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Summary 
This master thesis studies the current ongoing process of debating and possibly renewing the liturgy 
in the Danish National Evangelical-Lutheran Church (DNELC). The liturgy structuring the Sunday 
Mass and selected sacraments (like baptism, supper, marriage and funeral) are all authorized in a 
regulation which must be observed by the entire DNELC. 
 
The process started in 2016 when the ten bishops of the DNELC decided to establish three 
professional committees each tasked with examining a different aspect of liturgical life in the church 
and produce a report each with the purpose of kickstarting a larger debate within and beyond the 
DNELC. The process is now in the open debate stage where local congregations are invited to debate 
and share their thoughts on the authorized liturgy of the church.  
 
This thesis tries to answer the following question:  
How does the ongoing discussion on liturgy in the Danish National Evangelical-Lutheran Church 
highlights the challenges in relation to internal management of the church? 
 
The empirical material used to answer this question is partly interviews with priests in the DNELC 
and partly the report on authorization of the liturgy produced by one of the professional 
committees. The methodology of the thesis is based on Niklas Luhmanns system theory which is 
used as both theoretical framework and methodology.  
The thesis explores through second order observation how the ongoing liturgy process is observed 
as a solution to different problems, how the concepts of authorization and freedom are observed 
in the church and finally how management is observed to have a possible legitimacy deficit.  
 
The thesis finds how the hierarchical top of the DNELC is concerned with maintaining control over 
the liturgy whereas the local priests demands a larger extend of freedom to adapt the liturgy to 
their local practices. The discussion offers an explanation of this discrepancy based on how the 
bishops respectively the priests are encouraged to observe the DNELC as either an organization for 
which they have responsibility as a whole (the bishops) or a disorganization where they only hold 
responsibility for their local part (the priests).  
 
It becomes clear that the missing understanding of modern leadership as management of self-
management stands in the way of using the liturgy process to properly redefine dogmas linked to 
management within the DNELC. Even though both priests and the professional committee asks for 
a new managerial regime based on coaching and guidance rather than control.  
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1 Indledning 
Folkekirken er i gang med en intern diskussion om måske at forandre sig. Biskopperne igangsatte i 
2016 et stort projekt, der skal gentænke gudstjenestens faste form. Projektet startede med tre 
fagudvalg, som lavede rapporter, og nu er projektet i den fase, hvor præster og menighedsråd skal 
diskutere med hinanden og med menighederne rundt i landet. Måske bliver gudstjenesteordningen 
fra 1992 om et par år – og på baggrund af flere års arbejde – afløst af nye regler for, hvordan en 
folkekirkelig søndagsgudstjeneste skal se ud i Danmark (Folkekirken, 2020).  
 
Der er sket en knopskydning af kirkeaktiviteter siden 1992. ”Når du ser deres udbud, så er kirkerne 
jo hverdagskirker, og der hvor der ikke kommer nogen, det er om søndagen”, som en folkekirkepræst 
tørt konstaterer, ”alt ens arbejde det foregår i sognegården, og så kan det være man lige kan få 
lokket dem over til en lille afslutningsandagt for lige at prøve på at få hevet noget kirkeligt ind i det, 
ikke?” (Interviewperson5, 2020, 09.23) 
 
Der er babysalmesang tirsdag morgen, Gud og spaghetti onsdag aften, spejderandagt torsdag 
eftermiddag, studiekreds fredag formiddag og så selvfølgelig højmessen med nadver og måske en 
barnedåb søndag. Men hvis der ikke er barnedåb, er det ikke sikkert, at kirkebænkene rigtigt er fulde 
om søndagen (Søndergaard, 2018). Til gengæld mangler der ikke tilmeldte til de andre kirkelige 
aktiviteter. 
 
Det lader til, at kirken følger med tiden og tilpasser sig den lokale efterspørgsel, så hvad er 
problemet, kunne man fristes til at spørge? Gør folkekirken ikke bare det, som alle offentlige 
institutioner skal og bør? Muligvis. Men udviklingen er også en udvikling væk fra at følge den 
vedtagne gudstjenesteordning, og dermed måske en udvikling, som går i ligeså mange retninger, 
som der er præster i folkekirken.  
 
Denne opgave undersøger, hvordan folkekirkens fagudvalg om autorisation og en række præster 
oplever folkekirkens igangværende liturgiarbejde, hvordan de ser på de centrale begreber 
”autorisation” og ”frihed”, og hvad det siger om ledelse i folkekirken.  

1.1 Problemfelt 

Dette afsnit beskriver opgavens undersøgelsesområde nærmere og uddyber hvilket bidrag til feltet, 
opgaven vil forsøge at bringe.  
 
Folkekirken er en svær størrelse, det må både statskundskabere og teologer sande. Som statskirke 
er folkekirken indskrevet i det danske riges grundlov og reguleret politisk og administrativt som 
andre offentlige institutioner og instanser (Folkekirken.dk, 2020). Men samtidig er folkekirken en 
del af det evangelisk-luthersk trossamfund og har et eget religiøst hierarki. Som en biskop beskriver 
det: 
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”Den er på den ene side meget, meget flad strukturen. Der er stor autonomi, det er en 
netværksbaseret organisation, der er ikke sådan et hierarki, som man har, hvis man havde en 
koncern, hvor man havde en direktøren, der sidder for bordenden og siger ”det der, er den retning 
vi skal gå”. Der er et meget, meget stort råderum, for hvert enkelt menighedsråd, hver enkelt præst. 
Samtidig med at det er enormt… der er et klassisk hierarki, der hedder øverst sidder biskoppen, og 
så er der provsterne, og så er der præsterne. Så begge ledelsessyn fungerer egentlig parallelt. Kan 
man sige. Side om side i folkekirken.” (Interviewperson7, 2020, 17.31) 
 
Så på den ene side efterlever den danske folkekirke Luthers ide om det universelle præstedømme 
(Sløk, Ledelse i folkekirken: Betingelser for selvledelse i den danske folkekirke, 2008) og på den 
anden side er der trods alt et hierarki med biskopper, provster og præster. 
 
Folkekirken bliver ikke nemmere at få styr på, når den som mange andre store organisationer er 
flerstemmig (Andersen, Polyfone organisationer, 2002). Alene det, at folkekirken rummer en række 
forskellige kirkelige retninger som tidehverv, indre mission og grundtvigianisme, gør kirken 
flerstemmig. Læg dertil, at folkekirken ikke ser sig selv som en organiseret organisation, men i stedet 
abonnerer på en selvforståelse og selvbeskrivelse som ”desorganiseret” (Sløk, Disorganization as 
Religion: Managing the Danish National Evangelical Lutheran Church, 2019).  
 
Omdrejningspunktet for denne opgave er det “udredningsarbejde af gudstjenestens faste form, 
liturgien”, som folkekirkens biskopper satte i gang i 2016 (Folkekirken, 2020). Arbejdet er i dag 
kommet til den fase, hvor folkekirken ønsker en “bred folkelig og kirkelig debat om, hvordan 
gudstjenesten i fremtiden skal forme sig” (Folkekirken, 2020). 
 
Det er ikke første gang, der ændres på den autoriserede liturgi i folkekirken: 
”Den seneste autoriserede gudstjenesteordning for højmessen i Den danske Folkekirke blev taget i 
brug for 25 år siden. Nadverritualet blev inkorporeret som fast del af søndagsgudstjenestens liturgi. 
Desuden gav højmesseordningen fra 1992 større frihed til de lokale menigheder i forhold til 
udformning af gudstjenestelivet, samtidig med at den fastholdt et fælles præg grundet graden af 
autorisation. Inden for ordningen findes kun mulighed for lejlighedsvise undtagelser i form af den 
ligeledes autoriserede børnegudstjeneste på højmessens plads.” (Folkekirken, 2018) 
 
Gudstjenesteordningen indeholder den autoriserede liturgi. Altså de rammer, som 
søndagsgudstjenesten – højmessen – og de forskellige ritualer som nadver, dåb, konfirmation, vielse 
og begravelse skal overholde. 
Den autoriserede liturgi skal følges i alle folkekirkens kirker i hele landet. På den måde skabes der 
genkendelighed på tværs af landet – uanset om du går ind i en kirke på Nørrebro eller i Nørre Nebel 
en tilfældig søndag morgen. Det er i hvert fald meningen med den autoriserede liturgi. Men det er 
kun søndagens højmesse og udvalgte ritualer, som der findes fastlagte rammer for. Og når de 
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rammer bliver for snærende, kan man bare lægge gudstjenesten på en af ugens seks andre dage, og 
gøre hvad der passer præsten og hvad menighedsrådet nikker til.  
 
Som en præst i folkekirken fortæller om arbejdet med at lave materiale til børn-, unge-, sogn- og 
kirke-gudstjenester: 
 
”Og noget af det vi rigtig meget bøvlede med det var faktisk liturgi, fordi vi har den der sorte bog 
hvor liturgien står i og den skal-man-jo-følge [sagt med hård intonation på hvert ord, red.]. Når man 
så skal lave anderledes gudstjenester med spejdere og børn og minikonfirmander og gamle damer 
og det hele, så ville vi gerne lave om nogle steder og hver gang vi skulle lave om, så skulle vi spørge 
ikke en, men ti biskopper. Og de gav forskellige svar. Så i nogle stifter kunne man godt få lov at lave 
det her, og i nogle kunne man ikke få lov til at lave det her.” (Interviewperson4, 2020, 01.55) 
 
Mens samfundet har ændret sig siden 1992, er gudstjenesterne mange steder fulgt med. For 
selvom, man ikke kan lave meget om på søndagens højmesse for at tilpasse den til forandrede tider 
eller lokale forhold, så er der andre veje at gå: 
 
”Så fandt vi efterhånden det smuthul, der hedder, at hvis man ikke laver BUSK-gudstjenesten om 
søndagen, men lavede den om tirsdagen, så må man gøre hvad som helst. For så er det jo ikke en 
højmesse. Og så er der fri liturgi, så skal vi ikke følge nogen bøger.” (Interviewperson4, 2020, 02.56) 
 
Den udvikling har biskopperne også bemærket: 
”Autorisationsspørgsmålet er væsentligt at beskæftige sig med nu, fordi både biskopper, provster, 
præster og lægfolk har erfaret, at forholdet mellem det autoriserede og det frie har flyttet sig, og at 
der dermed kan være tale om en mere flydende og dermed forandret opfattelse af 
autorisationsbegrebet.” (Folkekirken, 2018) 
 
Netop dette fokus på frihed til forskellighed på den ene side og ønsket om noget fælles genkendeligt 
på den anden går igen i fagudvalgets rapport om autorisation og i mine interviews med præster i 
folkekirken. Alle virker enige om, at det er vigtigt, at en gudstjeneste i Folkekirken genkendes som 
sådan, men samtidig er der blandt præsterne et ønske om større frihed til at tilpasse søndagens 
højmesse til lokale forhold. Og liturgiarbejdet kommer ikke for tidligt, som denne præst konstaterer: 
 
”Jeg synes egentlig, det var på tide at få en god diskussion om, jamen, hvad er liturgien, og er det 
vigtigt for os, at det er genkendeligt fra sted til sted eller er det okay at vi skrider i to tusind 
retninger?” (Interviewperson4, 2020, 04.00) 
 
Liturgiarbejdet forholder sig imidlertid kun til søndagens højmesse og udvalgte ritualer (Folkekirken, 
2020), og når jeg spørger præsterne, er der ikke interesse for at autorisere andre dele af 
gudstjenestelivet. Man ønsker ikke en fælles liturgi for tirsdags "Gud og spaghetti". Samtidig lægges 
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der i rapporten fra fagudvalget om autorisation op til at der maksimalt autoriseres det samme som 
i dag og altså ikke strammere eller med flere regler (Folkekirken, 2018). Den endelig konklusion om 
en eventuelt ny gudstjenesteordning skal dog tage den igangværende proces med inddragelse af 
menighedsråd og lægfolk med i overvejelserne (Folkekirken, 2020).  
 
Liturgiarbejdet rammesættes i Folkekirkens rapport om autorisation således:  
”Med en forståelse for betydningen af såvel fællesskab som frihed, orden som bredde, har 
faggruppen vedrørende autorisation søgt at afdække, hvordan rammerne for det liturgiske arbejde 
fremover bedst understøtter gudstjenestelivet i folkekirken. Det er sket gennem en undersøgelse af 
begreberne autorisation, frihed og tilsyn og ved en drøftelse af deres nutidige relevans” (Folkekirken, 
2018) 
 
Jeg vil i denne opgave undersøge, hvilke problemer fagudvalget og præsterne ser, at det 
igangværende liturgiarbejde kan løse, og hvad de lægger i ordene frihed og autorisation. Derudover 
vil jeg undersøge, hvad liturgiarbejdet giver os af ny viden om ledelsesudfordringerne i folkekirken. 
 
Denne opgave bidrager altså til problemfeltet ved at tilbyde en kommunikationsanalyse af den 
igangværende proces om ny liturgi i folkekirken med ovenstående fokus og ved at holde de fundne 
konklusioner op imod eksisterende teori om og undersøgelser af problemfeltet. 
 
Det leder mig frem til følgende problemformulering: 

1.2 Problemformulering 

Hvordan aktualiserer folkekirkens igangværende liturgiarbejdet ledelsesudfordringerne i 
folkekirken? 
 
For at besvare problemformuleringen og guide analysen tager jeg udgangspunkt i følgende 
analysespørgsmål: 

1.2.1 Analysespørgsmål 

1. Hvilket problem iagttages liturgiarbejdet som løsningen på af henholdsvis fagudvalget om 
autorisation og præsterne? 

2. Hvordan iagttages begreberne autorisation og frihed? 
3. Hvordan iagttages legitimiteten af autorisationsbegrebet og biskoppernes tilsyn, og hvordan 

relaterer det sig til ledelsesudfordringer i folkekirken? 
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2 Analysestrategi 
Dette kapitel kortlægger og udfolder, hvordan jeg vil besvare problemformuleringen. Jeg bruger 
begrebet analysestrategi til at beskrive, hvordan jeg konditionerer min genstand og vælger den 
iagttagelse med hvilken, jeg analyserer min empiri. Andre teoretiske traditioner ville kalde dette for 
mit metodeafsnit.  
 
Jeg bygger min forståelse af begrebet analysestrategi på Niels Åkerstrøm Andersens bog ”Diskursive 
analysestrategier” fra 1999 (Andersen, Diskursive analysestrategier, 1999) og Morten Knudsens 
kapitel ”Metodisk overrasket – om systemteori og funktionel metode” fra hans og Gorm Harstes 
bog ”Systemteoretiske analyser. At anvende Luhmann” (Knudsen, Metodisk overrasket - om 
systemteori og funktionel metode, 2014).  
 
Analysestrategi handler kort fortalt om at gøre sig klart, hvorfra man iagttager, og hvad man 
iagttager. Det handler altså om at beslutte og være bevidst om, hvilke kriterier for valide 
argumenter, ens valg af iagttagelse medfører og hvordan man konstruerer sin analysegenstand som 
netop det: en analysegenstand (Andersen, Diskursive analysestrategier, 1999). 

2.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 

Mit videnskabsteoretiske udgangspunkt i denne opgave er poststrukturalistisk. Det interessante i 
analysen er netop ikke at finde ind til en eviggyldig, objektiv eller sand viden om verden, men at 
analysere hvordan liturgiarbejdet i folkekirken fremstår og skabes i kommunikationen fra 
folkekirken og præsterne. Omdrejningspunktet for analysen er, hvordan analysegenstanden 
emergerer med fokus på, at emergensen er kontingent og afhængig af de analysestrategiske valg. 
Det ontologiske fylder dermed mindre, men det vil være en tilsnigelse at sige, at opgaven opererer 
med en tom ontologi. Der er snarere tale om, at det epistemologiske tager mere plads og anses som 
værende mere relevant for opgavens gennemførelse end de store ontologiske overvejelser. Dette 
er i tråd med den systemteoretiske tradition hos blandt andre Niklas Luhmann og kan beskrives med 
Niels Åkerstrøm Andersens ord: ”Hvor den ontologisk orienterede videnskab ontologiserer 
genstanden, så deontologiserer epistemologien sin genstand.” (Andersen, Diskursive 
analysestrategier, 1999). 
 
Epistemologisk tager jeg i opgaven udgangspunkt i systemteoriens forståelse af epistemologi, hvor 
der ikke skelnes mellem fremtræden og væsen (Andersen, Diskursive analysestrategier, 1999). Det 
interessante er, hvordan noget træder frem, dukker op, emergerer i en iagttagers konkrete 
iagttagelse, og det er netop det, der er fokus i denne opgave.  

2.2 Systemteori som teori og analysestrategi 

Opgavens omdrejningspunkt er folkekirkens og præsternes iagttagelse af liturgiarbejdet og af 
begreberne genkendelighed og frihed til forskellighed. En teori med iagttagelsen i centrum er den 
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tyske sociolog Niklas Luhmanns systemteori, og det er netop denne teori, der er opgavens 
udgangspunkt. Systemteorien tilbyder både det teoretiske og det analysestrategiske fundament for 
opgaven. Det teoretiske fundament bliver udfoldet i næste kapitel, mens det analysestrategiske 
fundament uddybes i dette afsnit. 
 
Systemteoriens ærinde er ikke at finde frem til den objektive sandhed om verden, men i stedet at 
analysere, hvordan genstanden fremstår i en særlig iagttagelse for en særlig iagttager (Andersen, 
Diskursive analysestrategier, 1999). Dermed afhænger analysen af samspillet mellem empiri og 
analysestrategi og de kontingente valg, iagttageren træffer. Systemteoriens genstand er iagttagelse 
og dens metode er iagttagelse af disse iagttagelser inden for rammen af en forskel.  
 
I denne opgave iagttager jeg folkekirkens og præsternes iagttagelse. Der er altså tale om en 
iagttagelse på anden orden, hvor jeg iagttager andres iagttagelser. Dermed bliver den forskel, 
folkekirken og præsterne markerer i verden i deres kommunikation synlig for mig og det bliver 
dermed muligt at analysere med hvilken selvfølgelighed disse forskelle drages.  Det er netop det, 
der gør systemteorien så velegnet til at observere, analysere og forstå paradokser i kommunikation 
(Andersen, Diskursive analysestrategier, 1999). 
 
Systemteoretisk analysestrategi fordrer en konditionering af både genstanden og af iagttagelsen. 
Først og fremmest skal iagttagelsespunktet specificeres – hvorfra iagttages genstanden? Dernæst 
skal det gøres klart, hvad reglerne er for iagttagelsen. Hvilken ledeforskel iagttager jeg min genstand 
med? Valg af ledeforskel konstruerer genstanden på en særlig måde og skaber samtidig kriterier for 
valide argumenter for iagttageren. Genstanden dukker op for iagttageren forskelligt afhængigt af 
hvilken ledeforskel, der iagttages med (Luhmann, Deconstruction as second-order observing, 1993). 
Hvis jeg iagttager folkekirkens kommunikation med ledeforskellen os/dem dukker organisationen 
op på en måde i forhold til, hvis jeg iagttager folkekirken med ledeforskellen 
magtoverlegen/magtunderlegen. Det sætter samtidig grænser for hvilke argumenter, der er valide 
i analysen. Denne opgaves specifikke valg af iagttagelsespunkt og ledeforskel bliver uddybet i næste 
afsnit. 
 
En central del af denne opgaves analysestrategi er funktionel metode. Funktionel metode er den 
metode, den tyske sociolog Niklas Luhmann bruger til at analysere samfundsstrukturer. I hans 
samfundsanalyser iagttager han med ledeforskellen er problem/løsning for at undersøge hvilke 
problemer en given kommunikation beskriver sig selv som løsning på (Knudsen, Metodisk 
overrasket - om systemteori og funktionel metode, 2014).  
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Gennem en iagttagelse med ledeforskellen problem/løsning dukker organisationers 
beslutningspræmisser op som løsningen på problemet med beslutningens kontingens1. Med andre 
ord: for at mindske beslutningens kompleksitet – at en beslutning kunne se ud på uendeligt mange 
andre måder (den er kontingent) – opstiller organisationer beslutningspræmisser, som indsnævrer 
beslutningens kontingens og dermed gør det mindre komplekst. Beslutningspræmisserne er altså 
en løsning på problemet med beslutningens kontingens.  
Den funktionelle metode behøver imidlertid ikke stoppe her, men kan fortsætte analysen ved at 
spørge ”hvilke problemer skaber løsningen”. Her er ledeforskellen løsning/problem. 
 
Det er vigtigt i den funktionelle metode at være bevidst om, at problemer ikke er givet på forhånd, 
men afhænger af iagttageren (Knudsen, Metodisk overrasket - om systemteori og funktionel 
metode, 2014). Den samme organisation kan iagttages fra forskellige iagttagelsespunkter og med 
forskellige ledeforskelle og organisationen vil dukke op forskelligt.  
 
På samme måde er det vigtigt at være bevidst om, at analysestrategi og anvendt ledeforskel i 
analysen heller ikke er givne størrelser. Der kunne altid være foretaget et andet valg i forhold til 
ledeforskel eller analysestrategi og det andet valg ville have konditioneret genstanden anderledes 
og skabt andre kriterier for valide argumenter. 

2.3 Opgavens analysestrategi 

I første del af analysen iagttager jeg først, hvordan folkekirkens fagudvalg om autorisation og 
biskopperne i rapporten om autorisation iagttager folkekirkens liturgiarbejde som løsning på en 
række problemer. Her er der tale om en andenordens iagttagelse, hvor jeg iagttager fagudvalgets 
iagttagelse af liturgiarbejdet med ledeforskellen problem/løsning, for at undersøge, hvilke 
problemer de iagttager liturgiarbejdet som løsning på.  
Dernæst iagttager jeg præsternes iagttagelse af folkekirkens liturgiarbejde med samme ledeforskel 
– problem/løsning, for at undersøge, præsternes iagttagelse af liturgiarbejdet.  
 
I anden del af analysen foretager jeg en formanalyse med ledeforskellen markeret/umarkeret. Her 
er iagttagelsespunktet først begrebet ”autorisation” iagttaget af fagudvalget i deres rapport om 
autorisation og iagttaget af præsterne i de interviews, jeg har foretaget. Dernæst er 
iagttagelsespunktet begrebet ”frihed” iagttaget igen i fagudvalgets kommunikation og blandt de 
interviewede præster.  
I formanalysen iagttager jeg, hvad refleksionsværdien, den umarkerede side i forskellen er, når 
henholdsvis folkekirkens og præsternes kommunikation markerer begreberne autorisation og 

 
1 Jeg bruger i denne opgave begrebet kontingens/kontingent i betydningen ”anderledes-mulig” og ”ikke-nødvendig” i 
tråd med Niklas Luhmann jf. Camilla Sløk i bogen ”Religionskritikkens ophør” (Sløk, Religionskritikkens ophør - set i lyset 
af Niklas Luhmann, 1999). 
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frihed. Det er den samlede forskel, der gør hele forskellen: det gør en forskel, om folkekirken 
iagttager frihed overfor autorisation eller overfor tvang.  
 
Fjerde del af analysen er igen en formanalyse med ledeforskellen markeret/umarkeret. Her er 
iagttagelsespunktet autorisationsbegrebet og biskoppernes tilsyn iagttaget i fagudvalgets rapport 
og i interview med præsterne.  
 
Opgavens analysestrategi og opbygning kan opsummeres således: 
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3 Systemteori og den danske folkekirke 
I dette afsnit præsenteres udvalgte begreber fra Luhmanns systemteori og relaterede teorier. 
Efterfølgende præsenteres den danske folkekirke kort fra et administrativt og systemteoretisk 
synspunkt. Til slut præsenteres centrale udtryk og begreber fra folkekirkens liturgiarbejde, som vil 
gå igen i opgaven. 

3.1 Relevante systemteoretiske begreber 

Niklas Luhmanns systemteori er en gennemgribende teori om samfundet og verden. Som nævnt 
tidligere, opererer Luhmann med en form for tom ontologi, hvor det interessante ikke er at finde 
ind til genstandens kerne, men at analysere, hvordan en bestemt genstand emergerer eller fremstår 
for en bestemt iagttager i en bestemt iagttagelse.  
 
