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Når man gerne vil gøre verden
forståelig og kontrollerbar,
”overser man, at der altid
bliver ved med at være en
revne...”.
Hartmut Rosa i
’Det ukontrollerbare’.
Omtale af bogen side 8.
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TRI N I TAT I S K IRK E
Åben hver dag mellem kl. 9.30
og 16.30 - søndag dog kun i
forbindelse med højmessen
kl. 10.30.
Trinitatis Kirke følger dog myndighedernes anbefalinger, så der kan
være ændrede åbningstider eller
lukket grundet COVID-19.
Trinitatis Kirkekontor
Pilestræde 67
1112 København K
Mandag lukket
Tirsdag-fredag 10-13
Tlf. 33 37 65 40
Grundet COVID-19 kan kontoret
være lukket for personlig henvendelse alt efter sundhedsmyndighedernes restriktioner. Det er dog
altid muligt at kontakte kontoret i
ovenstående åbningstider telefonisk eller på mail.
Kordegn
Mette D. Halding
kordegn@rundetaarn.dk
Henvendelser vedrørende
fødsel, dåb, navngivning,
vielser, navneændringer,
dødsfald, kirkebil, medlemskab
af folkekirken og attestrekvisition rettes til kirkekontoret.
Redaktion
Ansvarshavende redaktør
Kirke- og kulturmedarbejder
Louise Skovbæch Korsholm
Grafik:
Tine Dahl Grue
Tryk:
Jørn Thomsen Elbo A/S som er
certificeret efter følgende internationale standarder: ISO 14001 miljøcertificering. ISO 9001
kvalitetscertificering, FSC-certifice-
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ring og SvaneMærket. Magasinet
er trykt på miljørigtigt papir med
vegetabilske farver.
Fotos:
PopTika/Shutterstock (1,8),
Subbotina Anna/Shutterstock (3),
Reinhard Wilting (3,14,15,22),
visualhunt.com (4),
Medicinsk Museion (5),
Søren Bidstrup, Ritzau Scanpix (7),
Egon Gade (8),
Eksistensen (11),
Nationalmuseet (16)
Sognepræst
Erik Høegh-Andersen
Landemærket 4
1119 K Tlf. 29 47 43 87
erha@rundetaarn.dk
Træffes bedst efter aftale
Natkirke- og sognepræst
Anne Edmond Pedersen
Tlf. 30 29 93 24
ae@rundetaarn.dk
Træffes bedst efter aftale
Ulønnet hjælpepræst
Professor, Niels Henrik
Gregersen, nhg@teol.ku.dk
Ledende kirketjener og
kirke- og kulturmedarbejder
Kresten Dahl
Tlf. 23 26 91 44
kd@rundetaarn.dk
Kirketjenere
Tlf. 23 26 91 43
Katrin Næss Hansen
Cecilie Illemann
Nikolaj Thougaard
Lasse Lindroth
Kirke- og kulturmedarbejder
Musikadministrator
Louise Skovbæch Korsholm
Tlf. 20 73 44 33
LS@rundetaarn.dk

Kirke- og kulturmedarbejder
i Natkirken
Jacob Rask
Tlf. 40 91 37 50
jacob@trinitatisnatkirke.dk
Organist
Søren Christian Vestergaard
Tlf. 26 29 71 02
scv@rundetaarn.dk
Menighedsrådsformand
Lene Ruby
Ole Suhrs Gade 18, 4.tv.
1354 K. Tlf. 20 26 74 96
leneruby@mail.dk
Kirkeværge
Bente Ahlefeldt
St. Kongensgade 49, 3, 4
1264 K. Tlf. 32 12 34 27
Tlf. 22 46 69 07
bente@ahlefeldt.dk
Trinitatis Sogns
Menighedspleje
Formand Niels Selsmark
niselsmark@gmail.com
Trinitatis Musikvenner
Formand Gerd Sinding
trinitatiskirkesmusikvenner
@gmail.com
Frivilligt arbejde
Hvis du vil hjælpe med frivilligt arbejde i Trinitatis Kirke, så
kontakt:
Kirke- og kulturmedarbejder
Louise Skovbæch Korsholm
Vil du vide, hvad der sker i
Trinitatis Kirke?
Tilmeld dig kirkens nyhedsbrev,
Udfyld en seddel i kirken og læg den
i en af kirkebøsserne, eller henvend
dig til en kirketjener. Du kan også
tilmelde dig ved at sende en mail til
LS@rundetaarn.dk
www.trinitatiskirke.dk
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KÆRE LÆSER
Du sidder med Trinitatis Kirkes kirkeblad, der denne gang har en lidt
anden form, end det plejer.
Kirkebladet produceres altid halvanden måned før det udkommer, og i
skrivende stund er det endnu uvist,
hvor meget og hvordan Trinitatis
Kirke kan åbne igen. Derfor har dette
blad flere artikler end normalt – og
lidt mindre omtale af vores arrangementer. På side 12 og 13 kan du finde
en kalender med alt det, der pt. er
på plakaten. Og så opfordrer vi til, at
man følger med på trinitatiskirke.dk
og på facebook.com/trinitatiskirke,
som vi hele tiden opdaterer.
Trinitatis Kirke er her stadig
Selvom kirken er underlagt restriktioner, så er vi her endnu! Man kan
komme i kontakt med kirkekontoret via telefon og mail, og præsterne
står klar, hvis man har brug for en
samtale. Det kan ske telefonisk, men
også på en gåtur med afstand. Kirkeog kulturmedarbejder Louise Skov-
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bæch kan også kontaktes via telefon
eller mail, hvis man har brug for en
snak.
Kirken online
De sidste mange uger har vi prøvet at være mere kirke på facebook
og på vores hjemmeside. Det digitale møde bliver aldrig det samme,
som når vi mødes i kirken for at fejre
gudstjeneste, når vi holder koncert
eller fællesspisning. Men det kan alligevel noget, og det er dejligt, at så
mange følger med. Indtil vi kan mødes igen, lægger vi videoer op med
alt fra søndagens prædikener, fredagskoncerter, tv-køkken, bibelord
og meget andet.
Flere ting flyttes
Mange koncerter og arrangementer
er blevet aflyst over de seneste par
måneder, men vi har også udskudt
en del. Således er de sidste par gange
af studiekredsen om Første Mosebog
flyttet til efteråret, og de sidste tre

foredrag i foredragsrækken om myter afholdes i foråret 2021. Planen er
også, at den store langfredagsgudstjeneste med J.S. Bachs Johannespassion holdes til påske 2021.
Følg med her
Vi opdaterer hele tiden vores hjemmeside og vores facebook. Vi udsender også nyhedsbrev ca. en gang om
måneden.
Vil du med på nyhedsbrevet, så send
en mail til LS@rundetaarn.dk.
Er du ikke på mail, internettet m.m.,
så er du altid velkommen til at ringe til kirkekontoret eller til kirke- og
kulturmedarbejder Louise Skovbæch, hvis du vil høre, hvad der
foregår.
Vi håber, at vi snart ses i Trinitatis
Kirke igen, og vi ønsker alle en god
og solrig sommer!
Mange hilsener fra
Trinitatis Kirke

TRINITATIS UNDER PESTEN
I 1711
Af Metha Kirsten Sandholt,
tidligere sognepræst i Trinitatis Kirke

