
10  Indsigt  NORDJYSKE Stiftstidende  Søndag 26. maj 2013

Af Sonja Sabinsky
redaktion@nordjyske.dk

Hvad skal vi med en præst, 
som ikke tror på Gud, 
spurgte mange, da præsten 

Thorkild Grosbøll fra det lille sogn i 
Taarbæk lidt nord for København 
gav udtryk for det synspunkt. Først 
i bogen ”En Sten i Skoen” og senere 
i et stort interview i Weekend- 
avisen.

På første side i bogen lagde han 
tonen an: ”Der findes ingen Gud, 
ingen opstandelse og intet evigt 
liv.”

Det blev en værre tumult. Dele af 
kirkefolket svirpede pisken over 
sognepræsten, mens hans eget  
menighedsråd bakkede ham op i 
det, der skulle gå hen og blive en af 
de mest opsigtsvækkende fejder in-
den for folkekirken i nyere tid.

Menighedsrådets formand kom 
med denne udmelding: ”Vi er flin-
trende ligeglade med højteologiske 
diskussioner. Vi har Thorkild Gros-
bøll. Det er nok for os.”

Og der var andre tilhængere, som 
mente, at det var forløsende, at der 
endelig var en præst, som vovede at 
prikke hul på det, der i mange år 
har været en betændt byld i visse 
kirkekredse - ikke mindst når der 
skal tales til offentligheden eller i 
menigheden. Mange hælder nemlig 
til den opfattelse, at lille fru Jensen 

ikke kan tåle at få lirket ved barne-
troen.

Men man skal ikke langt ind bag 
kulisserne, før man finder ud af, at 
mange præster og teologer - som 
Grosbøll - ikke køber forestillingen 
om en suveræn og almægtig Gud, 
der sidder og styrer det hele fra en 
fjern position. De hælder i virkelig-
heden mere til den opfattelse, at 
Gud er menneskets opfindelse, og 
at vi hellere skal koncentrere os om 
Jesus fra Nazaret og hans budskab 
om næstekærlighed, og hvordan vi 
gebærder os i livet.

- Det er kun enfoldige og funda-
mentalistiske troende, som tager 
Bibelens ord bogstaveligt. Man 
pantsætter ikke sit liv til en tidsbun-
den bog, lyder den tidligere sogne-
præsts ord, som de også gjorde den-
gang, præstekjolen var hans ar-
bejdsuniform.

I skammekrogen
Men den gik ikke. Budbringeren 
blev sat fra bestallingen og skulle 
stå skoleret for de høje herrer inden 
for folkekirken. Efter et år, hvor 
Thorkild Grosbøll blev trukket gen-
nem sølet, og hele to biskopper gav 
ham mundkurv på, blev han taget 
til nåde og kunne genoptage sit ar-
bejde.

Sognebørnene jublede, da Thor-
kild Grosbøll atter indtog sin plads i 
Taarbæk Kirke i foråret 2004.

I denne måned er det 10 år siden, 
Grosbøll-sagen eksploderede. En 
ny, kvindelig præst er flyttet ind i 
præstegården, for den gamle gik på 
pension, da han fyldte 60 år for fem 
år siden. Han orkede ikke længere.

Men det lille idylliske Taarbæk 
med lystbådehavn, jollehavn, køb-
mand, isbod, kro og små, skæve 
bindingsværkshuse, der ligger side 
om side med store ”pralekasser”, 
der fortrinsvis bebos af nyrige til-
flyttere, som de gamle Taarbække-
re, der godt kan lide at få en bajer 
eller to på havnen, ser lidt skævt til, 
er stadig hans hjemmebane.

Billige salgstricks
Thorkild Grosbøll og hans hustru, 
som er gymnasielærer, har lejet sig 
ind i en gammel hestestald, der er 
ombygget til en bolig på 50 kva-
dratmeter med kig fra altanen til 
både Øresund og skov. Indretnin-
gen er spartansk, og her emmer af 
ånd med få smukke, gamle møbler 
og dansk design. Vi sætter os ved et 
lille rundt bord i stuen og drikker te 
af blå-hvide krus fra Royal Copen-
hagen. Altandøren står åben, og ha-
vefolket høres i det fjerne.

Grosbøll har ikke fortrudt, hvad 
han dengang sagde, fortæller han, 
men han lægger heller ikke skjul på, 
at det blev nogle meget hårde år, 
som tærede både på psyken og fy-
sikken.

Piben er ikke længere hans faste 
følgesvend, for i 2008 fik han en 
blodprop, som betød, at han måtte 
skære ned på tobakken.

