
Fra fritids-præst til biskop
- Jeg synes, I skal væl-

ge Jan Lindhardt, for så 
får I en biskop, som ikke 
har været rigtig præst, 
men kun prøvet det som 
fritidsjob.

Sagde den nuværende 
biskop i Århus stift, 
Kjeld Holm, da han i for-
året 1994 dystede med 
bl.a. Jan Lindhardt om 
den kirkelige toppost i 
det østjyske.

Dengang vandt Kjeld 
Holm kampen i meget 
tæt konkurrence med de 
to andre kandidater.

Nu er det så blevet Jan 
Lindhardts tur til at stå 
øverst på sejrsskamlen. I 
mandags blev han valgt 
som ny biskop for Ros-
kilde stift, oven i købet 
med et meget komforta-
belt flertal: 1408 stem-
mer mod 969 til mod-
kandidaten, højskolefor-
stander Henning Nør-
høj.

Det med at være præst
på fritidsbasis gælder 
stadig for Jan Lind-
hardt. Han er først og 
fremmest universitets-
mand - og alene det gør 
valget af ham til noget 
usædvanligt. For de sid-
ste mange årtier er det 
præster eller provster 
med en lang karriere i 
folkekirken, der er blevet 
valgt som biskopper.

Usædvanligt er det og-
så, at det er en ikke-lokal 
kandidat, der vandt i 
Roskilde stift. Sædvanen 
er, at nye biskopper hen-
tes fra det stift, hvor de 
har fungeret som præst 
eller provst. Men igen er 
Jan Lindhardt en undta-
gelse. Århus har i mange 
år været centrum i hans 
liv - også selv om han nu 
bor i Horsens.

Den 59-årige Jan 
Lindhardt er søn af den 
navnkundige professor 
P. G. Lindhardt. Egent-
ligt ville sønnen være 
præst, men valgte i ste-
det en universitets-kar-
riere, fordi han var 
stammer. Så efter i 1962 
at have taget teologisk,

Jan Lindhardt.

DAGENS PORTRÆT

embedseksamen på År-
hus Universitet blev han 
først kandidatstipendiat 
og siden amanuensis på 
læreanstalten. Fra 1970 
stod der lektor i teologi 
på visitkortet, og i 1983 
blev Jan Lindhardt dr. 
theol. på en afhandling, 
»Martin Luther. Erken-
delse og formidling i re-
næssancen“.

Også mange andre bø-
ger er udgået fra den 
Lindhardt'ske skrive-
maskine/pc'er. Han har 
desuden arbejdet en del 
som anmelder og været 
en flittig bidragyder til 
den løbende teologiske 
debat.

De pastorale erfarin-
ger er hentet ind via et 
job som ulønnet hjælpe-
præst i Elev-Elsted-
Lystrup pastorat ved År-
hus, som han har haft si-
den 1981.

Tilknytningen til Hor-
sens kom for et par år 
siden, da hans kone, Ti-
ne Lindhardt, blev ansat 
som sognepræst ved Vor 
Frelsers Kirke. Hun og 
de to børn, 10-årige Lars 
Gustav og 8-årige Frede-
rik, flytter med til Ros-
kilde. Det betyder, at den 
horsensianske kirke 
med meget kort mellem-
rum må sige farvel til to 
præster .  T ine L ind-
hardts kollega Marianne

Koch holder nemlig i 
morgen afskedsgudstje-
neste, inden hun rejser 
til et job som sognepræst 
ved Viborg Domkirke.

Jan Lindhardt har i 
sin valgkamp lagt vægt 
på, at kirken skal være 
mere synlig, og at bl.a. 
biskopperne må være 
mere villige til at påtage 
sig opgaven som en slags 
talsmænd - uden at det 
skal rokke ved den kirke-
lige tradition for, at når 
det gælder tro og forkyn-
delse, kan ingen tale på 
mere end egne vegne.

Han har også hele ti-
den holdt fast på, at der i 
befolkningen er en stor 
interesse for kirken. 
F.eks. når journalister 
har bedt ham kommen-
tere, hvorfor det i de sid-
ste år er blevet mere in at 
stå frem som kristen. Så 
har hans svar gået på, at 
man snarere kan undre 
sig over, at kirke og 
religion ikke har været 
interessant i det seneste 
par generationer.

- Det er en fuldstændig 
tåbelighed at tro, at man 
kan holde så stærke 
kræfter som religion 
nede, lyder det fra den 
nye biskop.

Som altså kun har et 
fritidsjob som præst at 
trække på. når det gæl-
der hverdagene - og søn-
dagene - i præstegårde 
og på prædikestole.

Netop det har hans 
modkandidater fremhæ-
vet som et stort minus. 
Mens andre har svært 
ved at tackle den lidt ar-
rogante og bedrevidende 
holdning, som også er en 
del af personen Jan 
Lindhardt.

Hvordan alt dette for-
enes i arbejdet i Roskilde 
bispegård, kan kun 
fremtiden vise.

Udnævnelsen gælder 
fra 1. juli. Søndag den 29. 
juni bispevies Jan Lind-
hardt i Roskilde Domkir-
ke. (ch-r)
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