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”Problemadfærd hos børn bliver i dag set som psykiatriske sygdomme, der har biologiske 
årsager, selvom ingen endnu ved, om det passer. Vi møder adfærden med symptombehandling, 
for eksempel møder vi urolig adhd-adfærd med struktur, ofte desuden med medicin.”
LARS RASBORG, KLINISK BØRNEPSYKOLOG, I INFORMATION

AF KRISTOFFER GARNE 
OG RASMUS H.C. DREYER

I ÅRETS DEBAT om dåben 
har der været meget tale 
om dåbens betydning, 
men ikke mange bud på 
selve ritualets udform-
ning. Et sådant � ndes 
heller ikke i liturgi-
arbejdsgruppens nyligt 
udsendte rapport. 

Vi har derfor lavet et 
udkast til et nyt dåbsritu-
al. Forslaget er i tråd med 

det udkast til et nyt nadverritual, vi 
fremlagde her i avisen den 22. februar.

Vores ønske er dels at bringe ritualet i 
bedre overensstemmelse med traditio-
nen fra Luther og Grundtvig, dels at give 
større mulighed for variation, så ritualet 
bedre kan imødekomme forskellige situ-
ationer, for eksempel dåb af voksne og 
kon� rmander, uden at det mister sin fa-
ste rituelle karakter og teologiske præg-
nans. 

Kernen i dåbsritualet er korstegnel-
sen, tilspørgslen med trosbekendelsen, 

dåbshandlingen med vand samt den ef-
terfølgende håndspålæggelse. Disse led 
ligger fast og kan ikke udelades eller 
ændres – dog kunne man ønske sig en 
autoriseret valgmulighed for forkortet 
tilspørgsel. Rundt om denne ufravigeli-
ge kerne vil vi foreslå en struktur med 
variationsmuligheder.

DET BØR VÆRE MULIGT AT UDELADE 
spørgsmålet, om barnet allerede er 
døbt, da dette er sikret ved samtalen. 
I stedet kan eventuelt træde en kort 
dåbstale.

Den indledende dåbsbøn bør kunne 
motiveres på følgende måde: 

”Vor Herre Jesus Kristus har selv sagt: 
Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I 
� nde. Bank på, så skal der lukkes op for 
jer.”

Dåbsbønnen er obligatorisk, men ord-
lyden bør kunne varieres. Vores forslag 
til en variation lyder sådan her: 

”Himmelske Fader! Med glæde og be-
kymring kommer vi frem for dig (med 
vores barn/børn) og beder om livet i tid 
og evighed. Almægtige Gud, du reddede 
Noa og hans familie fra synd� oden og 

frelste dit folk fra dets � ender, da du før-
te det gennem Det Røde Hav. 

Ved Jesu dåb har du indviet vandet til 
at være et genfødslens bad, der renser 
os fra synd og alt ondt. Send os nu din 
Helligånd og lad os høre, at vi i dåben 
bliver dine elskede børn, i hvem du � n-
der velbehag. Amen.”

Det bør også være obligatorisk at læse 
tekster fra Bibelen, men måske med en 
række forskellige muligheder – dog så-
dan at børneevangeliet fra Markusevan-
geliet, kaptel 10, vers 13-16 altid skal læ-
ses ved barnedåb. 

Som passende skri� steder kan vi pege 
på Sl. 8; Matt. 3, 13-17; Joh. 3, 1-8; ApG 8, 
26-39; Rom. 6, 3-4; Tit. 3, 4-8.

I DET GAMLE lutherske dåbsritual stod 
forbønnen for barnet/den døbte meget 
stærkt, mens dåben nu i høj grad moti-
veres som en velsignelse, idet dåbs-
handlingen følger lige e� er beretningen 
om Jesus, der velsigner de små. Det bør 
være muligt at bede Fadervor på dette 
sted i ritualet, det vil sige lige inden ker-
nen i ritualet – og ikke, som nu, lige ef-
ter. 

Nyt dåbsritual. Vi ønsker et ritual, der kan 
imødekomme forskellige situationer

Fadervor kan for eksempel motiveres 
med disse ord: 

”Vi har nu hørt, hvad vor Vorherre 
selv siger, så lad os hjælpe dig/dette 
barn/disse børn til dåben ved at bede 
den bøn, som Jesus selv har lært os.”

