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Pligt og omsorg er en undersøgelse af, hvordan den kristne kulturarv og den lutherske teologi 
har præget vores forestillinger om autoritet, socialt ansvar, pligt og arbejdets betydning. Bogen 
er et argument for, at nutidens opfattelse af, hvad samfundet skal, og hvad den enkelte skal, af 
ligestilling og kønsnormer og af ret og pligt kun kan forstås tilbundsgående i et historisk 
perspektiv, som også rummer en kristen kulturarv. 
 
Overalt i det danske samfund er der spor af kristendommen. Kirkerne er synlige i det danske 
landskab og bybillede. De fleste betaler kirkeskat, præsterne er statslige embedsmænd, alle skal – 
uanset trosretning – have deres børn skrevet ind i kirkebøgerne, og kalenderåret har en lang 
række kirkelige helligdage. Alligevel er mange ikke opmærksomme på, hvordan kristendommen og 
navnlig lutherdommen har præget det moderne danske samfund. 
 
Kirken og den lutherske tro har historisk spillet en betydeligt større rolle for den danske 
befolkning, end den gør i dag. Pligt og omsorg viser, hvordan den kristne kulturarv og luthersk 
teologi har præget det danske samfund på områder, vi ikke umiddelbart forstår som religiøse. Og 
bogen giver baggrunden for vores forestillinger om autoritet, socialt ansvar, pligt, arbejde, fattige 
og omsorg. 
 
Det moderne danske samfund har lutherske rødder – rødder, der har givet næring til vores 
forståelse af velfærdsstatens grundprincipper om sociale ydelser, gratis uddannelse, ligestilling og 
familiepolitik. På den måde bidrager bogen til en dybere forståelse af danskernes tillid 
til velfærdsstaten. 
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