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Forord

Populært udtrykt handler denne bog om “den lille mands tro”. Den 
handler om hverdagstro, som sjældent selv kan kaldes lille. Faktisk tros 
der i hverdagen rigtig meget – og meget forskelligt. Den mangfoldige 
hverdagstro er ikke ren i fagteologisk forstand. Den er nærmere godt 
og grundig grumset og beskidt. Derfor skal det understreges som det 
første, at jeg ikke har intentioner om at rense hverdagstroen. I stedet vil 
jeg, som Axel Sandemose siger, “se på den – og lade den leve”.

Bogen er et eksperiment ud i forholdet mellem forskellige ‘trosre-
pertoirer’, levet hverdagstro og systematisk teologi, der traditionelt er 
blevet holdt adskilt i akademisk sammenhæng. Netop forskelligheden 
rejser problemet, nemlig at forstå, hvordan repertoirerne alligevel er 
forbundet med hinanden. Eksperimentet består med andre ord i at 
udfolde en teologi, der er funderet i livets praksisser og ikke alene i 
akademiets. Ved at fremsætte et anderledes teoretisk program for at 
tænke teologisk konstruktivt angående de mangfoldige måder, som 
mennesker i al almindelighed går rundt og tror – og ikke tror – på til 
daglig, ønsker jeg at præsentere en hverdagsnær og praksisorienteret 
forståelse af kristendom.

Bogen adresserer den hverdagstro som præster, teologer, læger, sy-
geplejersker samt andre professionelle vejledere rent faktisk møder hos 
mennesker, der fx har gennemlevet traumatiske sygdomssituationer 
og kriser. Med afsæt i et empirisk materiale og gennem et teologisk 
perspektiv beskriver og fortolker bogen det hverdagsrum, som sjæle-
sorgen skal spille ind i. Bogen tilbyder en viden, der angår en forståelse 
af den samtidens hverdagstro, som er et vilkår for sjælesorgspraksis i 
dag. Fremstillingen byder ind med et rummeligt trosbegreb og hver-
dagstroseksempler fx til brug som undervisningsmateriale i sjælesorg 
og praktisk teologi, religion og læreruddannelsesfaget Kristendom, 
Livsoplysning og Medborgerskab samt ikke mindst i forbindelse med 
efteruddannelse af præster. Tillige sigter bogen på at give viden om, 
hvordan sygdomsramte mentalt håndterer sygdomssituationen gen-
nem deres trospraksis – til inspiration og hjælp for sundhedsvæsenets 
behandlere og sygehuspræster og til gavn for patienterne og deres på-
rørende.
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Bogen er funderet i et datamateriale fra danske kræftoverlevere 
baseret på interview, andre typer samtaler, deltagerobservation og 
spørgeskemabesvarelser. Som fortolkning af det empiriske materiale 
anlægger jeg et teologisk perspektiv, der fremhæver flerhed og forskel-
lighed. Fremstillingen bevæger sig mellem empiri og teori og inddrager 
elementer, som traditionelt set ikke forbindes med tro og det religiø-
se. Udover teologiske tekster trækkes på litteratur og metoder fra så 
forskellige fagområder som filosofi, antropologi, sociologi, psykologi, 
onkologi, epidemiologi, feministisk teori og etnografisk metode. De 
utraditionelle sammentænkninger på tværs af faggrænser har været 
nødvendige for at forstå, hvordan kristendom i hverdagen viser sig 
som viklet ind i netop hverdagen. Fagteologiens teoretiske og hver-
dagstroens empiriske materiale bringes dermed langt tættere sammen 
end vanligt er for en akademisk fremstilling i forsøg på at fremskrive 
en anderledes forståelse af det sammenflettede fænomen, som tro er.

Eksperimentet med at udvikle et greb om hverdagstro er nyt ved at 
inddrage og videreudvikle et teologisk perspektiv på begrebet poly doksi 
(mangfoldighedslære). Det unge perspektiv gør, at jeg har investeret 
kræfterne i at beskrive selve udfordringen i at finde et sprog for ‘den 
teologiske flerhed’ frem for at undersøge den overvældende mængde af 
detaljer, som jeg også kunne have taget op. Som bekendt er al begyn-
delse svær. Eksperimentet manifesterer sig helt ind i min sprogstil, der 
til tider er alt andet end glat og servil.