Ordlyden på faddertiltalen bør fortsat 
kun være vejledende. Vi vil dog foreslå, 
at man begynder denne tale med at læse 
den såkaldte missionsbefaling (Matt. 18, 
18-20), som i det nuværende ritual læses 
sammen med børneevangeliet før då-
ben. 

Denne tekst knytter nemlig dåb sam-
men med oplæring, og således bliver 
præstens formaning om, at forældre og 
faddere skal oplære barnet i den kristne 
tro, stærkere motiveret med ord fra Jesu 
egen mund. Ritualet sluttes eventuelt 
med en bøn.

Vi håber, at vores forslag kan dan-
ne udgangspunkt for en velovervejet de-
bat om den rituelle udformning af då-
ben. J

Kristoffer Garne er valgmenighedspræst 
og cand.theol. Rasmus H.C. Dreyer er adjunkt 
på UC Diakonissestiftelsen og ph.d.

AF ANDERS KLOSTERGAARD PETERSEN

I ET DEBATINDLÆG 
i Kristeligt Dagblad den 
23. juli tager ph.d.-stude-
rende ved Lunds Univer-
sitet Simon Schmidt til 
genmæle over for min 

kommentar i samme avis som reaktion 
på en anmeldelse af Thomas Reinholdt 
Rasmussen. Man skal ikke tærske lang-
halm på debatter, men da der er centrale 
teologiske spørgsmål og eklatante mis-
forståelser på spil, må det være rimeligt 
at sætte tingene på plads. 

Schmidt gør mig til talsmand for det 
synspunkt, at bibelvidenskab skal af-
holde sig fra teologiske overvejelser. 
Han opponerer med rette mod opfattel-
sen, som jeg imidlertid aldrig har ud-
trykt. Hvad jeg skrev var, at man ikke 
skal sammenblande historisk og syste-
matisk teologisk arbejde, og det er noget 
ganske andet, end hvad Schmidt har 
forstået. Sans for nuancer er en god 
ting, når man læser.

Men er det ikke bare � ueknepperi om 
ord? Ingenlunde. Der er væsentlige ting 
på spil. Betydelige dele af dansk teologi 

beherskes af den vildfarelse, at egentlig 
teologi udgøres af de systematiske fag: 
dogmatik, etik og religions� loso�  og nu 
også missionsteologi. Det er ikke min 
opfattelse, men den ligger til grund for 
både Schmidts indlæg og Rasmussens 
anmeldelse. At historisk arbejde skulle 
være mindre teologisk relevant og må 
suppleres af systematisk teologiske 
re� eksioner for at være teologi, er ikke 
alene en ahistorisk vildmand, men det 
strider også mod en grundlæggende 
indsigt i evangelisk-luthersk teologi. 

DE TEOLOGISKE FAG var i det 19. år-
hundrede i vid udstrækning identiske i 
forståelse. Bibelvidenskaben var 
spændt for en systematisk teologisk 
vogn, hvis bibelske kørebane var om-
kranset af dogmatiske hegnspæle. Det 
ændrede sig i løbet af 1890’erne, hvor en 
yngre og begavet vennekreds af teologer 
havde courage til at indlede et opgør. I 
1899 udkom Gunkels licentiata� and-
ling om Helligåndens virkninger ifølge 
den populære opfattelse i apostolsk tid 
og i Apostlen Paulus’ lære. Et bibelsk-
teologisk studie. Det var indledningen 
til en ny fase, hvor man søgte at læse 

teksterne ud fra deres historiske kon-
tekst. A� andlingen var så kontrover-
siel, at Gunkel måtte lide den forsmæde-
lige tort at blive gammel- og ikke ny-
testamentler, som det var hans lyst.

Med Den Religionshistoriske Skole i 
Göttingen løsrev bibelvidenskaben sig 
fra den systematisk-teologiske spænde-
trøje, den hidtil havde båret. Skønt Bult-
mann var elev af � ere af skolens eller 
snarere vennekredsens vægtigste repræ-
sentanter, betød det tidehverv, han og 
Barth initierede i tysk teologi omkring 
1920, at bibelvidenskaben på ny blev 
lagt i et systematisk-teologisk Prokrus-
tesleje. Først fra slutningen af 1970’erne 
kunne indsigterne fra Den Religionshi-
storiske Skole atter vinde gehør, ikke 
mindst hjulpet gensidigt på vej af en 
fremspirende religionsvidenskab, en 
stadigt større ind� ydelse fra jødiske kol-
leger og et anglo-amerikansk universi-
tetsmiljø, der var mindre konfessionelt 
bestemt end det europæiske. 

