
Det er et spørgsmål om ære, siger man. Vi griber til hashtags frem for duel-

ler, hvis nogen krænker vores ære i dag. Men hvordan vi undgår at krænke 

hinanden i vores efter sigende så frie samfund, er vi til gengæld slet ikke 

enige om. I kampen om æresnormer taster vi #metoo, alt imens vi jagter 

anerkendelse i alle fællesskaber fra lukkede Facebookgrupper til åbne møder 

i vuggestuen. Det er bare vigtigt at holde styr på, hvilke normer som gælder 

hvor. På Facebook tæller vi likes, mens vi skammer os, for der er ingen hæder 

i at stræbe efter de sociale point. I vuggestuen skaber det heller ikke respekt 

at aflevere et barn med feber og prikker. Træder vi ved siden af, er det ikke 

med æren i behold. April måneds Tænkepause om ære er en foræring til alle 

Tænkepause-læserne.

”Jeg er kommet baglæns ind i æresbegrebet, fordi 
jeg forsker i teologi. Fortællingen om den æreful-
de Guds nedværdigelse til menneske gjorde mig 
nysgerrig efter at undersøge ære som et grund-
fænomen ved menneskelivet.”

”Den aggressive adfærd, der giver mig respekt 
i en rockerklub, ville betyde omgående og yd-
mygende hjemsendelse fra onsdagskaffen i min 
mødregruppe. Men ære handler også om vores 
allerinderste fornemmelse af værdighed, som kan 
krænkes, og om skammen som et grundvilkår, som 
vi forsøger at dække over ved at jagte anerken-
delse og succes.” 
- Sasja Emilie Mathiasen Stopa
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Postdoc i systematisk teologi ved Institut på Kultur og Samfund, Aarhus Uni-

versitet. Hun har i sin forskning primært beskæftiget sig med Martin Luthers 

teologi både som noget, der fandtes engang, og som noget, der fortsat kan 

inspirere til tænkning om grundfænomener ved tilværelsen, som for eksem-

pel ære.
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