Luhmann skelner mellem forskellige systemer, som operer på forskellige måder: biologiske 
systemer (som planter og menneskekroppen), der opererer i liv; psykiske systemer (som 
menneskets psyke), der opererer i tanker og sociale systemer (som organisationer), der opererer i 
kommunikation. Fælles for alle systemer er, at de skal operere for at eksistere og at de opstår 
rekursivt. En ny operation skal knytte an til en tidligere operation, for at drive systemet fremad og 
sikre dets videres eksistens. Stopper systemet med at operere eller knytte an til tidligere 
operationer, stopper det med at eksistere (Luhmann, Social Systems, 1995).  
 
Denne opgave tager udgangspunkt i Luhmanns teori om sociale systemer og udfolder den mere i 
nedenstående. Sociale systemers opererer i kommunikation. Når vi daglig tale siger, at jeg eller du 
kommunikerer, giver det systemteoretisk ikke mening. Kun kommunikation kommunikerer og 
kommunikation er dermed også mere end bare det talte ord. Samtidig er der kun tale om 
kommunikation, hvis ny kommunikation knytter an. Dermed opstår kommunikationen også 
rekursivt (Luhmann, Social Systems, 1995) (Knudsen, Systemteoretisk organisationsteori, 2014). 
 
Al kommunikation er iagttagelse, og al iagttagelse er indikation inden for rammen af en forskel 
(Andersen, Diskursive analysestrategier, 1999). Når der iagttages, markeres indersiden af forskellen, 
men iagttagelsen er blind for den forskel, der iagttages inden for. Iagttagelsen kan ikke se, hvad der 
står på forskellens yderside – det umarkerede – og ser heller ikke forskellens helhed. Det er det, 
Luhmann kalder al iagttagelses blinde plet. Det er først når iagttagelsen iagttages, at forskellen bliver 
synlig. Altså, når man iagttager på anden orden (Luhmann, Deconstruction as second-order 
observing, 1993).  
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Det illustreres således: 
  

 
Markeret 

 

 
Umarkeret 

 
Hvor vi i hverdagssproget har en tendens til at omtale systemer som værende en helhed eller enhed, 
består systemer i systemteorien af forskelle. Det er ved hele tiden at markere forskellen mellem 
systemet og omverdenen, at systemet består. Men da systemer samtidig er autopoietiske er 
forskellen system/omverden en forskel, som trækkes i systemet selv. Både det, der iagttages som 
system og det, der iagttages som omverden, eksisterer i systemet selv. Systemerne er dermed 
lukkede om sig selv, for at kunne opretholde sig selv og reducere kompleksitet (der drages en 
grænse mellem systemet og omverdenen), men samtidig er systemet åbent overfor information fra 
omverdenen såsom kommunikation i andre systemer, som er input systemet har brug for for at 
fortsætte med at producere kommunikation (Knudsen, Systemteoretisk organisationsteori, 2014).  
 
Luhmann skelner mellem tre typer af sociale systemer: funktionssystemer, organisationssystemer 
og interaktionssystemer, som afgrænser sig på forskellige måder. Alle tre typer sociale systemer vil 
blive uddybet i det følgende. 

3.1.1 Funktionssystemer 

Det moderne samfund er funktionelt differentieret i en række funktionssystemer, som afgrænser 
sig gennem koder og programmer. Funktionssystemer kommunikerer i et symbolsk generaliseret 
medie, som etablerer en binær kode for kommunikationen (Luhmann, Social Systems, 1995). Det 
retslige funktionssystem kommunikerer for eksempel i koden ret/uret og benytter mediet gældende 
ret. Programmer i funktionssystemerne for-selekterer systemets information. De udvikles over tid 
og er ikke konstante (Luhmann, The world society as a social system, 1982).  
 
Funktionssystemerne opererer imidlertid ikke isoleret fra hinanden. Der er situationer, hvor et 
funktionssystem må forholde sig til et andet funktionssystem i dets omverden. Det kan være 
sundhedssystemet, der må forholde sig til retssystemet og det politiske system, fordi patienter ikke 
bare skal behandles, men også har særlige rettigheder (for eksempel en udrednings- eller 
behandlingsgaranti) eller fordi sundhedssystemet er underlagt politisk styring. Her skabes 
strukturelle koblinger, hvor funktionssystemet lader sig irritere af bestemte hændelser i sin 
omverden (Luhmann, A systems theory of religion, 2013).  
 
Funktionssystemer er imidlertid autopoietiske, og det er derfor ikke en direkte påvirkning fra 
omverdenen, men systemets egen iagttagelsesledende forskel, som skaber irritationen. Systemet 
konditionaliserer sig selv til at blive irriteret, når der opstår en bestemt kommunikation i et andet 
system. Det er den strukturelle kobling. Sundhedssystemet kan ignorere al kommunikation i det 
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politiske system, som handler om boligpolitik eller uddannelsessektoren, og lader sig kun irritere af 
den kommunikation, der handler om sundhedsområdet (Andersen & Pors, Niklas Luhmann, 2017). 

3.1.2 Organisationssystemer 

Organisationssystemer afgrænser sig gennem forskellen medlemmer/ikke-medlemmer og 
strukturers af beslutningspræmisser – altså præmisser for fremtidige beslutninger.  
Beslutninger opstår bagudrettet – rekursivt – når nye beslutninger knytter an. Et eksempel er 
bestyrelsesmødet, der starter med at godkende referatet fra sidste møde og dermed knytter an til 
sidste mødes beslutninger og derigennem gør det til beslutninger. Beslutninger både forudsætter 
og fikserer kontingens, i det de på samme tid altid kunne have været anderledes og dog fremstår på 
en bestemt måde. Hvis der ikke er kontingens, er der ikke tale om en beslutning (Knudsen, 
Systemteoretisk organisationsteori, 2014).  
 
Autorisationen2 i den danske folkekirke kan ses som beslutningspræmisser, der fikserer kontingens. 
Ved at have autoriserede forskrifter mindskes kompleksiteten for den enkelte præst, der 
tilrettelægger højmessen, og for provst og biskop, der skal føre tilsyn med, at præsten gennemføre 
højmessen på den rette evangelisk-lutherske måde.  
Fagudvalgets rapport kan tilsvarende ses som beslutningspræmisser for fremtidige beslutninger om 
den autoriserede liturgi – de udlægger forskellige mulige modeller, som skal diskuteres i folkekirken, 
men som kan blive til nye beslutninger.  
 
Den danske folkekirke kan iagttages som et organisationssystem, hvor det er nemt, at skelne 
medlemmer fra ikke-medlemmer, og hvor beslutningspræmisser strukturerer systemet.  
Organisationssystemer iagttager ofte høj kompleksitet som problematisk og forsøger gennem 
beslutninger at mindske kompleksiteten ved fiksere kontingens. Imidlertid fører beslutninger til nye 
beslutninger og fikseret kontingens skaber kompleksitet på nye måder. Det ses ofte i det offentlige, 
hvor løsninger på et problem medfører nye problemer, der så skal løses på nye møder. 
Samtidig iagttager organisationer typisk sig selv som løsningen på problemer i systemets omverden. 
Organisationen har en berettigelse, fordi det er løsningen på et omverdensproblem. Det genfinder 
man ofte i organisationers vision- og mission-beskrivelser. 
 
Organisationer opererer med strategier for, hvordan de kan påvirke deres medlemmer og deres 
omverden. Grundlæggende er idéen om direkte påvirkning i et systemteoretisk perspektiv 
paradoksal. Der findes ikke direkte overførsel af mening mellem systemer eller direkte påvirkning 
mellem systemer (Luhmann, The world society as a social system, 1982). Alligevel er det sådan, 
vores hverdagssprog forholder sig.  
 

 
2 Autorisationsbegrebet uddybes senere i dette kapitel 
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Når man taler om påvirkning, giver det mening at se kort på intervention. Der er tre niveauer af 
intervention: visionen, teknologien, hybriden. 
Visionen er en intervention på første orden, det er for eksempel den nye samlende fortælling, der 
skal hjælpe organisationen med at nå sine mål.  
Teknologier, som påvirker handlinger, er intervention på anden orden. Teknologi skal her forstås 
bredt. Det kan være en app, men det kan også være indretningen af et rum eller forløbet for en 
aktiveringssamtale. Det er styring af styring – altså noget, der skal styre, hvordan andre styrer på. 
Endelig er intervention på tredje orden hybriden, hvor der sker et re-entry i forskellen, så 
umuligheden bliver mulighed (Teubner, 1993). Gennem re-entryet i forskellen bliver det muligt for 
kommunikationen at knytte an til begge sider i forskellen og det øger dermed mulighedsrummet for 
kommunikationen.  
 
Et re-entry kan illustreres således: 
 

 Markeret Umarkeret 
  

 
 
 

Markeret Umarkeret    
     

 
I en folkekirkelig sammenhæng kan man iagttage flere styringsteknologier. Liturgien kan ses som en 
styringsteknologi – den indretter højmessen og styrer, hvordan præsterne styrer gudstjenestens 
forløb. Men tilsynet kan også ses som en styringsteknologi. Tilsynet rammesætter, hvordan 
biskopper og provster skal sikre, at præsterne overholder den autoriserede liturgi. Folkekirken har 
både nedskrevne regler for det ansvar, biskopper og provster har for at udføre tilsynet, og mere 
eller mindre nedskrevne idéer om, hvordan tilsynet rent praktisk skal udføres. Det dykker opgaven 
mere ned i i kapitel 7.  

3.1.3 Interaktionssystemer 

Selvom det er nærliggende at iagttage den danske folkekirke som et organisationssystem, der 
afgrænser sig gennem distinktionen medlemmer/ikke-medlemmer, kan folkekirken imidlertid også 
betragtes som et interaktionssystem. 
Interaktionssystemer afgrænses ved de personer, som er fysisk nærværende og iagttager hinanden 
som nærværende (Knudsen, Systemteoretisk organisationsteori, 2014). For folkekirkens 
vedkommende er gudstjenesten eller kirkekaffen udtryk for et interaktionssystem, hvor de 
tilstedeværende iagttager hinanden som nærværende og dermed som en del af systemet. 
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3.2 Den danske folkekirke 

Knap 75 % af den danske befolkning var i 2019 medlem af folkekirken (Folkekirken.dk, 2020). 
Organisatorisk er den danske folkekirke opbygget af 2339 kirker fordelt på 2169 sogne, bestyret af 
1694 menighedsråd (Folkekirken.dk, 2020). Mindsteenheden i folkekirken er sognet, som har 
mindst en kirke og en præst tilknyttet. Der kan være flere kirker og flere præster i et sogn og flere 
sogne kan have fælles ledelse i et pastorat med fælles menighedsråd. Pastoratet er samtidig 
præstens ansættelsesområde, altså ser man ofte at den samme præst varetager kirkelige handler i 
flere kirker. Sogne og pastorater er samlet i 104 provstier, der ledes af provsterne. Provstierne er 
igen samlet i 10 stifter, som hver ledes af en biskop.  
 
Den danske folkekirke er opbygget omkring et såkaldt to-søjle-system, hvor der både er et politisk 
og et gejstligt ledelseshierarki. Begge søjler er opbygget efter demokratiske principper. 
 
I den gejstlige søjle har vi medlemmerne har folkekirken (knap 75 % af den danske befolkning), som 
alle har stemmeret til menighedsrådsvalg hvert fjerde år (såfremt, der ikke er fredsvalg, hvilket der 
dog ofte er). Menighedsrådet har ansvaret for alle sognets medarbejdere undtagen præsten og har 
ansvaret for sognets økonomi. Herefter provstiudvalg og stiftsråd, som kan nedsætte stiftsudvalg, 
der arbejder med bestemte temaer. Endelig er der folkekirkens mellemkirkelige råd, der varetager 
kontakten til andre kristne kirker og kirkesamfund i Danmark og i udlandet (Folkekirken.dk, 2020).  
 
I den politiske søjle vælger alle stemmeberettigede borgere i Danmark mindst hvert fjerde år 
Folketingets medlemmer, som nedsætter en regering, der udpeger en kirkeminister. 
Kirkeministeriet har ansvaret for folkekirkens overordnede økonomi. Præsterne er ansat af 
Kirkeministeriet under tilsyn af biskoppen (Kirkeministeriet, 2020).  
 
Stiftsøvrigheden samler medlemmer af stiftet og en statsforvaltningsdirektør og fungerer som 
øverste økonomiske og administrative myndighed i stiftet. Sammensætningen af medlemmer skal 
repræsentere staten og folkekirken som ligeværdige parter (Folkekirken.dk, 2020).  

3.3 Udfordringer i folkekirken 

Som statskirke og statsanerkendt og -reguleret trossamfund har den danske folkekirke har en særlig 
position mellem det religiøse, det politiske og det retslige funktionssystem. Men det er også en 
udfordret position, hvor kirken skal forholde sig til de forskellige funktionssystemers koder: den 
religiøse kode immanens/transcendens, den politiske kode magtoverlegen/magtunderlegen og den 
retlige kode ret/uret (Luhmann, A systems theory of religion, 2013) (Andersen & Pors, Niklas 
Luhmann, 2017). 
 
I modsætning til andre funktionssystemer er religionens kommunikation grundlæggende 
paradoksal. Jesus Kristus er på en gang menneske (immanent) og Gud (transcendent). Dermed gør 
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religionens kode i tilfældet Jesus Kristus det, som binære kode grundlæggende ikke kan – den 
knytter an til begge sider i forskellen på en og samme tid. Den grundlæggende kode opererer altså 
med et re-entry i formen, så immanent og transcendent optræder samtidig (Sløk, Religionskritikkens 
ophør - set i lyset af Niklas Luhmann, 1999) (Luhmann, A systems theory of religion, 2013).  
Når kommunikation i religionens funktionssystem grundlæggende er paradoksal, åbner det samtidig 
kommunikationens mulighedsrum, det er imidlertid et mulighedsrum, som den danske folkekirke 
umiddelbart ikke formår at udnytte hverken teologiske eller på andre måder. 
 
Der er åbenlyse ledelsesudfordringer i den danske folkekirke set med et systemteoretisk blik. For 
eksempel ansættes præsten af staten, mens menighedsrådet har det formelle personaleansvar for 
gravere, kirketjenere med mere i det enkelte pastorat. Provsten er præst, men skal også føre tilsyn 
med de andre præster i provstiet på vegne af biskoppen. Og det er svært at afskedige en 
folkekirkepræst, selv ved sager om dårligt arbejdsmiljø (Johansen, 2014).  
 
I kapitlet ”Ledelse i folkekirken: Betingelser for selvledelse i den danske folkekirke” udlægger Camilla 
Sløk, udfordringerne med ledelse i den danske folkekirke. 
Med udgangspunkt i Luhmanns systemteori og på baggrund af Niels Åkerstrøm Andersens forskning, 
kan ledelse i organisationer ses som et dobbeltblik. Medarbejderen bliver gennem selvledelse 
medskaber af organisationens nutid og fremtid. Medarbejderen skal både se, hvad ledelsen 
forventer af medarbejderen (som med klassisk, pastoral selvledelse) og se, hvad ledelsen ikke ser, 
der er brug for, at medarbejderen tager på sig. Altså skal medarbejderen både gøre, hvad der 
forventes, og hvad ledelsen ikke vidste, de burde forvente af medarbejderen (Sløk, Ledelse i 
folkekirken: Betingelser for selvledelse i den danske folkekirke, 2008).  
 
Imidlertid viser undersøgelser foretaget i folkekirken, at ledelse generelt opfattes som fraværende, 
og at størstedelen af medarbejderne efterspørger en daglig leder. Ifølge Sløk er der en generelt 
manglende omverdensforståelse i den danske folkekirke, som blandt andet giver sig udtryk i 
folkekirkens medarbejderforståelse. I stedet for at folkekirkens medarbejdere skal lede sig selv for 
at blive medskabere af organisationens nutid og fremtid, skal medarbejderne i stedet slet ikke 
iagttage organisationen eller tænke med på organisationsudviklingen. Medarbejdernes og især 
præsternes rolle er alene, at omsætte menighedsrådets beslutninger til virkelighed inden for 
folkekirkens fælles mål, som er at ”virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse”. Dermed bliver 
medarbejderledelsen i stedet for selvledelse en form for selvbestemmelse og selvforvaltning (Sløk, 
Ledelse i folkekirken: Betingelser for selvledelse i den danske folkekirke, 2008).  
 
At folkekirkens medarbejdere ikke opfordres til at tænke med på organisationens udvikling, ligger i 
tråd med Sløks kritik af den danske folkekirkes manglende fokus på løbende opdatering og udvikling 
af dogmer og værdier i folkekirkens teologiske grundlag (Sløk, Religionskritikkens ophør - set i lyset 
af Niklas Luhmann, 1999). Fordi kontingens er et vilkår, er det også en mulighed for religiøse 
organisationer som den danske folkekirke. Dogmer og værdisæt i det teologiske fundament er ikke 
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statiske størrelser, men er udviklet over tid og kan forandre sig og udvikle sig endnu, så religionen 
og organisationen fortsat er relevante.  
Den mulighed udnytter den danske folkekirke ifølge Sløk imidlertid ikke. Der tænkes ikke over og 
diskuteres ikke om de grundlæggende forhold i den danske folkekirke hverken teologisk eller 
organisatorisk. Det hænger måske sammen med, at den danske folkekirke vægrer sig ved at se sig 
selv som en organisation.  
 
I teksten ”Disorganization as religion” beskriver Camilla Sløk, hvordan den danske folkekirke i sin 
iver efter ikke at fremstå som en organisatorisk enhed ender med at beskrive sig selv som 
desorganisering (Sløk, Disorganization as Religion: Managing the Danish National Evangelical 
Lutheran Church, 2019).  
Det udspringer, ifølge Sløk, af den lutherske tro på det universelle præstedømme, hvor alle i den 
protestantiske kirke er lige for Gud og lige til at forkynde evangeliet. Samtidig er distinktionen 
fravær/nærvær, som Cooper beskriver, relevant i sammenhæng med den danske folkekirke. For 
som Sløk viser i teksten: Guds fravær bliver et argument for desorganisation i folkekirken. Når intet 
menneske kan vide, hvad Gud vil, skal ingen organisation forsøge at vide bedre (Sløk, 
Disorganization as Religion: Managing the Danish National Evangelical Lutheran Church, 2019). Men 
når der ikke er et hierarki, bliver den organiserede struktur også udfordret, hvilket medfører 
problemer i arbejdsmiljøet, som nævnt ovenfor med den manglende ledelse. Det udfordrer til 
gengæld folkekirkens selvforståelse om, at det universelle præstedømme er af nærmest paradisiske 
dimensioner.  
 
Sløk afslutter teksten med en opfordring til den danske folkekirke om 1) at forstå, de er en offentlig 
institution og dermed forholde sig til offentlig ledelsesteori og -praksis og 2) at reflektere over, 
hvordan luthersk teologi kan bidrage med en frugtbar kritik af moderne ledelsespraksis (Sløk, 
Disorganization as Religion: Managing the Danish National Evangelical Lutheran Church, 2019). Det 
kræver ifølge Sløk en ny refleksion over distinktionen fravær/nærvær, som ikke bare skal ende i en 
konklusion om desorganisation, men i stedet føre til mere frugtbare diskussioner om, hvordan man 
kan organisere sig på trods af fraværet af fuldkommen viden (Sløk, Disorganization as Religion: 
Managing the Danish National Evangelical Lutheran Church, 2019). 

3.4 Liturgiarbejdet i folkekirken – begrebsafklaring  

Som nævnt i opgavens indledning besluttede biskopperne i den danske folkekirke i 2016 at 
igangsætte ”folkekirkens liturgiarbejde” (Folkekirken, 2020).  
 
Liturgi er den forskrift, som gudstjenesten følger i den danske folkekirke. Nogle dele af 
gudstjenesten er der flere forskellige valgmuligheder, så menighedsråd og præst kan tilpasse 
gudstjenesten til menigheden, men i det store og hele, er liturgien en samlet forskrift, der skal følges 
(Folkekirken, 2020). Der kan være mere eller mindre stramme regler for de forskellige kirkelige 
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handler. I den forbindelse taler man om, hvad der er autoriseret. Det autoriserede er det, der er 
aftalt, nedskrevet og som der ikke kan viges fra uden forudgående godkendelse (med mindre der er 
lagt op til forskellige valgmuligheder). Det er de fælles forskrifter, der sikrer, at forskellige kirkelige 
handler fremstår ens på tværs af landet  
For eksempel er det kun jordpåkastelsen i begravelsesritualet, der er autoriseret, mens bønnevalg 
og bibeltekster frit kan varieres (Folkekirken, 2020). 
 
”Folkekirkens liturgiarbejde” dækker i denne opgave bredt over det arbejde, som biskopperne satte 
i gang i 2016 og som forventes afsluttet i efteråret 2021, hvor biskopperne skal træffe beslutning 
om det videre forløb. Begrebet dækker altså over den fulde proces fra biskopperne nedsatte 
fagudvalgene, over fagudvalgenes opgave og de rapporter, der kom ud af det, til den nuværende 
del af processen, hvor diskussionen forsøges bredt ud til præster, menighedsråd og lægmænd 
gennem forskellige kommunikationsteknologier og endelig til biskoppernes konklusion om det 
videre arbejde. ”Folkekirkens liturgiarbejde” forstås i denne opgave som den proces, der er sat i 
gang fra centralt hold i folkekirken, men også om de lokale tiltag præster og menighedsråd laver for 
at indgå som del af den større proces. 
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4 Empiri 
I dette afsnit præsenteres den empiri, som er inddraget i opgaven med henblik på at besvare 
arbejdsspørgsmål og problemformulering bedst muligt. 
 
Opgavens empiri består til dels af tekster fra folkekirkens hjemmeside og til dels af interviews med 
præster i folkekirken.  
 
I det efterfølgende vil jeg præsentere empirien og uddybe, hvordan empirien er indsamlet og hvad 
den kan bidrage til opgaven med.  

4.1 Folkekirkens tekster 

Med hensyn til tekster fra folkekirkens hjemmeside er det i særdeleshed dokumentet ”Folkekirkens 
liturgi – mellem frihed og fasthed. Rapport fra faggruppen vedrørende autorisation”, som opgaven 
tager udgangspunkt i.  
 
Rapporten er en ud af tre rapporter, som er udgivet af folkekirken i 2018 og 2019. Hver rapport er 
skrevet af et fagudvalg med en biskop som formand i perioden 2016-2019. De to andre fagudvalg 
og rapporter fokuserede på henholdsvis gudstjenesten og dåb og nadver (Folkekirken, 2020).  
 
Fagudvalget om autorisation blev nedsat som det første ud af tre fagudvalg til at skrive en rapport 
om folkekirkens liturgi. Denne rapport skulle som ”indgang til de to øvrige udvalg, der skal arbejde 
med henholdsvis gudstjeneste og sakramenter” (Folkekirken, 2018, s. 9) belyse en række spørgsmål 
om gudstjenesteordningen.  
 
Kommissoriet for fagudvalget er biskoppernes opdrag til arbejdet i udvalget og skal derfor ses som 
biskop-kollegiets iagttagelse af behovet for rapporten. 
 
Selve fagudvalget bestod af: Stiftskontorchef i Fyns Stift Asger Wilhelm Gewecke, sognepræst i 
Lindevang sogn, Frederiksberg, Christiane Gammeltoft-Hansen, provst i Kolding provsti Grete Wigh-
Poulsen, professor på Aarhus Universitet Hans Jørgen Lundager Jensen, rektor på Sjællands 
kirkemusikskole, Ole Brinth, lektor emr. på Københavns Universitet, Niels Holger Petersen, 
domprovst i Aahurs domprovsti Poul Henning Bartholin, fakultetsleder på Menighedsfakultetet, 
Aarhus, Thomas Bjerg Mikkelsen, biskop i Ribe Stift, Elof Westergaard og postdoc på Aarhus 
Universitet Jette Bendixen Rønkilde. 
 
Fagudvalgets rapport skal derfor ses som fagudvalgets iagttagelse af problemer og løsninger i 
forbindelse med liturgiarbejdet. 
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Endelig består rapporten af en række baggrundsartikler, som fagudvalgsmedlemmerne har bidraget 
med individuelt. De skal ses som deres individuelle iagttagelser med afsæt i deres særlige faglighed 
og erfaringer i forhold til emnet. Baggrundsartiklerne er ikke inddraget i analysen. 
 