Nærværende fremstilling er en genskrivning og videreudvikling af 
det materiale, som indgik i min ph.d.-afhandling Hverdagskristen-
dommens polydoksi. En empirisk-teologisk undersøgelse af tro i cancer-
rejsens kontekst, forsvaret i august 2013 ved Det Teologiske Fakultet, 
Københavns Universitet. Afhandlingen var resultatet af et tværfagligt 
projekt, som jeg udformede og gennemførte på fakultetet og på Cen-
ter for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse. Formålet med denne bog 
er ikke kun at gøre afhandlingens komplekse stof lettere tilgængeligt; 
den er også et forsøg på i endnu højere grad at bringe det teoretiske 
og empiriske materiale sammen i forståelsen af, hvordan kristendom 
eksisterer i hverdagen. For udførligere redegørelser vedrørende udvik-
ling af teoretisk greb, teoretiske, metodologiske og metodiske mel-
lemregninger, positionering i international og national forskning, lit-
teraturhenvisninger mv. henviser jeg til min monografiske afhandling 
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(Johannessen-Henry 2013a) samt de artikler, der også voksede ud af 
ph.d.-projektet (Johannessen-Henry 2010a, 2010b, 2012a, 2012b, 
2013b, 2014; Johannessen-Henry et al. 2012; Johannessen-Henry & 
Rubow 2010; Rubow & Johannessen-Henry 2010). Publikationerne 
er tilgængelige i digitalform eller kan rekvireres gennem Det Kongelige 
Bibliotek. Nærværende bog genbruger således dele af gammelt mate-
riale, hvori nyt stof er indført.

Jeg ønsker her at udtrykke min taknemmelighed over for de kræft-
overlevere, der har leveret det materiale om hverdagstroen, som bogen 
indeholder. Uden disse mange individuelle bidrag – lange interview, 
diverse samtaler, samvær og spørgeskemabesvarelser – var der ingen 
bog. Derudover ønsker jeg først og fremmest at takke professor Niels 
Henrik Gregersen for trofast opbakning og opmuntring til at skrive, 
først som sidst, og for en gennemlæsning af bogen i dens sidste fase. 
For gode og inspirerende arbejdsmiljøer vil jeg takke kolleger og ven-
ner – henholdsvis ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universi-
tet, og ved Københavns Universitets Eliteprogram for Interdisciplinær 
Forskning, “Changing Disasters”. Desuden vil jeg takke Kræftens Be-
kæmpelse, specielt enheden Livet efter Kræft ledet af professor Christof-
fer Johansen, i hvis regi datamaterialet blev til. I sammenhæng med 
afholdte foredrag og oplæg i Danmark og udlandet gennem årene har 
præster, sundhedspersonale, forskere, studerende, biskopper, ledere og 
andre taget aktivt del i samtaler og diskussioner med udgangspunkt 
i bogens pointer; også disse mennesker skylder jeg en stor tak for de-
res engagement, som har været en drivkraft i bogens tilblivelse. Ph.d.-
projektet inkl. forudgående pilotundersøgelse blev støttet af Komité 
for Psykosocial Kræftforskning og Livet efter kræft (Kræftens Bekæmpelse), 
Det Teologiske Fakultet (Københavns Universitet) og G.E.C. Gads Fond. 
For støtte til bogens udgivelse takker jeg Carlsen-Langes Legatstiftelse, 
Pastor Niels Møgelvangs Litteraturfond  og University of Copenhagen’s 
Excellence Programme for Interdisciplinary Research, The “Changing 
Disasters” Project. For hjælp til at realisere bogen takker jeg Henrik 
Brandt-Pedersen og Forlaget Anis. Endelig vil jeg takke min allernær-
meste familie til hvem bogen er tilegnet.