I opfattelsen ligger også en væsentlig 
indsigt i en luthersk og renæssance-hu-
manistisk tradition, at man til stadighed 
må gå til kilderne. Systematisk teologi 
bør konstant udfordres af, at det, den 

Professor: Teologiens historiske dele er ikke blot 
en hjælpedisciplin til systematisk teologi

troede stod i teksterne, står der ikke, 
men at det forholder sig omvendt. Det 
kan bidrage til at inspirere ny systema-
tisk teologi, men kun under den klare 
forudsætning, at man holder historisk 
og systematisk arbejde adskilt. Grundig 
� loso�  og videnskabsteori bidrager mod 
den fare, Schmidt berettiget advarer 
mod, at det overlades den studerende 
selv at tænke fagene sammen. Sammen-
tænkning betyder imidlertid ikke sam-
menblanding. 

Var teologiens historiske dele blot en 
systematisk hjælpedisciplin, der i ud-
gangspunktet er teologien � ern, fordi 
historie grundlæggende er humanistisk, 
har man i uvidenhed bortkastet en be-
tydningsfuld del af sin teologiske arv. I 
novellen Guillaume de Martoniere frem-
hævede Blicher: ”Mennesket skal huske 
sin Fortid for at berede sin Fremtid. 
Veed jeg ikke, hvem jeg var: veed jeg ej-
heller, hvem jeg er, hvem jeg vorder.” 

Det bør også moderne (systematisk) 
teologi besinde sig på. J

Anders Klostergaard Petersen er professor mso 
ved Afdeling for Religionsvidenskab på Aarhus 
Universitet. 

kort sagt

Ingen grund til at tro 
på Boris Johnson 
ALLAN OHMS
Advokat, partner, mediator, rets-
mægler og autoriseret bobestyrer, 
Havnevej 3, Roskilde

Kristeligt Dagblad argumen-
terer i avisen i går på leder-
plads for, at Boris Johnson 
skal have en chance. Johnson 
fremstilles meget positivt og 
uden opgør med hans negati-
ve sider – budskabet er blot, 
at vi skal holde op med at væ-

re så skeptiske. Det er et lidt 
for letkøbt synspunkt.  

Alle skal naturligvis have 
en chance, men vi må godt 
bevare realismen, når vi vur-
derer den.

Der er ikke belæg for at tro, 
at Johnson i den nye rolle har 
format til at lø� e opgaven. 
Alt tyder – som jeg ser det – 
på, at Johnson slutter sig til 
den lange hale af uansvarlige 
britiske politikere, der for-
nægter, at de med deres poli-
tik er ved at sende landet di-
rekte ud i recession. 

Der er e� er min mening in-
gen undskyldning for, at man 
e� er snart tre års forløb ikke 
har taget fornu� igt fat på 
Brexit-opgaven, og for mig 
ligner det en kold kalkulation 
i, at når det går galt, så syn-
ger vi: ”Det er verdenssam-
fundets skyld.” Og så går vi i 
Thatcher-krig mod de dumme 
i EU, som intet forstår. 

Johnson har sit medansvar 
herfor, og det bør en positiv 
leder ikke springe over.

Behovet for et velfungeren-
de EU er større end nogensin-

de, og det er en fatal brøler, 
at et af de mest skeptiske 
medlemmer løber af pladsen 
i stedet for at blive og tage 
ansvar. 

Dét ville være ansvarligt, 
men umiddelbart er det nok 

mediekommentar | Vemodigt at skulle mødes på den måde
AF LEIF HJERNØE

”PALLE ALENE i verden”. 
Sådan lød titlen på denne 
uges afsnit af DR 1-serien 
”Forsvundne arvinger”. 
Det var den � erde af i alt 
syv udsendelser. 

Foromtalen var kortfattet, præcis og 
kontant i beskrivelsen af hovedperso-
nen, der intet havde tilfælles med den 
børnebog, jeg var meget optaget af i min 
tidlige barndom under Anden Verdens-
krig.