Da rapporten har folkekirken som afsender, kan den iagttages som et selvfremstillingsdokument. 
Det er et dokument, der viser organisationen folkekirkens selvbeskrivelse og selvforståelse. Når 
opgaven iagttager selvfremstillingsdokumenter, iagttages organisationens iagttagelse af sig selv og 
sin omverden. 
I dette tilfælde giver dokumentet os en indsigt i, hvordan folkekirkens officielle kommunikation 
iagttager liturgiarbejdet om autorisation, og hvordan spørgsmålene om frihed og fasthed iagttages.  
 
Folkekirken er imidlertid – som andre organisationer – flerstemmig (Andersen, Polyfone 
organisationer, 2002). Selvfremstillingsdokumenterne på folkekirkens hjemmeside kan nok 
iagttages som organisationens officielle selvforståelse, selvbeskrivelse og selviagttagelse, men der 
vil være flere andre stemmer tilstede i organisationen. Derfor består den anden del af denne 
opgaves empiri af interviews med præster i folkekirken. 

4.2 Interviews med folkekirkepræster 

Der er foretaget otte interviews til denne opgave. At interviewe folkekirkepræster giver en mulighed 
for at iagttage deres iagttagelse af folkekirkens igangværende liturgiarbejde og holde det op imod 
folkekirkens officielle kommunikation om liturgiarbejdet. Udover at det viser den formodede 
flerstemmighed i folkekirken, giver det også en mulighed for at udfolde og tilføje iagttagelser af 
liturgiarbejdet. 
Det er blandt andet interessant at se, om folkekirkepræsterne iagttager og kommunikerer på 
samme måde om udfordringer og muligheder ved liturgiarbejdet som folkekirkens officielle 
kommunikation. 
 
Alle otte interviewpersoner er præster i folkekirken, men en er også biskop og en anden er også 
provst. Interviewpersonerne er udvalgt bredt og tilfældigt uden hensyntagen til eventuelt teologisk 
udgangspunkt, alder, køn eller arbejdsmæssig anciennitet. Der er i udvælgelsen forsøgt at opnå en 
vis geografisk spredning og en spredning mellem landsogne og bysogne.  
 
Alle interviewpersoner er anonymiseret og citater, som kan henvise til deres pastorat eller andet, 
der kan identificere dem er derfor omskrevet, så de fremstår anonyme. Deres køn er ligeledes 
anonymiseret, da det vurderes ikke at have en relevans for opgaven. 
 
Herunder præsenteres de otte interviewpersoner i anonymiseret form3: 

 
3 Alle tal om indbyggere, medlemmer, fødte og døbte er hentet fra hjemmesiden www.sogn.dk. Tal om medlemmer og 
indbyggere er pr. 1. januar 2020, mens tal vedrørende fødte og døbte er fra 2019. 
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Interviewperson 1, 2 og 3 er alle præster i samme pastorat, som tæller tre kirker og flere præster. 
Pastoratet har både en bykirke og et par landkirker i området. Der er to menighedsråd i pastoratet 
og Interviewperson 1 er udover at være præst i pastoratet også provst i provstiet. 80 % af 
pastoratets indbyggere er medlemmer af folkekirken og 95 % af de nyfødte i sognet bliver døbt.  
 
Interviewperson 4 er eneste præst i et pastorat, som tæller to kirker og to menighedsråd i et tyndt 
befolket landområde. Over 85 % af indbyggerne i pastoratet er medlem af folkekirken og samme 
andel af pastoratets nyfødte er døbt. 
 
Interviewperson 5 er eneste præst i et lille sogn, der har en kirke og et menighedsråd. Sognet ligger 
i en ressourcestærk forstad til en større by. Over 70 % af indbyggerne i sognet er medlemmer af 
folkekirken, mens under 60 % af de nyfødte bliver døbt i sognet. 
 
Interviewperson 6 er præst i et storbysogn, der har en kirke, men flere præster tilknyttet. Sognet 
ligger i et gammelt arbejderkvarter, som gennemlever en gentrificering med mange studerende og 
mere ressourcestærke borgere som flytter til. Under 50 % af sognets indbyggere er medlem af 
folkekirken og under 20 % af de nyfødte i sognet er døbt. 
  
Interviewperson 7 er biskop i et stift, der dækker en del af Udkantsdanmark.  
 
Interviewperson 8 er eneste præst i et sogn, der dækker to landsbykirker og har et menighedsråd. 
Sognet ligger i et landdistrikt med en stærk lokalfølelse. Knap 90 % af sognets indbyggere er medlem 
af folkekirken og der er døbt 30 % flere end der er født i sognet i 2019.  

4.2.1 Gennemførelse af interviews 

Interviews er gennemført enten over videokonference, hvor man kan se hinanden, eller over telefon 
uden at man kan se hinanden. Interviewpersonerne har valgt den form, der passede dem bedst. Alle 
interviews er optaget – med interviewpersonens accept – og efterfølgende transskriberet.  
 
Alle interviews er gennemført som semi-strukturerede interviews (Kvale, 1997). De samme 
spørgsmål har fungeret som udgangspunkt for alle interviews, og sikret, at alle interviews kom 
omkring de samme temaer. Da interviews kun var semi-strukturerede var der plads til, at 
interviewpersonernes egne interesser og iagttagelser kunne føre interviewet i forskellige retninger 
og udfolde nogle temaer mere end andre. 
 
Alle interviews blev udført før erkendelsesinteressen var indsnævret til ovenstående 
problemformulering, og derfor spurgte jeg bredt ind til flere temaer i relation til folkekirkens 
liturgiarbejde og den igangværende corona-situation. Interviewsne blev på den måde brugt til at 
informere og påvirke den endelige formulering af opgavens problem.  
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Jeg har brugt Kvales tilgang til interviews som den styrende tilgang til den praktiske udførelse af 
interviewene, men er bevidst om, at interview i systemteorien konstituerer et eget system, hvor 
funktionen er at iagttage iagttagelser og genstanden altid vil være omverden for interviewet (la 
Cour, Knudsen, & Thygesen, 2005). Hvor Kvale ser interviewet som både konstruktion og 
repræsentation (Kvale, 1997), ser systemteorien interviewet som konstruktion. Interviewet giver 
altså ikke privilegeret adgang til verden, som den er, men konstruerer genstanden på en særlig måde 
gennem den forskel, der iagttages igennem (la Cour, Knudsen, & Thygesen, 2005).  

4.2.2 Interviewspørgsmål 

Omkring halvdelen af interviewpersonerne modtog spørgsmålene på skrift inden interviewet, den 
anden halvdel blev først præsenteret for spørgsmålene til interviewet. Alle interviews tog 
udgangspunkt i følgende spørgsmål: 
 

Liturgiarbejdet 
Hvad er dine tanker og holdninger til det liturgiarbejde, Folkekirken har sat i gang? Hvorfor 
er der brug for at se på liturgien? 
 
Hvad tror du, der kommer ud af liturgiarbejdet? Hvad bliver konklusionen? 
 
Hvordan har du og din menighed deltaget i liturgiarbejdet indtil videre eller planlagt at 
deltage i det? 
 
Hvordan kommer din menighed til at kunne mærke, at der er kommet ny liturgi, når 
liturgiarbejdet er afsluttet? 
 
Corona-pandemien 
Hvordan er dit arbejde blevet påvirket af corona? 
Har du sat gang i nye initiativer for at nå din menighed? 
Hvis ja – er der nogen af dem, du tror, du vil holde fast i, når samfundet åbner op igen? 
 
Det store spørgsmål 
Hvad bør Folkekirkens rolle være i det danske samfund i dag? 
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5 Hvis liturgiarbejdet er løsningen, hvad er så problemet? 
Dette kapitel vil undersøge, hvilke problemer liturgiarbejde iagttages som løsning på af henholdsvis 
biskopperne, folkekirkens fagudvalg om autorisation og de interviewede præster i folkekirken. 
Ledeforskellen i analysen er problem/løsning. Det betyder, at jeg i analysen iagttager, hvad 
henholdsvis biskopper, fagudvalg og interviewede præster iagttager som problemer, liturgiarbejdet 
kan eller skal løse.  

5.1 Liturgiarbejdet skal indhente en udvikling, der er løbet fra biskopperne 

I dette afsnit undersøger jeg, hvilke problemer liturgiarbejdet iagttages som løsning på i rapporten 
”Folkekirkens liturgi mellem frihed og fasthed” fra fagudvalget om autorisation. Det bliver i analysen 
tydeligt, at hovedproblemet iagttaget af biskopper og fagudvalg er, at folkekirken står midt i en 
udvikling, hvor forholdet mellem det faste og det frie har rykket sig. En udvikling, som imidlertid 
ikke er hverken startet eller styret fra centralt, biskoppeligt hold. Det vil jeg udfolde i dette afsnit. 
 
Kommissoriet for fagudvalgets arbejde indledes med følgende: 
”Den nuværende ritualbog og gudstjenesteordning fra 1992 har givet flere muligheder og større 
frihed til de lokale menigheder, samtidig med at den giver et fælles præg og gør gudstjenesterne 
landet over genkendelig. 
Siden 1992 er der imidlertid sket meget på det liturgiske område. (…)  
Disse mange nye tiltag og nyskabelser indenfor liturgien øger behovet for og fordringer om større 
frihed, men de giver samtidig anledning til en række mere principielle overvejelser og spørgsmål om 
forholdet mellem frihed og fasthed/orden i Den danske Folkekirke.” (Folkekirken, 2018, s. 9) 
 
Da det er biskopperne, der har sat liturgiarbejdet i gang og nedsat fagudvalgene, er det også 
biskoppernes iagttagelse, vi kan iagttage i kommissoriet for fagudvalgets arbejde. 
 
Her ser vi, hvordan det er udviklingen i måden at holde gudstjeneste på, der har skabt behovet for 
liturgiarbejdet. Der er fundet på ”nye tiltag og nyskabelser”, som på en eller anden måde ikke 
længere passer indenfor rammerne af gudstjenesteordningen fra 1992. De ”øger behovet for og 
fordringer om større frihed”, som der står i kommissoriet. Men det er ikke nok, bare at give mere 
frihed. Der er samtidig eller måske snarere først og fremmest brug for en ”række mere principielle 
overvejelser” om, hvordan man finder balancen mellem frihed og fasthed.  
 
Problemet, som biskopperne iagttager her, er altså ikke bare, at der er sket en udvikling i, hvordan 
man lokalt holder gudstjeneste. Det er snarere, at denne udvikling har gjort det klart, at balancen 
mellem frihed og fasthed, som gudstjenesteordningen fra 1992 fastlagde, ikke længere duer. 
Udviklingen af nye gudstjenesteformer har skubbet til balancen, og har måske gjort, at man finder 
forskellige balancer forskellige steder i landet. Samtidig er problemet, at udviklingen har fundet 
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sted, uden at man har haft ”principielle overvejelser” om det. I hvert fald er der brug for en 
overordnet diskussion, så man kan finde den fælles balance mellem frihed og fasthed igen.  
 
Biskopperne ser altså liturgiarbejdet som løsning på, at balancen mellem frihed og fasthed ikke 
længere flugter med gudstjenesteordningen fra 1992. 
 
Det kan illustreres således: 
 

Problem Løsning 
 

Udvikling i 
gudstjenesteformer 
udfordrer balancen 

mellem frihed og fasthed 
 

 
 

Liturgiarbejde skal 
genfinde balancen 

 
Ofte iagttager en organisation sig selv som løsningen på problemer, den iagttager i sin omverden 
(Luhmann, The world society as a social system, 1982). Her iagttager biskopperne et problem internt 
i organisationen – det er folkekirkens egne præster og menighedsråd, der gør gudstjenester 
anderledes end det, det var tiltænkt med gudstjenesteordningen i 1992, og det skaber et problem 
for organisationen, som biskopperne forsøger at løse gennem liturgiarbejdet.  
 
Et problem, som er afledt af udviklingen i gudstjenestelivet, er, at søndagens højmesse er ved at 
miste sin betydning. Fagudvalget skriver: 
 
”Et andet perspektiv [er] (…) at højmessen visse steder har mistet sin funktion som sognets 
hovedgudstjeneste. Faggruppen vil gerne pege på det gavnlige i at tænke højmesseliturgien som 
'idealmeteren' og en gudstjenesteform, vi som kristen kirke må værne om, uden at det dermed 
udtrykkes, at den er den eneste og mest rigtige gudstjenesteform. Der bør være en særlig 
opmærksomhed på, at højmessen ikke længere først og fremmest er stedet, hvor alle medlemmer 
af folkekirken finder deres identitet.” (Folkekirken, 2018, s. 23) 
 
Her iagttages igen en ændring over tid, hvor højmessen er gået fra at være sognets 
hovedgudstjeneste og der, hvor ”medlemmer af folkekirken finder deres identitet” til nu at være en 
blandt mange andre kirkelige aktiviteter i sognet. Faggruppen understreger deres ærinde om at 
bibeholde højmessen som noget særligt – gøre den til ”idealmeter” for andre gudstjenester.  
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Det kan illustreres således: 
 

Problem Løsning 
 
 

Højmessen har mistet sin 
centrale betydning 

 

 
Liturgiarbejdet skal 
gøre højmessen til 

”idealmeteren” 
 

 
Det er imidlertid ikke kun højmessen, som er berørt af forandringerne i gudstjenestelivet: 
 
”Gudstjenestelivet i Den danske Folkekirke er under forandring. Søndag efter søndag ringer 
klokkerne, og der kaldes til gudstjeneste landet og verden over. (…) Men også i løbet af ugen ringer 
klokkerne for at samle folk til en mangfoldighed af gudstjenester, og det sker samtidig også mange 
steder på en markant anden måde end tidligere. (…) Denne udvikling kalder på en gennemtænkning 
af gudstjenestelivet og – som en naturlig følge – de dertil hørende forordninger og bestemmelser i 
en dansk folkekirkelig sammenhæng.” (Folkekirken, 2018, s. 8) 
 
Her ser vi igen forandringen af gudstjenestelivet som anledningen til liturgiarbejdet og her nærmere 
bestemt til fagudvalgets rapport. Forandringen præciseres i ovenstående citat til to ting: der er flere 
gudstjenester på andre dage af ugen end søndag, og de gudstjenester bliver holdt på en ”markant 
anden måde end tidligere”. Fordi tidspunkt og måde, man holder gudstjeneste på rundt i landet, 
har ændret sig, skal gudstjenestelivet ”gennemtænkes”. Med andre ord skal den uplanlagte 
udvikling og forandring af gudstjenestelivet, sættes ind i en gennemtænkt kontekst. 
Der tages her ikke stilling til om forandringen er god eller dårlig, men det, at der er sket en uplanlagt 
forandring, er det problem, liturgiarbejdet skal løse. 
 
Det kan illustreres således:  
 

Problem Løsning 
 
 

Uplanlagt forandring af 
gudstjenestelivet 

 
 

 
Liturgiarbejdet 
gennemtænker 

gudstjenestelivet for at 
sikre planlagt udvikling 
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Fagudvalget beskriver videre i indledning, hvad de ser som forklaringen på den ændrede 
kirkepraksis:  
 
”Dertil kommer, at både sekulariseringen og individualiseringen, og i kølvandet en tydeligere 
demokratisering af mange processer i samfundet, har betydning for kirkens praksis. Foruden de 
almene samfundsmæssige og demografiske ændringer har også folkekirkelige strukturændringer 
bidraget til, at præster og menigheder ændrer i hidtidig praksis.” (Folkekirken, 2018, s. 8-9) 
 
Her iagttager fagudvalget først forandringer i folkekirkens omverden – sekularisering, 
individualisering og demokratisering – som forklaring på den ændrede kirkepraksis. Derefter 
iagttages strukturændringer i folkekirken som forklaring på ændret kirkepraksis.  
Der er altså tale om ydre forandringer, samfundets udvikling og strukturelle forandringer, der er 
årsag til den ændrede kirkepraksis. 
 
Dermed bliver liturgiarbejdet ikke bare løsningen på en forandring internt i folkekirke, men også et 
svar på en samfunds- og strukturforandring uden for gudstjenestelivet.  
 
Det kan illustreres således: 
 

Problem Løsning 
 

Samfundet har forandret 
sig 

 
 

 
Liturgiarbejdet skal 

tilpasse højmessen til 
nutiden 

 
 
Ligesom biskopperne iagttager fagudvalget også, at en balance har rykket sig: 
 
”Autorisationsspørgsmålet er væsentligt at beskæftige sig med nu, fordi både biskopper, provster, 
præster og lægfolk har erfaret, at forholdet mellem det autoriserede og det frie har flyttet sig, og at 
der dermed kan være tale om en mere flydende og dermed forandret opfattelse af 
autorisationsbegrebet.” (Folkekirken, 2018, s. 12) 
 
Her iagttages ikke bare, at udviklingen i gudstjenestelivet har ændret balancen mellem det 
autoriserede (det faste) og det frie, men også at denne forandrede balance ændrer opfattelsen af 
autorisationsbegrebet og gør det mere flydende.  
 



Folkekirkens liturgiarbejde | Maj Louise Jensen Christensen 
 

Side 28 af 76 
 

Liturgiarbejdet bliver løsningen på dette problem ved at redefinere autorisationsbegrebet, så det 
igen bliver fast fremfor flydende. Liturgiarbejdet skal altså forsøge at fiksere mening om 
autorisationsbegrebet. Det vender vi tilbage til i kapitel 6. 
 
Det kan illustreres således: 
 
 

Problem Løsning 
 

Flydende 
autorisationsbegreb 

 

 
Liturgiarbejdet skal 

fiksere 
autorisationsbegrebet 

 
 
Biskopperne og fagudvalget er altså enige om at se liturgiarbejdet som løsning på ændringer i 
folkekirkens omverden og dens indre liv, som på en uplanlagt måde har forandret og udviklet 
gudstjenestelivet med nye gudstjenesteformer og et mere flydende autorisationsbegreb til følge.  
 
Især det uplanlagte i udviklingen og det flydende autorisationsbegreb lader til at være centralt i 
forståelse af, hvad biskopperne og fagudvalget iagttager som problemet, liturgiarbejdet er 
løsningen på. 
Det centrale problem lader ikke til at være, at folkekirken udvikler sig, men at den gør det 
ukoordineret og uplanlagt, og at udviklingen ikke er hverken startet eller styret af biskopperne. 
Måske er det virkelige problem, at bispekollegiet har været på bagkant af udviklingen i deres egen 
kirke og dermed er ved at miste legitimitet. Legitimitetsudfordringen udfolder jeg i kapitel 7. 
 
I næste afsnit ser jeg nærmere på, hvad præsterne iagttager som det eller de problem(er) 
liturgiarbejdet kan og skal løse.  

5.2 Liturgiarbejdet giver både håb om og frygt for mere frihed 

Dette afsnit undersøger, hvilke problemer præsterne iagttager liturgiarbejdet som løsning på. 
Præsterne har både bud på, hvad biskoppernes bevæggrunde for at igangsætte liturgiarbejdet er 
og bud på, hvad de selv håber, der kommer ud af liturgiarbejdet. 
 
Først ser vi på, hvad præsterne tror er biskoppernes bevæggrund for at sætte liturgiarbejdet i gang. 
Vi iagttager altså præsternes iagttagelse af biskoppernes motiver. 
 
Præsterne iagttager overordnet tre forskellige begrundelser for, at biskopperne har sat 
liturgiarbejdet i gang: 
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1. Folkekirken er ikke fulgt med tiden 
2. Tilsynet er gledet biskopperne af hænde  
3. Præsterne følger ikke længere den autoriserede gudstjenesteordning 

5.2.1 Folkekirken er ikke fulgt med tiden 

En præst siger: 
”Jeg tror, at de må have sat det her i værk, fordi de udmærket godt er klar over fra biskoppernes 
side, at der er et eller andet galt med, hvordan det kører med søndagens højmesser, for det kan de 
jo se på kirketallene.” (Interviewperson5, 2020, 27.50) 
 
Problemet er altså, at der kommer for få i kirken om søndagen, fordi måden, søndagsgudstjenesten 
er struktureret på, ikke taler til danskerne i ligeså høj grad i dag som tidligere. Det er dét problem, 
liturgien skal løse.  
Her er der tale om et problem internt i kirken afledt af et problem i kirkens omverden: samfundet 
har ændret sig, men kirken er ikke fulgt med tiden. Interviewperson 5 iagttager altså den manglende 
interne forandring som problematisk. Der er brug for en styret udvikling fra ledelseslagene for at 
gøre søndagsgudstjenesten attraktiv i alle dele af landet. Som samme præst siger:  
 
”Hvis vi får mere valgmulighed større valgmulighed for at lave… øhm egnet liturgier til den 
menighed, man er, i det sogn man er i, så kræver det at biskopperne opmuntrer provst og præster 
til at gøre det. Ellers så kommer det ikke til at ske.” (Interviewperson5, 2020, 29.30) 
 
Flere af de interviewede præster forholder sig til behovet for fornyelse og udvikling i folkekirken. 
Som Interviewperson 7 udtrykker det: 
 
”Liturgien må være i bevægelse, ligesom samfundet og verden er i bevægelse. For ellers så kommer 
vi til at gøre noget helt andet, end det vi oprindeligt havde tænkt at gøre.” (Interviewperson7, 2020, 
07.32) 
 
Her iagttager Interviewperson 7, hvordan folkekirkens indre liv ikke kan være afkoblet fra 
omverdenen. Når omverdenen ændrer sig, får det, præsterne gør i folkekirken, en ny mening, også 
selvom de gør det, de plejer. Eller netop fordi de gør det, de plejer. Interviewperson 7 iagttager 
altså, at folkekirken skal flytte sig, hvis den vil forblive det samme. Der er igen tale om et problem i 
folkekirkens omverden, som medfører et problem internt i organisationen, hvis det ikke håndteres. 
Men præsterne har i mange tilfælde håndteret det lokalt ved at ændre gudstjenestelivet og indføre 
nye gudstjenesteformer på nye ugedage. 
 
Denne iagttagelse ligger i tråd med biskoppernes iagttagelse af, at problemet ikke så meget er, at 
der er sket en udvikling, men at udviklingen ikke har været styret eller overvejet. Man kan sige, at 
biskopperne iagttager, at der allerede er sket det, Interviewperson 7 nævner: folkekirken er begyndt 
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at gøre noget andet, end biskopperne oprindeligt havde tænkt, folkekirken skulle. Derfor skal 
liturgiarbejdet sikre en fælles dialog og i sidste ende fælles forståelse for kirkens udvikling. 
 
”Eller hvad er udfordringen? Det er jo: er kirken nutidig nok? Altså forstår man det sprog, der bliver 
talt?” (Interviewperson6, 2020, 34.15) som en anden præst udtrykker det og en tredje istemmer: 
”Der er mange ritualer, man kunne virkelig ønske, havde en anden ordlyd. De er blevet for fremmede 
nu.” (Interviewperson1, 2020, 03.09) 
 
Både Interviewperson 6 og Interviewperson 1 forholder sig her til problemet med ”at følge med 
tiden” konkretiseret i ordlyden i ritualerne og ”det sprog, der bliver talt”. I begge citater, iagttages 
sproget og ordlyden som noget, der ikke er fulgt med tiden og dermed nu virker fremmed og utidigt. 
Det er et problem, som de begge iagttager liturgiarbejdet som mulig løsning på. Interviewperson 6 
forestiller sig, hvilket spørgsmål, biskopperne har stillet sig selv, da de igangsatte liturgiarbejdet, og 
Interviewperson 1 forholder sig til, hvad hun håber, der kommer ud af liturgiarbejdet. 
 
Begge forholder de sig til det tidslige aspekt. Tiden er gået, samfundet og omverdenen har flyttet 
sig – og hvor efterlader det folkekirken? For selvom mange nye gudstjenesteformer er skudt op, er 
der ikke sket meget ved højmessen om søndagen, som netop er den kirkeaktivitet, hvor allermest 
er nedskrevet og valgfriheden er mindst. Det er især i søndagens ritualer, at sproget kan opleves 
som ikke-nutidigt og fremmed. 
 