Frederiksberg, december 2014 
Christine Tind Johannessen-Henry
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Hverdagskristendom – en indledning

Der var blod i afføringen. De tog et stykke af tarmen, dér hvor kræften sid-
der. “Det har spredt sig til leveren”, sagde de. De kørte kemoen direkte 
igennem en slange og op i leveren. Jeg skulle spise noget mad dagen 
efter – så gik det galt. Kroppen og hele lortet begyndte at ryste og “Jeg 
skal dø; nu er jeg færdig”. De gav morfin i benene og jeg lå til observation 
på hospitalet. […] Det har vendt op og ned på ens liv… opgive at arbejde. 
Men vennerne, de støtter mig. Du får den der oplevelse af, at livet har du 
fandeme kun fået én gang. Du kan ikke gøre det om. Det kan jeg jo ikke.
 Jeg tror ikke, at vi er alene i det her univers. Der må findes nogen an-
dre, som er næsten ligesom os eller andre former for liv. Det tror jeg på. 
Der er noget omkring os, som vi ikke kan se. […] Da jeg blev konfirmeret, 
snakkede vi [med præsten] om, at religion er noget menneskeskabt. Man 
har så fået folk til at tro på de der ting. Det samme med de her muhame-
danere; de har jo haft Profeten. Han har jo også fået sine tanker oppefra, 
ik’. Så det er jo én og samme person, vi tror på. Han har bare forskellige 
navne. De Ti Bud, han så har lavet, de er gode. Det er virkelig grundregler, 
der basker noget. Jeg har altid godt kunnet lide religion i skolen; det var 
spændende, gode historier og fantastiske, de dér Paulus og hvad fanden 
de hedder, alle de der disciple og datidens filosoffer, der har nedskrevet 
nogle tanker, vi andre skal leve efter. 
 Der er en ballast senere i livet ved at kunne sortere de ting dér; jeg 
har taget til mig, hvad jeg kan bruge eller stjæle. Jeg kan huske, da min 
farmor, som var meget troende katolik, døde. Hun tog mig i hånden: “Nu 
gider jeg ikke mere, Dan.” Da jeg kom nogle dage efter, så var hun ‘gået 
hjem’. Hun havde taget den beslutning. Det var Satans stærkt. Hun kom 
fra Polen og oplevede 1. og 2. verdenskrig, børnene er døde og sådan… 
[…] På gravstedet taler jeg med hende og de andre. Jeg ved jo, hvordan 
de har været. Sådan gjorde jeg ikke førhen. Livet har fået en anden drej-
ning… 
  Dan

Mennesker, der har gennemlevet alvorlig sygdom, giver ofte intenst 
udtryk for mangfoldige trosforestillinger om livets forhold, endelighed 
og evighed. Det komprimerede citat ovenfor af Dan, en 50-årig so-
cialarbejder, anslår hverdagstroens flerstemmighed så markant, at det 
straks falder én i ørerne. I konstante skift mellem religiøst og sekulært, 
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religion og videnskab, abstrakte forestillinger og konkrete ting, flyder 
ord som “afføring”, “tarm”, “kræft”, “hospital”, “kemo”, “morfin”, “Po-
len” og “verdenskrig” sammen med termer fra et religiøst og kristent 
sprog- og billedunivers om en guddommelig kraft “oppefra”, om Gud 
som “person”, “De Ti Bud”, “Profeten”, “Paulus”, “fanden”, “disciple”, 
“Satan” og opstandelsesforestillingen om at komme “hjem”. Dans tro 
udfolder sig gennem familie- og arbejdsforhold, venner, politik, globa-
lisering, multikultur og religion. Gør man forsøg på at uddestillere en 
‘egentlig’ kristendom ved at adskille tro fra ikke-tro, kristendom fra 
ikke-kristendom, viser det sig i praksis at være ganske vanskeligt – hvis 
ikke også selve troen skal fordampe. I det indledende interviewudklip 
kommer tro netop til udtryk i sammenvævninger af meget forskelligar-
tet materiale, der i kraft af flertydigheder, ambivalenser, forskydninger 
og justeringer hele tiden åbner for nye forståelser. Bekendelser blander 
sig med afvisninger, metaforer med fakta, humor med rystende alvor, 
transcendens og immanens udspiller sig på samme tid. Det helt nære 
og konkrete, vores lokale hverdagssituation, forbinder sig tæt og uad-
skilleligt med metaperspektiver og det globale.

