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FORORD

Titlen på forsiden siger, hvad bogen her drejer sig om, nemlig tro og erfaring
eller tro som erfaring, og det er et tema, der blev forkætret i 1920’erne af den
dialektiske teologi, som fyndigt slog fast, at troen påbyder os at leve livet i ste-
det for at opleve det. At leve eller opleve, det er et umuligt alternativ. Hvem
kan leve uden at opleve? Opleve uden at leve? Og hvorfor i øvrigt sammen-
blande oplevelse og erfaring? Det er jo to forskellige ting. Siden hen har teo-
logien åbnet sig for erfaringerne, ja, man taler ligefrem om en empirisk ven-
ding i teologien. Vi lever i en erfaringskultur, hvor erfaringen er kongevejen
til virkelighed. Men stadigvæk står der meget tilbage at lære, fx at der findes
erfaringer, hvori Gud finder sted eller steder, erfaringer af nyt liv. 

Troen er en levende erfaring, der bevæger os til mere liv, måske også mere
liv end vi kan tåle, og derfor hegner vi det ind af regler: leveregler og trosregler,
moralske normer og sociale værdier. Når vi har svært ved at tåle troens merliv,
kan det skyldes, at de bibelske ord for gudserfaring nok går ind i sind og krop,
men ofte véd vi ikke rigtig, hvad ordene betyder. Selve ordet Gud kan eksem-
pelvis forekomme os helt fremmed, samtidig med at det ikke er til at komme
udenom, når det går op for os, at livet er større, end vi først antog. Vi hænger
på ord, hvis mening vi ikke kan greje, og det kan virke belastende.

Troen velsigner os med mere liv, når vore daglige livserfaringer rykker ind i
det bibelske sprogfelt, for så ser vi, at der er mere i skabelse end i fødsel, mere
i synd end i skyld, mere i barmhjertighed end i medlidenhed, mere i opstan-
delse end i dødeopvækkelse, mere i evighed end i tid og mere i tro end i tillid.
Troen bevæger os til mere liv, ja troen er den konstante bevægelse fra gudser-
faring til livserfaring. Og denne bevægelse finder sted midt i livet, ikke i be-
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gyndelsen eller ved slutningen, men midt i vore hverdagserfaringer, som troen
velsigner med mere liv. 

Måden at tro på er afgørende. Hvis tro skal være ret tro, er det ikke gjort
med at bekende, hvad man tror på; man må også blive bevæget af det, man
tror. Den levende tro forandrer vort liv, ja, troen er i selve sit væsen livsforny-
ende, den giver os overskud, nye livsmuligheder. Sådan set giver troen os mu-
lighed for at blive en anden, det vil sige et nyt menneske, der ikke er dømt til
at spille en forud fastlagt rolle til ende. Tro indebærer et rolleskift, en erfaring
af at blive som ny. Det er dog langt fra givet, at vi føler noget behov for at blive
som nye. Først efter at troen er kommet til os, og vi står med det ene ben i
paradis, véd vi for alvor, hvad det kommer an på: et nyt og rigere liv.

For at beskrive vore livserfaringer tyr jeg jævnligt til skønlitteraturen. Når
man fortæller om sine erfaringer og gør dem til genstand for eftertanke, så
genopstår det daglige liv jo som litteratur, men jeg bruger litteraturen for livets
og ikke for litteraturens skyld.

I bogens første kapitel gør jeg rede for, hvad tro er som erfaring, og her tager
jeg udgangspunkt i en dansk, grundtvigsk tradition for at drive erfaringsteo-
logi. De tre følgende kapitler undersøger under hver deres synsvinkel – nyska-
belse, mulighed og genbeskrivelse – erfaringen af det nye liv. Her kredser jeg
om mit emne, mere labyrintisk end lineært, og forsøger således at komme på
højde med troserfaringens egen kompleksitet. Det sidste kapitel giver et ek-
sempel på, hvordan troens erfaring fuldbyrdes i salmesang.
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I .  ERFARIN G

Tag dig i agt, og pas godt på, at du ikke glemmer,
hvad du har set med dine egne øjne; det må ikke

også dig af minde, så længe du lever. Fortæl det til
dine sønner og sønnesønner, fortæl om den dag,

da du stod for Herren din Guds ansigt ved Horeb
(5 Mos 4,9f)

Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har
hørt, det, som vi har set med vore øjne, det,

som vi betragtede og vore hænder har rørt ved:
livets ord – og livet blev åbenbaret, og vi har
set det og vidner om det og forkynder jer det

evige liv
(1 Joh 1,1f)

Erfaring står i høj kurs nu om stunder. Tiden råber navnlig på egne erfaringer,
som kan give os en fornemmelse af at være herre i eget hus, dér hvor vi hører
til og føler os hjemme. Nogle taler om en vending mod selvet eller subjektet,
hvis rette element er de autentiske erfaringer. Alligevel sporer jeg en vis ten-
dens til, at man gør sig hurtigt færdigt med erfaringen, for hurtigt. Ordet og
begrebet erfaring er mangetydigt og yderst komplekst, men egentlig ikke sær-
lig kompliceret. Derfor skulle det være ligetil at sige, hvad erfaring er. I 1960
skrev H.-G. Gadamer: “Begrebet erfaring forekommer mig – så paradokst det
end klinger – at høre til de mest uafklarede begreber, som vi besidder” (Gada-
mer 1965:329). Siden da er der fulgt en strøm af filosofisk og teologisk litte-
ratur om erfaring, herunder fejden mellem Yale-skolen (Frei 1974; Lindbeck
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1984) og Chicago-skolen (Tracy 1981): om erfaring er bestemt af sproget, el-
ler om der gives et før-sprogligt fundament for al menneskelig erfaring. 

Den teologiske luft dirrer af utålmodighed. Førhen lærte vi at tænke på tysk,
og det skulle helst gå langsomt for at være grundigt. Jo langsommere des bed-
re. I dag tænker alle på deres bedste skoleengelsk eller rettere på amerikansk,
tværfagligt og pædagogisk, og der er fart over feltet, men det går ud over erfa-
ringen, som kræver rolig eftertanke. Og selve begrebet erfaring har langt fra
udtømt sine ressourcer. Jeg vil derfor slå bremserne i og tålmodigt blive ved
sagen. Der er jo nok af uløste problemer. Det kunne fx være, at begrebet erfa-
ring er så domineret af stivnede tankemønstre, at det har vanskeligt ved at
åbne vor tids erfaringer. Enhver teolog véd, hvor svært man har ved at lokali-
sere en ægte tale om Gud i vor kultur. Hvor finder den sted? I hvilke erfarin-
ger? Vanskeligheden kan komme af, at vore gængse forestillinger om erfaring
bevæger sig i for snævre tankebaner.

Jeg vil forsøge at indkredse et sammenhængende begreb om erfaring. I lyset
af en sådan erfaring tror jeg, at hævdvundne teologiske modsætninger brydes
op. Men i øvrigt vil jeg afholde mig fra de store programerklæringer, som
gjaldt det om endnu engang at søsætte en ny teologi. Jeg tror, det lønner sig
at begynde forfra, skønt det kan være svært at se, hvor en erfaring begynder.
Min undersøgelse er ikke tænkt teologihistorisk, men systematisk-teologisk,
kort sagt dogmatisk. For dog at åbne problemfeltet teologihistorisk vil jeg ul-
trakort skitsere tre stationer for erfaringen, en bibelsk, en reformatorisk og en
nutidig station. Skitsen vil samtidig demonstrere, hvor vigtigt det er at være
opmærksom på erfaringshorisonten. En erfaring står aldrig alene, den står i en
kontekst eller en horisont, som har afgørende indflydelse på, hvordan erfarin-
gen skal forstås.

1. Erfaringshorisonten

Mit indledningscitat fra 5 Mos 4,9f viser, at erfaringer gøres ved selvsyn.
Oversættelsen af 1992 har ganske vist moderniseret vendingen, “hvad du har
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set med egne øjne”, så den nu lyder, “hvad du selv har oplevet”. Men det er
en svækkelse af den oprindelige, hebraiske tekst, som forbinder erfaring med
øjnene: at tage noget i øjesyn. Hvad du selv har set, kan du regne med. Med
få ord tegner teksten omridset af en erfaringslære. Ved selvsyn grundlægges en
erfaring, og den skal både erindres (“det må ikke gå dig af minde”) og fortælles
(“til dine sønner og sønnesønner”). Erfaringen bygger bro mellem fortid
(“den dag, du stod for Herren din Guds ansigt”) og fremtid (efterslægtens
gentagne fortælling). Ingen erfaring uden erindring og fortælling, der begge
holder den erfaring i live, som de udspringer af.