Her i disse corona-tider, hvor vi alle mere eller mindre har været taget ud af vores
normale hverdag, tænkte jeg, at det kunne være interessant at se på, hvordan det har
set ud under tidligere epidemier. Af en eller anden grund har det altid været mig en
trøst at beskæftige mig med historie, for uanset hvor galt det går, så lærer historien
os, at vi kommer ud på den anden side, og at der altid er et håb.
Under pesten i 1711 gik det galt i København, rigtig galt, ikke mindst blandt de
fattige, de udsatte og sårbare. Sådan er det under epidemier, og mit håb under den
nuværende corona-epidemi er, at vi lærer at tage os af hinanden, og at vi indser, at
det ikke går med så store forskelle på rig og fattig. At vi finder ud af, at vi godt kan
leve uden at overforbruge, som vi har gjort hidtil, og at vi lærer at sætte pris på meget
af det, vi ellers har overset i vores fortravlede liv. Ja, mit håb er faktisk en ny retning,
en retning som ikke bare kommer af sig selv, men som bæres af mennesker med ny
indsigt. Men om det kommer til at ske, vil tiden vise.
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TRI N I TAT I S U N DER
PE S T E N 1 7 1 1
I 1711 brød pesten ud i København.
Kilderne er lidt uenige om, hvornår
pesten fik fat, men der er dog enighed om, at man fra juni måned forsøgte at gøre foranstaltninger mod
sygdommens hærgen. I juli blev der
nedsat en sundhedskommission, der
bl.a. havde biskop Christen Worm
som medlem. Kommissionen havde
opsyn med sundhedsvæsenet i byen
og skulle bl.a. sørge for de syges pleje og de dødes begravelse.
Panik i byen
Københavnerne var i panik over
pestudbruddet og overklassen flygtede ud af byen. Man anslår, at mere
end 5000 af byens befolkning på
godt 60.000 mennesker flygtede ud
på landet, heriblandt kongen. Den
7. juli blev Østerport lukket, og fra 3.
august blev hele byen lukket ned, så
“gemene folk” og folk, der var under mistanke for at være smittet,
ikke kunne slippe ud af byen. En del
gejstlige forblev dog i byen sammen
med en 5-6 læger og andre fremtrædende folk, bl.a. den lærde Hans
Gram, hvis kiste endnu i dag står i
Trinitatis Kirkes krypt. Men det var
ikke kun byen, der blev lukket ned
og spærret af. I de huse, hvor der var
pestsyge, blev der sat et mærke på
døren, og vægtere og naboer skulle
så se til, at ingen gik ind i disse huse
bortset fra læger, præster og vågekoner. Men megen hjælp var der ikke
at hente for de syge, og der var eksempler på, at syge tjenestefolk blev
smidt på gaden, hvor de kunne ligge
hjælpeløse, indtil de døde. Det var
umenneskeligt, og i den store pestforordning af 1. august hed det, at
ingen måtte “understå sig deres syge
af Huset at udsætte eller på Gaden at
udkaste”.
Elendigheden og fortvivlelsen var
afgrundsdyb, hospitalerne og la-
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zaretterne kunne ikke rumme de
mange syge, og man kunne i øvrigt
heller intet stille op. Det gjorde det
ikke bedre, at den generelle opfattelse dengang var, at pesten var Guds
straf over menneskets ugudelighed.
Pest-præster ordineres
Dødsfaldene tog hurtigt til i København over sommeren, og man forsøgte trods alt, så godt man kunne,
at drage omsorg for de syge og døende. For at kunne overkomme at
begrave de mange døde ordineredes en række hjælpepræster, såkaldte pest-præster, der ifølge kilderne
kun måtte bære en “liden“ krave.
Pest-præsterne døde dog på stribe,
og sidst i august blev det så slemt, at
man måtte ordinere studenter, der
endnu ikke havde bestået teologisk
embedseksamen. Det var dog ikke
kun pest-præsterne, der døde. Fra
en brevveksling mellem professor
Mule, der var medlem af sundhedskommissionen og hans bror, der var
provst på Fyn, ved vi, at bl.a. sognepræsten på Christianshavn døde
i juli måned, ligesom begge kapellaner ved Holmens menighed døde
i august. Sognepræsten ved Garnisons kirke, Knud Tommerup, havde derimod forladt menigheden og
byen, hvorfor kongen ved reskript
af 7. august 1711 forlangte ham suspenderet. Han blev dog senere taget
til nåde. I Trinitatis Kirke var Albert
Foghsen de With sognepræst, mens
pesten rasede. Han overlevede pesten, for han døde først i 1715, men
af Mules brevveksling fremgår det,
at også hans familie var ramt, idet to
af de Withs piger blev syge og døde i
august, ligesom hans kusk og tjenestefolk også afgik ved døden.
Ligbærerlauget og studenterne
Som sagt stod det forfærdeligt til, og
så mange dødsfald var der, at fattighuset Sjæleboderne i Brøndstræderne i Trinitatis sogn var så godt som
uddødt, og byens ligbærere havde
svært ved at følge med. Hvor galt det

stod til, får man et indtryk af gennem en henvendelse fra sundhedskommissionen til kongen, hvori det
bl.a. hedder: “Den 3die August vare
vi i en saa miserabel Stilling, at der
af 36 friske Ligbærere, Sygeførere og
Kuske, som vi fire Dage tilforn havde, ikke fandtes 6 friske tilbage, thi
de øvrige vare enten døde eller syge”.
Ligbærerlauget hverken kunne eller ville leve op til sin forpligtelse, og
mange lig lå ubegravede hen. Man
henvendte sig derfor til studenterne
på Regensen, hvor Trinitatispræsterne jo også boede. Studenterne var
med på at stille 12 ligbærere, men de
stillede strenge krav som betingelse.
De ønskede ordentligt logi, 12 Rigsdaler om måneden, sorte lærredsskjorter, bukser, strømper, fri vask,
lys og brændsel. Og for det tilfældes skyld, at de skulle blive syge: fri
kur på et ordentligt sted i byen samt
en hæderlig begravelse efter døden.
Og for en sikkerheds skyld forlangte
de “fire skikkelige Ligkister” på rede
hånd. Men her hørte kravene ikke
op. Studenterne ville kun bære afdøde af overklassen, som kunne betale
1 Rigsdaler, og så ville de have privilegium på i fremtiden at måtte bære
lig til “evig Minde for deres Tjeneste”.
Selv om kravene var høje, blev der
indgået kontrakt, og regensianerne
bevarede deres ligbærerprivilegium
frem til 1791.
Sjovt nok gjorde de 12 studenter dog
ikke megen nytte under pesten, for
kontrakten blev indgået så sent i
pestforløbet, at alle formuende folk
for længst var flygtet ud af byen. Der
var derfor ikke mange lig at bære for
studenterne, og således overlevede
seks af dem pesten. De fattige døde
dog stadig i hobetal, og det var mere
end svært at skaffe ligbærere og gravere. Til sidst måtte man derfor hente assistance hos militæret, ligesom
tiggere og løsladte fanger blev sat
til at grave nye grave. Af de 17 fanger, der blev løsladt i begyndelsen af

august, var der dog kun 2 overlevende tilbage i løbet af få dage!
Trinitatis kirkegård
Ret tidligt kneb det med pladsen på
de eksisterende kirkegårde, selv om
opfindsomheden for at skaffe plads
var stor. Gravene skulle have en vis
dybde, men på Trinitatis kirkegård
begyndte man at stable både tre, fire,
ja sågar fem lig oven på hinanden,
hvilket betød, at der ikke var meget
jord over det øverste lig. Men graverne og klokkeren Søren Mathiesen, der havde tilsyn med, at begravelserne fandt sted på forsvarlig vis,
var selvfølgelig kun interesserede i at
skaffe plads til så mange som muligt,
da ligene jo betød flere indtægter.
Søren Mathiesen fik dog en alvorlig
påtale for denne praksis på Trinitatis
kirkegård.

