Festival

PÅ SPORET AF RETFÆRDIGHED
Helsingør torsdag d. 21. april til onsdag d. 18. maj 2022

Programmets forside gengiver Maerten van Heemskercks billede af den
romerske gudinde Justitia (fra 1556)
retfærdighedsbegrebet personificeret ved en kvinde med bind for øjnene og et sværd i den ene hånd og en
vægt i den anden.
Altså en forståelse af retfærdighed
som inkorporeret i den menneskelige
livsverden. Med den blinde retfærdighed, der uvildigt søger at bringe
vægtskålene i balance og med sit
sværd sørger for, at retfærdigheden
sker fyldest.

Festival

PÅ SPORET AF RETFÆRDIGHED
Helsingør torsdag d. 21. april til onsdag d. 18. maj 2022

Et samarbejde mellem Helsingør Domkirke,
Kulturværftet, Sct. Mariæ Kirke, Helsingør Teater og
Galleri Orange.
Festivalen foregår i Oxernes Kapel i Helsingør
Domkirke, Laxmandssalen i Vor Frue Kloster, Lille
Scene på Kulturværftet, Helsingør Teater og Galleri
Orange i Nordhavn.
Det er gratis at deltage i festivalens
programpunkter, undtaget film og teater.

Indledning
I mange samtaler er vi kommet
til at tale om retfærdighed, ganske enkelt fordi den viser sig at
være grundlæggende og afgørende for vores gudsforståelse
og vores livs- og selvopfattelse.
Man kan ikke komme udenom
retfærdigheden. Hverken den
enkelte, et fællesskab eller det
større samfund kan klare sig
uden, og dens modsætning,
uretfærdigheden, koster meget
liv i enhver forstand.
Retfærdighed er noget relationelt, som optræder mellem
mennesker eller instanser, og
den afgøres eller aflæses i forhold til en bagvedliggende tanke,
orden eller lov. Men den er også
indlejret i kroppen som en dyb
længsel eller nødvendighed. Den
udspiller sig synligt og mærkbart
i forhold til både en ydre og indre
lov, og lov er her en samlet
beskrivelse af ”det rette”.
Den rette færd, den retfærdige
livsmåde og handling i livets
mangfoldige og nuancerede
situationer, hvordan finder vi
den? Og hvad betyder det for

andre og for os selv, at vi handler
ret? Hvad pejler vi efter, når vi
søger retfærdighed?
I bibelske, teologiske, samfundsmæssige, institutionelle, juridiske
og litterære foredrag, i film, teater og musik vil vi samle os om
disse vigtige spørgsmål.
I den jødisk- kristne tradition er
retfærdighed afgørende. I Gud,
mellem Gud og mennesker og
mellem mennesker. Ligesom
syndsbevidsthed fylder, gør tanker om retfærdighed det også,
og vi kan ikke – i vores kristne
kultur – tænke over tro, identitet,
skyld, og ret adfærd udenom
disse begreber. Hvordan forholder den kristne forståelse af
retfærdiggørelse ved tro sig f.eks.
til dette? Og hvilke redskaber
giver den jødisk-kristne tradition
os til at leve retvendte og med
frimodighed?
Hvordan udfolder retfærdighed
sig i det juridiske og politiske
system? Kan den samme handling være både retfærdig og
uretfærdig? Den kan i hvert fald
se ud på én måde for ét menneske og anderledes for et andet.

Det er det, der bl.a. viser sig i forholdet mellem nåde og ret, hvor
nåde er i overensstemmelse
med Guds retfærdighed, men
ikke nødvendigvis med den juridiske retfærdighed eller med min
retfærdighedsfølelse. De forskellige måder at tale om retfærdighed på ophæver ikke hinanden
og behøver ikke at bekrige
hinanden.
Det er aldrig uskyldigt at kaste
sig ud i kampen for retfærdighed, selvom det kan være nødvendigt. Kampen kan vise sig at
have omkostninger, også for retfærdigheden. Og det kan vise
sig, at tørsten efter retfærdighed
kan være blandet med andre
motiver, f.eks. hævn.
I vores samtaler har vi som
nævnt lagt mærke til, at vi har et
eksistentielt behov for at forholde
os til retfærdighed, men også at

den unddrager sig en fuldstændig beskrivelse og kan være
svær at fastholde.
Sammen med jer vil vi gerne på
sporet af retfærdigheden og
inviterer derfor til denne festival
med håbet om, at vi alle bliver
klogere på og mere bevidste
om retfærdighedens rødder,
substans, nødvendighed og
nuancer.

