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Af Per Vibskov Nielsen, provst for Nørrebro Provsti
  
For over 20 år siden var jeg menighedsrådsformand i Eliaskirken på Vesterbro Torv i København, 
hvor jeg søsatte et projekt med Filosofisk Salon. Det blev nogle fine aftener med flot fremmøde og 
god debat.
Dette koncept har jeg efterfølgende taget med videre, efter jeg blev præst blandt andet i købstaden 
Store Heddinge på Stevns, hvor der var salon i præstegårdens tre stuer en suite. Efter jeg i 2015 kom 
til Nørrebro, har jeg videreført de filosofiske saloner i mit sogns flotte lokale midt i cafémiljøet på 
Sankt Hans Torv.
I den filosofiske salon skal der være højt til loftet og plads til tankerne, når store begreber og selve 
den menneskelige eksistens stilles på højkant og diskuteres. Netop med adressen på Sankt Hans Torv 
midt imellem cafeerne Pussy Galores og Sebastopol kan det også give mindelser om miljøet på Café 
Les Deux Magots i Paris, hvor Sartre, Camus og de Beauvoir holdt hof i sin tid.
 
 

»Selv om det lyder af meget, så kan alle være med, når vi for eksempel 
har taget fat i temaerne fra DR’s dramaserie Herrens Veje eller temaet 

Skam inspireret af den norske TV-serie med samme navn.«
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Filosofisk salon er en mulighed for at slippe hverdagens sædvanlige trummerum og lade tankerne 
flyve højt. Selv om det lyder af meget, så kan alle være med, når vi for eksempel har taget fat i te-
maerne fra DR’s dramaserie Herrens Veje eller temaet Skam inspireret af den norske TV-serie med 
samme navn, når fornuftige folk som professorerne Dan Zahavi, Niels Chr. Hvidt og Poul Behrendt 
har reflekteret over dette almenmenneskelige begreb, der også har betydelige bibelske konnotationer.
Eller når den lokale billedhugger og professor ved Kunstakademiet Hein Heinsen fører os ind i sin 
tænksomme bogskulptur Trinitetsmaskinen, eller reformatoren Martin Luther anskues som filosof af 
professorerne Ole Thyssen og Camilla Sløk.
 

Sådan gør vi
Konceptet er enkelt. Efter et kortere oplæg ved aftenens gæst er der pause med lidt vin og ost, og 
således godt forsynet begynder debatten så. Det er tilladt at bringe alt på banen, men jeg har som 
bestyrer af salonen bestræbt mig på at knytte kommentarerne til aftenens emne. Og når debatten så 
toner ud, slutter vi, dog senest efter to timer. Der er desuden i den seneste sæson indført brugerbeta-
ling på 50 kr., hvilket tilsyneladende har været med til at forøge fremmødet!
Filosofisk Salon skaber debat, refleksion og eftertanke på baggrund af oplæg fra eksperter indenfor 
eksistentialisme, æstetik og etik, og for mange legitimerer dette, at man har og bevarer en tilknytning 
til sin folkekirke.
Hvad gør man så, hvis man ikke befinder sig i umiddelbar nærhed af et universitet og dermed har en 
hær af eliteforskere i sognet? Så inddrager man i stedet tænksomme personligheder, såsom en jurist, 
en agronom eller skolelærer med noget indsigtsfuldt på hjertet, eller det kan også være nabosognets 
teolog.