Flere af præsterne iagttager en ændring i kirkegængernes og menighedsrådsmedlemmernes tilgang 
til gudstjenesten. Som Interviewperson 8 beskriver:  
 
”Altså folk kan jo godt lide at have medindflydelse i dag. Så det er jo bare der, man skal møde folk 
også, ikke?” (Interviewperson8, 2020, 15.09)  
 
Her iagttages en ændring over tid, hvor der er et større ønske om medindflydelse i dag end tidligere. 
Der er altså opstået et behov for, at det også bliver muligt for den lokale præst at honorere det 
ønske om mere medindflydelse fra menighedsrådsmedlemmerne. Det ligger i tråd med 
biskoppernes iagttagelse af en mere individualiseret og demokratisk omverden for folkekirken, som 
påvirker den folkekirkelige praksis. Men det er ifølge præsten ikke altid nemt at efterkomme ønsket 
om medindflydelse, når det samtidig følges med en manglende viden om, hvordan folkekirken 
fungerer: 
 
”når der kommer nye folk i menighedsrådet, så vil de jo revolutionere det hele, ikke? Og det er altså 
ikke nødvendigvis altid folk, der lige kender deres fadervor. Altså. Så de tror jo bare man putter et 
eller andet Elvis… Star… ind i ind til gudstjenesten, så har man gjort alting godt, ikke?” 
(Interviewperson8, 2020, 07.43) 
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Her iagttages en forskel mellem de nye, der vil revolutionere, og de erfarne, der kender deres 
fadervor og måske er mere tilbøjelige til at bevare. Den individualiserede og demokratiserede kultur 
bliver altså også et problem for menighedsrådet, som ikke bare kan løses ved at give mere frihed til 
at efterkomme alle ønsker, for det risikerer at give en dårligere gudstjeneste.  
I præstens iagttagelse kræver det tid og tålmodighed, at kende gudstjenesten godt nok til at kunne 
udvikle den: 
 
”Man plejer blandt præster at sige, at man skal faktisk til 20 gudstjenester før man lærer at holde 
sådan rigtigt af dem (griner, red.). Altså før man sådan kan se rytmen og forstå sådan ”nå! Det giver 
jo god mening, det her!”. Og den tålmodighed er det jo bestemt ikke alle mennesker, der har, vel?” 
(Interviewperson8, 2020, 15.30) 
 
Det tager altså tid og tålmodighed at forstå gudstjenestens rytme og skønhed. En tålmodighed, som 
mange mennesker ikke har.  
Liturgiarbejdet kan i sig selv nok ikke løse problemet med, at moderne mennesker er mere 
utålmodige, men det kan løse problemet med, at menighedsråd ved for lidt om liturgien. For 
menigheden kan lære om liturgien gennem dialogen om liturgien. 
 
Et andet problem, der her iagttages, knytter an til Interviewperson 5s udsagn om, at biskopperne 
må have set, at der er noget galt med søndagens gudstjeneste, fordi der ikke kommer nok i kirkerne. 
Det er altså også et af problemerne ved gudstjenesten i dag, som liturgiarbejdet kan adressere: Skal 
gudstjenesten tiltale flere mennesker? Og hvis den skal, hvordan opnås det så? 
 
Ovenstående kan opsummeres i følgende forskel: 
 

Problem Løsning 
 
Uklarhed om retningen: 
Er folkekirken nutidig nok? 
 
 

 
Liturgiarbejdet sætter 
retningen og definerer 
en nutidig folkekirke 

 

5.2.2 Autorisation og tilsyn mangler legitimitet 

I sidste afsnit så vi, hvordan præsternes iagttager problemet, som liturgiarbejdet skal løse, som 
spørgsmålet om, hvorvidt folkekirken er fulgt med tiden. I dette afsnit skal vi se nærmere på, 
hvordan præsterne også iagttager et problem med biskoppernes tilsyn og at præsterne ikke følger 
de autoriserede forskrifter. 
Flere af præsterne iagttager biskoppernes tilsyn som et af de problemer, liturgiarbejdet skal løse. 
Det gælder blandt andre Interviewperson 3:  
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”Jo, det er det her med at få en vis orden, altså kan man sige… modvirke anarki og skabe en sådan 
fælles… hvad skal man sige… et fælles sæt… at man tænker fælles omkring liturgien og ikke griber 
til selvtægt. Så jeg tror også, det har noget tilsyn-aspekt i det, og biskopperne synes, at tilsynet er 
gledet dem af hænde, fordi folk altså gør, hvad der passer dem” (Interviewperson3, 2020, 41.15) 
 
Her iagttager Interviewperson 3 en udvikling, hvor tilsynet er gledet biskopperne af hænde, så 
udviklingen er gået i mange retninger – der er opstået anarki og selvtægt. Liturgiarbejdet skal 
genetablere den fælles tænkning, så folk ikke bare gør, hvad der passer dem, men følger en vis 
orden. Også Interviewperson 1 iagttager tilsynet som det problem, biskopperne ønsker at 
liturgiarbejdet skal løse:  
 
”Så jeg tænker nogle gange, at når det er biskopperne, der sætter det her i gang og nogen af dem, 
tror jeg, har et stærkt ønske om at slække på det her tilsyn og slække på autorisationen – hele den 
måde vi har arbejdet på – så kan det være for at slippe uden om de der meget penible diskussioner, 
der kan blive, ikke?” (Interviewperson1, 2020, 09.02) 
 
Her iagttager Interviewperson 1, at biskopperne har et ønske om at slække på tilsynet og på 
autorisationen, fordi tilsynet medfører penible diskussioner. Interviewperson 1 gætter altså på, at 
biskopperne tror, at tilsynet bliver nemmere for biskopperne, hvis præsterne får større frihed. Så 
bliver der mindre løftet pegefinger. Det står i kontrast til det, som Interviewperson 1 selv håber, at 
liturgiarbejdet vil føre til nemlig klarere retningslinjer for biskoppernes tilsyn og provsternes 
uddelegerede tilsyn:  
 
”Altså det ligesom at få sagt inde i kirken: ”nu gør vi det sådan her… Vi gør det ikke sådan her i 
hundrede år, men vi gør det sådan her i fem eller ti år, og så bliver vi inden for den ramme så vidt 
muligt, eller så kalder vi gudstjenesterne noget and end højmesser” for eksempel. Det vil være en 
hjælp for biskopperne i deres tilsyn. Så jeg tror, debatten skal også være med til at legitimere 
biskoppernes tilsyn, tror jeg. At skabe en enhed.” (Interviewperson1, 2020, 09.28) 
 
Her iagttager Interviewperson 1 den manglende klarhed om retningslinjerne for højmessen som et 
problem for tilsynet og biskoppernes autoritet i dag. Liturgiarbejdet er løsningen på det problem, 
hvis konklusionen på arbejdet bliver tydeligere regler i stedet for mere frihed. Der er altså tale om 
et problem internt i organisationen og ikke som sådan i organisationens omverden.  
Interviewperson 1 iagttager fortsat et behov for kontinuerlig udvikling af folkekirken. Hen 
efterspørger ikke eviggyldige regler, men bare mere klarhed, end hen oplever i dag.  
 
Og problemet med autorisationens legitimitet og at præsterne ikke følger det autoriserede, 
gentages af andre præster, som Interviewperson 6: 
 



Folkekirkens liturgiarbejde | Maj Louise Jensen Christensen 
 

Side 33 af 76 
 

”Jeg tror det handler om (...) det der forhold, der er mellem autorisation og frihed, ikke? At vi ønsker 
mere og mere frihed til også at lave nogle lokale gudstjenester, der passer til vores lokale forhold, 
der hvor vi nu engang er sat.” (Interviewperson6, 2020, 01.35) 
 
Her iagttager Interviewperson 6 problemet, som liturgiarbejdet er løsningen på, som det forhold, at 
den nuværende gudstjenesteordning ikke i tilstrækkelig grad tillader, at man tilpasse gudstjenesten 
til lokale forhold.  
 
Det er det misforhold, som Interviewperson 3 iagttager som førende til ”anarki” og ”selvtægt”. Og 
det er det, som får antallet af kirkelige aktiviteter uden om søndagens højmesse til at skyde op 
omkring i hele landet. Som Interviewperson 7 beskriver det: 
 
”Det er ligesom, du har en græsplæne, og du har en sti, hvor du skal gå på. Og så kan du konstatere, 
at folk begynder at gå en anden vej henover græsplænen, og så begynder du at overveje, at ”øh 
måske skulle jeg flytte den sti, så det er den vej, vi går”.  
Så jeg tror egentlig baggrunden for at se på liturgien, det er den pragmatiske at folk allerede er 
begyndt at gå andre veje og folk, det er præsterne.” (Interviewperson7, 2020, 06.10) 
 
Præsterne finder veje rundt om de stivnede regler i den autoriserede gudstjenesteordning og det 
problem, skal liturgiarbejdet løse.  
 
Ovenstående kan sammenfattes i følgende to forskelle: 
Præster, som ønsker flere, klarere regler: 
 

Problem Løsning 
 

Autorisationsbegrebet og 
biskoppernes tilsyn 
mangler legitimitet 

 

 
Liturgiarbejdet skal 

sikre ny legitimitet – 
gennem nye regler 

 
 
Præster, som ønsker færre regler: 
 

Problem Løsning 
 

Autorisationsbegrebet og 
biskoppernes tilsyn 
mangler legitimitet 

 

 
Liturgiarbejdet skal 

sikre ny legitimitet – 
gennem færre regler 
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Præsterne iagttager altså, at biskopperne iagttager udviklingen i folkekirken som et problem, 
liturgiarbejdet skal løse. På den ene side iagttager præsterne, at det grundlæggende problem må 
være, om kirken er fulgt med tiden. Altså underforstået, at det er den ikke, og det er derfor kirken 
er ved at udvikle sig uplanlagt i en masse forskellige retninger. Det skal liturgiarbejdet løse ved at 
skabe noget fælles retning og bringe højmesseliturgien frem til nutiden. På den anden side iagttager 
præsterne en legitimitetsudfordring for både biskoppernes tilsyn og autorisationsbegrebet.  

5.3 Delkonklusion 

I de to foregående afsnit har vi undersøgt, hvordan henholdsvis biskopperne, fagudvalget for 
autorisation og de interviewede præster iagttager liturgiarbejdet som løsning på forskellige 
problemer i og omkring folkekirken og gudstjenesten. 
 
Der lader til at være en grundlæggende enighed mellem de tre grupper om, at et af problemerne 
er, at biskoppernes tilsyn og autorisationsbegrebet har en legitimitetsudfordring.  
Hvor biskopper og fagudvalg mere iagttager legitimitetsudfordringen som en afledt faktor af, at 
folkekirken udvikler sig uplanlagt i mange forskellige retninger lige nu, iagttager de interviewede 
præster nærmere, at legitimitetsudfordringen er grunden til folkekirkens uplanlagte udvikling i alle 
retninger. 
De interviewede præster er også i højere grad tilbøjelige til at iagttage det, at folkekirken ikke er 
fulgt med tiden, som hovedproblemet, liturgiarbejdet skal løse. Samme klare iagttagelse har jeg ikke 
fundet i biskoppernes og fagudvalgets tekster i rapporten om autorisation. 
 
I de to foregående afsnit har vi også iagttaget en forskel mellem på den ene side biskopper og 
fagudvalgs iagttagelse af legitimitetsudfordringen og på den anden side præsternes iagttagelse af 
samme udfordring. Hvor fagudvalget og biskopperne hæfter sig ved, at autoritetsbegrebet er blevet 
flydende som konsekvens af udviklingen i aktiviteter, lægger præsterne større vægt på, at det er 
biskoppernes tilsyn, der mangler legitimitet. Denne forskel vil jeg gå mere i dybden med i kapitel 7. 
 
Næste kapitel undersøger, hvordan fagudvalget og de interviewede præster iagttager begreberne 
autorisation og frihed. 
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6 Autorisation og frihed i folkekirken 
I foregående kapitel undersøgte vi, hvilke problemer liturgiarbejdet beskrives som løsningen på. Vi 
så, at både biskopper, fagudvalg og de interviewede præster iagttager, at forholdet mellem det 
autoriserede og det frie har rykket sig. I indledningen til rapporten beskriver fagudvalget blandt 
andet følgende: 
 
”Faggruppen vedrørende autorisation har i denne rapport fokus på, hvordan den autoriserede 
højmesseordning både giver fælles autoriserede rammer for højmessen i Den danske Folkekirke, 
samtidig med at der gives mulighed for lokal frihed og variation.” (Folkekirken, 2018, s. 9) 
 
Her iagttages ”den autoriserede højmesseordning” som det, der giver ”fælles autoriserede 
rammer”. Det autoriserede sikrer altså det fælles i folkekirken. Det iagttages videre, at den 
autoriserede højmesseordning samtidig med at sikre det fælles også skal give ”mulighed for lokal 
frihed og variation”. Autorisationen skal altså både sikre de fælles rammer og lokal frihed og 
variation.  
 
I dette kapitel undersøges hvordan begreberne autorisation og frihed iagttages af fagudvalget og 
de interviewede præster.  
 
Fagudvalget for autorisation har i deres rapport om folkekirkens liturgi en kort beskrivelse af deres 
forståelse af begreberne autorisation og frihed: 
 
”Ved autorisation forstås dét, som er fastsat ved lovgivning og udgangspunkt for det gejstlige tilsyn 
og dermed bindende for præster og menighedsråd i forhold til højmesser, der som udgangspunkt 
fejres i alle sogne eller pastorater hver søndag. Det vil sige, at autorisation i det følgende forstås 
bredt, og selv om den forordnes ved lov, angår autorisation primært kirkens indre anliggender. 
Begrebet frihed vil i det følgende blive udfoldet yderligere og nuanceret, men en umiddelbar og 
foreløbig bestemmelse er, at det betyder en større grad af valgfrihed og mulighed for variationer i 
forhold til det, som er autoriseret og bindende.” (Folkekirken, 2018, s. 11) 
 
Her iagttages autorisation som det lovbestemte og som udgangspunktet for tilsynet. Det handler 
om ”kirkens indre anliggende” og primært om søndagens højmesse. Der er altså tale om forskrifter 
for, hvordan højmessen skal gennemføres, forskrifter som gør det muligt for biskopper og provster 
at udføre deres tilsyn med præsterne. Det er altså på baggrund af autorisationen, at biskopper og 
provster iagttager, om den lokale præst gennemfører højmessen på en måde, der lever op til 
reglerne i den danske folkekirke. Endvidere iagttages det autoriserede som det ”bindende” i 
modsætning til det frie. 
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Begrebet frihed iagttages her som ”en større grad af valgfrihed og mulighed for variation”. Der er 
altså her tale om en praktisk anvendelse af begrebet frihed i en meget tekstnær, liturgisk, 
folkekirkelig sammenhæng i modsætning til en filosofisk eller ideologisk tilgang. Friheden er knyttet 
til valgfriheden for den lokale præst og menighed og til muligheden for variation. Samtidig iagttages 
begrebet frihed som værende forskelligt fra autorisation. Hvor det autoriserede binder, giver det 
frie variationsmuligheder. 
 
De næste afsnit vil undersøge mere i dybden, hvordan fagudvalget og de interviewede præster 
iagttager begreberne autorisation og frihed.  

6.1 Autorisation som ramme og retning 

I dette afsnit undersøger jeg, hvordan begrebet autorisation iagttages af henholdsvis fagudvalget 
om autorisation og af de interviewede præster. 
 
På tværs af fagudvalget og de interviewede præster iagttages autorisationsbegrebet til dels som en 
spændetrøje, der kvæler det lokale initiativ, og til dels som en forsikring for kirkegængerne om 
genkendelighed og ensartethed.  

6.1.1 Autorisation som rettigheder 

Fagudvalget udfolder deres iagttagelse af autorisationsbegrebet i følgende: 
 
”Autorisation er både med til at give en gudstjenesteordning og et ritual juridisk gyldighed og at 
værne om og fastholde et læremæssigt indhold. På den måde kan man sige, at autorisation sikrer, 
at der findes fælles udtryk for det, som folkekirken anser for at være sine ufravigelige teologiske 
grundantagelser.” (Folkekirken, 2018, s. 13) 
 
Her iagttages autorisation som garant for det fælles og videre som garant for folkekirkens 
”ufravigelige teologiske grundantagelser”. Autorisation har altså en central rolle i folkekirkens 
teologiske enhed eller fælles udgangspunkt.  
 
Det kan illustreres således: 
 

Autorisation Ikke-autoriseret 
 

Sikrer ufravigelige 
teologiske 

grundantagelser 
 

 
Alt kan gå an 

 



Folkekirkens liturgiarbejde | Maj Louise Jensen Christensen 
 

Side 37 af 76 
 

Men der lægges også mere i autorisationsbegrebet. Autorisationen sikrer et ritual juridisk gyldighed. 
Det er altså gennem autorisationen, at det kan afgøres om et ritual har juridisk gyldighed – om 
dåben eller vielsen genkendes af det juridiske system som gyldigt. Her låner fagudvalget fra det 
retlige system og understreger, hvordan folkekirken som statskirke og indskrevet i Grundloven ikke 
kan agere afkoblet fra systemerne i dens omverden. 
Autorisationsbegrebet har ikke kun kirkelig mening, men også en juridisk mening. At autorisation 
sikrer kirkegængerne rettigheder, gentages af Interviewperson 4 og 6: 
 
Interviewperson 4:  
”Der skal forældrene ikke være i tvivl om, at det er en dåb, de får, når de kommer ind i Folkekirken. 
At det er… det er en ens dåb, altså. Så kan det godt være, at der er huer og klude og dåbslys og 
(griner) og potteplanter. Men ordene skal godt nok være det centrale, og det der bærer. Ja. Så det 
skal være samme produkt i alle kirker jo, ikke? Selvom der er forskel.” (Interviewperson4, 2020, 
08.48) 
 
Interviewperson 6: 
”På en eller anden måde så synes jeg jo, at det sikrer noget, at der er en vis form for autorisation. 
Det sikrer en ordentlighed, at man ved at her - og folk skal altid vide, at uanset hvilken præst, de går 
til med deres barn, som de skal have døbt, så gælder denne her dåb. Den her dåb, den er rigtigt, 
altså kan du følge mig?” (Interviewperson6, 2020, 17.54) 
 
Her iagttager begge præster, at autorisationen sikrer, at dåbens gyldighed ikke bliver vilkårlig. Det 
er ikke op til den enkelte præst at afgøre om dåben har gyldighed uden for kirken – det har 
autorisationen sørget for at den har, så længe præsten følger det autoriserede. 
Autorisationen er altså ordentlighed og udrydder tvivlen om, hvorvidt ritualet også gælder uden for 
kirken.  
 
Det kan illustreres således: 
 

Autorisation Ikke-autoriseret 
 

Sikrer juridisk gyldighed 
 
 

 
Usikkerhed om juridisk 

gyldighed 
 

 
Fagudvalget udvider rettighedsbegrebet til ikke bare at handle om folkekirkens ”produkt” i kraft af 
ritualer, men retten til en ”genkendelig og sand evangelisk-luthersk gudstjeneste”: 
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”Et formål med autorisation er at sikre folkekirkemedlemmernes rettigheder til en genkendelig og 
sand evangelisk-luthersk gudstjeneste uagtet geografi og menighedstype. Det er en forventning det 
enkelte medlem og gudstjenestedeltager kan have, fordi gudstjenesteordningen hører til det, som 
er fælles for Den danske Folkekirke.” (Folkekirken, 2018, s. 14) 
 
Her iagttages autorisation som en rettighed for kirkegængeren og som det, der sikrer 
genkendeligheden på tværs af landet og på tværs af menigheder. Det er på linje med dette afsnits 
første citat fra rapporten, hvor autorisation iagttages som garant for folkekirkens ”ufravigelige 
teologiske grundantagelser”. Det er netop ved at afholde den folkekirkelige gudstjeneste med rod i 
disse teologiske grundantagelser, at kirkegængerens ret til en ”sand evangelisk-luthersk 
gudstjeneste” honoreres.  
 
Det ansvar, der ligger i at være en statskirke, og som fagudvalget i ovennævnte citat iagttager, at 
folkekirken kan leve op til gennem autorisation, genkendes også af Interviewperson 5: 
 
”Vi bliver nødt til at have de der ens kernepunkter [nadver, dåb, red.] (…) og jeg vil have ekstremt 
meget imod, at vi ikke stadigvæk må have en folkekirke, og at vi ikke var underlagt staten, og at vi 
ikke var underlagt det samme mønster, men der kan godt være variation indenfor, at vi bliver 
underlagt det samme.” (Interviewperson5, 2020, 18.50 og 20.18) 
 
Her iagttages behovet for ”ens kernepunkter”. At der – på trods af ønsket om større lokal variation 
– fortsat skal være noget, et skelet, som binder menighedernes gudstjenester sammen på tværs af 
landet. 
 
I ovenstående citater knytter fagudvalg og interviewede præster i vid udstrækning an til rettens 
kode (ret/uret). Det sker, når der tales om ”rettigheder”. Ovenstående viser tilsvarende, at 
folkekirken som system ikke er isoleret til kun at forholde sig til religionens funktionssystem, men 
at folkekirken som statskirke også har berøringsflader med – og altså låner koder eller knytter an til 
koder – andre funktionssystemer, som her rettens funktionssystem. 
 
Autorisation er ikke bare retten til, at ritualet har juridisk gyldighed og kan genkendes som sådan på 
tværs af landet og uden for kirken. Autorisation sikrer også retten til en genkendelig gudstjeneste i 
det hele taget. Denne iagttagelse udfoldes i næste afsnit. 

6.1.2 Autorisation som genkendelighed  

I foregående afsnit så vi, hvordan fagudvalget og præsterne iagttager autorisation som værende 
rettighedssikrende for kirkegængerne. I dette afsnit skal vi se, hvordan autorisation iagttages som 
det, der sikrer genkendelighed.  
 
Fagudvalget skriver om autorisation: 
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”Et ofte fremhævet argument har været, at autorisation er med til at bestemme, hvad der er det 
fælles og faste i Den danske Folkekirke, således at autorisation er med til at understøtte opfattelsen 
af folkekirken som én kirke med ét fælles grundlag, fælles præg og ét fælles formål, som kan 
genkendes, selv om kirkelivet udfolder sig i en broget mangfoldighed.” (Folkekirken, 2018, s. 12) 
 
Her iagttages autorisation som det, der bestemmer, hvad der er fælles og fast i folkekirken. 
Autorisation er dermed garanten for, at folkekirken genkendes som en kirke på tværs af de lokale 
variationer. Citatet viser yderligere, at fagudvalget iagttager en forskel mellem fælles 
genkendelighed og broget mangfoldighed.  
 
Det kan illustreres således: 
 

Autorisation Ikke-autoriseret 
 

Fælles og fast 
Genkendeligt 

 

 
Broget 

mangfoldighed 
 

 
 
Nogle interviewpersoner iagttager, at dele af deres menighed vægter genkendeligheden og 
traditionen højt. Det gælder i særdeleshed, når de taler om den menighed, der kommer til dåb og 
jul. Der skal gudstjenesten ligne sig selv: 
 
Interviewperson 1: 
”Når de kommer juleaften, så skal det helst være ligesom juleaften sidste år, måske en lille ændring, 
ikke?” (Interviewperson1, 2020, 39.10) 
 
Her iagttager præsten en efterspørgsel blandt julemenigheden om, at der er genkendelighed på 
tværs af tid. Julegudstjenesten skal ligne den fra sidste år, som lignede den fra året før.  
 