Velkommen!
Kirsten Grønbech
tidl. sognepræst, Sct. Mariæ Kirke
Johannes Hecht-Nielsen
tidl. borgmester
Kirsten Winther
sognepræst, Helsingør Domkirke

Torsdag den 21. april kl. 19 - 21
Oxernes Kapel, Helsingør Domkirke

Indledningsforedrag:
På sporet af retfærdighed...
Sognepræst Kirsten Winther

I åbningen af festivalen går vi til
bibelen for at se på tekster, som
bredt og højt giver os indtryk og
billeder af retfærdigheden.
Vi tager den grundlæggende byggesten retfærdighed op i hænderne for at få øje på, hvor den taler
med, og hvad den bærer og gør
godt for i sin sammenhæng.
Retfærdighed, ligesom sandhed
og kærlighed, snor sig som farvede tråde gennem hele bibelen og
spiller en stor rolle for både jøder
og kristne. Og som noget vi kæmper for at finde og også for at
fastholde.
Jeg vil gennemgå 10 karakteristiske tekster fra evangelierne,
paulusbrevene, profeterne, salmerne, Jobs bog og Mosebøgerne,
som hver for sig kaster lys på retfærdigheden. Guds, menneskets
og den mellemmenneskelige.

Søndag den 24. april kl. 19 - 21
Laxmandssalen, Vor Frue Kloster

At være retfærdig og handle retfærdigt:
Om guddommelig og menneskelig retfærdighed i
de gammeltestamentlige profetbøger
Lektor em., Ph.d. Else K. Holt

I Det Gamle Testamente udtrykker
retfærdighed grundlæggende, at
noget er i overensstemmelse med
verdens orden, sådan som den er
skabt af Gud. Retfærdighed er altså
en tilstand. Men retfærdighed er
også noget dynamisk, en magt, der
aktivt skaber og omformer virkeligheden, så den bliver retfærdig.
Gud er grundlæggende retfærdig,
men også mennesker kan være det
eller må stræbe efter at blive det, for
at kunne handle retfærdigt og derved medvirke til at gøre
verden mere retfærdig. Retfærdighed er derfor heller ikke primært et
åndeligt begreb, men en praktisk
handlemåde.
Foredraget vil belyse sider af retfærdigheden fra den enkle, juridiske til
håbet om den (næsten)
eskatologiske.

Tirsdag den 26. april kl. 19 - 21.30
Film – Lille Scene, Kulturværftet

»Retfærdighedens ryttere«
af Anders Thomas Jensen fra 2020

Pris: 75 kr. Unummererede siddepladser
Billetter: https://kuto.dk/program/retfaerdighedens-ryttere
Billet kan også købes i Kulturværftets reception

»Retfærdighedens ryttere« er på
en gang et absurd drama, hvor
blodet sprøjter, og en gennemført,
sort komedie. Filmen emmer af
temaer omkring livets store
spørgsmål: hvornår er vi styret af
tilfældigheder, skæbne og meningsløshed – og hvad er retfærdighed, når alt kommer til alt?
Militærmanden Markus må tage
hjem til sin datter, da hans kone
dør i en togulykke, der ligner en
tilfældighed, indtil nørden Otto
regner sig frem til, at nogen må
stå bag, og at der er tale om et
attentat. Sammen med to tosseumulige excentrikere indleder de
en jagt på sammenhæng og
mening i en eksplosion af groteske

replikker, primitiv barnlighed og
vanvidsdrama.
»Det er akkurat så vanvittigt, som
det lyder. Blodet sprøjter, mens
skuddene hyler. (…)« Samtidig fortæller ”Retfærdighedens ryttere”
en elegant historie om, at vi ikke
kan styre skæbnen”
(Jyllands-Posten)
”En af de mest dybtfølte, underholdende og mesterligt konstruerede fortællinger om menneskets
higen efter mening, jeg har set i
dansk film”. (Soundvenue)
Der vil være en kort introduktion
før visningen og efterfølgende en
debat om filmens temaer.

