
 
 

Odense H.C. Andersen 

Referat af møde uge 46  

 

Dato: 16. november 2022 

Ansvarligt udvalg: Samfundsudvalget 

3 min. v/…… Heine Delbing 

Fortalte om: Temaet er krypto-valuta. Heine har ikke den store fidus til det, hvilket han 
illustrerer med en konkret historie om et amerikansk selskab.  

  

Tema: Forholdet mellem kirken og arbejderbevægelsen 1871-1921 – 
som samtidig fortæller, hvordan et samfund ændres 

Oplægsholder: Jørn Henrik Petersen, professor dr.phil og lic.oecon 

 Efter sin pensionering fra SDU har Jørn Henrik kastet sig over et nyt 
interessefelt. Han udgav i 2021 en bog om Julius Bomholt, tidligere minister 
for div. ministerier. Studiet af Julius Bomholt motiverede ham til at kigge ind 
i, hvorfor Bomholt handlede, som han gjorde. Jørn Henrik besluttede at 
studere perioden for Socialdemokratiets første 50 år. Bomholt var teolog, 
men ønskede ikke at praktisere som sådan. Måske lå forklaringen i 
forholdet ml. kirken og arbejderbevægelsen. 
 
Kirken var et instrument for en statsmagt, hvor kirken var et instrument for 
magthaverne til at holde befolkningen nede.  
Socialdemokratiet ønskede forandring.  
 
Retfærdiggørelseslæren blev til. Kirkens fokus var, at mennesket frelses 
alene ved Guds ubetingede nåde, Arbejderbevælgelsen havde derimod 
fokus på, at friheden skal benyttes til at gøre gode gerninger. Det blev styret 
at et ”had” til kirken/præsteskabet.  Arbejderbevægelsen savnede handling 
bag kirkens ord – det virkede som tomme postulater, der ikke blev 
efterlevet i samfundet. ”Ambivalensen” (for/imod) opstod i befolkningen. 
Soliademokratiet vidste, at der var risiko for at frastøde potentielle vælgere, 
da alle følte en tilknytning til Kristendommen (98% var medlem af 
Folkekirken). 
I Socialdemokratiets første program i 1976 angives det, at alle skal have 
religionsfrihed, og kirken skal løsrives fra staten, da præsterne blev opfattet 
som modarbejdende ift samfundets nye bevægelser.  



 
Kristendommen blev ikke længere opfattet som videnskab. Det gav 
anledning til diskussion om, hvorvidt teologi stadig skulel være en del af 
universitet.  
Et andet begreb blev sædelæren: etik baseret på kærlighed og humniatet.  
Det centrale blev at elske sin næste som sig selv.  
 
Jørn Henrik citerer forskellige præster for deres måde at praktisere 
kristendommen samt fremtrædendes socialdemokraters ageren, for at 
illustrere datidens opgør med kirken og kristendommen.  
 
Frihed – lighed – broderskab blev nøgleord.  
 
I denne periode kommer der også en del påvirkninger fra Tyskland, hvor der 
også er modstand mod den oprindelige kristendom. 
 
Under første verdenskrig opstår en ”ny moral” – krig går ikke i tråd med 
Kristendommen. En human moral, en udkrystalisering af alle tidligere 
religioner, løsrevet fra overtroen og mystikken. 
  
Iflg. Jørn Henrik går mange af periodens samfundskonflikter igen i nutidens 
samfund.  
 
Det hele blev krydret med lune og humor. 
 

Generel 
orientering: 
 
 

Martin Vestergaard (Johnny) og Elin Andersen (Dorrit) er gæster ved dagens 
møde. 
Billetter til julekoncerten d. 26/11 er omdelt – alle har fået én billet. Der 
opfordres til at købe flere billetter. Der kan købes billetter ved indgangen. 
Overskuddet fra koncerten går til børn på den kongelige balletskole i 
Odense – børn, hvis familier har svært ved at klare det økonomiske 
forbundet med uddannelse på balletskolen.  
 
Lisbeth informerer om, at mødet den 30/11 bliver en ”fodboldfest” på 
Skovbakken. Der bliver sat skærm op for at se Danmarks kamp mod 
Australien.  
Bemærk ændret mødetid: Mødet starter kl. 16.00.  
Gæster er meget velkomne. Erhvervsudvalget håber på et festlig 
fodboldarrangement. Husk tilmelding på mødekalenderen, også af gæster.  
 

Referent: Karin Damsgaard 

 