Mit andet citat fra 1 Johannesbrev 1,1f spiller på en større skala af sansnin-
ger, som alle bidrager til sikker erfaring. Genstanden for erfaringen er “livets
ord” eller med andre ord, Jesus, Guds søn. Ham har “vi” set og hørt (de to
fjernsanser) og rørt ved (følesansen, en af de tre nærsanser). Øjne og ører og
hænder har været i aktion, og den deraf følgende erfaring indebærer som før
nævnt både fortid (“vi … vidner om det”) og fremtid (“vi … forkynder”). Der
er mere i den johannæiske erfaring (“det evige liv”) end i den deuteronomisti-
ske erfaring (“så længe du lever”). Der er en evighed til forskel.

Men ellers går det samme tema igen hos begge, nemlig at erfaring betyder
vished via sansning. Erfaringen bygger på de naturlige sanser, ikke på nogen
ekstraordinær sjette sans. Hverdagen åbnes for Guds “dag”. De erfarne har set
Gud på bjerget eller Gud i Jesus. Men som sagt hæfter jeg mig mest ved den
sansede vished i den bibelske erfaring af Gud.

Jeg vil dernæst opholde mig et øjeblik ved Martin Luther, som har præget
den sentens, at alene erfaringen kan gøre et menneske til teolog. Sola … expe-
rientia facit theologum1. Baggrunden for denne formulering er utvivlsomt Lu-
thers optagethed af såvel mystikkens som hverdagens erfaring. Fra at have en
perifer position i skolastikken indtager erfaringen nu en central plads. Dens
opgave er at bringe de eksklusive teologiske topoi – sola scriptura, sola fide,
solo verbo og solus Christus – ind i livserfaringen. Kun dér – sola experientia
– hører de hjemme. Sådan set forbinder Luther liv og lære. Bibelen skal læses
med livserfaringen; troen kommer til den, der sidder med livet i hænderne.

1 Luther 1967: WATR 1; 16, 13 (Nr. 46, 1531); jf. Luther 1883ff: WA 25: 106,
25-28; Ebeling 1975: 10ff.
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Ordet skal gå én til hjertet, og Kristus vil forvikle sit liv i mit. Uden liv ingen
kristendom.

Her vil jeg nøjes med denne ene påmindelse: at den reformatoriske erfaring
lægger største vægt på livet i hverdagen. Livserfaringen er det element, hvori
troen lever og ånder.

Tager vi for det tredje et spring op til vor egen tid, så befinder vi os for alvor
i en erfaringskultur, som sætter lighedstegn mellem erfaring og virkelighed. Er-
faringen er kongevejen til realiteternes verden. Erfaringen ejer en selvindlysen-
de autoritet. Det epokalt nye er imidlertid, at begrebet om erfaring snævres
ind, nogle vil sige, at det præciseres. Jeg tænker navnlig på den empiriske er-
faring, som i modsætning til den bibelske erfaring kun accepterer den sans-
ning, der kan efterprøves metodisk. Alligevel flimrer billedet, for det er, som
om erfaringsbegrebet halter til to sider, enten i empiristisk retning eller i en
spiritualistisk new-age-lignende retning. Enten håndfast realisme eller en mo-
saikpræget åndelighed. Dermed kommer livet i den sansede hverdagserfaring
under pres, det taber teologisk terræn, og det til trods for, at den daglige erfa-
ringsverden udgør den vigtigste horisont for, hvad det kommer an på i livet.
Det er inden for denne erfaringshorisont, mine egne overvejelser over erfarin-
gen udspiller sig. 

Nu kan man også tydeliggøre horisontens rolle ved at følge den ene og sam-
me erfaring op gennem tiderne. Tingene hænger jo sammen. At vished er et
kendetegn på den bibelske erfaring, at liv er central for den reformatoriske er-
faring, og at det erfarede ses som indbegrebet af virkelighed i vor tid, alt dette
er sikkert nok, men selvfølgelig kan de forskellige erfaringstegn krydse nogle
epokale grænser. Når det sker, skifter tegnene på erfaring gerne betydning,
alene fordi erfaringshorisonten er en anden. 