Onsdag den 27. april kl. 19 - 21
Oxernes Kapel, Helsingør Domkirke

Ånd, kors og kærlighed

Fhv. universitetslektor Lone Fatum

Retfærdighed er for Paulus
Guds væsen og virkemåde.
Ved at lade Kristus dø på korset i stedet for syndere, har han
gjort det muligt for syndere at
opnå retfærdiggørelse og
frelse ved tro på Kristus og
hans døds betydning. Dåb til
Kristus er for Paulus en åndelig
forvandling, som ophæver
syndens og dødens magt; det
sætter den døbte i stand til at
leve retfærdigt uden synd og
kræver, at det sker i form af
næstekærlighed. I sin fortolkning af Kristustro tænker
Paulus dualistisk om modsætningen mellem kød og ånd.
Eskatologisk om at leve i de
sidste tider inden Kristi genkomst til dom. Og etnisk grænseløst om fællesskabet i Kristus
mellem alle troende uanset
race, status og køn.

Fredag den 29. april kl. 19.30 -20.30
Teater - Toldkammeret, Store Sal

”Kære far – et sidste farvel”, Limbus Teater
Med Ulver Skuli Abildgaard og Ulla Abildgaard
Pris: 50 kr. Billetter købes på:
https://www.helsingor-teater.dk/kaere-far/

Rå og poetisk forestilling om
menneskelig afmagt og skyld.
En familiefar flygter hjemmefra i
forsøget på at forstå, hvorfor
hans voksne datter har begået
selvmord. I et mareridtsagtigt
virvar af følelser og vrede, forsøger han at retfærdiggøre sig, da
hans afdøde datter pludselig
vågner op i hans bevidsthed.
Forestillingen er baseret på et
virkeligt selvmordsbrev, og sætter fokus på selvmord og selvmordsforsøg, der hvert år berører
30.000 danskere.

En
grotesk og
musisk kommentar
til jagten efter identitet og
mening.

Mandag den 2. maj kl. 19 – 21
Laxmandssalen, Vor Frue Kloster

Er demokratiet retfærdighedens styreform,
og er begrebet demokrati foreneligt med
kristendom og folkekirke?
”Hvor der er ånd, er der frihed”, siger
Cand.jur., tidl. Minister
Paulus. Demokratiet må være konBirthe Rønn Hornbech
fessionsløst og skal sikre åndsfrihed
for alle. Grundloven skelner ikke
mellem mand og kvinde, kristen eller muslim, for Grundlovens frihedsrettigheder gælder enhver. Magtdelingen mellem regering, Folketing og
uafhængige domstole sikrer retsstaten. For foredragsholderen er
den Lutherske skelnen mellem Kejserens Rige og Guds rige imidlertid
den helt nødvendige forudsætning
for et verdsligt demokrati som retfærdighedens styreform.

Hvis det verdslige regimente overskrider grænsen for sin magtudøvelse, må det kirkelige regimente
presse de verdslige magthavere
tilbage på egen banehalvdel.
Eller med Grundtvig: Staten skal ikke
blande sig i hjertesager.

Torsdag den 5. maj kl. 19 – 21
Oxernes Kapel, Helsingør Domkirke

Folkekirkens formelle struktur og retfærdighed
Biskop Peter Birch, Helsingør Stift

Den kristne kirke, også folkekirken, bygger på en fundamental uretfærdighed: Alle får det
samme – alt – uanset forudsætninger, baggrund, kompetencer og status. Fællesskabet
udgøres ikke af ligesindede,
men af ligedannede.
Folkekirken er et særligt fællesskab, der ikke kun er defineret af dem, der er med, men
også af dem, der ikke er med
(endnu?) og den omverden,
kirken indgår i, må forholde sig
til og har en stemme i.
Retfærdighed handler om ret
færd. Men hvordan færdes
folkekirken ret i forhold til medlemmerne, ikke-medlemmerne og samfundet?