Rundt om i sognene blev man nødt
til at oprette assisterende kirkegårde
for at få plads til de mange døde, og
i Trinitatis sogn blev en pestkirkegård etableret mellem Aabenraa og
Gothersgade. Denne kirkegård fungerede dog ikke i særlig mange år,
idet de omgivende parcellister efterhånden inddrog bid for bid af kirkegården trods klager fra pårørende til
de begravede.
Pesten hører op
Hen i oktober/november stilnede
pestudbruddet af. Faren for tilbagefald var dog ikke helt afværget. Biskop Worm havde foreslået en taksigelsesfest i anledning af pestens
ophør i januar 1712, men da der stadig var spredte tilfælde af sygdommen, måtte man vente til alle spor
af pesten var forsvundet, og den 29.

april blev der anordnet en almindelig bededag til tak for pestens ophør.
Tabet af menneskeliv var da løbet op
i ca. 23.000 eller over en tredjedel af
Københavns samlede indbyggertal.
Metha Kirsten Sandholt

Billedet herover:
I forbindelse med udgravningen
til fjernvarmerør på Trinitatis
Kirkeplads i 2015 dukkede snesevis af lig op. Her en arkæolog fra
Københavns Museum, der er ved at
fritlægge et af skeletterne.
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DET UKONTROLLERBARE
Af Erik Høegh-Andersen
Sognepræst

Et virus og en bogudgivelse
Spredningen af coronavirusset fra et
madmarked i Wuhan i Kina ud over
kloden har rystet og lammet hele
verden. Vi regnede det nærmest ikke
for en mulighed, at et lille virus på
ganske kort tid kunne lægge også
veletablerede sundhedssystemer og
økonomier ned. Vi gik ud fra, at den
slags sygdomme ville vi med vores
omfattende viden og teknologi hurtigt kunne afgrænse og kontrollere –
i hvert fald i vores del af verden. Men
det har vist sig, at vores verden ikke
er så stabil og kontrollerbar, som vi
antog, at den var.
Her sidst i maj udkommer en oversættelse af den tyske sociolog Hartmut Rosas sidste værk Det ukontrollerbare (på tysk: Unverfügbarkeit).
Bogen er blevet til før vores kendskab til det lille, lumske coronavirus. Og perspektivet er da også et
helt andet, end når vi for tiden med
afstand og afspritning og andre sikkerhedsforanstaltninger forsøger at
gardere os imod det ukontrollable
virus. Det ukontrollerbare er tværtimod en betegnelse for noget, som
er livgivende og uundværligt i vores tilværelse. Det er ifølge Rosa det
ukontrollerbare i mødet med vores
omverden, menneskene, arbejdet,
naturen og kunsten, som vækker og
inspirerer os og holder os i live menneskeligt set.
Den senmoderne verden
Men den senmoderne verden er
kendetegnet ved at ville bemægtige
sig og kontrollere det, der unddrager sig vores styring og magt. Det
viser sig som et allestedsværende
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skisma i vores liv. På den ene side
længes vi efter relationer og erfaringer, som taler til os og vil os noget på
en måde, som ligger uden for vores
magt og kontrol. På den anden side
lever vi dels i et højhastighedssamfund, som kun kan holde sig selv kørende i en stadig acceleration, optimering og vækst, så der slet ikke er
tid til og rum for en lytten til verden
og hinanden, og dels i et samfund
som på alle niveauer – individuelt,
kulturelt, strukturelt – stræber efter
at beherske og kontrollere den verden, vi lever i. Og resultatet er, at det
liv, vi drømmer om, det ukontrollerbare, levende liv unddrager sig os,
og vi står tilbage afmægtige, stumme, frustrerede over at være sat af og
uden kontakt med den livsfylde, vi
ved må findes.
Unverfügbarkeit
Hvad er det, der kendetegner Det
ukontrollerbare, som er titlen på Rosas bog? Ret beset er oversættelsen
ikke helt præcis. Bogens tyske titel
er Unverfügbarkeit, som vi ikke har
et dansk substantiv for. Men betydningen kunne være det vi ikke forføjer over, det vi ikke kan betvinge,
ikke kan begribe, det der unddrager sig. Rosa er sig fuldt ud bevidst,
at unverfügbarkeit oprindelig er et
teologisk ord, som han henter ind i
sin samfundstænkning. Det, vi ikke
forføjer over, er det, vi ikke skylder
os selv, men som bliver os givet, af
nåde, af Gud, sådan som f.eks. Rudolf Bultmann har brugt ordet. Og
det er i Rosas sociologi netop denne
erfaring af, at verden møder os på
sine egne betingelser, og at der er en
anden stemme end vores egen, og
som vil os noget, som er så afgørende i vores liv. Rosa bruger det musikalske ord resonans for at indkredse,
hvad det drejer sig om.
Resonans
Resonans - det er, når vi erfarer, at
den verden, vi lever i, vil os noget,
taler til os og er et svar på noget i os.

Når det, vi møder, klinger igen, og
der opstår en vibrerende forbindelse
imellem os og verden.
Vi kan f.eks. mærke det i naturen når vi står over for en skønhed, som
tager pusten fra os. Oplevelsen sætter noget i gang i os, svingninger der
kan gøre os svimle og viser sig som
taknemmelighed.
Eller musikken kan berøre os, så vi i
vort inderste føler os ramt. Den vækker måske noget til live i os, som vi
helt havde glemt.
Men det vigtigste er selvfølgelig, at
der er resonans i vores forhold til de
mennesker, vi har med at gøre i vores daglige liv. At de betyder noget
for os. Og at vi får betydning igennem dem. At vi faktisk interesserer os for hinanden, så vi både lytter
og tager imod og selv spiller ind. Og
vi gør hinanden mere levende og
tænksomme, end vi ellers ville være.
Og det afgørende er altså, siger Rosa,
at der i dette møde er noget, jeg ikke
kan kontrollere og beherske. Jeg ved
ikke, hvor samtalen vil føre os hen.
Men jeg ved heller ikke om den store
natur-rejse, som jeg har betalt for,
en safari f.eks., eller den dyre koncertbillet, bliver til den ekstraordinære oplevelse, jeg har set frem til.
Jeg ved ikke på forhånd, om jeg faktisk bliver berørt og forvandlet af
det, jeg møder og ser. Ja ofte vil alle
vores forsikringer og forberedelser
ligefrem stå i vejen for den livsforandrende oplevelse. For med resonanserfaringen er det, ligesom når
vi skal falde i søvn: jo mere intenst vi
ønsker at sove, desto mindre lykkes
det for os.
Samspillet mellem kontrol og
ikke-kontrol
Alligevel er det ikke sådan, at der altid er et modsætningsforhold mellem kontrol og ikke-kontrol eller
mellem livsbeherskelse og de liv-

