
   Presten i populærkulturen 

Kirken den er et gammelt hus, synger vi i en Grundtvig-salme. Presterollen er 

eldre, og kirken har ikke monopol på den. Presterollen er en kulturell figur som 

gjenfinnes en rekke religioner og samfunn. Det er ingen overraskelse at Jung 

knyttet presten til arketypene. Det er en figur formet av nedarvede kulturelle 

forestillinger som kirken påvirker og påvirkes av, men som kirken ikke har 

kontroll over. I urkirken og i reformasjonen unngikk man samtidens betegnelser 

for «prest» (hierevs, sacerdos, priester) fordi mange av de etablerte 

oppfatningene av prester ikke passet. I 2019 skulle man gjerne tro at samfunnet 

var for sekulært til å vie presterollen noen særlig interesse, men artiklene i denne 

utgaven av NNK vitner om det motsatte. 

Populærkulturen presenterer oss i dag for en rekke presteskikkelser. De 

portretteres i dramaserier og humorserier på TV, i dataspill, popmusikk og 

gatekunst, i kiosklitteratur og spillefilmer. Kulturelle minner bearbeides. Nye 

kulturelle forestillinger skapes. På disse ulike kulturelle arenaene reforhandles 

oppfatninger og formes inntrykk, som tas med ut i virkeligheten av de som 

møter prester og som selv er prester. I dette nummeret av NNK skal vi dykke 

ned i populærkulturen og utforske noen av disse fremstillingene. Hva sier de om 

synet på presterollen, om samfunnets syn på religion, og om det å være 

menneske på søken etter mening i 2019? 

Dette er et interessant og morsomt prosjekt for dets egen del. Men det er også 

relevant fra en profesjonsetisk synsvinkel, i den forstand at prester er avhengige 

av omdømme og allmenn tillit i utøvelsen av tjenesten. Presterollens standing i 

kulturen skapes av personlige erfaringer, men påvirkes også av kulturelle 

faktorer en ikke rår over: sekularisering, endrede autoritetsoppfatninger og 

kollektive bilder av religion. Her er populærkulturens framstillinger og 

tolkninger viktige tidsvitner. 

Populærkulturen er dessuten av betydning for teologiens egen del. I sin bok 

Understanding Theology and Popular Culture (2005), hevder Gordon Lynch at 

sekulariseringen gjør studiet av populærkultur stadig viktigere for teologien, 

fordi den synes å ta over noe av den rollen kirken tidligere har hatt som kilde til 

meningsskaping: «the rapidly declining rates of church attendance means that 

there is a reasonable case for examining whether popular culture is now 

replacing more traditional forms of religion as a source of community and 

meaning and a medium for encountering transcendence.» (Lynch, 30). Om 

Lynch har rett, er det grunn til å tro at populærkulturens funksjon som erstatning 



for religion, særlig vil vise seg hvor den behandler tradisjonelle religiøse temaer 

og figurer som presterollen. 

I dette nummeret brukes populærkultur om det felles miljøet og de praksisene og 

ressursene som karakteriserer i dagliglivet i et gitt samfunn, men også en gitt 

periode. Populærkultur har med massekultur og med trender i denne å gjøre. 

Artiklene er derfor primært orientert om samtidsuttrykk, med hovedfokus på 

materiale fra de siste tyve årene. Vi har dessuten tilstrebet bredde i 

materialtilfanget. På forsiden er Dolks «Priest» gjengitt med tillatelse av 

kunsteren, et motiv han opprinnelig malte på en vegg i Torggata i Oslo i 2009. 

Vi har også fått tillatelse av tegneren Tor Bomann-Larsen til å trykke hans 

karikaturtegning av bispekollegiet, «Gruppebilde med rangle», opprinnelig 

trykket i Morgenbladet den 1.mars 2019. De første artiklene tar for seg film og 

TV-serier. Først ut er Ole Andreas Holens tekst om Paul Schraders film First 

Reformed (2018), en film som handler om en reformert amerikansk 

menighetsprest som gjennomgår en dyp krise. Deretter skriver regissør Anne 

Kjersti Bjørn om den danske dramaserien Herrens veier, hvor hun gjør rede for 

seriens ulike prestekarakterer og kommenterer måten de er konstruert på fra en 

filmskapers perspektiv. 

Ole Andreas Holen går så inn i den danske seriens andre sesong, hvor han gjør 

en teologisk, religionspsykologisk drøfting av temaene sorg og gudsbilder i 

tilknytning til de ulike prestekarakterene. Denne delen av magasinet avrundes av 

Nils Jøran Riedls oppsummerende perspektiver på presteframstillinger i 

nordiske filmer og TV-serier. Deretter følger en tekst om kiosklitteratur av Rolv 

Nøtvik Jakobsen, en tekst om den unge presten Anette Bergfoss som tidligere 

har stått på trykk i St. Sunniva og her trykkes med tillatelse av forfatteren. 

Deretter forlater vi portrettene av konkrete prester i faktiske kirkesamfunn, og 

går over til Kristofer Sjølies undersøkelse av presteskap i videospill. I 

videospillenes verdener møter vi konstruerte presteskap i konstruerte religioner. 

Like fullt identifiserer Sjølie en relativt skarp religionskritikk og 

autoritetskritikk, myntet på vår egen samtid, i spillenes fremstillinger av 

presteskap. 

Siste del av magasinet retter søkelyset mot popmusikk. I denne delen bidrar 

undertegnede med en artikkel om prestemotiv i norsk hiphop og rap-musikk, en 

tekst som undersøker hvordan prestemotivet brukes som kilde til både 

identitetsdannelse og autoritetskritikk, i et knippe låter fra perioden 1991 til 

2019. Til slutt gjengir vi med tillatelse teksten «Theologians» av det 

amerikanske rockebandet Wilco, som Steinar Ims har skrevet en utdypende 

kommentar til. 



NNKs magasin serverer denne gang altså en bred palett tekster, som spenner fra 

TV-seriers portretter av så alt for menneskelige lutherske prester i velkjente 

miljøer, via dataspills kreasjoner av presteskap i utenomjordiske verdener, til 

popmusikkens generaliserte framstillinger av teologer og prestefigurer. På hver 

sin måte avdekker tekstene noe av populærkulturens uttrykk for meningssøken, 

syn på religion og forestillinger om prester i vår tid. Sammen med en aldri så 

liten spoiler alert ønsker vi deg et riktig godt dykk i populærkulturen. 
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