Fredag den 6. maj kl. 19 – 21
Laxmandssalen, Vor Frue Kloster

Blev Gud rystet af jordskælvet i Lissabon i 1755?
Slots- og sognepræst
Sigurd V. Stubbergaard

Vi befinder os midt i oplysningstiden.
Optimismen blomstrer, fremskridtet
hersker. Men ud af intet skælver
undergrunden nær Lissabon, huse,
kirker og byer styrter i grus i det, der er blevet kaldt ”den første moderne
katastrofe”. Og ud af murbrokkerne, i efterskælvet, rejses en diskussion på
tværs af Europa om, hvorvidt Gud, den almægtige og gode Gud, kunne
stå bag ødelæggelserne? Skælver Guds retfærdighed, er Guds grund
rystet?
Foredraget vil trække hovedlinjerne frem i det teologiske og filosofiske
landskab, der rejser sig efter jordskælvet, og som peger direkte ind i den
tidløse diskussion, som selv Job fra Det Gamle Testamente kæmpede
med: Hvis Gud er god, kærlig og almægtig, hvorfor findes der så
ødelæggelse og ondskab?

Søndag den 8. maj kl. 15 – 17
Film - Lille Scene, Kulturværftet

”En lille film om kunsten at dræbe”
– af Krzysztof Kieslowski, Polen 1988
Pris: 75 kr. Køb billet her:
https://kuto.dk/program/en-lille-film
Billet kan også købes i
Kulturværftets reception
”En lille film om kunsten at dræbe”
er Kieslowskis internationale gennembrud i 1988. Filmen er en rå og
realistisk skildring af, hvordan en
ulykkelig og forkrampet ung mand
slår et helt uskyldigt menneske
ihjel, hvorefter han selv i form af en
dødsstraf bliver slået ihjel af samfundets bødler. En ung idealistisk
jurist kæmpede for hans liv. Filmen
handler således om retten til liv,
om retfærdighed og manglen på
mening og menneskelig moral.
Fortalt i en gulgrønlig tone, blottet
for koreografi og æstetisering
på en måde, der skaber en stærk
følelse af en grim virkelighed, er filmen et enkelt og upoleret indlæg
omkring dødsstraf.

”Det er dødens ansigt, der tynger
os og gør os alle skyldige. Fortiden
er aldrig forbi, den gennemtrænger nutiden, for den består af en
serie små tilfældigheder, der fortsætter med at bestemme vores
skæbne”. Sådan siger Kieslowski,
der i alle sine film har interesseret
sig for sammenhængen mellem
skæbne, tilfældighed og vilje.
Filmen bliver introduceret af sognepræst Kirsten Winther og filmredaktør Barbara Scherfig inden
visningen, og efterfølgende er der
debat om filmens temaer.

Mandag den 9. maj kl. 19 – 21
Oxernes Kapel, Helsingør Domkirke

Dåb, nadver og retfærdighed
Prof. em., dr.theol. Bent Flemming Nielsen

Reformatoren Martin Luther
mente, at der er to forskellige
begreber om retfærdighed i spil,
når vi taler om kristendommen:
Guds retfærdighed og menneskets.
Endvidere hævdede han, at
ganske meget afhænger af, at
de to former for retfærdighed
ikke blandes sammen. Men de
skal forstås i forhold til hinanden. Foredraget vil belyse, hvad
der menes med de to former for
retfærdighed og samtidig knytte til ved kirkens sakramenter,
dåb og nadver.

Onsdag den 11. maj kl. 19 - 21
Laxmandssalen, Vor Frue Kloster

Er jura baseret på retfærdighed eller
traditionel overlevering?
Prof. em., dr.jur. Hans Gammeltoft Hansen

Mange retsregler er ”tekniske”
ordensregler eller spilleregler. Det
afgørende er, at der er en regel,
ikke hvad den går ud på. Men for
de fleste retsregler er det naturligvis selve indholdet der er
afgørende.
Og hvad bygger dette indhold så
på? Vi vil gerne tro at det bygger
på retfærdighed. Men hvad er
retfærdighed? Vi kan alle tale
med om retfærdighed; men taler
vi om det samme?

