeles her i skemaform, hvor det også oplyses, hvem der var biskop og 
minister i de enkelte tilfælde (se s. 403).

Som baggrund for  Folketingets åbningsgudstjeneste omtales først de 
gudstjenester, som man hold før møderækken i De rådgivende Stænderfor-
samlinger, 1835-1848, og i forbindelse med Rigsforsamlingens møder, 1848 
(kap. II).

I kap. III behandles de praktiske forhold omkring åbningsgudstjenestens 
tilrettelæggelse, blandt andet udpegningen af årets prædikant, deltagerne, 
liturgien, økonomien og pressens holdning til den. I det efterfølgende ka-
pitel (IV) behandles indholdet i prædikenerne samlet om tematiske punk-
ter, det er selvsagt umuligt at referere samtlige prædikener og samtlige 
synspunkter som fremføres i dem. En ret omfattende kildegruppe udgøres 
desuden af lederartikler, polemiske artikler og andre indlæg, hvor man 
debatterede enten åbningsgudstjenesten eller den holdte prædiken. Dette 
materiale findes også som regel i aviserne. 

For at indkredse baggrunden for og forløbet af de sager, som opstod efter 
nogle af prædikenerne, har det også været nødvendigt at inddrage andre 
dokumenter fra ministerierne, bispearkivet og kirkelige tidsskrifter. Hold-
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ningerne til åbningsgudstjenesten hos nutidige politikere er blevet belyst 
ved at læse udtalelser herom og ved, at jeg har stillet politikere fra de for-
skellige politiske partier spørgsmål (kap. V, 10). I samme kapitel undersø-
ges den kritik og de demonstrationer, som åbningsgudstjenesten har været 
udsat for i dele af pressen og fra andre kredse, samt de forsvar for den, som 
er blevet fremført både af prædikanter og af andre. Til belysning af forhol-
dene i de andre nordiske lande og i Nordtyskland er indhentet oplysninger 
i de pågældende lande (kap. VI). I kap. VII bringes en sammenfatning og 
vurdering. Her refereres også den plads, som åbningsgudstjenesten indta-
ger i nyere religionssociologiske undersøgelser af den danske civilreligion. 
I tillægget (kap. VIII) er anbragt et skema over samtlige åbningsgudstje-
nester og deres prædikanter, ministre og biskopper, 1850-2013. Der er 
endvidere aftrykt en prædiken, som N.F.S. Grundtvig holdt ved åbnings-
gudstjenesten i 1857. Den har ikke tidligere været trykt. Desuden findes 
der et summary på engelsk. 

Lige fra omkring år 1000, da den katolske kristendommen vandt indpas 
i Danmark, skabtes et tæt forhold mellem kongen og kirken. Som i andre 
kristne europæiske lande udfoldedes det politiske og samfundsmæssige liv 
inden for religiøse rammer. Gennem lovgivning, gennem sine biskopper 
og hele kirkens hierarkiske struktur og embedsapparat greb paven ind i 
det danske riges verdslige forhold, udover naturligvis fra de rent religiøse. 
I løbet af middelalderen blev de danske katolske biskopper og ledere af 
vigtige munkeordner medlemmer af rigsrådet, og dermed var de placeret 
blandt landets vigtigste politikere. Var der en kongeløs periode, skulle ær-
kebiskoppen midlertidigt overtage landets styre. På den anden side var det 
ofte muligt for kongen at gribe ind i de religiøse områder.

Denne sammenblanding af disse to områder gør Martin Luther (1483-
1546) op med. Efter hans opfattelse styrer Gud verden gennem den ånde-
lige og den verdslige form. I det åndelige hersker Ordet og kærligheden, 
formålet er at forkynde nåden, at frelse mennesket. Her er ikke plads for 
tvang og magtmidler, for troen er en fri sag. I spidsen for den verdslige sty-
reform står fyrsten eller bymagistraten, og dette verdslige styre (regimente) 
har til formål at opretholde ro og orden, så kaos undgås. Mennesket er 
ondt, selvoptaget og magtsygt, og dersom verdslig øvrighed ikke styrer 
med strenge love, tvangsmidler, trussel om straffe vil de mægtige og rige 
blot sætte sig på de fattige og svage. Verdslig øvrighed står her Gud til 