For blot at anføre ét eksempel: vished. Som bibelsk erfaring er vished funde-
ret i synets sans, som man tror uden forbehold, blot der er tale om at se med
egne eller med troens øjne. Sanserne taler deres tydelige sprog.

Men i reformationstiden får erfaringshorisonten en mere skeptisk og sub-
jektiv karakter. Luther kritiserer skeptikeren Erasmus for at mangle glæde ved
assertio, som er et begreb om vished, der har Helligånden som garant, en vis-
hed, som gerne trodser al usikker livserfaring. Dette siges i en spidsformule-
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ring i De servo arbitrio, 1525: “Helligånden er ikke skeptiker; hverken tvivl el-
ler blotte meninger har den skrevet os i hjertet, men bindende udsagn [asser-
tiones], som er mere sikre og faste end livet selv og al erfaring” (Luther 1966:
Bd. 3; 100, 31ff). Vished er mere end omskiftelige “meninger”. En lignende
kritik retter Luther tre år senere mod de såkaldte sværmere, subjektive ånder,
som helst vil erstatte indstiftelsesordene ved nadveren med deres egen tekst, et
skift fra “dette er Jesu legeme og blod” til “dette betyder Jesu legeme og blod”,
fra hoc est til hoc significat. I Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis fra 1528 på-
peger Luther da, hvor fatalt det vil være, hvis nadverteksten, selve trosgrund-
laget er uvist. “Thi teksten må jo være én og enfoldig og have en eneste sikker
mening, hvis den klart skal begrunde en sikker [tros]artikel” (Luther 1966:
Bd. 3; 354, 20f). Erfaringen af vished er begrundet i en klar og enfoldig tekst
under inspiration af Helligånden. 

Atter skifter horisonten, når vi ankommer til vor egen tid, som kort sagt læg-
ger mere vægt på sikkerhed end på vished. Her har empirismen sat dagsorde-
nen med et krav om, at vished skal være funderet i en verifikation, hvor man
med sikkerhed kan angive betingelserne for, at noget er sandt.

Hermed har jeg tegnet omridset af en ret så sammensat og skiftende pro-
blemhorisont, hvor erfaringen af vished forankres i henholdsvist synets sans,
en klar tekst og empirisk verifikation, men som sagt mener jeg, at hverdagen
er den afgørende horisont, hvis man vil forstå de grundlæggende livserfarin-
ger.

I det følgende vil jeg samle mig om livs- og troserfaringen i en dansk kon-
tekst. Vi behøver nemlig ikke gå over åen efter vand, for der findes en markant
dansk teologi, som trækker dybe erfaringsspor. Jeg vil forsøge at rekonstruere
denne danske erfaring, og herunder vil jeg med omhu præsentere nogle nøg-
lecitater, som i hvert tilfælde er omdrejningspunktet i tankegangen.
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2. Dansk erfaringsteologi

Grunden til en særlig dansk erfaringsteologi blev lagt af N.F.S. Grundtvig
(1783-1872), og i hans kølvand fulgte folk som Otto Møller (1831-1915) og
Jakob Knudsen (1858-1917). De to sidst nævnte var begge erklærede grundt-
vigianere, men også meget kritiske partigængere på den konservative fløj. En-
delig vil jeg placere K.E. Løgstrup (1905-1981) i samme tradition, selv om
han påstod, at han kun havde andenhånds kendskab til Grundtvig, nemlig
gennem Kaj Thaning, hvis tolkning han tog til sig som sin egen. Senere har
det vist sig, at Løgstrup helt sikkert har læst Grundtvig i det grundtvigsk-tide-
hvervske Brokonvent. Hvorom alt er, så hører K.E. Løgstrup til selskabet ved
at have videreført den erfaringsteologiske arv fra Jakob Knudsen (Bjerg 1984)
– og således også traditionen fra Grundtvig. Jeg vil i det følgende foretage
punktnedslag i hovedværker af de fire nævnte teologer.

N.F.S. Grundtvig
Grundtvig lagde det filosofiske fundament til et erfaringsbegreb i tidsskriftet
Danne-Virke fra årene 1816-19,2 og det teologiske hus stod færdigt med hans
dogmatik, Den christelige Børnelærdom fra årene 1855-61 (Bjerg 2002: 27-38).