Interviewperson 2:  
”Fordi, når det kommer til stykket, så vil de hellere have det gamle og traditionelle. Og jeg tror faktisk 
størstedelen af Folkekirkens medlemmer ønsker det gamle og traditionelle. Derfor skal man passe 
på med ikke at lave liturgien alt for meget om.” (Interviewperson2, 2020, 05.59) 
 
Netop bekymringen over, hvor broget mangfoldigheden kan blive, hvis liturgiarbejdet medfører, at 
mindre autoriseres end i dag, deler flere af de interviewede præster. De frygter, at der slækkes for 
meget på det autoriserede, så gudstjenesten bliver en ”ønskekoncert” eller at hver præst laver sin 
egen kirke. 
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Interviewperson 8: 
”Det skal jo heller ikke bare blive sådan en ønskekoncert, hvor man bare ”nå men det der, det der og 
det der, det skal vi lave”, vel? Altså der skal ligesom være rod i historien også, ikke? Og i teologien. 
Altså det er virkelig vigtigt.” (Interviewperson8, 2020, 08.14) 
 
Interviewperson 4: 
”Hvis man laver alt for meget ”tag selv bord” i liturgien og ritualerne så begynder folk også at selv 
ville sammenstykke det. Og så er der nogen præster der er mere large eller laissez fair end andre 
præster som måske vil blive søgt mere, men jeg kan godt være lidt nervøs for produktet så ikke, altså 
– hvad er det så de får?” (Interviewperson4, 2020, 13.29) 
 
Interviewperson 1: 
”Og når jeg er allermest pessimistisk, tænker jeg, at der bliver åbnet en landevej for, at hver enkelt 
præst kan lave sin egen præstekirke (griner).” (Interviewperson1, 2020, 39.10) 
 
Interviewperson 2: 
”Så ender det med at det bliver præsten, der bestemmer, hvad der er sjovest, og så har vi en bunke 
frimenigheder, hvor det også er… altså så kommer alt for meget til at hænge på præstens… 
fornemmelser eller fikse ideer eller mere eller mindre træffende forestillinger om, hvad folk vil have.” 
(Interviewperson2, 2020, 13.33) 
 
Her iagttager præsterne, hvad de forestiller sig, der sker, hvis der bliver slækket på autorisationen. 
Interviewperson 8 iagttager, at båndet til historie og liturgi nemt kappes over, hvis der autoriseres 
mindre end i dag. Interviewperson 4 iagttager, at uenigheden mellem præster bliver endnu 
tydeligere end den er i dag, hvis mere bliver overladt til præsternes vurdering. Interviewperson 1 er 
i samme bane og frygter en ”præstekirke” og Interviewperson 2 taler om ”frimenigheder”. 
 
Ovenstående citater viser, at de fire præster alle iagttager autorisation som det, der sikrer, at 
folkekirken ikke stikker i for mange forskellige retninger, at der ikke overlades for meget til 
præsternes individuelle skøn. Overordnet for de fire citater, iagttager de, at autorisationen skaber 
rammerne for præsternes valg i hverdagen og dermed skaber folkekirken som sammenhængende 
organisation. I modsætning til ”præstekirker” eller ”frimenigheder”. I modsætning til 
”ønskekoncert” og ”tag-selv-bord”. Autorisationen sikrer en kerne. 
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Den forskel kan illustreres således: 
 

Autorisation Ikke-autoriseret 
 
 

Rammer og sammenhæng 
En fælles kerne 

 
Præstekirke, 

frimenigheder, 
ønskekoncert, 
”tag selv bord” 

 
 
Men et af de centrale spørgsmål i liturgiarbejdet er netop, hvor meget der skal autoriseres. Og her 
er der ikke enslydende svar.  
 
Interviewperson 8 ønsker at bibeholde så meget som muligt at højmessen:  
”Altså dybest set så er min egen personlige holdning jo den at de helst beholder Højmessen som den 
står i ritualbogen, ikke? Fordi den har meget gods i sig, ikke? Og jeg hader faktisk nogle gange at 
komme til sådan nogle gudstjenester, hvor de har lavet alting om, for det bliver jo så nemt så poppet 
og udvandet og alt muligt, ikke?” (Interviewperson8, 2020, 06.47) 
 
Her iagttager interviewpersonen højmessen, som den gudstjeneste form, der har mere indhold end 
de nye gudstjenester, der nemt bliver ”poppede og udvandede”. Her markeres en forskel mellem 
højmessen, som den er, og nye gudstjenesteformer. Højmessen iagttages som garant for ordentligt 
indhold, mens de nye gudstjenester former er overfladiske. 
Det kan vises: 
 

Højmesse Ny gudstjeneste 
 

Gods i 
 

 
Poppet og udvandet 

 
Interviewperson 7 iagttager også vigtigheden af genkendeligheden i højmessen og iagttager 
genkendeligheden i den nuværende gudstjeneste som noget positivt: 
 
”Altså der er en eller anden form for genkendelighed. (...) Man behøver ikke tænke, man kan gå ind 
i det her rum, der er en tryghed i det.” (Interviewperson7, 2020, 13.49) 
 
Interviewpersonen tilføjer dog: 
”Men det forudsætter selvfølgelig, at alle kender det her rum. For lige så trygt og godt det er for den, 
der er opvokset med kirkegang, eller hvad kan man sige... (...) ligeså fremmedgørende virker det for 
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den, der første gang træder ind over en kirkedør. Hvornår skal jeg rejse mig op og hvornår skal jeg 
sætte mig ned? Altså det virker frastødende og tærsklen ind i kirken kan være høj.” 
(Interviewperson7, 2020, 14.03) 
 
Her iagttages en modsætning mellem den kirkevante, som finder tryghed i genkendeligheden i 
gudstjenesten, og så den, der kommer i kirken for første gang, som i stedet oplever gudstjenesten 
som forvirrende og ”frastødende”. Hvor genkendeligheden i gudstjenesten skaber et afslappende 
rum for den, der kommer der tit, virker den nuværende gudstjeneste fremmedgørende for den, der 
ikke er kirkevant. 
Autorisationen, der sikrer genkendelighed på tværs af landet, kan dermed samtidig være med til at 
skubbe nye, potentielle kirkegængere ud af kirkerummet.  
Måske er det netop i dette, man skal finde en af årsagerne til, at mange kirker laver aktiviteter uden 
for søndagens måske stivnede højmesse – for at sænke tærsklen ind i kirken. 
 
I dette afsnit har jeg undersøgt, hvordan autorisation iagttages som det, der sikrer genkendelighed 
i folkekirken – både på tværs af geografi og tid. 
Der lader til at være en udbredt enighed mellem fagudvalget og de interviewede præster om, at en 
autoriseret liturgi sikrer en fælles kerne i folkekirken. Med andre ord: hvis en liturgi er autoriseret, 
så er sandsynligheden for, at den bliver fulgt ude lokalt til højmesserne meget stor. 
Som afsnittet har vist er der imidlertid en vis uenighed i, hvor meget der skal autoriseres og altså, 
hvad og hvor meget, der skal sikres genkendelighed af på tværs af landet. 
 
Den uenighed kan skyldes det faktum, at den nuværende autoriserede gudstjenesteordning af 
mange præster bliver set som for snæver og som grunden til, at der er kommet så mange 
kirkeaktiviteter på andre dage end søndage. Den iagttagelse så vi i forrige kapitel – som et af de 
problemer, liturgiarbejdet iagttages som løsning på – og den bliver udfoldet mere i næste afsnit. 

6.1.3 Autorisation kvæler initiativ 

Dette afsnit undersøger, hvordan autorisation iagttages som et problem for gudstjenestelivet og 
som stående i modsætning til ønsket om at tiltrække flere mennesker til gudstjenesterne. 
Fagudvalget behandler i deres rapport risikoen for, at for stram autorisation svækker folkekirken: 
 
”For høj grad af autorisation kan resultere i, at en autoriseret gudstjenesteordning opfattes som 
rigid og dermed ufleksibel både hvad form og indhold angår, og i sidste ende risikerer den, at den 
omgås i de lokale sammenhænge. 
For lille grad af autorisation kan omvendt resultere i, at kirkens gudstjenester ikke længere kan 
genkendes som en kristen gudstjeneste i Den danske Folkekirke.” (Folkekirken, 2018, s. 13) 
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Her iagttager fagudvalget en forskel mellem for høj og for lille grad af autorisation, som enten 
medfører rigiditet og lokal omgåelse af reglerne eller at genkendeligheden går fløjten. Der skal altså 
findes en balance mellem for meget og for lidt autoriseret. Det kan vises: 
 

For høj grad af 
autorisation 

For lille grad af 
autorisation 

 
Rigid og ufleksibel 

gudstjenesteordning, som 
omgås lokalt 

 

 
Genkendeligheden 

forsvinder 

 
Denne analyse deles ikke af alle interviewpersonerne. Interviewperson 3 er ”villig til at løbe 
risikoen” for at genkendeligheden forsvinder, hvis det betyder mere frihed til at tilrettelægge 
gudstjenesten efter lokale forhold: 
 
”Det, man har typisk talt meget om, er en af de store styrker ved folkekirken, det er, at uanset hvor 
man sætter sig hen i Danmark, så møder man en gudstjeneste, der er genkendelig. Og det, jeg taler 
for, er jo en udfordring ved det, kan man sige, for der vil jo måske være nogle gudstjenester, hvor 
man i langt mindre grad kan genkende det forløb, man kender hjemmefra, hvis man går i en 
fremmed kirke. Men den risiko er jeg så villig til at løbe (griner) for - kan man sige - jeg synes, det er 
vigtigt, at det bliver menighedens gudstjeneste.” (Interviewperson3, 2020, 16.54) 
 
Her iagttages en forskel mellem genkendelighed på tværs af landet og frihed til lokalt at 
tilrettelægge gudstjenesten. Begge dele er ikke muligt, hvis mindre skal autoriseres – som præsten 
her håber på bliver konklusionen på liturgiarbejdet. Hvis gudstjenesten skal tilpasses til den lokale 
menighed, så det bliver ”menighedens gudstjeneste”, så må folkekirken altså give slip på idéen om 
en genkendelig kirke på tværs af geografi. Det handler altså om en prioritering af, hvad der er 
vigtigst: genkendelighed på bekostning af menighedens inddragelse eller menighedens ejerskab på 
bekostning af genkendeligheden?  
 
Det kan illustreres således: 
 

Lokal frihed National 
genkendelighed 

 
Menigheden får ejerskab 

over gudstjenesten 
 

 
Det er ikke menighedens 

gudstjeneste 
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Det ligger også i tråd med Interviewperson 4s oplevelser med BUSK-gudstjenesten, som nævnt i 
indledningen: Det var nemmere at lægge gudstjenesten et andet sted end søndagen, så man kunne 
omgå de autoriserede regler for højmessen.  
 
Spørgsmålet er, om man nogensinde vil komme til en situation, hvor alle præster overholder alle 
forskrifter i folkekirken? Interviewperson 1 tror det ikke:  
 
”Der er jo hele tiden en udvikling i liturgien. Vi har hele tiden nogen præster, der er lidt foran. Vi har 
også hele tiden nogen, der skriver nye salmer, som ikke står i salmebogen, men som vi vil bruge ved 
gudstjeneste, så hele autorisationsspørgsmålet er under pres, kan man sige. Det har det været i 
mange år. (…) Så der er hele tiden sådan en ulydighed i forhold til autorisation og hvad det er for 
nogle ritualer, vi bruger, ikke?” (Interviewperson1, 2020, 01.13) 
 
Her iagttages til dels, at autorisationsbegrebet har været under pres i mange år og til dels, at det 
nok altid vil være det. Der vil altid være en ulydighed – uanset omfanget af autorisationen. Det 
ændrer dog ikke på, at mange af de interviewede præster efterspørger større frihed i 
tilrettelæggelsen af ritualer og højmesse.  
 
I dette afsnit har vi set, hvordan både fagudvalget om autorisation og nogle af de interviewede 
præster iagttager en (for) høj grad af autorisation som ødelæggende for det lokale initiativ. Hvis for 
meget autoriseres, bliver det ikke muligt at tilpasse gudstjenesten til de lokale forhold, og så ser vi 
lokal ulydighed eller ligefrem menighedsudbrud fra folkekirken. Næste afsnit dykker ned i, hvordan 
begrebet frihed bliver iagttaget af fagudvalget og de interviewede præster. 

6.2 Frihed til forskellighed i Folkekirken 

I de tre foregående afsnit har vi set, hvordan autorisation iagttages som noget, der henholdsvis 
sikrer kirkegængernes rettigheder og gudstjenestens genkendelighed og som noget, der begrænser 
friheden og kvæler det lokale initiativ. 
Dette afsnit undersøger, hvordan begrebet frihed iagttages i folkekirken.  
 
I rapporten om folkekirkens liturgi fra fagudvalget om autorisation lægges der op til tre mulige 
modeller, der kan danne grundlag for det videre arbejde: 
 
Model 1 bibeholder den eksisterende gudstjenesteordning fra 1992. Denne ordning er bygget op 
om en firledet struktur: Indledning – Ordet – Nadver – Afslutning. Det meste er her autoriseret – 
inklusive ordlyden – men nogle steder er der alene tale om vejledninger (for eksempel 
begravelsesritualet) og nogle steder lægges der op til valgfrihed imellem fastsatte variationer 
(Folkekirken, 2018, s. 19-20). 
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Model 2 er en form for ”minimal autorisation”, hvor den firledede struktur ”ordo” er 
omdrejningspunktet: Samling – Ord – Måltid – Sendelse. Her er det ikke længere ordlyden der afgør 
om en gudstjeneste er inden for rammerne, men i stedet opbygningen af gudstjenesten. 
Fagudvalget skriver at denne ordning kan suppleres med en række forslag til bønner, 
nadverindledninger og konkretisering af, hvordan gudstjenesten kan udføres (Folkekirken, 2018, s. 
20-21). 
 
Model 3 befinder sig et sted mellem model 1 og 2. Her er den firledede struktur, ”ordo”, fortsat 
udgangspunktet, men i modsætning til model 2, foreslår fagudvalget i denne model, at enkelte 
centrale led under hvert punkt autoriseres. På den måde kan denne model sikre, at der er enighed 
om evangeliets forkyndelse og sakramenternes forvaltning på tværs af kirken (Folkekirken, 2018, s. 
21-22).  
 
Dette afsnittet undersøger, hvordan frihed som begreb iagttages på følgende måder på tværs af 
fagudvalget og de interviewede præster: 

• Præsterne har allerede taget sig frihed 
• Valgfrihed eller total frihed?  
• Frihed til lokal tilpasning 
• Frihed under ansvar 

6.2.1 Friheden er ikke til diskussion – den har præsterne allerede taget sig 

Fagudvalget skriver i deres rapport: 
”Faggruppen anbefaler, at man i den videre proces overvejer og undersøger, hvor meget der fortsat 
skal autoriseres, og om tiden er inde til en mindre grad af autorisation, hvilket vil betyde en større 
grad af frihed og dermed også variationsmuligheder.” (Folkekirken, 2018, s. 13) 
 
Her iagttages en mindre grad af autorisation som lig med en større grad af frihed. Men hvad der er 
mere interessant er, at fagudvalget her iagttager frihed, som noget der kan gives til præsterne og 
menighederne på bagkant af liturgiarbejdet. Nu skal liturgiarbejdet bruges på at diskutere, hvordan 
man finder den rette balance mellem autorisation og frihed og på den baggrund kan præsterne gives 
mere frihed, hvis man bliver enige om at autorisere mindre. Det er interessant, fordi det står i skarp 
kontrast til den oplevelse de interviewede præster har. Mine interviews viser, at flere af 
interviewpersonerne iagttager friheden som noget, de eller deres kollegaer allerede har taget sig – 
på trods af den nuværende autoriserede gudstjenesteordning. Som Interviewperson 4 siger:  
 
”Altså, jeg tror, det er skredet. Altså, jeg tror, anarkismen er opstået, så præsterne… altså… er ikke 
så lydhøre mere, som de har været. Jeg tror ikke. Eller. Jeg tror, biskopperne har mistet magt på den 
måde, at præsterne gør faktisk lidt, hvad der passer dem.” (Interviewperson4, 2020, s. 05.31) 
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Her iagttager præsten, at biskopperne har mistet magt. Præsterne overholder ikke det autoriserede 
til punkt og prikke. Den mulighed for frihed, som biskopperne gerne vil diskutere i liturgiarbejdet, 
er præsterne allerede ved at udvide i deres hverdag.  
Her iagttages frihed som anarki og et fravær af biskoppernes magt. Friheden ses altså også som et 
fravær af ledelse og et fravær af at overholde det autoriserede. Interviewperson 3 iagttager noget 
af det samme: 
 
”Og fremfor at vi holder strengt på en bestemt liturgi, som så jo udfordrer nogen til enten at være 
ulydige eller finde på nogle andre ting eller at gå ud af folkekirken - for det er også det, man ser (...) 
der tænker jeg, at en større frihed og en større grad af imødekommenhed overfor forskellige former, 
det kan være med til at netop holde på mennesker, holde på menigheder frem for at de bryder ud af 
folkekirken.” (Interviewperson3, 2020, 20.02)  
 
Man ser allerede nu, at præster går imod den stramt autoriserede liturgi og er ”ulydige” eller helt 
forlader folkekirken for at skabe sig et friere rum til at lave den gudstjeneste, de vil.  
Her iagttager præsten også øget frihed som en forudsætning for at holde sammen på folkekirken.  
 
At mange præster finder smuthuller inden for det allerede autoriserede er noget, som mange af de 
interviewede præster genkender. Man kan følge den autoriserede liturgi til punkt og prikke, men 
variere en gudstjeneste meget ved at tilføje eller udelade de dele af gudstjenesten, som ikke er 
nævnt i den autoriserede gudstjenesteordning.  
 
Interviewperson 6 fortæller: 
 
”Uanset hvor du går til gudstjeneste henne i landet, så finder du jo aldrig to gudstjenester, der er 
fuldstændig ens, på trods af at vi alle sammen går ud fra den samme liturgi. Altså alle afviger lidt.” 
(Interviewperson6, 2020, 05.37) 
 
Her iagttages, at variationen findes på trods af at ”vi alle sammen går ud fra den samme liturgi”. Så 
selv i de tilfælde, hvor præsterne ikke aktivt går imod eller udenom den autoriserede liturgi, lever 
variationen og friheden. Man finder rum til lokale tilpasninger inden for det tilladte. Nogle steder så 
meget, at det kan være svært at vikariere for hinanden: 
 
”Og vi ved præster som hele tiden vikarierer for vores kollegaer, at vi står jo der stivnede og glor på 
deres liturgier, fordi alting… der er altid forskelle, så det er ikke rigtigt det der med, at vi i forvejen 
gør det ens.” (Interviewperson5, 2020, 17.44) 
 
Her iagttages igen, at der allerede er en stor variation imellem landets gudstjenester – på trods af 
den fælles, autoriserede liturgi. Uanset om forskellighederne skyldes bevidste valg om at omgå det 
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autoriserede eller at man har fundet sine ”smuthuller” i liturgien, så findes forskellene. Friheden er 
der allerede.  
 
Og det har fagudvalget trods alt også bemærket. Vi så i kapitel 5, at den store variation netop 
iagttages af fagudvalget som et af de problemer, liturgiarbejdet skal løse: 
”Rundt omkring i landet spores et friere forhold til det autoriserede, hvor præster og menigheder 
ikke forholder sig stringent til det autoriserede ritual for højmessen, men enten udelader, tilføjer 
eller ændrer i det autoriserede ritual.” (Folkekirken, 2018, s. 9) 
 
Her iagttager fagudvalget frihed som værende lig med at kunne udelade, tilføje eller ændre i det 
autoriserede ritual.  
Som vi har set i de foregående citater, er det til dels også det, præsterne iagttager. Der findes frihed 
til variationer i dag. Men den frihed glider for præsterne også sammen med den frihed, de selv eller 
deres kollegaer tager sig til at omgå det autoriserede ritual. At nogle præster har fået mere mod på 
at omgå reglerne kan hænge sammen med at biskoppernes tilsyn er svækket. Det udforsker jeg 
nærmere i næste kapitel.  
 
Et andet interessant aspekt af ovenstående citat fra fagudvalget er, at de iagttager frihed som en 
valgfrihed. Friheden er at udelade, tilføje eller ændre i forhold til det allerede autoriserede. Der er 
en forholdensig til det autoriserede. Friheden er ikke en frihed til fuldstændig at tænke ud af boksen. 
Det dykker vi ned i næste afsnit.  
 
Dette afsnit har vist, at hvor fagudvalget iagttager frihed som noget, der kan gives præsterne på 
bagkant af liturgiarbejdet, iagttager de interviewede præster frihed som noget, de allerede har taget 
sig – idenfor eller på trods af den nuværende gudstjenesteordning. 

6.2.2 Valgfrihed eller ubegrænset frihed? 

Dette afsnit går i dybden med, hvordan friheden iagttages som henholdsvis en valgfrihed eller en 
mere ubegrænset frihed. 
 
Fagudvalget skriver i deres rapport om deres begreb ”minimal autorisation”: 
 
”Nogle dele er autoriserede, og andre dele er vejledende og med muligheder for større frihed til at 
vælge, hvordan disse led skal udformes lokalt.” (Folkekirken, 2018, s. 13) 
 
Her iagttages igen en forskel mellem det autoriserede og det frie. Men det frie kobles her til de dele, 
der er ”vejledende” og med ”større frihed til at vælge”. Der er altså ikke tale om en frihed fra gode 
råd fra fagudvalg og biskopper, men om en valgfrihed inden for en allerede givet række af forslag. 
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Det kan illustreres således: 
 

Frihed Autorisation 
 

Vejledninger 
Valgfrihed 

 

 
Teksten er givet 

 
Enkelte af de interviewede præster ønsker en meget større grad af frihed, end hvad den 
autoriserede gudstjenesteordning indeholder i dag: 
 
”Men jeg synes, der skal være noget frihed i alt, hvad der foregår ellers… Det må jeg bare sige. Man 
kan lave noget vejledende, men derudover så synes jeg altså, at det skal være frit.” 
(Interviewperson6, 2020, 23.08) 
 
Her iagttages det faste som vejledninger og friheden som en frihed til ikke kun at vælge inden for et 
begrænset katalog, men mere en form for ubegrænset frihed. Man kan lade sig inspirere af det 
vejledende, men ikke engang det nedskrevne er faste rammer, som skal overholdes.  
Det er en radikalt anderledes tilgang til friheden end den, fagudvalget beskriver i rapporten, og den 
kan illustreres således: 
 

Frihed Fasthed 
 

Ubegrænset 
 

Vejledende 
 

 
De to foregående citater handler om den fremadrettede praksis: fagudvalgets citat er deres bud på 
en mulig praksis – den minimale autorisation, mens citatet fra interviewperson 6 også handler om, 
hvad præsten håber, der kommer ud af liturgiarbejdet. 
Der er imidlertid andre af de interviewede præster, der også iagttager valgfrihed som den eneste 
frihed i den nuværende liturgi: 
 
”Som det er nu, synes jeg, valgfriheden, eller hvad skal man sige friheden i det hele taget, er nok lige 
lovlig begrænset, for eksempel så, så vidt jeg husker, så hvis man holder en børnegudstjeneste på 
højmessens plads, så må man ikke nøjes med at genfortælle evangelieteksten, man skal også læse 
den, så vidt jeg husker… Og hvis det er tilfældet, så synes jeg altså, det er lidt for stift.” 
(Interviewperson2, 2020, 12.21) 
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Her knyttes ”friheden i det hele taget” meget direkte med ”valgfriheden”. Og eksemplet viser, at 
der selv inden for valgfriheden – man kan holde en børnegudstjeneste på højmessens plads – er 
meget lidt reel frihed til at tilrettelægge gudstjenesten, som præst og menighedsråd finder bedst. 
 
Også præsten her iagttager friheden i folkekirken som en valgfrihed givet på baggrund af 
liturgiarbejdet: 
 
”Men jeg synes bestemt også, man skal passe på med at give så stor valgfrihed, at den der (…) er 
bosat i et sogn og tilfældigvis er i sommerhus og går i kirke i et andet sogn ikke kan genkende det 
gudstjenesten. Altså der skal være noget, der er fælles for alle gudstjenester søn- og helligdage.” 
(Interviewperson2, 2020, 13.06) 
 
Her iagttages endvidere, at valgfriheden kan blive for stor, så den udfordrer genkendeligheden. 
Denne præst iagttager altså, at selv en for stor valgfrihed kan udfordre genkendeligheden – man 
kan forestille sig at interviewperson 6’s ønske om en mere ubegrænset frihed i liturgien bliver 
oplevet som at gå alt, alt for langt for denne præst. 
 
Også den interviewede biskop er tilbageholdende med at ønske ubegrænset frihed som konklusion 
på liturgiarbejdet: 
 
”Fordi total frihed det er faktisk også overarbejde. Og hvis nu de hver eneste søndag skulle opfinde 
liturgien, så ville de også komme lidt på arbejde. Så det at have en fast form at gå ind i, det gør, at 
man kan koncentrere sig om noget andet. For eksempel netop sin prædiken eller sit salmevalg. Så 
det at have en fast form er i sig selv ikke dårligt.” (Interviewperson7, 2020, s. 13.03) 
 
Her iagttages ”total frihed” som ”overarbejde”. De faste rammer for læsningen til søndagens 
gudstjeneste sætter i biskoppens iagttagelse præsterne fri til at forholde sig til prædiken eller 
salmevalg. I biskoppens iagttagelse kan præsterne ikke forholde sig til alle aspekter af en 
gudstjeneste hver uge – tekstvalg, salmevalg, bønnevalg, prædiken. Ved at en del af valgfriheden er 
taget fra præsterne – teksterne er valgt – giver det præsterne mulighed for større frihed til de dele 
af gudstjenesten, de selv bestemmer. På den måde får biskoppen konstrueret rammer som 
frihedsskabende.  
 
