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’Den alternative Luther’ – Hvordan ser han ud? 

 

10. marts, Birgitte Graakjær Hjort:  

Hvad betyder bispeeksamen i folkekirken i dag? 
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”Nazismens Filosof” – og Løgstrup 
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Genforeningen 1920 – guddommeligt forsyn eller realpolitik? 
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’Den alternative Luther’ – Hvordan ser han ud?                     

.                                                       
Else Marie Wiberg Pedersen 

Tirsdag d. 25. februar  

 
I reformationsåret 2017 udkom en lang række historisk tilbagesku-

ende bøger om Luther, som entydigt enten fordømte eller ophøjede 

ham. Som et modstykke hertil udgav Else Marie Wiberg Pedersen i 

2019 antologien The Alternative Luther, som belyser Luthers og lu-

thersk teologi fra nye perspektiver og dermed peger på nye veje og 

nye muligheder, som luthersk teologi kan åbne. 

 

Hvad betyder bispeeksamen i folkekirken i dag?                

. 
Birgitte Graakjær Hjort 

Tirsdag d. 10. marts  

 
Når en teologisk kandidat har afsluttet pastoralseminariet og fået em-

bede i Folkekirken, skal vedkommende til bispeeksamen, før personen 

kan blive ordineret. Hvad foregår der bag de lukkede døre hos biskop-

pen, når teologen bliver eksamineret? Som teologistuderende kan man 

forholde sig frit til den kristne kirkes bekendelser, men som kommende 

præst skal man prøves konfessionelt af biskoppen. Hvordan foregår 

det? Og hvad ligger der i en luthersk embedsforståelse? 

 

”Nazismens Filosof” – og Løgstrup                                                 

. 
Svend Andersen 

Tirsdag d. 24. marts  

 

I slutningen af 2019 udspandt der sig en diskussion om, hvorvidt K.E. 

Løgstrup i 1930’erne udtrykte en fascination af nazismen. Den afgø-

rende kilde er en aviskronik fra 1936 med ovenstående titel. I foredra-

get vil kronikken blive analyseret sammen med andre beslægtede ar-

tikler. Teksterne vil blive set i lyset af Løgstrups samtidige teologiske og 

filosofiske arbejde. Der vil blive argumenteret for, at Løgstrup giver en 

indforstået, men afvisende fremstilling af nazismens ”filosofi”. 

 

Genforeningen 1920: Guddommeligt forsyn eller realpolitik?                                                            
Carsten Bach-Nielsen 

Tirsdag d. 14. april  

 

I 1920 red kong Christian X som prinsen i eventyret på den hvide hest 

ind i folkets hjerter. Den tabte datter vendte hjem. Hendes lænker 

blev brudt. Glæden ville ingen ende tage, og der blandede sig reli-

giøse toner i festlighederne. Skåltalerne lød på en dyster baggrund, 

nemlig Verdenskrigen med de mange faldne blandt de danskta-

lende i Slesvig. Hvordan kunne man forene sorgen over tabet med 

glæden over den gave, man nu modtog med sejrherrernes hjælp? I 

foredraget vil Carsten Bach-Nielsen sætte fokus på den religiøse og 

nationale tolkning af begivenhederne ud fra digtere som den katol-

ske Johannes Jørgensen og den nationale Valdemar Rørdam. 

 

Tænkepause: Ære                                                                            .                                                                                                                     
Sasja Emilie Mathiasen Stopa 

Tirsdag d. 28. april  

 

Efter 68-oprøret, der satte en ære i skamløshed, er det blevet svært 

at tage æren alvorligt som andet end et levn fra en svunden tid. 

Identitetspolitik, krænkelseskultur og #metoo afslører dog, at æren 

lever videre under dæknavne som anerkendelse og værdighed og 

aldrig har været så omdiskuteret som i dag. I foredraget tager vi en 



tænkepause til at fordybe os i ærens historie fra Adam og Evas fe-

brilske forsøg på at dække deres skam over den ærbare kvinde Ma-

ria og til vores anerkendelsessyge nutid, hvor vi jagter likes og putter 

filter på for at dække vores eksistentielle nøgenhed. 

 

 