Bogen udkom første gang i 1942. Den 
handler om drengen Palle, der gennem-
lever en fantastisk fortælling om en på 
en gang mareridtsagtig oplevelse af for-
ladthed og så en slara� enlandsagtig si-
tuation, hvori han kan opføre sig helt ef-
ter eget ønske ua� ængigt af alle voks-
ne. 

En tilstand af over� od, som virkede 
særligt betagende i en krigstid præget af 
ufrihed og varemangel. 

”Palle alene i verden” er interessant 
nok i årenes løb blevet oversat til alver-
dens sprog. Dens fantasiappellerende 
tekst er skrevet af Jens Sigsgaard, og de 
fyldestgørende illustrationer gør bogen 
til en billedbog, som jeg allerede som 
� reårig ubesværet kunne orientere mig 
i. Tegningerne er af Arne Ungermann. I 
dag vil mange kende hans stil fra de � ne 
små vignetter, der indledte ”Matador”-
seriens afsnit.

AT VÆRE HELT ALENE I VERDEN og at 
kunne alt, hvad man overhovedet har 
lyst til, er det lykken? Nej, glæden ved 
frihed opleves  og deles kun positivt i 
fællesskab med andre. I den førstnævn-
te tv-serie er Palles skæbne derfor tra-
gisk:

Hans mor afskrev ham som spæd, og 
han tilbragte hele livet på en institution 
uden kontakt til familien. Nu var han 
død, og den familie, der ikke ville vide 
af ham, skulle � ndes. Mens Mette Frisk 
og Adam Jon Kronegh ledte e� er pårø-
rende, � k vi i løbet af 42 minutter et 
mørkt kapitel i danmarkshistorien. 

REKONSTRUKTIONER AF en noget bru-
tal psykiatrisk behandling vidnede om 
en isoleret ulystbetonet tilværelse. En 
e� erladt formue tydede på, at et nøj-
somt liv var levet til ende på en mistrø-
stig måde. Som en af arvingerne udtryk-
te det: ”Jeg føler, jeg får nogle penge, jeg 
ikke har gjort noget for.” Palles både 
nære og � erne familie havde været uvi-
dende om hans eksistens. 

Som seer var det ikke svært at leve sig 
ind i, hvor ”vemodigt det var at skulle 
mødes på den måde”. 

Af og til fornemmer jeg en lignende 
vemodighed i forbindelse med de man-
ge tv-programmer, der under titler som 
”Antikduellen” og ”Antikkrejlerne” præ-
senterer seerne for indholdet af opma-
gasinerede dødsboer, der så bliver om-
sat til penge, der igen påfaldende tit om-
sættes til noget så � ygtigt som ferierej-
ser. 

JEG KAN DA IKKE LADE VÆRE MED at 
nynne Kai Normann Andersens melodi 
til det gamle vemodige refræn fra Børge 
og Arvid Müllers revyvise ”Glemmer du” 
fra 1932: ”Minderne har jeg da lov at ha’, 
dem kan du aldrig, nej aldrig ta’.” 

Og dog. Er der ingen at huske for, så er 
der kun glemmebogen tilbage. Det er ik-
ke lykken at være arving til en rig, men 
forsømt arveonkel. J

Leif Hjernøe er forfatter og foredragsholder. 

for besværligt til en charla-
tan, som hverken har styr på 
sit ego, sit privatliv eller sin 
politik. 

Her står jeg af, kære Kriste-
ligt Dagblad, selvom jeg ger-
ne vil give Johnson en chan-
ce. Jeg vil bare gerne have lov 
til at sige, at der ikke er no-
gen reel grund til at tro, hå-
bet går i opfyldelse – det vid-
ner lederartiklens indhold 
desværre alt for tydeligt om. 

Der er behov for optimis-
me, men jeg savner et sted at 
have sådan optimisme i. J

0Mette Frisk 
er vært i DR’s 
”Forsvundne 
arvinger”. – Foto: 
Sigurd Høyen/DR.

3Boris Johnson er valgt 
som ny premierminister 

i Storbritannien. 
– Foto: Toby Melville/

Reuters/Ritzau Scanpix.