  



Folkekirkens liturgiarbejde | Maj Louise Jensen Christensen 
 

Side 50 af 76 
 

Det kan illustreres som et re-entry i formen: 
   

  
Frihed 

Overarbejde 

 
Rammer 

Begrænset 
valgfrihed 

     
 

Frihed 
 

Rammer 
Frihed til 

fordybelse 
 

   

 
Det er ikke til at vide, om biskoppen har ret i, at alle præster ville stå hver søndag og genopfinde 
liturgien, hvis rammerne blev mere frie. Interviewperson 5, som har ændret meget i højmessen – i 
dialog med menighedsrådet og med accept fra sin biskop – fortæller blandt andet: 
”Den liturgi, som jeg kører nu hver evig eneste søndag, den er ti år gammel.” (Interviewperson5, 
2020, 03.30) 
Den nævnte liturgi adskiller sig fra den autoriserede højmesse på mange punkter, men det er – som 
citatet viser – en ændring, præsten lavede for ti år siden og har holdt ved siden da.  
 
Dette afsnit har vist, at fagudvalget iagttager den frihed, liturgiarbejdets konklusioner kan tilbyde 
præster og menigheder, som en valgfrihed frem for en ”total” eller ubegrænset frihed. Samtidig har 
afsnittet vist, at nogle af de interviewede præster iagttager den nuværende frihed i 
gudstjenesteordningen som valgfrihed, mens andre interviewede præster ønsker en mere 
ubegrænset frihed som konklusion på liturgiarbejdet. 
Til slut så vi, hvordan den interviewede biskop iagttager ”total frihed” som ”overarbejde” og rammer 
som frisættende.  
 
I næste afsnit skal vi genbesøge nogle af pointerne fra afsnittet ”Autorisation kvæler lokalt initiativ” 
i en undersøgelse af, hvorfor præsterne ønsker mere frihed, og hvad den øgede grad af frihed skal 
bruges på. 

6.2.3 Frihed til lokal tilpasning 

Dette afsnit undersøger, hvad præsterne vil bruge den frihed til, de efterspørger. Og afsnittet 
undersøger, hvad fagudvalget iagttager som mulige konsekvenser af den øgede frihed, deres 
rapport lægger op til. 
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Det fælles for de interviewede præster er, at de alle iagttager et behov for at kunne tilpasse 
gudstjenesten i større eller mindre grad til den lokale sammenhæng og den lokale menighed, de er 
en del af. Det så vi afsnittet ”Autorisation kvæler lokalt initiativ”, hvor Interviewperson 3 iagttog, at 
konsekvensen af en for høj grad af autorisation – og altså en for lille grad af frihed – ville medføre 
ulydighed og omgåelse af det autoriserede. 
 
Interviewperson 5 forholder sig også til, hvad en øget grad af frihed skal bruges til: 
 
”Jeg brænder for, at vi får en folkekirke, som vi netop siger, det skal være en folkekirke for og af 
folket, ikke? (…) Hvis jeg blev præst i et eller andet vitterligt helt anderledes sted… Jeg ville jo slet 
ikke fortsætte, nødvendigvis, det jeg laver her. (…) Så er det noget helt andet, jeg måske ville lave, 
fordi det er det, folk gerne vil have der.” (Interviewperson5, 2020, 57.45) 
 
Her iagttager præsten et behov for, at folkekirken bliver mere folkets kirke end tilfældet er i dag. Og 
at det sker igennem en større grad af lokal tilpasning end hvad man ser i folkekirken i dag. Samme 
præst siger et andet sted i interviewer: 
 
”Men der er ikke nogen, der siger man skal gøre det præcist som mig. Man skal bare lytte efter hvad 
folk beder om.” (Interviewperson5, 2020, 15.14) 
 
Præsten iagttager et behov for, at flere præster tilrettelægger gudstjenesten mere efter den lokale 
menighed. Og at det bliver det guidende for, hvordan man laver sin gudstjeneste. Mere end en 
fælles, autoriseret liturgi på tværs af landet.  
 
En anden præst iagttager også et behov for større grad af valgfrihed, så man kan tilpasse til lokale 
forhold: 
 
”Altså vi har jo fået lov til at bruge nye indledende kirkekollekter (…) Men der synes jeg så måske, vi 
skulle have lidt mere mulighed for også at gøre dem endnu mere tilpassede til det sogn, vi er i, ikke?” 
(Interviewperson8, 2020, 05.44) 
 
Her iagttages den nuværende valgfrihed i folkekirken med nye indledende kirkekollekter som 
værende for snæver til rigtigt at kunne tilpasse gudstjenesten til sognet. Præsten ønsker en større 
grad af valgfrihed – for at kunne sætte et lokalt præg.  
 
Fagudvalget forholder sig også til, hvad en større frihed vil betyde for gudstjenesterne: 
 
”En fordel ved større grad af frihed kan være, at menighed og gudstjenestedeltagere i højere grad 
gives mulighed for at kunne erfare meningsfulde, nutidigt relevante og dynamiske gudstjenester 
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med mulighed for situationsbestemte og kontekstafhængige gudstjenestefejringer.” (Folkekirken, 
2018, s. 22) 
 
Her får fagudvalget sagt en del om de nuværende gudstjenester gennem deres iagttagelse af, hvilke 
gudstjenesteformer mere frihed kan medføre. Når mere frihed gør gudstjenesterne mere 
meningsfulde, nutidigt relevante og dynamiske for kirkegængere, må det betyde, at den nuværende 
gudstjenesteordning skaber gudstjenester, som i vid udstrækning ikke opleves som meningsfulde, 
relevante og dynamiske.  
Samtidig lægger fagudvalget her vægt på det ”situationsbestemte” og ”kontekstafhængige” som 
netop er det, jeg iagttager i citaterne fra de interviewede præster, at de efterspørger.  
 
Overordnet kan det på baggrund af citaterne i dette afsnit iagttages at uanset om frihed iagttages 
som valgfrihed eller total frihed, så er formålet med den øgede grad af frihed ens på tværs af 
fagudvalg og interviewede præster: der er et ønske om at skabe lokalt relevante og nutidigt 
meningsfulde gudstjenester i alle sogne. 
 
Fagudvalget er dog ikke uden skepsis i forhold til en muligt større grad af frihed – på trods af de 
positive konsekvenser, de iagttager. Det vil næste afsnit se nærmere på. 

6.2.4 Frihed under ansvar  

Dette afsnit undersøger, hvordan fagudvalget iagttager, at den mulige øgede grad af frihed skal 
forvaltes af præster og menighedsråd. Som vi har set i foregående afsnit, er fagudvalget primært 
indstillet på en øget grad af valgfrihed, hvor nogle af de interviewede præster ønsker en mere 
ubegrænset eller total frihed. Samtidig så vi også, at præsterne i vid udstrækning allerede har taget 
sig store friheder under den nuværende gudstjenesteordning. Som det også blev diskuteret i kapitel 
5 kommer liturgiarbejdet på bagkant af en udvikling, der allerede er i gang og måske hverken kan 
stoppes eller styres. Den pointe bliver aktualiseret i dette afsnit. 
 
Selvom fagudvalget som vi så i sidste afsnit, iagttager positive konsekvenser af muligt øget frihed, 
har de også deres reservationer: 
 
”Det vil være sandsynligt, at et friere tekstvalg vil betyde, at prædikanter vil foretrække bestemte 
tekster og fravælge andre, hvilket igen kan rykke ved forståelsen af kirkeåret og måske endda 
fremhæve en bestemt teologisk tolkning gennem tekstvalg. Omvendt vil et friere tekstvalg give 
mulighed for lokal variation og tilpasning til bestemte anledninger. Det vil kunne være med til at 
tydeliggøre, at evangelieteksterne også er udtryk for en bestemt teologi.” (Folkekirken, 2018, s. 21) 
 
Brugen af ordet ”omvendt” som start på anden sætning giver indtryk af, at de to sætninger skal 
læses som modstridende. Altså at friere tekstvalg på den ene side kan fremhæve præstens 
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teologiske ståsted og ”rykke ved forståelsen af kirkeåret” og på den anden side give mulighed for 
lokal variation. 
Ser man dette citat i sammenhæng med citatet fra foregående afsnit, får man indtrykket af, at den 
lokale variation er god, men at man ikke er meget interesserede i, at der rykkes ved forståelsen af 
kirkeåret eller at forskellige teologiske holdninger kommer mere til udtryk. 
Fagudvalget forsøger at iagttage alle mulige konsekvenser af friere tekstvalg, men lægger også deres 
egen holdning ned over det. Lokal variation er godt. Stærkere teologisk farvning af de lokale 
gudstjenester er mindre godt. Dog bløder den sidste sætning det lidt op – evangelierne er jo udtryk 
for bestemte teologi og en større forståelse for det og diskussion af det ude lokalt kan ikke være 
helt skidt alligevel.  
 
Citatet understreger den ambivalens fagudvalget iagttager øget frihed med. Der er fortsat ”kun” 
tale om en større valgfrihed – et ”friere tekstvalg”, men ikke et helt frit tekstvalg. Man iagttager 
behovet for frihed til større lokal tilpasning, men ønsker ikke at give det så meget fri, at folkekirkens 
forskellige teologiske retninger bliver for tydelige. Eller måske er man nærmere bekymret for, at 
enkelte teologiske retninger skal dominere enkelte kirker.  
 
Det store fokus på de mulige negative konsekvenser af øget valgfrihed, tyder på, at fagudvalget i 
ovenstående citat iagttager frihed stående i modsætning til kontrol. Der skal ikke gives for meget 
slip på kontrollen med liturgien, som det vil ske med for stor en grad af frihed, for så bliver de 
negative konsekvenser for store. Kirken bliver ugenkendelig og de teologiske forskelle for store. 
 
Fagudvalget forholder sig dog også til, at der er få dele i den autoriserede gudstjenesteordning, som 
allerede følger den form, de kalder ”minimal autorisation”. Det gælder for eksempel 
begravelsesritualet, hvor det kun er jordpåkastelsen der er autoriseret, mens resten af ritualet er 
beskrevet vejledende. Om det skriver fagudvalget: 
 
”Den frihed er givet i forventning om, at det sker ud fra en liturgisk teologisk gennemtænkning og 
med respekt for den konkrete sammenhæng.” (Folkekirken, 2018, s. 18) 
 
Her er der altså tale om frihed under ansvar. Når størstedelen af ritualet kun er vejledende, kan 
præsterne jo vælge at gennemføre det helt anderledes. Den store frihed er ifølge fagudvalget givet 
i forventning om, at præsterne ikke vælger noget, der er helt uden for den evangelisk-lutherske 
tradition i den danske folkekirke. 
 
Og interviewperson 6 har en formodning om, at det er langt de fleste præster der følger 
vejledningen: 
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”Uanset hvor du går hen i landet, så tror jeg, du vil opleve, at jamen stort set alle bisættelser mere 
eller mindre er ens, jamen de går efter den samme struktur på trods af, at det egentlig bare er 
vejledende.” (Interviewperson6, 2020, 18.12) 
 
Citatet bekræfter på sin vis fagudvalget i, at præsterne kan håndtere ansvaret ved øget frihed. Det 
er ikke sikkert, at gudstjenesterne stikker af i to tusind retninger, selvom mindre autoriseres og mere 
gives frit. 
Men citatet understreger også den indflydelse vejledninger har. Det at skrive noget ned i en bog, 
side om side med de ritualer og tekster, som er autoriseret og skal følges, har i sig selv en ordnende 
effekt. For præster, der ikke ønsker at genopfinde hver eneste bisættelse eller begravelse bliver der 
en nemhed, som biskoppen også nævnte i, at man kan følge det vejledende. Her får fagudvalget (og 
biskopperne) en mulighed for kontrol gennem et skin af (valg)frihed.  

6.3 Delkonklusion 

Dette kapitel har undersøgt, hvordan begreberne autorisation og frihed iagttages af fagudvalget og 
de interviewede præster. Afsnittene har vist både enighed og uenighed imellem iagttagelserne.  
 
Autorisation iagttages som noget, der sikrer rettigheder for kirkegængerne. Her knytter 
kommunikationen an til rettens kode (ret/uret) og viser, at folkekirken ikke kun forholder sig til at 
være en religiøs enhed, men også anerkender, at den varetager funktioner for det omkringliggende 
samfund. Dåben skal anerkendes af det offentlige system som en officiel navngivning, den kirkelige 
vielse skal genkendes som en juridisk bindende aftale mellem to parter. Her sikrer autorisationen 
og den ens ordlyd på tværs af sogne, at de kirkelige handlinger genkendes i andre funktionssystemer 
og at kirkegængernes retssikkerhed opretholdes. 
 
Men autorisationen sikrer også ”retten til en genkendelig gudstjeneste”. Her bruges rettens kode i 
en mere religiøs kontekst. Alle folkekirkemedlemmer har en ret – i fagudvalgets iagttagelse – til at 
kunne genkende gudstjenesten uanset hvor i landet, de går i kirke. Autorisationen sikrer en fælles 
kerne, som kirkegængeren har ret til at modtage. 
Den ret genkendes ikke af alle de interviewede præster. Nogle af de interviewede præster vægter 
muligheden for lokal tilpasning af gudstjenesten højere end genkendelighed på tværs, og iagttager 
i højere grad autorisation som en spændetrøje, der kvæler lokalt initiativ.  
Også fagudvalget iagttager, at en for høj grad af autorisation kan være ødelæggende for lokale idéer. 
 
Kapitlet har også vist, at hvor fagudvalget iagttager frihed som noget, de kan tildele præsterne på 
bagkant af liturgiarbejdet, så iagttager præsterne i høj grad friheden som noget, de allerede har 
taget. Aktiviteter på ugedage, hvor der er ikke hører en autoriseret liturgi til, dispensation fra den 
autoriserede højmesseliturgi og andre ”krumspring” er alle sammen præsternes forsøg på at skabe 
et større rum af frihed til at tilpasse gudstjenesteordningen til deres menighed. 
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Men på trods af, at præsterne udvikler de kirkelige aktiviteter og forsøger at omgå den autoriserede 
liturgi, så overholdes det autoriserede, hvis det er der. Og ikke bare det autoriserede også det 
vejledende følges, som eksemplet med begravelsesritualet viste. Det skrevne ord indeholder altså 
et vist kontrolelement over gudstjenesterne i folkekirken. En nedskrevet vejledning med 
biskopperne som afsender er en beslutningspræmis for præsternes fremtidige beslutninger om valg 
af liturgi og højmessens strukturering – selv hvis intet autoriseres vil en vejledning påvirke 
præsternes beslutninger. 
 
Netop den ledelsesudfordring, vi her berører lidt, vil blive udfoldet i næste kapitel, som også går i 
dybden med autorisationsbegrebets og tilsynets legitimitetsudfordring. 
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7 Liturgiarbejdet kaster lys på folkekirkens ledelsesudfordringer 
De foregående kapitler har iagttaget liturgiarbejdet fra forskellige vinkler: vi har iagttaget hvordan 
liturgiarbejdet iagttages som løsning på forskellige problemer, og vi har dykket ned i, hvordan de 
centrale begreber autorisation og frihed iagttages. Men gang på gang er der dukket noget op om 
legitimitet og ledelse. Er det største problem for biskopperne og fagudvalget i virkeligheden, at den 
konstaterede udvikling i kirkelige aktiviteter, der udfordrer autorisationsbegrebet, ikke er startet og 
styret af toppen i folkekirken? Og bunder biskoppernes tilbageholdende med at give større frihed, i 
deres frygt for at miste magt og kontrol? 
 
Dette kapitel undersøger ledelsesudfordringen i folkekirken, som den træder frem i lyset af 
liturgiarbejdet.  

7.1 Autorisationsbegrebets underskud af legitimitet 

Dette afsnit undersøger, om og i så fald hvordan autorisationsbegrebet iagttages som havende et 
underskud af legitimitet. De mange nye tiltag udenfor søndagens højmesse får fagudvalget til at 
overveje følgende: 
 
”Faggruppen har drøftet, hvorvidt autorisation som begreb og praksis fremstår med et underskud 
af legitimitet og relevans i nutidig forstand og dermed opfattes som forældet og irrelevant. Både ud 
fra nyere samfundsteorier og det empiriske grundlag kan der argumenteres for en sådan opfattelse. 
Alligevel finder faggruppen, at autorisation er et meningsfuldt begreb og en hensigtsmæssig praksis 
indenfor det nuværende forhold mellem stat og kirke, når det fælles og det faste for Den danske 
Folkekirke skal defineres.” (Folkekirken, 2018, s. 12) 
 
Fagudvalget iagttager altså, at autorisationsbegrebet har et underskud af legitimitet – både som 
begreb og i praksis. Og videre endnu iagttager fagudvalget, at autorisationsbegrebet også fremstår 
med et underskud af ”relevans i nutidig forstand”. Begrebet er altså blevet irrelevant og har mistet 
sin legitimitet, i fagudvalgets iagttagelse. 
Alligevel holder de fast i at bruge det, og iagttager det som et meningsfuldt begreb i det krydsfelt, 
folkekirken befinder sig i mellem kirke og stat. De iagttager, at autorisationsbegrebet på trods af 
dets underskud af legitimitet og nutidig relevans fortsat er det bedste begreb til at sikre strukturel 
kobling mellem det religiøse og det politiske funktionssystem – mellem kirken og staten.  
 
De otte præster, jeg har interviewet, deler imidlertid ikke fagudvalgets oplevelse af, at autorisation 
som begreb har et underskud af legitimitet. Som interviewperson 5 beskriver: 
 
”Man skal altid bede om lov. Man må ikke ændre så meget som et bogstav, uden man skal have lov. 
Først og fremmest skal man have lov af sit menighedsråd, og så skal menighedsrådet søge om 
godkendelse hos provst og biskop.” (Interviewperson5, 2020, 05.42) 
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Her er altså tale om en meget tekstnær iagttagelse af reglerne. Hvis man vil pille ved det 
autoriserede, så skal man spørge om lov. Der stilles ikke spørgsmålstegn ved, om autorisationen har 
legitimitet. Det autoriserede accepteres som autoriseret.  
 
Interviewpersonerne er uenige om, hvor meget der skal autoriseres, når konklusionen på 
liturgiarbejdet skal formuleres, men de anerkender – som vi så i afsnittet ”Frihed under ansvar” – 
at det autoriserede skal følges. Og hvis de ikke følger det, så er de meget klar over, at de omgår 
reglerne. Det er netop derfor, at de fleste af de interviewede taler for en større grad af frihed – 
enten valgfrihed eller mere reel frihed – så de får rum til at lave lokale tilpasninger uden at skulle 
omgå det autoriserede eller flytte gudstjenesten væk fra søndagen. 
 
Det, at kirkelivet blomstrer med nye aktiviteter på andre dage end søndage, kan netop iagttages 
som en iagttagelse af autorisationen som legitim. Havde autorisationen mistet legitimitet ville 
folkekirkens præster jo i langt højere grad ændre i højmesseliturgien. Det gør de ikke, de overholder 
selv de regler, de ikke mener giver mening, og så laver de kirkelige aktiviteter på dage, hvor der ikke 
er liturgi for gudstjenesten.  
 
Det flugter altså ikke med fagudvalgets iagttagelse af, at autorisationsbegrebet har et underskud af 
legitimitet. Det er måske snarere tværtimod. Hvor fagudvalget iagttager, at kirkelivet udvikler sig i 
alle retninger, fordi autorisationsbegrebet har et underskud af legitimitet, viser mine interviews 
med præster, at udviklingen i stedet skyldes, at de tager det autoriserede meget bogstaveligt. Fordi 
det autoriserede er så hårdt skåret i sten, og præsterne generelt ikke vil bryde reglerne uden at få 
lov, finder præsterne måder at omgå det autoriserede på ved at lægge gudstjenesterne på andre 
dage. 
 
De interviewede præster peger i stedet på at tilsynet – biskopper og provsters håndhævelser af 
autorisationen – er problemet. Det er tilsynet, der spænder ben for en teologisk diskussion og 
liturgisk udvikling i folkekirken – også for gudstjenester på højmessens plads. 
 
Dette afsnit har undersøgt, hvordan autorisationsbegrebet bliver iagttaget som havende et 
underskud af legitimitet. Det er blevet vist, at den iagttagelse kun findes hos fagudvalget i rapporten 
om autorisation og ikke genkendes hos de interviewede præster. Næste afsnit udfolder, hvordan 
tilsynet iagttages som havende et underskud af legitimitet. 

7.2 Tilsynets underskud af legitimitet 

Som vi så i afsnittet ”Autorisation og tilsyn mangler legitimitet” blev tilsynet af flere præster 
iagttaget som et af de centrale problemer, liturgiarbejdet skal løse. Men det blev også iagttaget som 
noget, biskopperne selv iagttager som problematisk. Det vil dette afsnit undersøge nærmere. 
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Interviewperson 1, som er provst og dermed har det uddelegerede tilsyn på vegne af biskoppen, 
iagttog i førnævnte afsnit, at biskopperne iagttager tilsynet som penibelt. Den opfattelse, kan man 
genfinde hos den interviewede biskop, Interviewperson 7:  
 
”(…) jo mere man sætter fri, jo mere vil jeg skulle tage min myndighed i brug som tilsyn. Jo mere vil 
jeg blive smagsdommer for, hvad synes jeg, der går, og hvad synes jeg ikke, der går. Og den magt 
og myndighed synes jeg ikke nødvendigvis er attraktiv, hverken for mig som biskop eller for 
præsterne, fordi så kommer biskoppen på besøg ”uha gad vide hvad (…) så synes om min liturgi” 
plus at du vil få, altså vi er jo forskellige vi biskopper og har forskellige liturgier, så vil man også ryge 
ud i at hvad må man det ene sted, og det må man ikke det andet sted.” (Interviewperson7, 2020, 
14.34) 
 
Her iagttager Interviewperson 7, at mere frihed også kræver mere ledelse. Og ledelse på en måde, 
som biskoppen ikke bryder sig om. Biskoppen vil nemlig skulle tage sin ”myndighed i brug som 
tilsyn” meget mere end i dag.  
Citatet viser også, at biskoppen iagttager, at mere frihed giver større kompleksitet, som kræver 
mere af biskoppens rolle som tilsyn. Samtidig risikerer større frihed at skabe endnu større 
forskellighed mellem de ti stifter, end der er i dag.  
 
Det er interessant, for andre af de interviewede præster fortæller, at de allerede i dag oplever en 
stor forskel på tværs af stifter. Biskopperne har altså allerede i dag ikke en ensartet fortolkning af 
det autoriserede eller ensartede holdninger til, hvor der kan dispenseres. 
Som nævnt i indledningen oplever præsterne allerede i dag, at de ti biskopper tillader forskellige 
ting. Interviewperson 4 siger: 
 
”Når man så skal lave anderledes gudstjenester (…) så ville vi gerne lave om nogle steder, og hver 
gang vi skulle lave om, så skulle vi spørge ikke en, men ti biskopper. Og de gav forskellige svar. Så i 
nogle stifter kunne man godt få lov at lave det her og i nogle kunne man ikke få lov til at lave det 
her.” (Interviewperson4, 2020, 01.55) 
 
Det problem, biskoppen Interviewperson 7 iagttager, at øget frihed kan medføre, er altså et 
problem, som præsten Interviewperson 4 allerede iagttager i folkekirken i den nuværende situation. 
De ti biskopper træffer ikke enslydende beslutninger, så det man må et sted, må man ikke 
nødvendigvis et andet sted. 
 