givende resonanserfaringer. Det er
således kun, hvis man som pianist
går til et musikstykke med i forvejen
indøvede teknisk-musikalske færdigheder, at det vil være muligt at
lokke det livgivende, ukontrollerbare
i musikken frem.
Hartmut Rosa refererer til et interview med pianisten Igor Levit, som
blev spurgt om, om han stadig kunne holde ud at spille den populære førstesats af Måneskinssonaten.
Hans svar lød: ”Jeg har spillet den for
nylig. Jo oftere jeg spiller en sonate,
jo mere jeg arbejder med den, desto
mindre forstår jeg af den, desto mere
fjerner den sig fra mig, desto mere
lykkelig bliver jeg for den, og desto
oftere vil jeg gerne spille den igen…
Jeg ville aldrig kunne sige: Nu har
jeg forstået den, næste”.
Her viser Levit for det første, at oplevelsen af lykke afhænger af, om det
er muligt at finde ind til det fremmede, det ukontrollerbare, eller den
egensindige musikalske stemme,
som værket rummer i sig. Men det
kan han på den anden side kun, fordi han bliver ved med at udvikle og
forfine sine musikalske kompetencer i sit arbejde med sonaten, for at
få den til at tale og nå ind i en dybere
dialog med den. Kompetence er ikke
i sig selv en fjende af resonans.
At kontrollere og at lade noget ske –
en kamp igennem livet
Men kompetence forstået som teknisk-videnskabelig kontrollerbarhed
er sammen med den kommercielle nyttetænkning til gengæld ofte
dræbende for de livsopbyggende
resonanserfaringer. I et kapitel viser Rosa, hvordan der i de afgørende milepæle i et livsforløb - fødslen,
barnets skolegang og sundhed, valg
af uddannelse, livspartner og livsgerning, fritidslivet og mødet med
sygdom, alderdom og død - udspiller
sig en kamp mellem at kontrollere
og at lade noget ske. En kamp, hvor
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en kontrollerende og dokumenterende adfærd levner mindre og mindre plads til erfaringer af livsfylde og
resonans.

tabere. Det er næsten ikke muligt at
lade sygdommen tale til os som en
skæbne eller et vilkår, vi må forholde
os til og svare på.

Det sker meget tydeligt, når man i
det store og hele vil gøre dannelsesprocesser i skolen målelige og kontrollerbare blandt andet ved hjælp af
målrettede læringsplaner og nøjagtige undersøgelsesmetoder (PISA),
som skal vise, om målene er blevet
nået. Alt imens man ved, at det er
først, når stoffet ”taler” til eleven, at
en dannelsesproces bliver til. Og det
er, siger Rosa, ikke til at kontrollere, hvornår disse ”antændelsestidspunkter” finder sted. ”For det meste
sker det i de uformodede, tit uvæsentlige øjeblikke og på en måde, der
ikke er planlagt, og på samme måde
bliver det ved med at være ukontrollerbart, hvad det unge menneske
stiller op med sin viden”. Dannelse
er ifølge Rosa en fortsat transformationsproces, hvor subjektet udvikler
sig til en person med egen stemme
– men denne stemme er ukontrollerbar, den unddrager sig vores magt
og kontrol.

Og bedre bliver det desværre ikke
med det fritidsliv, vi i princippet selv
tilrettelægger. Også her har vi svært
ved skabe rum for det eksistentielle
nærvær i resonanserfaringerne. Vi
vil egentlig hellere end gerne mærke
livet. Så meget og så stærkt som muligt. Vi kappes om at afprøve og opleve det, som ingen har prøvet før.
Vi shopper og lærer at danse tango,
vi sejler og bestiger bjerge og rejser om på den anden side af kloden
for at komme helt tæt på de sidste
vilde dyr. Alt sammen et udtryk for,
at vi vil nå at indtage den verden,
vi befinder os i. Vores to-do-liste er
enorm. Og når vi har været i en del
af verden, kan vi sætte vores kryds
og tage videre til den næste. Modsat
pianisten, der aldrig ville kunne blive
færdig med den sonate, han arbejdede med.

Kampen mellem udøvelse af kontrol og det, vi ikke kan betvinge og
kontrollere, viser sig i høj grad også
i vores møder med sundhedsvæsenet. Kravet om stadig dokumentation og evidensbaseret kontrol gør,
at der bliver meget lidt plads til samtale mellem patienten og personalet om den eksistentielle udfordring,
sygdommen er. Udgangspunktet er,
at sygdom er noget, som skal elimineres, og kan vi ikke det, fremstår
vi ifølge Rosa som selvuvirksomme
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Vi længes efter mødet med den verden, der i sin fremmedhed taler til
os. Vi vil gerne i kontakt med det, vi
ikke har kontrol over. Men oftest har
vi ikke den opmærksomhed og den
åbne, lyttende holdning, som skal til.
Døden og coronakrisen
Den sidste milepæl er døden. Og så
er vi på en måde tilbage, hvor vi begyndte. I den frygt, den ukontrollable coronapandemi har afsat i os.
Døden er jo det sted, hvor vi ultimativt mister kontrol, hvilket vi måske
altid, men ikke mindst i et senmoderne kontrolsamfund har svært ved

at acceptere. I et interview i Information om coronakrisens betydning
har Hartmut Rosa sagt:
”Døden bliver en større og større
skandale – også i kraft af medicinens fremskridt og løfte om en ultimativt sen og smertefri død”. Han
påpeger, at i vores kultur er spørgsmålet om det gode liv næsten opløst
i spørgsmålet om, hvordan jeg kan
holde mig fit og leve så længe som
muligt. ”Livet overlejres af spørgsmålet om, hvordan vi kan udskyde
døden længst muligt”, siger han, ”og
det absurde er, at det i sidste ende
fører til en dødskultur, en kultur der
er besat af at undgå døden. Det har
vores reaktion på pandemien også
spor af.”
Det er i hvert fald den officielle holdning herhjemme til coronaepidemien: nærmest for enhver pris at
mindske antallet af døde. Men Rosa
insisterer på, at krisen, hvor højhastighedssamfundet er bragt til en
midlertidig standsning, må få os til
at overveje de afgørende spørgsmål.
Hvilken vej ønsker vi nu at gå? Hvilket forhold ønsker vi til verden og
hinanden? Det er, siger han, altafgørende, ”at vi trods de økonomiske rystelser ikke bare genopretter verden,
som den var, dagen før coronakrisen brød ud. Ikke bare naturen, men
også mennesket har brug for, at vi
tænker verden på ny”.
Nogle vil sige, at coronapandemien
er et wake-up-call til os, måske endda ”et varselskud fra en truet natur”
(Carsten Jensen i et interview i Politiken). Mens andre blot betragter det

som et af naturens luner, som vi må
stå sammen om at eliminere. Under alle omstændigheder giver krisen os en mulighed for at overveje
den tilstand, som vores menneskelige samfund og kloden befinder sig
i. Hvad kaldes der på, og hvad er vores svar?
Måske vil coronaepidemien også få
os til at overveje, hvad døden betyder. Vi bliver vel i det mindste bevidste om, at vi er skrøbelige og udsatte
væsener, der ikke besidder livet for
evigt. Men kan vi også lære at forlige os med døden? Forbliver den en
skandale, som for alt i verden skal
bekæmpes og udsættes til sidste sekund? Eller kan vi overgive os til døden som et sidste vilkår, der nødvendigvis hører med til et levende liv?
Ja, taler døden til os? Hartmut Rosa
er i Det ukontrollerbare tilbøjelig til at
svare benægtende på det spørgsmål.
Men samtidig er han ikke mindst i
Resonanz optaget af religionen som
en vertikal resonans, hvor Gud som
den ultimative virkelighed kalder på
os og taler til os i forventning om et
svar. Religion er, siger han, ”et løfte om at verden eller universet eller
Gud også taler til os eller synger, når
vi ikke mere formår at høre det, og
alle resonansakser er forstummede”.
Døden er ikke en udslettelse af alt.
For også i døden, når vi selv og verden omkring os forstummer, taler
eller synger Gud.
Hartmut Rosa: Det ukontrollerbare
udkommer på forlaget Eksistensen
i en dansk oversættelse ved Hanne
Sander den 28. maj.