Og hvilken rolle spiller traditionen
for indholdet af retsreglerne?
Udspringer reglerne af en overleveret, men måske mere eller
mindre forældet kultur? Eller
ændres de hurtigt således at de
afspejler skiftende strømninger i
samfundet?
Og neden under alt dette ligger
så det helt grundlæggende
spørgsmål om forholdet mellem
ret og moral.

Mandag den 16. maj kl. 19 – 21
Oxernes Kapel, Helsingør Domkirke

Retfærdighed hos Dostojevskij
Historiker, dokumentarist og radiovært
Christoffer Emil Bruun

Dostojevskijs nok mest berømte karakter Rodion Raskolnikov studerer jura. Alligevel overbeviser han sig selv
om, at det vil være en rigtig
handling at slå en ondskabsfuld pantelånerske ihjel. Retfærdigheden er fuld af paradokser hos den store russiske
forfatter, som selv blev dømt
til døden for politisk aktivitet i
sin ungdom og sad i fangelejr
i Sibirien blandt mordere og
kriminelle. Siden skrev han
om retfærdighed, synd, skyld
og samvittighed som ingen
anden.
Christoffer Emil Bruun har
siden sin ungdom været optaget af Dostojevskij og har
de sidste år rejst i fodsporet
på romanen Brødrene Karamazov sammen med oversætter Marie Tetzlaff.

Onsdag den 18. maj kl. 19.30
Koncert - Helsingør Domkirke

ORGELKONCERT
Musik af Dietrich Buxtehude og
Hans Matthison-Hansen
Orgelprofessor Ulrik Spang-Hansen

Ulrik Spang-Hanssen er orgelprofessor ved Det jyske Musikkonservatorium og har haft en
omfattende koncertvirksomhed i hele Europa, USA og Sydamerika. Han medvirker på
mere end 60 CD-indspilninger,
heriblandt er hans indspilning
af Buxtehudes samlede orgelværker særligt anmelderrost.
Ved siden af sit virke som professor og koncert-organist er
han også en ivrig jazz-musiker
i mange forskellige sammenhænge. Denne aften kan man
blandt andet høre ham spille
musik af to danske komponister; Dietrich Buxtehude og
Hans Matthison-Hansen.
Efter koncerter bydes på en
forfriskning i Oxernes Kapel,
hvor der også bliver mulighed
for at møde aftenens solist.
Koncerten afslutter festivalen.

Lørdag den 23. april - 14. maj
Udstilling - Galleri Orange

Kirsa Andreasen
- en ny stjerne på kunsthimlen
Kirsa Andreasen er uddannet på
Kunstskolen i Vic, Katalonien, og studerede 8 år i Vic og Barcelona. I
Spanien lagde hun grunden til sin
karriere.
De fleste af hendes værker indeholder natur, et landskab, en skov eller
en sø. I disse landskaber er der indmalet personer, som er vist med et
flertydigt udtryk, der spænder fra
glæde til alvor. Vi kommer ind i en
verden, hvor det er op til os at mærke “talen” i billederne og komme i
dialog med os selv.
Kirsa Andreasens billeder er nærværende og levende, med et udtryk
som er helt unikt. Hendes udtryk er
tidløst, ægte og personligt. Billederne gør sig ikke til, men står stærkt
og taler til os i et sprog, der langsomt som bølger kommer til os og

vækker erindringer og drømme,
som uudtalt er i os.
Hun viser os i sine værker en hudløs
følsomhed. Værkerne bliver bygget
op med mennesket placeret i naturen. Den natur, som er det vigtige
element i hendes værker. Mennesket indgår som et element i naturen, som kan mærkes som både
helende og givende for de indbyggede figurer. Figurerne er næsten
alle så følsomme, at dele af deres
kroppe er så gennemsigtige, at man
ser den livgivende natur gennem
kroppene. Der er i kroppenes og øjnenes udtryk og poseren et ønske
om at blive set, forstået og retfærdigt behandlet. Denne kommunikation, som sker i en følsom og fin
dialog med beskueren, giver muligheden for, at vi og kunstneren kan
bevæge os videre i livet.

Kunstner Kirsa Andreasen