- Lægerne på hospitalet sagde, at 
det godt kunne være de mange år 
med et højt adrenalinniveau, som 
gav mig den blodprop. Den var hel-
digvis mild, siger Grosbøll, der er 
yderst ungdommelig og stadig in-
tellektuel vital. Fra sidelinjen følger 
han med i, hvad der sker med insti-
tutionen folkekirken - kirkebænke-
ne bliver mere og mere affolkede, 
og kirkerne lukker rundt om i sog-
nene:

- Jeg kan godt forstå, at folk ikke 
gider gå i kirke og høre på det slud-
der, der bliver sagt. Jeg synes, det 
er forstemmende, at kirken ikke har 
rykket sig en meter. Det kan da godt 
være, at man nogle steder forsøger 
sig med spaghetti-gudstjeneste, mi-
nikonfirmation og hvad ved jeg, 
men det er pauvert - et billigt salgs-
trick. Man skulle hellere udfordre 
og stille spørgsmål, som folk kan 
bruge til at finde deres vej gennem 
livet.

”Så, så lille De”
Selv er Grosbøll stort set holdt op 
med at opsøge kirkerne rundt om-
kring i Storkøbenhavn, eller hvor 
han nu befinder sig i landet. Der er 
simpelthen for lidt på spil. For me-
get fromt sludder, siger han:

Folkekirken har ikke  rykket sig en meter

Blå Bog
Thorkild Grosbøll

 { Thorkild Grosbøll er født i 
Støvring i 1948. Hans far var 
forstander på den grundtvi-
gianske Støvring Højskole.

 {Cand.theol. fra Køben-
havns Universitet i 1975.

 { Tidligere præst i Marien-
dal Kirke på Frederiksberg, 
sømandspræst i Lissabon i 
Portugal og sognepræst ved 
Davidskirken i København.

 {Sognepræst ved Taarbæk 
Kirke 1991-2008.

 { Forfatter til bogen ”En 
sten i skoen”. Grosbøll har 
også udgivet et udvalg af si-
ne prædikener i bøgerne ”Til 
Sagen” og ”Ugudelige Præ-
dikener”. Alle bøgerne er ud-
kommet på forlaget Anis.

Trosbekendelse: For 10 år siden satte sognepræsten Thorkild Grosbøll bål og 
brand i den danske folkekirke, da han erklærede, at han ikke troede på Gud. I dag 
er han gået på pension og kommer yderst sjældent i kirkerne
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Thorkild Grosbøll fortryder ikke, at han for 10 år siden meldte ud, at han ikke tror på det gudebillede, folkekirken læner sig op 
ad. Han er stadig medlem af folkekirken og på ingen måde ateist.  Foto: Carsten Lauridsen

Folkekirken har ikke  rykket sig en meter

- Jeg hører af og til gudstjeneste i 
radioen om søndagen, mens jeg va-
sker op, men jeg synes, det er for-
stemmende. De fleste præster opfø-
rer sig, som om de sidder ved Guds 
højre hånd. De taler ned til folk, og 
det, synes jeg, bestemt ikke er klæ-
deligt, og frem for alt er det møgke-
deligt. Jeg kan ikke fordrage, når 
præsten gør sig til et guddommeligt 
talerør. Det er u-luthersk og leder 
tankerne hen på det, man anklage-
de de katolske for - at de har hierar-
kier, hvor folket er nede på gulvet, 
og oppe på piedestalen kan de ind-
viede så snakke klogt og frit sam-
men. Det er også noget, man ser i 
nyreligiøse bevægelser.

Grosbøll har talt sig varm og op-
fører et lille mimisk skuespil:

- Man klapper folk på hovedet 
med et bedrevidende udtryk i øjne-
ne: ”Så, så lille De, jeg ved godt, at 
De har det svært, fordi De lige har 
mistet en, De holdt af, men det skal 
De ikke tage Dem af, for det er der 
en mening med, det er indføjet i 
den store fortælling, og en dag skal 
I atter mødes i himlen.” Sludder! 
Man kan ikke være bekendt at tale 
til mennesker på den måde, og man 
kan heller ikke være det bekendt 
over for den kristne tradition. Det 
er forræderi!

Han holder en pause, tager en 
slurk af teen, krummer sig lidt sam-
men, men holder øjenkontakten:

- Jesus forhørte sig aldrig om 
folks forestillinger om Gud. Det in-
teresserede ham ikke. Han var op-
taget af mennesket og det fælles liv. 
Hvordan vi bliver frie mennesker, 
som tager ansvar for næstens lykke. 
Det er det, der er kristendommens 
budskab.

Med åben pande
Thorkild Grosbøll mener, at kri-
stendommen er en historie, som 
bliver nødt til at blive reformuleret i 
takt med, at vi erobrer mere og me-
re viden. Den er et rum for eftertan-
ke:

- Det er en stor lykke, at vi har kri-
stendommen som en fælles arv, 
men vi skal da gå i dialog med skrif-
terne. Kristendommen er ikke en 
statisk størrelse, som vi skal under-
kaste os. Vi skal gå til den med åben 
pande og tale om den ud fra den er-
faringsverden, som er vores, siger 
Grosbøll, der længe, før det blev til-
ladt, velsignede homoseksuelle par 
i kirken, fordi han syntes, det var 
umenneskeligt og diskriminerende 
at lade være.