Når man gerne vil gøre verden forståelig og kontrollerbar, ”overser man, at der altid bliver ved med at være en
revne, en spalte i forhold til verden eller til den anden,
som man forsøger at få greb om, og at det netop er der
og kun der i denne revne, i det, som bliver ved med
at være ukontrollerbart, og som unddrager sig, at
virkelig erfaring og noget levende kan vise sig”.
Hartmut Rosa i ”Det ukontrollerbare”.
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TRINITATIS KIRKE JUNI TIL AUGUST
Søndag 31. maj kl. 10.30
MU S IKGUD STJ EN E S T E
Arvo Pärt: Berliner Messe
Trinitatis Kirkes Kor
Philip Schmidt-Madsen, orgel
Søren Christian Vestergaard,
dirigent
Anne Edmond Pedersen, prædikant

Onsdag 17. juni kl. 20.00
S OM M E RKONC E RT I K IRK E
O G TÅ RN
Dansk og svensk korlyrik, kormusik
af Carl Nielsen samt fællessang
Trinitatis Kantori
Søren Christian Vestergaard,
dirigent

Fredag 5. juni - søndag 7. juni
S OM MERHØ J SKOLE
Tilmelding og deltagergebyr
Læs mere på trinitatiskirke.dk

Søndag 21. juni kl. 10.30
K A N TATE G UDSTJ E N E STE
Musik af Purcell m.fl.
ved Erik Høegh-Andersen

Fredag 5. juni kl. 16.30
FREDAGSKONC ERT
Musik fra Christian IV´s tid af bl.a.
Pedersøn, Schütz, Dowland
Annemette Pødenphandt, sopran
Kristin Mulders, mezzosopran
Gerald Geerink, tenor
Torsten Nielsen, baryton
Rasmus Kure Thomsen, bas

Onsdag 24. juni kl. 14.00
DE T ITA LIE N SK E
B A ROKORG E L
25 minutters musik med kort introduktion på engelsk om orglet inden
koncerten. Efter koncerten fremvises
orglet til interesserede.

Søndag 7. juni kl. 10.00
RADIOTRA NSMI T T E RE T
HØJMESSE
NB. Bemærk tidspunkt!
ved Erik Høegh-Andersen
Tirsdag 9. juni kl. 19.00
ORIE NTERI NGSMØDE
Møde om valget til menighedsrådet
Læs mere på side 23
Søndag 14. juni kl. 10.30
HØJMESSE
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 17. juni – søndag 21. juni
COPENH AGEN B A RO QU E
FE S T I VA L
Entré til nogle koncerter
Læs mere side 14
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Søndag 28. juni kl. 10.30
HØ J M E SSE
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 1. juli kl. 14.00
DE T ITA LIE N SK E
B A ROKORG E L
25 minutters musik med kort introduktion på engelsk om orglet inden
koncerten. Efter koncerten fremvises
orglet til interesserede.
Fredag 3. juli kl. 16.30
F RE DAGSKONC E RT
Engelsk kormusik af Tallis, Byrd,
Purcell m.fl.
Choir of Merton College,
Oxford University
Benjamin Nicholas, dirigent
Søndag 5. juli kl. 10.30
HØ J M E SSE
ved Anne Edmond Pedersen

Onsdag 8. juli kl. 14.00
DE T ITA LIE N SK E
BA ROKORG E L
25 minutters musik med kort introduktion på engelsk om orglet inden
koncerten. Efter koncerten fremvises
orglet til interesserede.
Søndag 12. juli kl. 10.30
HØJ ME SSE
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 15. juli kl. 14.00
DE T ITA LIE N SK E
BA ROKORG E L
25 minutters musik med kort introduktion på engelsk om orglet inden
koncerten. Efter koncerten fremvises
orglet til interesserede.
Søndag 19. juli kl. 10.30
HØJ ME SSE
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 22. juli kl. 14.00
DE T ITA LIE N SK E
BA ROKORG E L
25 minutters musik med kort introduktion på engelsk om orglet inden
koncerten. Efter koncerten fremvises
orglet til interesserede.
Søndag 26. juli kl. 10.30
HØJ ME SSE
ved Erik Høegh-Andersen
Onsdag 29. juli kl. 14.00
DE T ITA LIE N SK E
BA ROKORG E L
25 minutters musik med kort introduktion på engelsk om orglet inden
koncerten. Efter koncerten fremvises
orglet til interesserede.
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Søndag 2. august kl. 10.30
HØJMESSE
ved Erik Høegh-Andersen

Søndag 23. august kl. 10.30
HØ J M E SSE
ved Erik Høegh-Andersen

Fredag 7. august kl. 12.00
S OM MERKONC ERT
Orgelmusik
Susanne Rohn (Tyskland), orgel

Torsdag 27. august kl. 14.30
S A NG E F TE R MIDDAG
Mette Sanggaard Schultz, efterskoleforstander og begejstret fællessangspianist, vælger sangene

Søndag 9. august kl. 10.30
HØJMESSE
ved Erik Høegh-Andersen
Fredag 14. august kl. 12.00
S OM MERKONC ERT
Orgelmusik af Bull, Leighton,
Vaughan Williams m.fl.
Richard Moore (England), orgel
Søndag 16. august kl. 10.30
HØJMESSE
ved Anne Edmond Pedersen
Onsdag 19. august kl. 18.00
FÆL L ESSP I SNI NG
Der er åbent fra kl. 17.00
25 kr. per person
Tilmelding nødvendig til kordegnen
senest fredag 14. aug. kl. 12.00.

Fredag 28. august kl. 12.00
S OM M E RKONC E RT
Orgelmusik af Bach, Franck,
Langlais og Howells
James Sherlock (England), orgel
Søndag 30. august kl. 10.30
HØ J M E SSE
ved Niels Henrik Gregersen

Gennemførelse af alle arrangementer og gudstjenester afhænger af
COVID-19-situationen og eventuelle
restriktioner.
På trinitatiskirke.dk opdateres status
løbende.
Fri entré, hvor intet andet er nævnt.

Torsdag 20. august
MU L IGT A RRA NGE M E N T
Evt. arrangement i stedet for sommerudflugten.
Læs mere side 23
Fredag 21. august kl. 12.00
S OM MERKONC ERT
Orgelmusik af J.S. Bach og Vierne
Søren Christian Vestergaard, orgel
Lørdag 22. august kl. 10.30
KONFI RMATION
ved Anne Edmond Pedersen og
Erik Høegh-Andersen
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COPENHAGEN

Festivalen finder sted i dagene 17.-21. juni 2020 med
koncerter i Trinitatis Kirke,
Rosenborg Slot og Admiral
Gjeddes Gaard i indre by.