Provsten, interviewperson 1, som i afsnittet ”Autorisation og tilsyn mangler legitimitet” blev citeret 
for at sige, at tilsynet er penibelt, fortæller selv om en penibel tilsynssituation, hen har oplevet: 
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”Altså jeg tager til gudstjenester her i provstiet. (…) Og så har jeg hørt en præst sige ”så når (…) 
sidder dernede skal I lige glemme alle jeres julelege” (griner). Og så, jeg bliver sådan helt forundret 
og forbavset, ikke? Fordi vi har jo et fagligt fællesskab også, vi er selv præster, ikke? (…) 
Men som præsterne - som nogen af præsterne skal jeg sige - åbenbart oplever som sådan en 
kontrolfunktion og en ”fy fy skamme og det må du ikke”.” (Interviewperson1, 2020, 10.30) 
 
Provsten oplever altså at gå til gudstjenester i provstiet og se sig selv som en blandt kollegaer, men 
blive mødt som en ”kontrolinstans” med løftet pegefinger. Så selvom provsten ikke selv ser sin rolle, 
som en kontrollerende figur, er det sådan den bliver mødt af præsterne i provstiet.  
Her iagttager provsten, at præstekollegaerne i provstiet iagttager, at tilsyn er lig med kontrol – og 
at det ikke kun er biskoppen, der iagttages som kontrollerende, men også provsten, som har det 
uddelegerede tilsyn.  
 
Det kan illustreres således:  
 

Præster Provst 
 
 

Tilsyn = kontrol 

 
 

Tilsyn = kollegial 
sparring 

 
 
Frygten for at blive ”dømt” af kollegaer eller af tilsynet, genkender den interviewede biskop fra 
samtaler med præster: 
 
”Mange sagde: ”jeg har altid været bange for, at der sad dogmatikpolitiet dernede på kirkebænken”, 
”tænk hvis en kollega sad der, og jeg havde ikke fået sagt noget om opstandelsen og det evige liv” 
(…) Det er der, det udtryk ”Jesus Kristus remoulade” kommer ind. Mange præsterne sagde: ”jeg 
putter lige sådan noget Jesus Kristus remoulade på, for at være sikker på, jeg har sagt det rigtige.”” 
(Interviewperson7, 2020, 29.54) 
 
Her er der ikke tale om frygten for provstens eller biskoppens dømmende blik, men om det 
dømmende blik fra præstekollegaer ”dogmatikpolitiet”. Den frygt får, ifølge biskoppen her, 
præsterne til at ”smøre Jesus Kristus remoulade” ud over deres gudstjenester, så man i hvert fald 
ikke kan sige, at de ikke leverer en evangelisk-luthersk gudstjeneste i den danske folkekirke.  
 
Citatet er særligt interessant, fordi der ikke bare er tale om frygten for provsten eller biskoppens 
dømmende blik, men for kollegaernes, som ikke direkte har magt over den enkelte præst. Det giver 
et indtryk af, at der generelt i folkekirken er en kontrol-kultur, hvor man kigger hinanden over 
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skuldrene og dømmer de teologiske og liturgiske valg, der træffes. Det medfører, som biskoppen 
her iagttager, at præsterne ser sig nødsaget til at ”smøre Jesus Kristus remoulade” udover 
gudstjenesten uden at det har en større mening for præsten end at gardere sig mod teologiske kritik. 
 
Det er videre interessant i lyset af Camilla Sløks undersøgelse af folkekirkens selvbeskrivelse som 
"desorganisering". Som gennemgået i kapitel 3 bunder denne selvbeskrivelse i idéen om det 
universelle præstedømme og Guds fravær. Alle er lige til at forkynde evangeliet og lige til ikke at 
vide, hvad Gud vil. Derfor skal ingen organisation forsøge at vide bedre og derfor bliver folkekirkens 
selvbeskrivelse til desorganisering (Sløk, Disorganization as Religion: Managing the Danish National 
Evangelical Lutheran Church, 2019). Men i ovenstående citat fra biskoppen iagttager vi en kirke, 
hvor præsterne iagttager at nogen i hvert fald opfører sig, som om de ved bedre. ”Dogmatikpolitik” 
kan komme med en løftet pegefinger og dømme dig teologisk tyndbenet. Det virker paradoksalt i 
en organisation, som bygger på det universelle præstedømme.  
 
Det er dog ikke kun kollegaerne, der frygtes. Frygten for tilsynet genkendes også af Interviewperson 
5: 
 
”Vi er jo alle sammen pissebange for vores tilsyn, fordi du kan jo få reprimander og det ene og det 
andet og det tredje og det fjerde” (Interviewperson5, 2020, 24.34) 
 
Og måske er det netop derfor, at Interviewperson 1 iagttager, at biskopperne opfatter tilsynet som 
”penibelt” og at provsten selv ikke bryder sig om den måde, hen bliver mødt til gudstjenester i 
provstiet. 
 
Der er dog også enkelte af de interviewede præster, som ikke tager tilsynet for højtideligt. Som 
Interviewperson 4: 
 
”Man kan ikke blive fyret som præst, vel? Så kommer du til en tjenstlig samtale, så får du et hug i 
tuden, men du bliver ikke trukket i løn, vel, altså (griner). Jeg tror alligevel, der er nogle præster, der 
retter ryggen og siger ”det skal jeg nok selv finde ud af””. (Interviewperson4, 2020, 07.06) 
 
Her iagttager Interviewperson 4 den manglende faste konsekvens som en grund til ikke at tage 
tilsynet alvorligt. Når konsekvensen ved ikke at følge det autoriserede til en højmesse er ”et hak i 
tuden” men ikke at blive ”trukket i løn”, så iagttager denne præst det ikke som konsekvent nok til 
at få alle præster til at rette ind.  
På baggrund af dette citat kan man nemt drage den konklusion, at biskopperne skal have større 
magt og hårdere sanktionsmuligheder for at kunne udføre tilsynet og håndhæve det autoriserede. 
Det ligger i tråd med biskoppens iagttagelse af, at større frihed vil kræve mere ”smagsdommeri” og 
tilsyn fra biskoppens side. 
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Men en anden af de interviewede præster iagttager en anden mulighed. Det vil vi se nærmere på i 
næste afsnit. 
 
Dette afsnit har undersøgt, hvordan tilsynet bliver iagttaget. Den interviewede provst og biskop 
deler iagttagelsen af, at tilsynet ikke nødvendigvis er attraktivt. Provsten ønsker at blive set som en 
kollega og ligemand, mens biskoppen har iagttaget at præsterne i ligeså høj grad frygter deres 
kollegaers dømmende blikke.  
Afsnittet understreger den ledelsesmæssige ambivalens, der er i folkekirken. På den ene led er der 
et formelt, religiøst og organisatorisk hierarki med tilknyttede opgaver – biskopperne øverst med 
tilsynsopgaven, herunder provsterne, der varetager det uddelegerede tilsyn, og så præsterne. På 
den anden led er folkekirken grundlagt på Luthers idé om det universelle præstedømme, hvor alle 
er ligemænd, når det kommer til forkyndelse af evangeliet. Som Camilla Sløk viser i ”Ledelse i 
folkekirken” og ”Disorganization as Religion” skaber det ledelses- og kommunikationsmæssige 
udfordringer for folkekirken (Sløk, Ledelse i folkekirken: Betingelser for selvledelse i den danske 
folkekirke, 2008) (Sløk, Disorganization as Religion: Managing the Danish National Evangelical 
Lutheran Church, 2019).  

7.3 Tilsyn som sparring fremfor kontrol 

Dette afsnit vil undersøge et alternativ til den nuværende tilsynsordning, som er kommet frem 
under interviews med præsterne. 
 
Fagudvalget om autorisation forholder sig også til et fornyet tilsynsbegreb som konsekvens af 
liturgiarbejdet: 
 
”Ledelsesopgaven må være at skabe sammenhæng i kirken, men det kan være nyttigt at inddrage 
nyere ledelsesteorier, der kan bidrage til en konstruktiv gennemtænkning af tilsynet som mere og 
andet end opsyn. Det er faggruppens opfattelse, at tilsynet skal baseres på gensidig tillid og dialog. 
(…) Tilsynet vil dermed i højere grad få præg af vejledning, rådgivning, undervisning og 
eksempelformidling.” (Folkekirken, 2018, s. 16) 
 
Her iagttages en forskel mellem tilsynet som ”opsyn” og tilsynet som ”vejledning, rådgivning, 
undervisning og eksempelformidling”. Der er tale om en iagttagelse af et tidsligt perspektiv – fra en 
situation i dag, hvor tilsynet bærer for meget præg af ”opsyn”, som foregående afsnit 
understregede, til en situation, hvor tilsynet i langt højere grad er sparring.  
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Den forskel kan illustreres således: 
 

I dag Ønsket fremtid 
 

Tilsyn = opsyn 
 

 
Tilsyn = vejledning, 

rådgivning 
 

 
Og netop det forslag er præsten Interviewperson 5 meget optaget af: 
 
”Der er kun en ting, jeg hæfter mig ved, jeg rigtig godt kan lide ved den [rapporten, red.]. Det er at i 
den, der er provst og biskop ikke tilsynsførende på samme måde, som de er nu, hvor man kan få 
reprimander. De er til gengæld sparringspartnere - jeg tror ikke, det er lige det ord, de bruger, men 
det er sådan noget i den stil. I hvert det der ligger i det.” (Interviewperson5, 2020, 24.13) 
 
Her iagttages en forskel mellem at være en tilsynsførende, der kan give reprimander, og så være en 
sparringspartner. 
Præsten fortæller videre, at hen har insisteret på sparring fra sin provst og biskop i processen med 
at ændre i højmesseliturgien i sin kirke. Præsten fortæller:  
 
””Er det forkert det her eller er det rigtigt?” Spørger jeg jo hele tiden om. (…) Så har jeg brugt dem 
som sparringspartnere, og de kan ikke skyde mig ned rent teologisk, fordi jeg er jo ligeså dygtig, som 
de selv er. Så derfor bliver det jo en åben samtale mellem samarbejdspartnere.” (Interviewperson5, 
2020, 25.36) 
 
Her er det især interessant at bide mærke i, at præsten iagttager sig selv som teologiske ligemand 
med sin provst og biskop. På den måde iagttager præsten sig som biskoppens samarbejdspartner 
frem for underordnede og kan dermed kræve sparring i stedet for kontrol af biskoppen.  
 
En model med sparring fremfor kontrol vil i øvrigt også ligge i tråd med, hvordan den interviewede 
biskop udfører sit tilsyn i dag: 
 
”Jeg tænker mit tilsyn, det er at skabe bevidsthed og refleksion. (…) Så det er den måde, jeg fører 
tilsyn på, jeg har endnu ikke været ude med en løftet pegefiner og sagt ”det der, det synes jeg ikke, 
du skal gøre” eller ”det må du ikke”. Og det er også fordi, jeg tænker, hvis min opgave er at 
understøtte deres refleksioner og skabe en bevidsthed… Og det gør jeg ved at opbygge en tillidsfuld 
relation, og det gør jeg ikke, hvis jeg er den store betjent.” (Interviewperson7, 2020, 20.15 og 22.02) 
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Her iagttager biskoppen en forskel mellem at være ”den store betjent” og at skabe ”bevidsthed og 
refleksion”. Den store løftede pegefinger får altså ikke nogen til reelt at reflektere over deres praksis 
som præster – det gør en tillidsfuld relation med åbne spørgsmål i stedet. 
 
Opsummerende kan forskellen mellem den uønskede situation og den ønskede situation illustreres 
således: 
 

Ønsket situation Uønsket situation 
 

Tilsyn som sparring 
 

Tilsyn som kontrol 
 

 
 
Dette afsnit har undersøgt, hvordan fagudvalget og enkelte af de interviewede præster iagttager en 
mere coachingbaseret tilsynsmodel som en løsning på tilsynets udfordringer i dets nuværende form. 
En model, som den vi har undersøgt i dette afsnit, kræver imidlertid mere af både præster, provster 
og biskopper. Som Interviewperson 5 nævner, så kræver det, at man som præst ser sig selv som 
teologisk ligemand med provster og biskopper. Og som Interviewperson 7 fortæller, kræver det, at 
man som biskop, gør sin tilgang til tilsynet meget klart for præsterne. Næste afsnit vil forholde sig 
lidt mere generelt til ledelse i folkekirken i lyset af liturgiarbejdet.  

7.4 Liturgiarbejdet understreger folkekirkens ledelsesunderskud 

Dette afsnit vil se nærmere på ledelsesunderskuddet i folkekirken i lyset af liturgiarbejdet. 
 
Ledelse i folkekirken er karakteriseret ved selvbestemmelse og selvforvaltning frem for selvledelse, 
som er gældende i andre moderne organisationer (Sløk, Ledelse i folkekirken: Betingelser for 
selvledelse i den danske folkekirke, 2008). Selvledelse i Andersens beskrivelser er det dobbeltblik, 
hvor medarbejderen både gør det, lederen forventer at medarbejderen gør, og det, lederen ikke 
kan vide, at lederen bør forvente at medarbejderen gør. Selvledelsen gør altså medarbejderen i 
stand til at ”tænke med” på organisationens nutid og fremtid. Som Sløk viser, er der et 
ledelsesunderskud i folkekirken, der ikke sætter folkekirkens medarbejdere i stand til at ”tænke 
med” på organisationen.  
 
Præsterne famler i blinde uden anden ledelse end den nedskrevne autoriserede liturgi, de ofte ikke 
kan omgå, fordi de får et nej, hvis de spørger deres biskop.  
Når folkekirken samtidig i så høj grad bygger på Luthers idé om universelt præstedømme bliver 
vilkårene for en åben snak om teologiske overvejelser og liturgiske valg udfordrede. Den nuværende 
gudstjenesteordning giver biskopper og provster mulighed for at være sparringspartnere frem for 
præsternes modstandere, som eksemplerne fra Interviewperson 5 og 7 viser, men det lader til at 
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være undtagelsen frem for reglen. Flere steder er man ”pissebange” for sit tilsyn eller oplever det 
som ”penibelt” frem for at bruge tilsynet som sparring. 
 
De interviewede præster ønsker større frihed til at tilrettelægge gudstjenesterne til deres lokale 
menigheder og den interviewede provst og biskop ønsker et tilsyn, der er baseret mere på ligeværd 
og refleksion end tilfældet er i dag. Alligevel taler både den interviewede provst og den interviewede 
biskop imod mere frihed. De ønsker i stedet klare, autoriserede rammer, de kan lede indenfor. Det 
understreger Sløks pointe om, at der i folkekirken ikke bliver ledt på andres selvledelse.  
 
Der lader altså til at være en modsætning imellem det tilsynsideal, provst og biskop gerne vil 
efterstræbe – som er baseret på refleksion og i tråd med det universelle præstedømme – og de 
reelle rammer for tilsynet, de efterspørger.  
 
En tilsvarende udfordring kan iagttages hos fagudvalget i dette uddrag af det citat, vi gennemgik i 
forrige afsnit:  
 
”Ledelsesopgaven må være at skabe sammenhæng i kirken (…)” (Folkekirken, 2018, s. 16) 
 
I samme afsnit som fagudvalget skriver, at tilsynet skal bygges på dialog frem for opsyn, skriver de 
ovenstående. Biskoppernes ledelsesopgave er at skabe sammenhæng i kirken. Det fremstilles ikke 
som en ny opgave, der skrives dog, at man måske skal se på nogle nye ledelsesteorier til at udføre 
det, og man må derfor forstå, at det også er biskoppernes nuværende opgave: At skabe 
sammenhæng i kirken. Man kan diskutere, hvordan det lykkes i dag, når de ti biskopper kan fortolke 
den autoriserede liturgi forskelligt. Det var for eksempel ikke i alle ti stifter tilladt at opfordre til 
digital nadver, da kirkerne var corona-lukkede (Christoffersen, 2020).  
 
I citatet fra fagudvalget ligger et ansvar for helheden som tildeles biskopperne. Måske er det 
bevidstheden om dette ansvar, der får den interviewede biskop og provst til at efterspørge mere 
klare rammer. 
Efterspørgslen af klare rammer kan ses som en efterspørgsel af fiksering af kontingens. Når 
valgfriheden eller den reelle frihed øges så præsterne kan tilrettelægge højmessen mere frit, stiger 
kompleksiteten – især for biskop og provst, der fortsat har ansvaret for at ”skabe sammenhæng i 
kirken”. Især, når ledelsessynet i folkekirken er et, hvor lederen er fraværende og man ikke skal tro, 
man ved bedre end kollegaen. Det skaber svære rammer for ledelse, som Sløk har vist, og det 
understøttes af mine fund i denne opgave. Frem for at se liturgiarbejdet som en mulighed for at 
udnytte kontingens til folkekirkens (og biskoppernes) fordel, bliver den uplanlagte udvikling i 
folkekirken iagttaget som en uvelkommen kompleksitet, der skal fikseres gennem redefinering af 
den autoriserede liturgi.  
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Samtidig kan man iagttage præsternes initiativrigdom som et forsøg på selvledelse frem for 
selvforvaltning. Uden at være blevet bedt om det, tænker de med på folkekirkens nutid og fremtid. 
De interviewede præster er, som opgavens udvalgte citater viser, interesserede i at skabe en kirke, 
som giver mening for deres menighed, så evangeliets budskab når ud til flere. De er meget bevidste 
om, at de er en del af en folkekirkelig sammenhæng og udfylder en funktion i samfundet – både 
juridisk i forhold til ritualerne og religiøst i forhold til at hjælpe moderne mennesker med at skabe 
mening i deres liv.  
 
Biskopperne har – på trods af deres autonomi over deres eget stift – et iagttaget ansvar for den 
danske folkekirke som helhed. Og måske er det netop heri, i forskellen mellem ansvaret for delen 
eller helheden, at vi skal finde endnu en del af forklaringen på konflikten om autorisation, frihed og 
tilsyn i folkekirken. Det vil blive diskuteret i opgavens næste kapitel.  

7.5 Delkonklusion 

I dette kapitel har vi set nærmere på ledelsesudfordringerne i folkekirken i lyset af liturgiarbejdet. 
Vi har undersøgt, hvordan henholdsvis autorisationsbegrebet og tilsynet bliver iagttaget som 
havende et underskud af legitimitet.  
 
Det er tydeligt, at det primært er fagudvalget, der iagttager at autorisationsbegrebet har et 
underskud af legitimitet, mens præsterne tager det autoriserede meget seriøst – og netop af den 
grund flytter gudstjenesteaktiviteterne væk fra søndagen og efterspørger større frihed til at tilpasse 
gudstjenesten lokalt.  
Til gengæld iagttager både præster, provst og biskop tilsynet som utidssvarende. Tilsynet er 
ubehageligt for begge parter. En mulig løsning kan være at gøre tilsynet til en refleksionsøvelse mere 
end en rette-øvelse. Hvis biskopper og præster indgår i udforskende dialoger om teologi og liturgi 
frem for at bruge det autoriserede som en ufravigelig rettesnor, kan det give større frihed lokalt og 
mindre penible situationer for de tilsynsførende.  
 
Kapitlets sidste afsnit viser imidlertid ved at trække på blandt andre Camilla Sløks tekster om ledelse 
i folkekirken, at det at ændre tilsynet er en øvelse, som har trange kår, i en organisation, der ikke 
lægger op til selvledelse.  
 
Endelig berører kapitlet kort, at en del af forklaringen på uenighederne mellem de forskellige lag i 
kirken, som denne opgave har vist, kan bunde i, hvordan man iagttager det system, man er en del 
af. Det vil blive diskuteret i næste kapitel. 
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8 Diskussion: Implikationer og forsøg på forklaringer  
Dette afsnit diskuterer nogle af de implikationer delkonklusionerne lægger op til og diskuterer andre 
mulige forklaringer på opgavens delkonklusioner. For kan liturgiarbejdet virkelig sikre 
genkendelighed, og er der flere forklaringer på, hvorfor præster og biskopper er så uenige, som 
denne opgaves undersøgelse viser? 

8.1 Genkendelighed er ikke ensartethed 

Vi så i kapitel 6 ”Autorisation og frihed”, hvordan autorisation iagttages som garanten for en 
genkendelig gudstjeneste på tværs af landet. Vi så også, hvordan genkendeligheden ofte iagttages 
som værende i modsætning til frihed. Større frihed, vil udfordre genkendeligheden – det synspunkt 
gik igen hos både interviewede præster og fagudvalget.  
 
Fagudvalget har imidlertid en interessant observation om genkendelighed, som nuancerer disse 
konklusioner: 
 
”Faggruppen blev opmærksom på, at det genkendelige sjældent er bundet til formen men oftere er 
relationelt bestemt. Det kan være præsten, organisten, det at der synges en kendt salme, duften i 
kirkerummet, eller det kan være selve kirkerummet, der udgør det genkendelige for 
gudstjenestedeltagerne på et lokalt niveau.” (Folkekirken, 2018, s. 14) 
 
Her iagttager fagudvalget, at det genkendelige er ”relationelt bestemt” frem for bundet til en 
bestemt form. Det genkendelige iagttages her som noget, der er svært at gøre genkendeligt på 
tværs af geografi, fordi det snarere er stedbestemt, men genkendeligt på tværs af tid. 
 
Den iagttagelse bakkes op af nogle af de interviewede præster, som iagttager, at kirkegængerne 
efterspørger en genkendelighed over tid: julegudstjenesten skal ligne den fra sidste år, som lignede 
den fra året før. Det så vi eksempler på i kapitel 6 i afsnittet ”Autorisation som genkendelighed”. 
Dog med den nuancering, som vi så i kapitel 6 i afsnittet ”Autorisation som rettighed”, at ritualerne, 
der har juridisk gyldighed, skal være genkendelige på tværs af tid og sted for at sikre kirkegængernes 
retssikkerhed.  
 
At det, der kan genkendes, er mere end liturgien iagttages også af nogle af de interviewede præster. 
Blandt andre Interviewperson 1: 
 
”Men gudstjenesten er jo meget mere end ritualet det er jo også salmevalget og det er jo 
stemmeføring. Altså. Ja, der er bare – der er virkelig mange forskellige… en gudstjeneste kan jo 
opleves så forskelligt, det kan den.” (Interviewperson1, 2020, 17.04) 
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Her iagttages netop, at den oplevede gudstjeneste er mere end hvorvidt liturgien bliver fulgt. Der 
er i den nuværende gudstjenesteordning en valgfrihed som gør, at gudstjenesten kan opleves 
forskelligt selv med den samme liturgi. Den pointe så vi udfoldet i kapitel 6 i afsnittet ”Friheden er 
ikke til diskussion…”, hvor flere af de interviewede præster fortalte om de store variationer, de 
oplever i gudstjenesterne på tværs af landet i dag.  
 
Hvis det, kirkegængerne oplever som genkendeligt, ikke er gudstjenestens forløb, altså liturgien, så 
giver det nogle udfordringer for hele liturgiarbejdets præmis.  
Som vi så i kapitel 5 bliver den uplanlagte udvikling i kirkelige aktiviteter iagttaget som et problem 
af biskopper og fagudvalg. Som kapitlet viste bunder problemet primært i, at udviklingen er 
uplanlagt, men der iagttages dog også et problem i, at genkendeligheden bliver udfordret. Hvis 
genkendeligheden ikke (kun) er noget, der skabes gennem fælles rammer i en fælles autoriseret 
gudstjenesteordning, men nærmere er noget, der opleves individuelt af hver enkelt kirkegænger, 
så er det svært at se, at liturgiarbejdet kan være løsningen på det problem.  
 
I dette afsnit har vi diskuteret og problematiseret, hvad der gør en gudstjeneste genkendeligt. Det 
er et emne, som kunne lægge op til sit helt eget speciale for at blive undersøgt i dybden. Næste 
afsnit vil diskutere nogle af de konklusioner som kapitel 7 lagde op til. 

8.2 Hvem er omverdenen? 

I dette afsnit undersøger og diskuterer jeg, hvordan de fremanalyserede forskelle i præsters, 
biskoppers og fagudvalgs iagttagelse kan forstås som en forskel i, hvordan de iagttager sig selv i 
relation til folkekirken.  
 
Som vi så i kapitel 7 i afsnittet ”Liturgiarbejdet understreger folkekirkens ledelsesudfordring” 
iagttager fagudvalget, at biskopperne har et ansvar for at skabe en ”sammenhængende kirke”. De 
har altså – på en anden måde end præsterne – et ansvar for folkekirken som helhed.  
Præsterne derimod har et ansvar for forvaltningen af evangeliet i deres sogn og kirke.  
 