Erfaring er for Grundtvig en kilde til al erkendelse. Det optager ham særligt
i Danne-Virke, hvor han definerer erfaring som følger: 

Erfaring, siger Folket, er, hvad man, naar man bruger sin Forstand, samler
med Aarene, og hvad man endnu ikke har erfaret det har man ikke heller
ret lært at kiende … det er en forstandig Fatning af bestemte Indtryk, hvil-
ket netop vil sige det Samme, som at man maa faae at føle hvad man skal
lære at kiende (Grundtvig 1817: Bd. 2, 35f).

2 De vigtigste artikler er følgende: “Om det philosophiske Aarhundrede” og “Om
historisk Vidskab”, begge i Danne-Virke, Bd. 1, henholdsvist s. 107-130 og 218-
290; “Om Videnskabeligheds Forhold til Erfaring og sund Menneske-For-
stand”, Bd. 2, 16-48; “Om Aabenbaring, Konst og Vidskab”, Bd. 3, 210-298.
En skematisk oversigt over indholdet af Danne-Virke findes hos Christensen
1998: 150-164.
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Her slår Grundtvig fast, at al erfaring beror på forstand. Der findes ikke sådan
noget som en ureflekteret erfaring. Men til gengæld er kilden til erfaring før-
refleksiv, når den flyder i form af følelse. Rejsen til erfaring følger en bestemt
rute, som ikke kan vendes om. Denne rute løber ifølge Grundtvig ad to spor,
som ender i henholdsvis en indre erfaring, forbundet med vished, og en ydre
erfaring, der skænker sikkerhed. Vished beror på fortolkning, sikkerhed på be-
vis. Og således opsummerer Grundtvig sagen: 

Det er endelig vist at til en fuldstændig indvortes Erfaring, der ene kan give
Vished, hører Eenstemmighed af Forestilling, Følelse og Forstand, ligesom
der til en fuldstændig udvortes Erfaring, der ene kan give Sikkerhed, hører
Eenstemmighed mellem de tilsvarende Sandser: Syn, Hørelse og Haand-
Følelse (Grundtvig 1817: Bd. 2, 43).

Al erfaring har således sit udspring i de receptive evner: fantasi (forestilling),
der aktiveres i syn, og følelse, der hænger sammen med hørelse. Først derpå
følger den mere aktive del: forstand, som er i familie med håndfølelsen. Jeg
kan ikke helt gennemskue, hvorfor Grundtvig lige præcist parrer følelse med
hørelse og forstand med følesans. Man kunne vel også forbinde følelse med fø-
lesans. Ægteskabet mellem fantasi og syn forekommer derimod indlysende.
Her viser Grundtvig sig som en afgjort anti-romantiker. Fantasien er nemlig
ikke ‘romantisk’ skabende; den er ikke en lampe, som kaster sit lys på virke-
ligheden. Den er ikke et rov, hvorved mennesket detroniserer Gud som ska-
ber. Tværtimod, fantasien er skabt; den er som skabt til at modtage syner, som
kommer til os udefra. Sagt med Grundtvigs egne ord:

At see er ikke nogen Gierning af Seeren, men en Sandsning; ikke Speilet
men Gienstanden, eller rettere den som skabde dem og deres Forhold, giør
Synet (Grundtvig 1817: Bd. 3, 262).

Som årene går, forskyder Grundtvigs interesse sig fra erfaring som resultat af
forstand til erfaring som følge af fantasiens og følelsens interaktion med virke-
ligheden. Grundtvig fokuserer altså på erfaringen i dens begyndelse. Han tyr
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til en fast formel for at udtrykke den gådefulde begyndelse, og selv om forme-
len varieres med tiden, så udkrystalliserer den dog en verbal ikonografi, der er
basal for Grundtvigs teologi. Som sagt, fantasi og navnlig følelse går forud for
forstand. De tre følgende citater viser, hvor tro Grundtvig er mod sine én gang
vundne indsigter, og hans pointe er den, at erfaring ikke uden videre opstår
ved forstandens rette brug, eftersom forstanden selv er et produkt af følelse.

… da Begrebet kun er Følelsens Forklaring (Danne-Virke; Grundtvig 1816:
228).