Blandt de medvirkende er Komalé Akakpo på
psalterion, violinist Paweł Zalejski, fløjtenist Joachim Becerra Thomsen, Trinitatis Solistensemble, Elephant House Quartet, Theatre of Voices
og barokorkesteret Arte dei Suonatori.
Hør bl.a. Purcells opera Dido og Aeneas, barokmusik fra Händels London og musik for fløjte
og barokorkester af en af barokkens kvindelige
komponister, Anna Amalia von Preußen i selskab
med G. P. Telemann og C. P. E. Bach. Eller kom
til storslået kantategudstjeneste i Trinitatis Kirke,
hør solo barokværker for det smukke og sjældne
strengeinstrument psalterion og lyt til vokalmusik af mesteren William Byrd.
Find detaljeret program med alle koncerter på
copenhagenbaroquefestival.dk
Grundet COVID-19 er det ved redaktionens afslutning endnu ikke sikkert, om festivalen gennemføres eller i hvilket omfang den gennemføres. Vi henviser til copenhagenbaroquefestival.dk
og trinitatiskirke.dk for opdateret status.
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EFTERÅRETS
F OR E D R A G
Politik og religion
i og omkring
besættelsesårene
1940-45
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Det er i år 75-året for 2. verdenskrigs afslutning og Danmarks befrielse. I den anledning
vil vi gerne præsentere nogle af de nye synspunkter på besættelsestiden og årene efter
befrielsen, som er blevet fremlagt i de sidste år. Hvilken rolle spillede de danske politikere – i samarbejdsperioden og i krigens sidste år? Hvordan forholdt markante teologer og
ledende skikkelser inden for Folkekirken sig i denne tid? Og hvilke indsigter kan vi tage
med os ind i en tid, hvor vi også står over for krige, store flygtningestrømme, racisme,
national selvtilstrækkelighed og et vaklende internationalt samarbejde og ansvar?

Torsdag 10. september kl. 14.30
DE N INDERSTE FA RE
Ved forfatter Birgithe Kosovic
Erik Scavenius. Var han en landsforræder eller modig politiker, der tog
det nødvendige ansvar på sig? Birgithe Kosovic udgav i 2018 den biografiske roman ”Den inderste fare”
om Erik Scavenius; et politisk-personligt romanportræt af den mand,
som i manges øjne er Danmarkshistoriens største landsforræder. Hvordan kan vi forstå Scavenius i dag,
hvor vi igen er konfronteret med
spørgsmålet: Hvor meget af din frihed vil du opgive for freden? Og
hvor meget af din fred vil du ofre for
friheden? Hvor går grænsen mellem
integritet og underkastelse?
Torsdag 8. oktober kl. 14.30
FOL KE KI RKEN O G J ØDE RN E
U NDER B ESÆ TTELS E N
Ved forfatter og professor emeritus i
kirkehistorie, Martin Schwarz
Lausten
I foredraget vil Martin Schwarz Lausten bl.a. fortælle om biskop Hans

Fuglsang-Damgaards betydning og
om redningen af torarullerne i synagogen, der fra oktober 1943 til krigens slutning blev skjult i Trinitatis
Kirke. Og om biskoppernes Hyrdebrev mod jødeforfølgelsen, men
også om opgøret med de præster,
som blev nazister og antisemitter.
Martin Schwarz Lausten har udgivet
en række bøger om jødernes historie i Danmark, bl.a. ”Jøder og kristne
i Danmark fra middelalderen til nyere tid”.
Torsdag 12. november kl. 14.30
NÅ R NOG LE F LYG TN ING E
E R M E RE VE LKOMN E E N D
A N DRE E R
Ved forfatter og historiker, tidl. chefredaktør på Politiken, Bo Lidegaard
En historie om de hvide busser og
tyske flygtninge i Danmark 1945. Bo
Lidegaard har om besættelsestiden
bl.a. udgivet bøgerne ”Landsmænd”
og ”Redningsmænd”.

Torsdag 10. december kl. 14.30
K IRK E I SA MF UN DE T – OGSÅ
I E N K RISE TID
Ved professor i dogmatik og dekan
ved Det Teologiske Fakultet, Kirsten
Busch Nielsen
Om forholdet mellem teologi og politik i Tyskland under nationalsocialismen i 1930’erne og 1940’erne.
Kirsten Busch Nielsen tager udgangspunkt i den tyske teolog Dietrich Bonhoeffers forfatterskab. Med
en skarp og konsekvent gennemtænkning af, hvad den kristne kirkes
opgave og identitet er, måtte
Bonhoeffer blive en af nazismens
stærkeste teologiske kritikere. I dag
kan hans syn på kirke, samfund og
stat både inspirere og afskrække.

Foredragsrækken foregår som udgangspunkt i Trinitatis Sognehus,
men kan rykkes til kirkerummet.
Fri entré, men et begrænset antal
pladser.
Arrangeret i samarbejde med Vor
Frue Kirke
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LYS I LYGTEN
RUNDETA A RN SOM F Y RTÅ RN
Af Rasmus Agertoft

Fra toppen af Rundetaarn skinnede et avanceret lysapparat ud over København gennem
flere aftener i 1750. Rundetaarn har en kort, men lysende fortid som fyrtårn, og også på
et symbolsk plan er der en forbindelse mellem fyrtårnet og Christian IV’s gamle tårn.

Der er noget med Rundetaarn og
fyrtårne. For nu bare at begynde i
periferien af tilknytningspunkter
blev Trinitatis-komplekset i 1869-71
gennemgribende restaureret af arkitekten N.S. Nebelong (1806-71), der i
den forbindelse plastrede størstedelen af tårnets facade til med gråt cementpuds. Samme Nebelong havde
en halv snes år tidligere bygget et
fyrtårn i Skagen, som med sine 46
meter var Danmarks højeste fyr, indtil fyret i Dueodde hundrede år senere overgik det med en enkelt meter.
Nebelongs fyrtårn, der er fra 1858,
er opført i blank mur, men fik alligevel tilnavnet Det Grå Fyr. Formentlig
kommer navnet af, at man på den
måde kunne skelne det fra et tidli-
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gere fyrtårn i Skagen, Det Hvide Fyr,
som blev bygget i 1747 af arkitekten
Philip de Lange (ca. 1705-66), og hvis
forbindelse med Rundetaarn er af
mere håndgribelig karakter.

Skagen fik sit første murede fyrtårn
med Philip de Langes Det Hvide
Fyr, der i 1747 blev indviet af arkitekten selv. På denne illustration
fra 1787 rager fyret op på Jyllands
nordspids sammen med Skagens
gamle kirke, der på det tidspunkt
stadig var i brug. Få år senere var
den så tilsandet, at den måtte nedlægges. Fra Olaus Olavius’ ”Oekonomisk-physisk Beskrivelse over
Schagens Kiøbstæd og Sogn”.

Tycho Brahes fyr

Skagens fyrhistorie går dog endnu
længere tilbage. I 1560 bestemte
kong Frederik II (1534-88), at tre af
hans lensmænd skulle opføre fyr
på Skagen, Anholt og den svenske
halvø Kullen, der dengang var dansk.
Årsagen var, at ”dend søefarrinde
mand og fremmede skipper” angiveligt havde beklaget sig over, at de
stødte på grund, når de besejlede
Kattegat og Øresund, som det fremgik af den kongelige skrivelse.
Til at begynde med var der ikke tale
om egentlige fyrtårne, men allerede i 1563 fik Kullen et muret fyrtårn,
som kunne lette sejladsen i Øresund.
Det murede fyrtårn blev fornyet
20 år senere, i øvrigt af den danske astronom Tycho Brahe (15461601), der spiller en indirekte rolle i
udformningen af Observatoriet på
Rundetaarn. Han havde Kullens fyr
og den nærliggende gård Kullagården i forlening, men forsømte sin
pligt til at lade fyret brænde, og den
kritik, det afstedkom, var en medvirkende årsag til, at han rejste fra Danmark.