En professor i teologi udtalte for 
nyligt, at Grosbøll-sagen har sat sig 
varige spor i folkekirken, som er be-
gyndt at vågne op takket være alt 
det, balladen ruskede op i.

Men den køber hovedpersonen 
ikke:

- Nej! Tværtimod. Efter balladen 

begyndte alle at bekende troen på 
den store Gud. Det gjaldt ikke kun 
kirkefolk. Man kunne ikke læse et 
interview, uden at den interviewe-
de bekendte, at han eller hun san-
delig troede på Gud. Pludselig var 
Gud her og der og alle vegne. Det 
var sgu forstemmende at være vid-
ne til.

Thorkild Grosbøll er stadig med-
lem af folkekirken, selvom han altså 
meget sjældent sætter sine ben i 
den. Men hvorfor ikke bare tage 
skridtet fuldt ud og vende hele or-
ganisationen ryggen og erklære sig 
som ateist?

- Nej, det kan jeg ikke, for jeg er 
ikke ateist. Det, der irriterer mig 
ved ateister, er deres vilde trang til 
at uddrive alt andet end deres glat-
barberede rationelle tankegang, og 
det betyder, at hjertets søde mor-
gendrøm bliver forvist. Jeg synes, 
at ateisten bor i et stort hus fyldt 
med rationalitet, hvor der ikke er 
plads til hjertet og poesien, og det 
er ikke et sted, jeg selv har lyst til at 
være, for det ville være fattigt. Jeg 
ville skulle udelukke en del af mig 
selv, hvis jeg skulle leve under ratio-
nalitetens tag. Min verden ville bli-
ve reduceret, jeg ville ikke kunne 
ånde, det ville blive røvkedeligt.

Livsglæden er intakt
Thorkild Grosbøll valgte at gå på 
pension for fem år siden, da han 

fyldte 60, og siger:
- Hver gang jeg legede med tan-

ken om at fortsætte, til efter jeg 
fyldte 60, kunne jeg mærke, at jeg 
var ved at gå i panik, og jeg ville for 
alt i verden ikke være på tålt ophold 
i min egen kirke som en skygge af 
mig selv. 

- Jeg ville ikke ende som et de-
menti af den alvor, som altid har 
drevet mig.

Dagene som arbejdsfri fylder han 
blandt andet med et par bogprojek-
ter, men han synes, det går lidt 
trægt:

- Det kværner og kværner i mit 
hoved, men det er, som om jeg ikke 
har fundet den stemme, jeg skal 
skrive med. 

- Jeg går hele tiden i stå og smider 
det fra mig, men så tager jeg det al-
ligevel frem og giver det et forsøg 
mere.

Store forsamlinger er han helst fri 
for, siger han:

- Jeg bliver faktisk lidt nervøs, når 
jeg skal noget i det offentlige rum. 
Jeg tror, jeg måske har fået lidt gra-
natchok fra de år, hvor jeg lå i krig 
med kirken. Jeg er nok blevet mere 
skrøbelig, mere sårbar.

Men livsglæden er intakt, under-
streger han:

- Jeg er så heldig, at jeg ikke behø-
ver en arkitekt til at stå bag det hele 
for at kunne opleve, hvor forunder-
lig verden er.

FAKTA
Grosbøll-saGen

 {Grosbøll vakte i maj 2003 
furore både herhjemme og i 
udlandet, da han i bogen 
”En sten i skoen” og i et avis-
interview i Weekendavisen 
erklærede, at hans forståelse 
af kristendommen ikke rum-
mede nogen skabende og 
opretholdende gud, ingen 
forestilling om opstandelse 
og et evigt liv.

 {Den 3. juni 2003 blev han 
suspenderet fra sit embede 
som præst i Taarbæk Kirke 
lidt nord for København. I før-
ste omgang frem til decem-
ber samme år.

 {Den 10. juni 2004 blev 
han igen suspenderet, og bi-
skoppen over Helsingør Stift 
anbefalede, at der blev rejst 
læresag - en procedure, som 
går forud for en eventuel fy-
ring.

 {Daværende kirkeminister  
Tove Fergo bestemte imidler-
tid, at Grosbøll fortsat kunne 
virke - nu under tilsyn af bi-
skoppen over Roskilde Stift, 
Jan Lindhardt.

 { Thorkild Grosbøll har gen-
nem alle årene været en me-
get vellidt præst i Taarbæk 
Kirke, og han er en af de få 
præster, der har været i 
stand til at fylde kirkebænke-
ne godt op.

 {Mens sagen stod på, blev 
han hele vejen igennem bak-
ket op af menighedsrådet.

 { I 2008 - da Grosbøll fyldte 
60 år - valgte han at gå på 
pension.


