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Juraprofessor: Der er også kirke-parti-politik i valgkampen 

Juraprofessor Lisbet Christoffersen mener, at stillerne fordeler sig så ligeligt, at enkeltsager og 
enkelttemaer kan afgøre valget, og så konstaterer hun, at en af kandidaterne støttes partipolitisk 

Lisbet Christoffersen, professor i religionsret på Roskilde Universitet og adjungeret professor i kirke- og 
religionsret på afdeling for Systematisk Teologi på Københavns Universitet, har et solidt kendskab til 
folkekirken.  

Det, hun bemærker, når hun ser Kirke.dk's stilleranalyse, er for det første, at Annette Brounbjerg 
Bennedsgaard, som kandidaten med rod udenfor stiftet, klarer sig godt.  

”Stillerne er nogenlunde ligeligt fordelt. Det falder i øjnene. Også, at den udefra kommende provst (Annette 
Brounbjerg Bennedsgaard, red.) har næsten lige så mange provstestillere som den interne (Thomas 
Reinholdt Rasmussen, red.).” 

”Desuden er det værd at bemærke, at Hanne Dahl ingen provstestillere har, og at halvdelen af provsterne 
ikke stiller. Måske ligger der, i forhold til alle tre kandidater, en lære her fra det nyligt afholdte bispevalg i 
Helsingør,” siger Lisbet Christoffersen og henviser til, at det efterfølgende kan være en fordel ikke at have 
valgt side. 

Stillerne er så lige fordelt, at andet kan spille ind 

Et andet punkt, Lisbet Christoffersen finder interessant, er fordelingen af præster, der har stillet sig bag 
kandidaterne. 

”Det er tydeligt, at Thomas Reinholdt Rasmussen har sin base i Nordjylland, men han har også stillere 
fordelt i Thy, Mors, Hanherred og Himmerland. Hanne Dahl og Annette Brounbjerg Bennedsgaard har også 
stillere over hele stiftet. Men de kæmper alle tre om Hanne Dahls hjemmebase i Aalborg, hvor de to andre 
har fået bemærkelsesværdigt mange stillere.” 

”De har alle tre præstestillere, Hanne Dahl dog færrest. Forskellene er imidlertid så små, at de ikke 
forudsiger meget om stemmeafgivningen. Derfor tror jeg, at de underliggende forhold får langt større 
betydning end forhånds-stillerne.” 

Som et eksempel på et underliggende tema, der kan få betydning for bispevalget, nævner Lisbet 
Christoffersen embedsboligen. 

”Boligpligten kan blive et væsentligt tema i en valgkamp, der blandt andet handler om at få flere præster til 
Nordjylland. Boligen har betydning for præsterne, for deres måde at arbejde på, og der er variation i 
forhold til om de må, skal, bør eller kan fritages fra at bo i boligen.” 

”Samtidig er det vigtigt for menighedsrådet, fordi det er en stor del af deres arbejde at sørge for gode vilkår 
for præsten igennem en bolig. Og det er det for økonomien, men også for teologien. Hvad er det for en 
præstenorm, vi har? Skal præsten være en del af sognet, eller skal det være en helt anden funktion?” 

Bispevalget har kirke-parti-politiske dimensioner 

Analysen fra Kirke.dk viser stillernes køn, og hvorvidt de er præster eller lægfolk. Ligesom man kan se, hvor 
i stiftet, stillerne hører hjemme. Men Lisbet Christoffersen mener, der mangler en oversigt, der viser 
stillerne i relation til det kirkepolitiske landkort. Det tredje, det er værd at bide mærke i, er nemlig, at 
bispevalget i Aalborg har en partipolitisk dimension.     



Hun peger på, at der ved kommunalvalg kæmpes mellem de to store borgmesterpartier, Venstre og 
Socialdemokratiet, i de fleste nordjyske kommuner. Den samme rivalisering kan være "en underliggende 
tendens" i bispevalget. 

”Siden socialdemokraterne for 100 år siden blev kirkebærende, har det været et mantra, at hvor der er 
offentlige penge, er der socialdemokrater. Også i folkekirken. Det er imidlertid mig bekendt første gang i 
nyere tid, at en af kandidaterne tydeligt støttes politisk, nemlig af socialdemokrater.” 

”En markant bannerfører for Hanne Dahl er også en central kirkepolitisk spiller: Inge Kjær Andersen er 
formand for et menighedsråd i stiftet, hun har kirkepolitiske tillidsposter på landsplan, og hun sidder i 
Socialdemokratiets hovedbestyrelse. Og blandt de anbefalere, der støtter Hanne Dahl uden selv at have 
stemmeret, finder man blandt andet den socialdemokratiske regionsrådsformand i Nordjylland, Ulla 
Astman." 

”Der er nogle interessante personsammenfald, som måske kan føre til, at vi kan få en socialdemokratisk 
kirkepolitik på banen, hvilket vil være godt for os alle. Den nye kirkeminister er som bekendt også fra 
Nordjylland.”  