56 tranlamper
Skagen fik først et muret fyrtårn med
Det Hvide Fyr, som i øvrigt til at begynde med var rødt, og som oprindelig gav lys med en såkaldt fyrpande, det vil sige en jernbeholder til
brænde eller stenkul, som man var
vant til det fra de tidligere såkaldte
vippefyr og papegøjefyr. Til det nye
fyr skulle man imidlertid prøve noget helt nyt, tænkte man, og man
producerede derfor et avanceret apparat, hvor der gennem 168 glasruder lyste 56 tranlamper, der gav
genskin i lige så mange polerede
messingplader. Hele anordningen
var en to-tre meter bred, omtrent
lige så høj og øverst forsynet med en
forgyldt kugle.
Apparatet blev lavet i København, og
inden det blev skibet til Skagen, blev
det afprøvet på Rundetaarn i marts
og april 1750. Eller som det hedder
den 2. marts 1750 i den første af flere
artikler i avisen Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender, der dækkede forløbet, men endnu ikke havde fået
helt fat i det rigtige antal tranlamper:

Tycho Brahe var en mand
af mange kvaliteter, og han
spiller en indirekte rolle
i udformningen af Rundetaarn gennem sin elev
Christen Sørensen Longomontanus. Det fyrtårn på
Kullen, som Brahe havde
ansvaret for, fandt han dog
ikke ret meget tid til at passe. Stik i Rundetaarns samling.

“Da det er befundet, at i Steden for
den til Beste for de Søefarende hidtil med stor Bekostning underholdte Fyr ved Skagen i Jydland, kunde
med bedre Nytte og mindre Omkostninger anlegges en saa kaldet
Pharus eller Søe-Lygte, og saadant er
Hans Kongel. Majestet allerunderdanigst bleven refereret: Saa er efter
Monarkens Allernaadigste Befaling
slig en stor Lygte, med nogle og tredive Lamper udi, bleven forfærdiget,
og i Dag ophidset paa det runde
Taarn her i Staden, for at proberes,
om den kand præstere den forventede Effect.”
Verdens syv underværker
Det er interessant, at man har valgt
at hisse eller hejse lygten op på Rundetaarns platform og ikke køre den
derop, når nu man havde en sneglegang med en jævn, opadstigende
rampe til sin rådighed. Endnu mere
tankevækkende er imidlertid den
betegnelse, artiklen anvender om
sølygten, nemlig ”Pharus”.
Fyrtårne opstod ikke med Frederik II’s forordning fra 1560, men går
langt tilbage i historien med et af
verdens syv underværker, fyrtårnet
ved Alexandria, som det største og
mest kendte. Fyrtårnet blev opført
i 279 f.Kr. på øen Faros, der var forbundet med byen via en mole, og
som gav navn ikke alene til tårnet,
men også blev betegnelsen for fyrtårne generelt på flere sprog, heriblandt latin. På et kort over området omkring Kronborg fra 1588 er
”Pharus” således det udtryk, der bruges om Kullens fyr, og i en dansklatin-ordbog fra 1626 angives ordet
som svarende til det danske ”Lyctetorn”.
Verdens lys
Da grundstenen til Rundetaarn blev
lagt i 1637, havde der tilsyneladende
et stykke tid været en tradition for at
afbilde fyrtårne og ikke mindst det
berømte ved Alexandria med spi-
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Fyrtårnet ved Alexandria blev ødelagt ved en række jordskælv i middelalderen,
men fra tidligere beskrivelser ved man, at det indeholdt en indvendig rampe til
transport af materialer med pakæsel. I 1500- og 1600-tallet var der dog en tradition for at afbilde fyrtårnet med en udvendig rampe som på dette farvelagte
stik fra 1572 af Philip Galle efter Maarten van Heemskerck. Rijksmuseum,
Amsterdam.

ralformede opgange. Noget tyder
altså på, at 1500- og 1600-tallets
forestillinger om fyrtårnet ved Alexandria, der på det tidspunkt for
længst var blevet ødelagt af jordskælv, udgør en del af baggrunden
for Rundetaarns arkitektoniske udformning sammen med samtidige
forestillinger om Babelstårnet og
et væld af andre inspirationskilder. Muligvis er det ligefrem blandt
andet fyrtårnet, der tænkes på, når
den latinske inskription på en af
indskriftstavlerne ved tårnets indgang nævner, hvordan Trinitatiskomplekset, som Rundetaarn er
en del af, ”kappes med Oldtidens
Pragtbygninger”, som det hedder i
oversættelse.
Men fyrtårne er ikke bare fyrtårne.
Efterhånden blev de også tillagt en
kristen symbolværdi, formentlig
inspireret af, at Jesus i Johannesevangeliet henviser til sig selv som
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verdens lys. Også dette træk ved fyrtårnene har forbindelse til Rundetaarn, der i kraft af sin sidefunktion
som kirketårn kan tolkes som et kristent fyrtårn.
Stor ståhej
Hvad angår Rundetaarns konkrete
opgave som prøvefyr, varede den
dog kun kort. Lygten til Skagens fyr
fik tilsyneladende lov til at brænde
ud over København flere aftener i
træk, men efter godt en måned blev
den fjernet. ”I Dag blev den tilforn
ommeldte store Søe-Lygte, som hidtil har staaet opsat paa det runde
Taarn her i Staden, taget ned igien”,
hedder det således i Kiøbenhavnske
Danske Post-Tidender den 13. april
1750. Senere samme måned får læserne at vide, at ”den oftomtalte SøeLygte, efterat den var bragt om Bord,
[er] ført herfra til Skagen, for der at
employeres [benyttes] til sit bestemte
Brug”.

Det lysapparatur, der blev afprøvet på Rundetaarn og siden skibet til Skagen, kom aldrig til at virke
som planlagt på Det Hvide Fyr. Det
Hvide Fyr blev nedlagt som fyrtårn
i 1858, men bygningen har siden
tjent flere andre formål, blandt andet som signalpost for fyrskibe, som
det ses på dette postkort fra før Anden Verdenskrig.

Det sidste blev dog ikke til noget.
Trods det store arbejde kom lygten nemlig ”aldrig til at brænde paa
Schagen”, som det hedder i en beskrivelse af Skagen fra 1780’erne,
men blev ”ført til Kiøbenhavn igien,
og det formodentlig af den Aarsag,
at man imidlertid har indseet, at
Vinduerne udvendig maatte blive tildækkede med Iis og Snee om Vinterdage, og følgelig det vedbørlige
Skin under slige Omstændigheder
forsvinde, eller i det mindste fordunkles m.v.” Hvad der blev af lygten, vides ikke. Men den kom i hvert
ikke tilbage til Rundetaarn, der måtte
fortsætte sin fyrgerning på et rent
symbolsk plan.

Rasmus Agertoft er
historisk konsulent i Rundetaarn
Læs flere historier om Rundetaarn
på rundetaarn.dk
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SKØNHEDEN
I NATUREN I
RUNDETAARN
I anledning af 200-året for opdagelsen af elektromagnetismen viser Rundetaarn en udstilling om naturvidenskabsmanden og kulturpersonligheden H.C. Ørsted.