WWBibel-
videnskaben 
var spændt 
for en 
systematisk 
teologisk 
vogn, hvis 
bibelske 
kørebane var 
omkranset af 
dogmatiske 
hegnspæle.

0 ”Vi håber, at 
vores forslag kan 
danne udgangs-
punkt for en vel-
overvejet debat 
om den rituelle 
udformning af 
dåben,” skriver 
to teologiske 
debattører. 
– Foto: Malene 
Korsgaard 
Lauritsen.
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MIE PETERSEN
LEDENDE 

REDAKTIONSSEKRETÆR

Kristeligt Dagblad mener

Det er til hver en tid at foretrække, at 
dansk militær deltagelse i internationale 

kon� ikter foregår i regi af Nato, FN eller EU. 
Der kan dog opstå situationer, hvor dette ikke 
er muligt, men hvor man alligevel kan overve-
je at tage ansvar og indgå i en samlet aktion. 
En sådan situation er opstået i Hormuz-
strædet, som er transportåre for en femtedel 
af verdens olie. Det er derfor på sin plads, at 
den danske udenrigsminister Jeppe Kofod (S) 
e� er en telefonsamtale med sin britiske kolle-
ga, den konservative Jeremy Hunt, kalder den 
britiske plan om en international � ådestyrke i 
strædet for at sikre de skibe, der dagligt sejler 
igennem, for interessant.

Selvom det britiske nyhedsbureau Reuters 
udlægger denne udtalelse til, at Danmark 
sammen med Frankrig og Italien har givet 
”indledende støtte” til den britiske plan, så er 
det forståeligt, at den danske regering i denne 
sag tilsyneladende træder varsomt.

Blå blok med Dansk Folkeparti og Venstre i 
spidsen har hurtigt meldt ud, at man til fulde 
bakker op om den britiske plan, og har med 
rette peget på, at Danmark er den femtestør-
ste handels� ådenation i verden, og at vi som 
sådan både har en interesse i at skabe sikker-
hed i Hormuzstrædet og derfor også har en 
pligt til at tage ansvar.

Hormuzstrædet er strategisk beliggende, 
hvor Den Persiske Golf løber ud i Det 

Arabiske Hav. Passagen gennem 
Hormuzstrædet giver adgang til alle oliepro-
ducerende golfstater, og derfor er ro og sikker-
hed i farvandet af enorm betydning – ikke 
kun for de lande, der er a� ængige af olien, 
men også for de lande, der lever af at produ-
cere og eksportere olien. 

Gennem de senere måneder har spændin-
gerne i området været stigende, kulminerende 
forleden da Iran opbragte en svensk olietan-
ker, der er registreret i England. Irans motiver 
til gentagne gange at lægge hindringer i vejen 
for skibstra� kken er umiddelbart svært gen-
nemskuelige, men i høj grad handler det om 
kon� ikten med USA. Som bekendt trådte USA 
sidste år ud af atoma� alen fra 2015 og indfør-
te samtidig hårde sanktioner mod Iran. Iran 
håber med sine aktioner i strædet at tvinge 
europæiske lande til at lægge pres på USA for 
at få sanktioner lempet eller ophævet.

Det er i lyset af denne situation, at Jeremy 
Hunts initiativ også skal ses. Han – og de 

lande, der går med – ønsker for alt i verden 
ikke, at spændingerne mellem USA og Iran 
skal øges. Tværtimod arbejder europæiske 
lande på at bevare atoma� alen og få USA til-
bage til forhandlingsbordet. Derfor har det 
været vigtigt for Jeremy Hunt at holde både 
USA og Nato udenfor. I stedet har han hen-
vendt sig til � ere europæiske lande, og ifølge 
Reuters har også Holland, Tyskland, Spanien 
og Polen vist interesse. Men netop den iransk-
amerikanske kon� ikt kan også gøre det briti-
ske initiativ til en farlig mission. Som en mili-
tæranalytiker i går påpegede over for 
Morgenavisen Jyllands-Posten: Spidser Iran-
USA-kon� ikten til i krigs-
lignende retning, så kan de 
europæiske landes aktion 
vise sig at have været et 
yderst farligt træk. 

Hold hovedet 
koldt i Hormuz
Alt bør gøres for at undgå 
eskalering mellem Iran og USA  