Når biskopperne iagttager den enkelte præst, kan vi derfor formode, at de iagttager præsten som 
en del af samme system som biskoppen. Præsterne er en del af det system, som biskoppen har 
ansvar for. Det er selvfølgelig først og fremmest stiftet – altså den tiendedel af folkekirken, som 
biskoppen har ansvaret for. Men som citatet fra rapporten om autorisation viser, har biskoppen 
også et ansvar, der rækker ud over sit stift. Biskoppen har også et ansvar for hele kirken. 
 
Præsten forventes i modsætning til biskoppen ikke at iagttage sit ansvar for en god gudstjeneste, 
som et ansvar der har med hele folkekirken på tværs af landet at gøre. Det bunder blandt andet i, 
at ledelsestilgangen i folkekirken, som Camilla Sløk har vist, netop ikke er selvledelse, hvor 
medarbejderen – her præsten – gøres til medskaber af organisationen (Sløk, Ledelse i folkekirken: 
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Betingelser for selvledelse i den danske folkekirke, 2008). I stedet er ledelsestilgangen en 
selvforvaltning eller selvbestemmelse. 
 
I fraværet af selvledelse opfordres præsten altså ikke til at iagttage folkekirken som organisatorisk 
helhed, men i stedet forholde sig til sit sogn og pastorat og lade biskoppen om at iagttage helheden. 
Det ligger også i tråd med Camilla Sløks fund af, at selvbeskrivelsen i folkekirken er desorganisering 
(Sløk, Disorganization as Religion: Managing the Danish National Evangelical Lutheran Church, 
2019). 
 
Der kan altså argumenteres for, at biskopperne – på trods af den folkekirkelige selvbeskrivelse som 
desorganisering – opfordres til at iagttage folkekirkens helhed og dermed folkekirken som et 
organisationssystem.  
Det kan forklare, hvorfor biskopperne som reaktion på den iagttagede, uplanlagte udvikling i 
folkekirken igangsætter liturgiarbejdet. For det, der strukturer organisationer er 
beslutningspræmisser (Knudsen, Systemteoretisk organisationsteori, 2014), og liturgiarbejdet kan 
iagttages som biskoppernes forsøg på at etablere eller genetablere beslutningspræmisser for 
organisationen folkekirken. 
Liturgiarbejdet er på den måde et forsøg fra biskoppernes side til at komme foran udviklingen og 
strukturere de fremtidige beslutninger – blandt andet om den autoriserede liturgi.  
 
Når biskopperne iagttager folkekirkens helhed som organisation, iagttager de samtidig præsterne 
som en del af systemet. De drager grænsen mellem system og omverden ved medlemskab – og der 
falder præsterne uden tvivl ind under ”medlemmer”. 
 
Det kan illustreres således: 
 

System Omverden 
 

Medlemmer, 
også præster 

 
Ikke-medlemmer, alt 
udenfor folkekirken 

 
 
I præsternes iagttagelse af deres lokale menighed fremstår folkekirken imidlertid i højere grad som 
et interaktionssystem, hvor grænsen mellem system og omverden drages mellem dem, der er 
tilstede og iagttager hinanden som tilstedeværende (Knudsen, Systemteoretisk organisationsteori, 
2014).  
 
Det, der iagttages som en del af interaktionssystemet til babysalmesang tirsdag morgen, er altså 
mere sandsynligt dem, der fysisk er tilstede, i modsætning til ”alle folkekirkemedlemmer i sognet”. 
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Det betyder også, at biskoppen ofte vil blive iagttaget som en del af menighedens omverden.  
De tilfælde, hvor biskoppen kan iagttages som en del af systemet selv, som tilstedeværende, er først 
og fremmest, når biskoppen er fysisk tilstede. Det kan for eksempel være, fordi biskoppen er på 
tilsyn og deltager i den pågældende kirkelige aktivitet. 
 
Hvis biskoppen iagttages som en del af menighedens omverden, kan det både forklare forskellene 
mellem præster og biskopper og bidrage med en forklaring af, hvorfor præsterne finder biskoppens 
rolle som tilsyn grundlæggende problematisk.  
Hvis biskoppen ikke er en del af menighedens interaktionssystem, ikke iagttages som en del af 
samme system som præsten, men iagttages som en del af dennes omverden, så kan der opstå 
modsatrettede interesser, og biskoppen kan blive iagttaget som noget fremmed, noget der ikke 
hører til. 
 
Vi må imidlertid formode, at begrebet ”tilstedeværelse” kan iagttages med udvidet betydning i en 
folkekirkelig, religiøs sammenhæng. Når Gud kan være tilstede i kirkerummet uden at være der 
fysisk, gad vide om biskoppen så ikke også kan? Noget tyder på det. I kapitel 6 og 7, så vi, hvordan 
præsterne overholder det autoriserede, selv når de er uenige i det. Det kan iagttages som et udtryk 
for, at biskoppen er tilstede i højmessen, selv når biskop eller provst ikke er det. Når præsterne har 
viden om, at der potentielt kan sidde et tilsyn på kirkebænken, virker det styrende for 
gennemførelsen af gudstjenesten. Her ser vi, at tilsynet fungerer som en styringsteknologi i 
folkekirken.  
Der er imidlertid ikke, som kapitlerne også viste, tale om, at biskop eller provst iagttages som en 
medspiller, der vil det samme som systemet, for eksempel skabe mere meningsfulde, lokale 
gudstjenester.  
 
Ovenstående bidrager også med endnu en forklaring på, at flere kirkelige aktiviteter lægges på 
andre dage end søndage. Når en gudstjeneste holdes på en dag, som den autoriserede liturgi ikke 
forholder sig til, er det muligt at holde gudstjenesten i et rum fri for tilsynets tilstedeværelse. Når 
liturgien er fri, består interaktionssystemet kun af de fysisk tilstedeværende – og Gud, selvfølgelig.  
 
Forskellen i, hvordan præster og biskopper iagttager folkekirken, kan altså muligvis forklare 
forskellen i tilgang til autorisation og frihed. Når biskopperne iagttager øget frihed som øget 
kompleksitet, bliver modsvaret øget fiksering af kontingens – gennem autorisation, valgfrihed og 
vejledninger. For selvom valgfrihed og vejledning er mere frihed end ren autorisation, er der stadig 
tale om en fiksering af kontingens, en indsnævring af de valgmuligheder, præsterne kan iagttage.  
Når præsterne på den anden side først og fremmest opfordres til at iagttage et ansvar for den lokale 
menighed, giver det god mening, at de ønsker større grad af frihed til at sikre lokal tilpasning. På 
den måde kan de sikre, at de kirkelige aktiviteter iagttages som meningsfulde af de personer, som 
er tilstede og som potentielt kunne være til stede.   
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9 Konklusion  
Nysgerrigheden til denne opgave udsprang af folkekirkens liturgiarbejde, som måske, måske ikke 
skal føre til en ny autoriseret gudstjenesteordning for højmessen og udvalgte sakramenter. På 
baggrund af den nysgerrighed, har opgaven forsøgt at besvare følgende spørgsmål: 
 
Hvordan aktualiserer folkekirkens igangværende liturgiarbejdet ledelsesudfordringerne i 
folkekirken? 
 
Opgaven har fundet, at folkekirkens igangværende liturgiarbejde sætter spot på konsekvenserne af 
et utidssvarende ledelsessyn, der bygger på opsyn og kontrol frem for sparring og refleksion. Den 
manglende forståelse af ledelse som selvledelse i folkekirken spænder ben for liturgiarbejdets ønske 
om at åbne den autoriserede liturgi op og tillade mere. Både præster, biskopper og fagudvalg 
iagttager ledelse som en udfordring i folkekirken og deler et ønske om en anden ledelsesform, men 
ambitionerne kuldsejler, når de rammes af folkekirkens kontrolkultur personificeret i tilsynsrollen.  
 
Opgavens analysestrategi har hjulpet til besvarelsen af problemformuleringen ved at strukturere 
analysen. Her vil jeg kort opridse de vigtigste pointer fra opgavens delkonklusioner og til slut samle 
dem til en overordnet konklusion, der besvarer problemformuleringen. 
 
Undersøgelsen i kapitel 5, hvor ledeforskellen var problem/løsning, viste at der var interessante 
ligheder og forskelle i fagudvalg og biskopper iagttagelse overfor de interviewede præsters.  
Biskoppernes tilsyn og autorisationsbegrebet iagttages samstemmende som et problem, 
liturgiarbejdet kan være løsningen på. Men hvor biskopper og fagudvalg ser tilsyn og autorisation 
som udfordret på grund af fremkomsten af nye kirkeaktiviteter, ser de interviewede præster 
udviklingen i aktiviteter som konsekvens af udfordret autorisation og tilsyn.  
De interviewede præster iagttager mere end fagudvalget, at kirken ikke er fulgt med tiden, og at 
liturgiarbejdet kan være løsning på dette problem. 
 
Undersøgelsen i kapitel 6 benyttede ledeforskellen markeret/umarkeret og iagttagelsespunktet var 
henholdsvis autorisation og frihed. Kapitlet viser, at autorisation iagttages som garanten for 
retssikkerhed i forbindelse med kirkens ritualer og som garanten for kirkegængerens ret til en 
genkendelig evangelisk-luthersk gudstjeneste på tværs af landet. 
Undersøgelsen viste dog også, at nogle af de interviewede præster iagttager autorisation som en 
spændetrøje, der kvæler det lokale initiativ. Og det flugter med, at præsterne i vid udstrækning 
iagttager frihed som noget, man tager sig på de dage, hvor der ikke er autoriseret liturgi tilknyttet. 
Det står i kontrast til fagudvalget, der iagttager friheden som noget, præsternes gives igennem den 
autoriserede liturgi og konklusionen på liturgiarbejdet. 
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Yderligere viste analysen i kapitel 6, at fagudvalget primært iagttager frihed, som en valgfrihed inden 
for nogle givne rammer, mens nogle af de interviewede præster efterspørger en mere reel frihed. 
Og den efterspørgsel hænger sammen med, at præsterne faktisk er meget bevidste om at overholde 
det autoriserede. Det er netop derfor, der sker en blomstring af aktiviteter på andre dage end 
søndage: det er præsternes måde at skabe et større mulighedsrum for en nyfortolkning af liturgien 
og en tilpasning til deres lokale forhold.  
 
Undersøgelsen i kapitel 7 udfoldede yderligere den ledelsesudfordring, som de to foregående 
kapitler lagde op til. Undersøgelsen viste, at der er en enighed på tværs af fagudvalg, biskopper og 
præster om, at tilsynet ikke er tidssvarende. Der er noget i måden tilsynet udføres på, som ikke 
fungerer. Dermed er kapitlets konklusion i tråd med Camilla Sløks analyse af, at folkekirken ikke 
bygger på en forståelse om selvledelse.  
 
I kapitel 8 blev diskuteret mulige yderligere implikationer af opgavens undersøgelser. Her viste jeg, 
at genkendelighed ikke kun iagttages som noget, der fastlægges af fælles strukturer. Det udfordrer 
præmissen om, at liturgiarbejdet kan sikre retten til en genkendelig gudstjeneste på tværs af landet. 
Samtidig udforskede kapitlet en mulig forklaring på uenigheden mellem biskopper og præster. Når 
biskopperne opfordres til at tage ansvar for den samlede kirke og præsterne samtidig opfordres til 
ikke at tænke med på organisationens udvikling, så opstår der en diskrepans, hvor de to grupper 
ikke iagttager sig som en del af det samme system eller som havende fælles interesser.  
 
Opgaven har afdækket at der er en uenighed i, hvorvidt liturgiarbejdet skal føre til mere klart 
formulerede rammer og regler eller mere reel frihed til at tilrettelægge højmessen.  
Ønsket om klarere rammer – for nogle af de interviewede tilmed mere autorisation – udspringer af 
et behov for at fiksere kontingens. Det er et behov, som primært iagttages af provst, biskop og 
fagudvalg – altså dem, der iagttages som havende et større ansvar for folkekirkens helhed og måske 
i større grad opfordres til at iagttage folkekirken som en organisation.  
Det bunder i ledelsesopfattelsen i folkekirken: biskopper og provster skal ikke lede på præsternes 
selvledelse, men i stedet føre tilsyn med, at de overholder det autoriserede. Præsterne skal samtidig 
ikke opfordres til at tænke med på folkekirkens udvikling som helhed – de skal alene fokusere på 
deres eget sogn og pastorat og iagttager derfor ikke deres lokale enhed som noget, der har et særligt 
stort ansvar for helheden.  
 
Den lokale initiativrigdom lokalt kan også ses som præsternes – uopfordrede – forsøg på selvledelse. 
De tænker sig trods alt ind i en folkekirkelig sammenhæng, og påtager sig ansvaret for at bringe 
evangeliet ud til flere, gennem at tilpasse de kirkelige aktiviteter til de lokale forhold. 
 
Opgaven viser også, at både fagudvalg og de interviewede præster – inklusiv biskoppen og provsten 
– efterspørger et nyt tilsyn, der bygger på gensidighed og sparring. Heri ligger et ønske om et nyt 
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ledelsesregime i folkekirken, som ikke bygger på ligegyldighed og overladen-til-sig selv, men heller 
ikke bygger på kontrol, opsyn og løftede pegefingre. 
 
Mine interviews viser, at det visse steder allerede i dag er muligt at gennemføre tilsynet på en mere 
ligeværdig måde, men at det i de to konkrete tilfælde, kræver at præsten iagttager sig selv som 
biskoppens teologiske ligemand og at biskoppen tilsvarende iagttager sin rolle som 
refleksionsstarter fremfor kontrollant.  
 
Hvis folkekirken vitterligt vil bygge på Luthers ide om det universelle præstedømme også i den 
praktiske udførelse af tilsynet og ikke kun i teorien, lader det til, at en nytænkning af tilsynet er vejen 
frem.  
Opgaven viser, at der er ubehandlede konflikter om forståelsen af folkekirkens autorisations- og 
frihedsbegreb såvel som af ledelsesopfattelsen, som rapporten om autorisation ikke for alvor 
lægger op til at tage fat på. På den baggrund kan opgaven dermed rejse tvivl om, hvorvidt 
liturgiarbejdet i sig selv og i sin nuværende form er tilstrækkeligt til at løse misforholdet mellem 
autorisation og frihed eller folkekirkens ledelsesudfordring. 
 
Camille Sløk slutter sin bog ”Religionskritikkens ophør” med en opfordring til en diskussion af 
nødvendighed og kontingens (Sløk, Religionskritikkens ophør - set i lyset af Niklas Luhmann, 1999).  
Liturgiarbejdet kunne være en oplagt anledning for folkekirken til at genformulere de dogmer, som 
den danske folkekirke skal bygge på. Undersøgelser i min opgave tyder imidlertid ikke på, at 
muligheden bliver udnyttet til fulde.  
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10 Refleksion  
Opgaven har bidraget med nye indsigter på kommunikationen om liturgi og ledelse i folkekirken, 
men som nævnt i de indledende afsnit er opgavens fokus og analysestrategi kontingent – de valg, 
der er truffet kunne have været anderledes. Den valgte analysestrategi har sine begrænsninger.  
Jeg vil i dette kapitel beskrive nogle af de andre perspektiver, som også er interessante for opgavens 
problemstilling, og som kunne have bidraget med andre indsigter.  
 
Først og fremmest er opgaven begrænset i sit valg af empiri. Der er tale om en tidslig begrænsning 
– jeg kan kun sige noget om, hvordan de interviewede præster iagttager folkekirken og 
liturgiarbejdet lige nu. Jeg har ikke undersøgt, om der er sket en udvikling over tid i de pågældendes 
iagttagelse.  
Samtidig er det en begrænsning for undersøgelsen, at jeg kun interviewer præster i folkekirken og 
ikke for eksempel menighedsrådsmedlemmer eller kirkegængere. De kunne have bidraget med en 
anden iagttagelse af liturgiarbejdet.  
Antallet af interviewede præster er også forholdsvist lille: 8 præster, hvoraf en er provst, en er 
biskop og tre er fra samme pastorat. Det giver et trods alt forholdsvis begrænset empirisk grundlag. 

10.1 Teologisk uenighed = liturgisk uenighed? 

Den danske folkekirke rummer en række forskellige teologiske retninger. Nogle præster er meget 
afklarede om deres teologiske fundament, andre er mindre afklarede. Jeg har valgt i opgaven ikke 
at spørge ind til eller forholde mig til, hvad den teologiske grundantagelse blandt de interviewede 
præster eller fagudvalgets medlemmer er.  
Dermed har jeg gjort mig selv og opgavens undersøgelse blind for de teologiske forskelles mulige 
forklaringspotentiale i forhold til de konklusioner om autorisation, frihed og tilsyn, jeg kommer frem 
til.  

10.2 Nutidig kirke – hvad er det? 

Som undersøgelsen i kapitel 5 viste, deler præsterne en iagttagelse af, at kirken ikke er fulgt med 
tiden. Men hvad betyder det egentlig at følge med tiden? Hvordan iagttages kirken som værende 
ikke-nutidig og hvornår iagttages kirken som nutidig? Det er spørgsmål, som opgaven lader 
ubesvarede, men som kunne have fortalt noget potentielt andet om hvad problemerne i folkekirken 
i dag er mere konkret og hvilke løsninger, der er brug for.  
 
I forlængelse af disse overvejelser, kunne opgaven også have undersøgt, hvordan præsterne 
iagttager deres rolle i folkekirken som helhed og folkekirkens rolle i det omgivende samfund. Det 
ville have skabt et andet iagttagelsespunkt og selvfølgelig ført til nogle andre opdagelser.  
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10.3 Corona og kirken 

Alle interviews er gennemført og opgaven er skrevet i en coronatid, men opgaven forholder sig ikke 
til det. Det kan gøre undersøgelsen blind for, om de interviewede præster allerede er blevet påvirket 
af corona-situationen i forhold til, hvordan de ser på liturgi. Den interviewede biskop udtaler blandt 
andet, at ”jeg tror coronaen frisætter liturgihormoner” (Interviewperson7, 2020, 42.50) med 
henvisning til, at præsterne blev tvunget ud i nye gudstjenesteformer, da folkekirkerne blev lukket 
i foråret.  
På den baggrund er biskoppen overbevist om, at præsternes opfindsomhed under coronakrisen 
overhaler diskussionerne i liturgiarbejdet indenom og gør den fælles diskussion omsonst. 
Der ligger måske en hel opgave gemt i at undersøge det udsagn til bunds og se på, om man kan 
spore en blivende ændringen i gudstjenestepraksissen i den danske folkekirke efter coronakrisen. 

10.4 Liturgiarbejdet som organiseringsøvelse 

Camilla Sløk opfordrer i sin tekst ”Disorganization as Religion” den danske folkekirke til at 1) forstå, 
de er en offentlig institution og dermed forholde sig til offentlig ledelsesteori og -praksis og 2) 
reflektere over, hvordan luthersk teologi kan bidrage med en frugtbar kritik af moderne 
ledelsespraksis (Sløk, Disorganization as Religion: Managing the Danish National Evangelical 
Lutheran Church, 2019).  
 
Det igangsatte liturgiarbejde virker på overfladen til at være den perfekte ramme til netop de 
diskussioner. En fælles proces med diskussionskort og fælles møder, som liturgiarbejdet er, er oplagt 
som en begyndelse til at iagttage folkekirken som en sammenhængende organisation. Som et af de 
citater fra fagudvalget, denne opgave har benyttet, viser, er der en begyndende refleksion om, at 
en gentænkning af tilsynet også kræver inddragelse af andre og nye ledelsesteorier.  
Der er imidlertid ikke noget i denne opgaves undersøgelser, der tyder på, at liturgiarbejdet bliver 
afsæt til, at folkekirken forholder sig til, hvad luthersk teologi kan bidrage med til det omgivende 
samfund på ledelsesområdet. Men det kunne være interessant at dykke ned i. 

10.5 Hvad betyder en liturgi, der kun gælder en ud af syv dage? 

Endelig forholder denne opgave sig ikke meget til det interessante paradoks, at den autoriserede 
liturgi i gudstjenesteordningen fra 1992 kun forholder sig til søndagens højmesse og udvalgte 
ritualer. Intet sted i de officielle papirer om liturgiarbejdet lægges der op til at autorisere mere end 
i dag. Tværtimod. 
Så hvor meget forskel gør det egentlig at diskutere rammerne for søndagens højmesse, når 
størstedelen af kirkegængerne bruger kirken på andre dage og størstedelen af kirkens aktiviteter 
ligger på dage, hvor man ikke skal følge en autoriseret liturgi? 
Hvor strukturerende er højmessens liturgi for gudstjenesterne uden for højmessens plads? Hvor tæt 
følger præsterne de officielle vejleder?  
Opgaven berører disse spørgsmål lidt, men det kan udfoldes meget mere.  



Folkekirkens liturgiarbejde | Maj Louise Jensen Christensen 
 

Side 75 af 76 
 

11 Litteraturliste 
Andersen, N. Å. (1999). Diskursive analysestrategier. Nyt fra samfundsvidenskaberne. 

Andersen, N. Å. (2002). Polyfone organisationer. Nordiske Organisasjonsstudier(4, iss. 2), s. 25-51. 

Andersen, N. Å., & Pors, J. (2017). Niklas Luhmann. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 

Christoffersen, P. (2020). Præster: Derfor vil vi ikke uddele nadver digitalt . Kristeligt Dagblad. 

Folkekirken. (2018). Folkekirkens liturgi mellem frihed og fasthed. Folkekirken. 

Folkekirken. (23. maj 2020). Folkekirkens liturgi. Hentet fra Folkekirken: 

https://www.folkekirken.dk/gudstjeneste/liturgi 

Folkekirken. (23. maj 2020). Folkekirkens liturgiarbejde. Hentet fra Folkekirken.dk: 

https://www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde 

Folkekirken.dk. (12. juli 2020). Grafik over folkekirkens organisation. Hentet fra Folkekirken.dk: 

https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/organisation/grafik-over-organisation 

Johansen, T. S. (2014). Forskere: Det er svært at fyre en besværlig præst. Kristeligt Dagblad. 

Kirkeministeriet. (12. juli 2020). Sogn. Hentet fra Kirkeministeriet: 

https://www.km.dk/folkekirken/sogn/ 

Knudsen, M. (2014). Metodisk overrasket - om systemteori og funktionel metode. I G. Harste, & 

M. Knudsen, Systemteoretiske analyser. At anvende Luhmann (s. 19-41). Nyt fra 

samfundsvidenskaberne. 

Knudsen, M. (2014). Systemteoretisk organisationsteori. I S. Vikkelsø, & P. Kjær, Klassisk og 

moderne samfundsteori (s. 317-342). Hans Reitzels Forlag. 

Kvale, S. (1997). Interview - en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Hans Reitzels 

Forlag. 

la Cour, A., Knudsen, M., & Thygesen, N. (2005). Det systemteoretiske interview - Interviewet som 

meningsdannelse. Department of Management, Politics and Philosophy: Copenhagen 

Business School. 

Luhmann, N. (1982). The world society as a social system. International Journal of General 

Systems(8), s. 131-138. 

Luhmann, N. (1982). The world society as a social system. International Journal of General 

Systems(8), s. 131-138. 



Folkekirkens liturgiarbejde | Maj Louise Jensen Christensen 
 

Side 76 af 76 
 

Luhmann, N. (1993). Deconstruction as second-order observing. New Literary History(24), s. 763-

782. 

Luhmann, N. (1995). Social Systems. Stanford University Press. 

Luhmann, N. (2013). A systems theory of religion. Stanford: Stanford University Press. 

Søndergaard, A. (2018). Tomme kirker gør ondt i præstens hjerte. Viborg Stifts Folkeblad. 

Sløk, C. (1999). Religionskritikkens ophør - set i lyset af Niklas Luhmann. Roskilde 

Universitetsforlag. 

Sløk, C. (2008). Ledelse i folkekirken: Betingelser for selvledelse i den danske folkekirke. I C. Sløk, & 

K. Villadsen, Velfærdsledelse (s. 98-127). København: Hans Reitzels Forlag. 

Sløk, C. (2019). Disorganization as Religion: Managing the Danish National Evangelical Lutheran 

Church. Cybernetics and Human Knowing(16), s. 51-64. 

Teubner, G. (1993). Double Bind: Hybrid Arrangements as De-Paradoxifiers. Journal of Institutional 

and Theoretical Economies(152). 