I år er det 200 år siden, at H.C. Ørsted (1777-1851) opdagede elektromagnetismen. Opdagelsen førte til
en rivende videnskabelig og teknisk
udvikling og gjorde elektriciteten til
en afgørende forudsætning for det
moderne samfund.
I anledning af jubilæet danner Rundetaarn ramme om udstillingen ”Ørsted på ny – skønheden i naturen”,
der er arrangeret af Selskabet for Naturlærens Udbredelse. Stedet er ikke
tilfældigt valgt, for i de mange år,
Ørsted arbejdede hen imod den banebrydende opdagelse, gjorde han
flittig brug af Universitetsbiblioteket, der dengang lå i Bibliotekssalen,
hvor udstillingen kan opleves.
Faktisk er den apotekeruddannede naturvidenskabsmand knyttet
til hele Trinitatis-komplekset. I 1817
promoverede han således ikke mindre end to doktordisputatser i Tri-

nitatis Kirke, eftersom Københavns
Universitet og Vor Frue Kirke stadig
lå i ruiner efter det britiske bombardement i 1807.
Nålen peger mod Ørsted
For Ørsted var opdagelsen af elektromagnetismen en bekræftelse af
enheden og skønheden i naturen.
Alt i naturen hænger sammen, mente han. Men netop de romantisk inspirerede tanker gjorde også, at man
ikke alle steder tog hans opdagelse
helt seriøst. I første omgang affærdigede hans videnskabelige kolleger
i Paris den for eksempel som et udslag af tysk drømmeri.
Der skulle dog ikke gå lang tid, før
videnskabsmænd rundt i Europa anerkendte opdagelsen og udviklede
Ørsteds eksperimenter, og mod slutningen af hans liv kunne en engelsk
naturvidenskabsmand sammenfatte
hans indsats med ordene:

H.C. Ørsted havde indflydelse på flere områder, blandt andet det danske
sprog. Han skabte således over 2000
nye ord, hvoraf mange stadig bruges.
Det gælder for eksempel ordene ilt,
brint, rumfang, brugskunst, ildsjæl.
og tankeeksperiment. Et ord som vittighedspil, der betyder en vittighed af
skarpt, kritiserende eller angribende
indhold, har imidlertid ikke rigtig slået an. Portræt af en ung Ørsted, Selskabet for Naturlærens Udbredelse.

”Inden for videnskaben kender jeg
kun en retning, magnetnålen kan
tage, når den pegede mod det europæiske fastland, og det er på min
højtagtede ven, professor Ørsted. […]
Når man betragter hans rolige væsen, hvem skulle da tro, at han med
lethed kunne bevæge en kraft, som
er så stor, at den har formået helt at
ændre videnskabens status.”
”Ørsted på ny – skønheden i naturen”, der løber fra den 1. juli til den
25. september, præsenterer H.C. Ørsted som naturvidenskabsmand og
som en fremtrædende sprog- og
kulturpersonlighed i første halvdel af
1800-tallet – blandt andet som nær
ven med H.C. Andersen, der hentede
inspiration til adskillige af sine eventyr hos Ørsted, og som i øvrigt også
kom i Rundetaarn.

Læs mere på rundetaarn.dk
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FÆL L ESSP I SNI NG
Vi glæder os rigtig meget til at skulle
gå i køkkenet igen og forberede mad
til vores hyggelige fællesspisninger.
Vi håber, at vi må og kan invitere til
spisning i slutningen af august –
helt konkret onsdag den 19. august
kl. 18.00. Måske vil spisningen have
en anden form, måske kan vi ikke
være helt så mange – måske kan vi
være udenfor? Hold øje med hjemmesiden trinitatiskirke.dk og husk,
at der stadig er tilmelding.

••••••••••••••••••••••••••••
LUDV IG FERDI NA N D KOLLINGS L EGAT
Legatet er oprettet af forhenværende
Glarmester Ludvig Ferdinand Kolling
14. maj 1877 og uddeles af bestyrelsen for Trinitatis Sogns Menighedspleje. Der uddeles et antal portioner
af 10.000 kr. til værdige og trængende personer bosatte i Trinitatis Sogn
eller med anden tilknytning til Trinitatis Kirke. Udbetalingen foregår
hvert år 25. juni. Ansøgninger indleveres til bestyrelsen ved formand
Niels Selsmark, niselsmark@gmail.
com, senest den 11. juni.
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Prædikantlisten står i dette blad
som en del af den samlede aktivitetsoversigt på side 12.

KON F IR MATION SF ORB ERE DE LSE 20 20- 21
Skal du i 8. klasse efter sommerferien, og overvejer du at blive konfirmeret, eller er du tvivl? Uanset hvad
din baggrund er, skal du være velkommen til at deltage i konfirmationsforberedelse i Trinitatis Kirke,
også selvom du ikke bor i sognet.
Her kan du få uddybet din viden
om kirke og kristendom, og her kan
du sammen med jævnaldrende og
præsterne få mulighed for at tale om
en række spørgsmål om liv og død,
tro og tvivl, godt og ondt. Det er ikke
nødvendigt, at du er døbt, når du
starter på konfirmationsforberedelsen, men du skal døbes, inden du
kan blive konfirmeret. Du kan blive
døbt i løbet af forberedelsestiden.
Tilmelding og information
Store Bededag er fast konfirmationsdato i Trinitatis Kirke. Læs mere

om undervisningen, undervisningsdatoer, selve konfirmationen m.m.
på trinitatiskirke.dk Her kan du også
tilmelde dig indtil 1. august 2020.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SA NG E F TE R MIDDAG E
Vi synger sammen, og vi er mange!
Første planlagte sangeftermiddag
efter sommerferien er torsdag den
27. august, hvor Mette Sanggaard
Schultz, efterskoleforstander og begejstret fællessangspianist, vælger
sangene.
Fri entré, men et begrænset antal
pladser.
Trinitatis Sognehus, men kan flyttes
til kirken eller kirkepladsen.
Arrangeret i samarbejde med
Vor Frue Kirke.
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Å RE T S S OMME RUDF LUG T
Årets sommerudflugt var planlagt
til at finde sted 20. august med tur
til Sydsverige. Corona-situationen
taget i betragtning udsættes turen
desværre til næste sommer. Vi håber at kunne gennemføre en alternativ aktivitet på dagen, hvis det er

muligt at samles under forsvarlige
forhold.
Følg med på trinitatiskirke.dk eller tilmeld dig vores nyhedsbrev for information. Det er også muligt at henvende sig per telefon og mail til
kirkekontoret for en opdatering.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ORIE NTERI NGSMØDE OM
ME NIGH ED SRÅ D S VA LG E T
2 02 0
Orienteringsmødet vedr. menighedsrådsvalg i efteråret 2020 den 12.
maj er udsat til den 9. juni kl. 19.00.
På mødet orienterer menighedsrådet om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver,
datoer og regler for valgforsamlingen samt antallet af kandidater,
der skal vælges til menighedsrådet.
Desuden vil rådet fortælle om, hvad
menighedsrådsarbejdet konkret går
ud på, og hvilke kompetencer der
er brug for i arbejdet. Mødet foregår som udgangspunkt i Trinitatis
Sognehus, men kan flyttes til kirken
grundet restriktioner. Vi opdaterer
løbende info på trinitatiskirke.dk

SIDE 23 / TRINITATIS

TRINITATIS / SIDE 24