Forstand er nemlig ikke andet, end Følelse der bliver sig selv klar, og det
bliver den kun ved at afpræge sig i en tilsvarende Gierning, som viser hvad
den var (Nordens Mythologi, 1832; Grundtvig 1943: 57).

Vi forstaar aldrig meer af et Liv, end vi selv har oplevet (Den christelige Bør-
nelærdom; Grundtvig 1944: 93).

Man kan sige, at den tydeligste formulering af erfaringens genesis står i My-
thologien, hvor det med rene ord hedder, at forstand er følelse, som forklares
begrebsligt, efter at have bevirket en historie. Her argumenteres der erkendel-
sesteorisk for erfaringens fødsel i følelsen. 

Børnelærdommen lancerer i stedet en hermeneutik: forklaring afløses af for-
ståelse (“vi forstaar”), mens følelse erstattes af oplevelse (“vi selv har oplevet”).
Grundtvig forklarer ikke, hvorfor han skifter sprogbrug, han formulerer bare
løs, helt optaget af den sag, der ligger lige for. Vi kan imidlertid se, hvordan
han baner vej for en ny sondring, eftersom oplevelse er noget andet end erfa-
ring. Og det er nok heller ikke tilfældigt, at han forbinder ‘oplevelse’ med ‘liv’
(“et Liv … vi selv har oplevet”). Grundtvig polemiserer i Børnelærdommen
imod alt det døde, som klæber ved det skrevne ord og ved en mekanisk ind-
læring af kristendom. Heroverfor står den faste forbindelse mellem oplevelse
og liv. Der er alene liv i troen, når den opleves.
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Erfaring er forstand, citerede jeg Grundtvig for at sige.3 Men hvilken for-
stand? Grundtvigs svar i Danne-Virke lyder: vidskab! Og det er en hverdagser-
faring, der består i visdom, som gør os kloge på livet.4 Vidskab er sund men-
neskeforstand. Modsat videnskabelighed, som giver os sikker viden på et be-
grænset livsområde, stræber vidskab mod en omfattende tolkning af
virkeligheden. Sand vidskab forbinder nemlig den enkeltes erfaring med men-
neskeslægtens. Den sigter på helhed. 

En lignende form for helhedstænkning dukker op i Børnelærdommen, hvor
den apostolske trosbekendelse forstås som “et kiernefuldt Udtog … af Guds
evangeliske Raad” (Grundtvig 1944: 41). Dette troens ord er et reflekteret
sammendrag af den samlede evangeliske historie, den treenige Guds historie
med sin skabning. Trosbekendelsen opregner kun det vigtigste, det saliggø-
rende. Sådan set kan troens helhedserfaring sammenlignes med vidskabens
helhedserfaring. Begge udspiller sig også i hverdagens erfaringer. 

I Danne-Virke siger Grundtvig lakonisk, at “al sand menneskelig Vidskab
maa være historisk” (Grundtvig 1817: 42). Det betyder, at vidskab står for en
foranderlig og strengt midlertidig erkendelse, som vi først ved historiens ende
får en endelig forklaring på. Noget lignende gælder trosbekendelsen i Børne-
lærdommen. Denne bekendelse opsummerer nok en serie saliggørende histori-
er, men deres dybere mening går først op for os i det lange løb, når vi fusione-
rer dem med vores egne livserfaringer. Dette er en proces, der tager tid, en
vækst mod livets endelige forklarelse ved tidernes ende. Indtil da præges troens
og håbets og kærlighedens erfaring af en vis midlertidighed; de er stationer på
livets vej. Man kunne måske sige, at mens Danne-Virke betoner hverdagserfa-
ringens foreløbighed, den midlertidige vidskab, som dog giver vished, så fyl-
der Børnelærdommen denne vished med et særligt indhold, “Følelsen af Guds-
Freden” (Grundtvig 1944: 120), der ledsager den rejsende i tro hele livet igen-
nem. Der er indre fred i at vide sig omfattet af en ydre guddommelig historie,
trosbekendelsen ved dåben.

Lad mig kort opsummere Grundtvigs begreb om erfaring. Al erfaring har sit
udspring i fantasi og følelse og fører til forstand på livet, det vil sige en vidskab,

3 Jf. Grundtvig 1817: Bd. 2, 35f.
4 Jf. Grundtvig 1816: 110ff og 1817: 37-45; Bjerg 2002: 32.