Denne bog handler om, hvordan kristendom eksisterer i vores hver-
dagsliv. Den handler om de måder, tro viser sig på, når vi er blevet ramt 
af begivenheder som alvorlig sygdom, og om troens intensitet, når vi 
er truet på vores eksistens. Fremstillingen er en rejse gennem hverdags-
situationer, hvor elementer af en kristen fortolkningstradition konstant 
dukker frem og udfolder sig i forskellige sammenhænge, gennem uens-
artede materialer og på anderledes, nye, skæve og finurlige måder. Det 
indledende citat fra Dan åbner blikket for, at kristendom i hverdagen 
aldrig er til i ren form, men at tro gøres, dvs. praktiseres, som sammen-
flettet med det enkelte menneskes specifikke livs- og helbredssituation 
i et virvar af samtaler, følelser, forestillinger, drømme, overbevisninger, 
sanseindtryk, fysiske materialer, familie- og arbejdsforhold. Kristen-
dom i hverdagen udspiller sig – til tider på temmelig uortodokse måder 
– gennem små fragmenter fra hellige tekster, dogmer, ritualer, hymner 
og salmer fra en kristen fortolkningstradition, men også i relation til 
andre religiøse traditioner og kosmologier. Levet tro forbinder sig med 
dele, som traditionelt set hører hjemme i helt andre diskurser og para-
digmer end teologi og religion.
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Mere konkret lyder spørgsmålet: hvad er det for en hverdagstro, man 
møder som præst og sjælesørger, som sygeplejerske, læge, psykolog og 
terapeut? Interessen i mødet gør det samtidig magtpåliggende at se gen-
nem et ‘passende’ perspektiv: hvordan kan man – teologisk set – møde 
og dermed forstå den vildtvoksende og ofte temmelig utilpassede hver-
dagstro? Hvordan kan mangfoldig hverdagstro forstås konstruktivt, dvs. 
som en ressource for teologien, frem for som et problem? 

Flerheden i hverdagstro og teologi

Viden, der er blevet til med udgangspunkt i, hvordan mennesker i al 
almindelighed går rundt og tror i dagligdagen, fylder ikke meget i den 
moderne systematiske teologi, og har, om overhovedet, oftest figureret 
som en slags vedhæng – et mere eller mindre selvstændigt kirkesocio-
logisk partitur under den praktiske teologi (se Harbsmeier & Iversen 
1995). I de senere år har interessen for levet tro, religion og spirituali-
tet været voksende. Men det er samfundsvidenskaberne, som hyppigst 
tegner sig for beskrivelserne af hverdagstroen, der med sine ordinære 
eller banale former og sin religiøse ‘afvigelse’ kan synes at ligge langt 
fra teologisk og kirkelig praksis. Hverdagstro passer hverken ind i de 
traditionelle dogmatiske eller de almene kulturelle forestillinger om, 
hvad kristendom og kristen tro er. Det er fristende for fagteologien at 
holde fast ved en sikker adskillelse af hverdagstro og troslære – men 
ikke særligt konstruktivt eller opbyggeligt for kirkens møde med tro 
‘derude’. Forestillingen om det “derinde” (el. “deroppe”) og det “der-
ude” – her i betydning af ‘den rene tro’, der læres, og ‘tro i alle mulige 
afskygninger’, der leves – er i sidste instans en kunstig konstruktion af 
virkeligheden (Latour 1999: 22-23, 2006: 215ff).

Udfordringen, som jeg tager op, er kort og godt at beskrive, hvordan 
hverdagstro og teologisk tænkning hænger uadskilleligt sammen i al 
deres forskellighed – uden at der er tale om et sammenfald, et kol-
laps, til én stor udifferentieret trosmasse. Argumentet er, at det er gen-
nem forbindelserne mellem forskellige praksisser – dvs. i bevægelserne 
mellem mangfoldige måder at gøre tro på – at væsentlige aspekter af 
kristendom viser sig. Kristen tro eksisterer som en forbundet flerhed af 
heterogene elementer, der hele tiden bliver til på nye og forskellige må-
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