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Livskraft

I dialog med Svend Bjergs teologi

Christine Johannessen-Henry, Susanne Gregersen, Søren Holst 
og Elof Westergaard

Livskraften, der stråler ud af Svend Bjerg og hans brede teologiske forfat-
terskab, må være slående for enhver, der kender og læser ham. Som liden-
skabelig tænker og teologisk dogmatiker har han fået stor betydning ikke 

alene inden for en snæver teologisk kreds, men for en bred skare inden for og 
uden for uddannelsesinstitutioner i Skandinavien, hvor hans forfatterskab fl it-
tigt læses. Essentielt for forfatterskabet er de mangfoldige måder, hvorpå Bjerg 
i bund og grund forholder sig til, hvad det vil sige at tro. Den teologi, som han 
udfolder, er helt tæt på livet; den tager afsæt i og udtrykkes gennem hverdagserfa-
ringer – i intens interaktion med den teologiske tradition. I den forstand er Svend 
Bjerg brobygger mellem åbenbaringsteologi og erfaringsteologi. Det er gennem 
menneskers levede liv, at det bibelske sprog udlægges, idet han fortolker Luther, 
Grundtvig og andre ældre og nyere teologiske klassikere. Idet Svend Bjerg bru-
ger livet som ‘Den hellige Skrift’, henter han teologi alle steder, uanset om det 
sker med udgangspunkt i eksistentielle temaer, bibelsk litteratur, skønlitterære 
værker, refl eksioner over sansning, etik, medicin, pædagogik eller homiletik. På 
selvstændig og original vis bevæger Svend Bjergs forfatterskab sig gennem disse 
og andre temaer fra en position i den narrative teologi til et landingspunkt i er-
faringsteologien. Inspirationskilderne til Svend Bjergs teologi er mange, men der 
er ikke tvivl om, at blandt andre Eberhard Jüngel, som han var elev hos, sætter 
spor i fortolkningerne – ligesom også elevtiden hos Regin Prenter samt omgan-
gen med de andre store Aarhusteologer (K.E. Løgstrup, Johannes Sløk og P.G. 
Lindhardt) har præget forfatterskabet.

En passioneret sprogtone sammen med et rigt billedsprog slår med stor kraft 
igennem i Svend Bjergs skriftlige arbejder – ligesom dette også er kendetegnende 
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for ham i samtaler, undervisning og debatter i diverse fora. Svend Bjerg skriver 
banebrydende og solide dogmatiske fremstillinger, men forfatterskab og mundt-
lig formidling rækker langt ud over dogmatikken. Han åbner lige så originale, og 
til tider også kontroversielle, perspektiver på blandt andet pædagogik, medicinsk 
etik, homoseksualitet og fi ktion – for blot at nævne nogle områder. Karakteri-
stisk er det, at Svend Bjerg hele vejen igennem forholder sig teologisk til de em-
ner, som han skriver om. I de senere år har Svend Bjerg tillige fremtrådt som ‘kir-
kerevser’ og talsmand for det almene præstedømme, hvor han går efter tabuer og 
ømme tæer. Kritikken af en bispe- og præstekirke er uden omsvøb: Svend Bjerg 
er og bliver antiborgerlig. Alt i alt er bredden i forfatterskabet af imponerende 
spændvidde og omfang. Som bibliografi en bag i bogen afslører, er det blevet til en 
stadig strøm af bøger og artikler på alle niveauer igennem godt fyrre år af Svend 
Bjergs nu halvfjerdsårige lange liv. 

Med til optagetheden af livet, som den kommer til udtryk hos Svend Bjerg i 
spritklare formuleringer, poetisk tale og med humoristisk alvor og ironi, hører 
ligeledes hans varme lune, smittende latter og den mangel på selvhøjtidelighed, 
som han også er kendt for. Dette kom blandt meget andet til udtryk ved en af 
Svend Bjergs utallige og fyldte forelæsninger på Det Teologiske Fakultet i Kø-
benhavn, hvor Svend Bjerg var lektor gennem tredive år (– efter forudgående 
godt 20 år med studier, forskning og undervisning i Aarhus og udlandet, samt 
en doktorgrad ved Det Teologiske Fakultet i Aarhus). En student spurgte “Hvad 
mener du med det, du sagde, om at ....”, og efter en ikke helt kort tænkepause 
sagde Svend Bjerg, “Det véd jeg ikke – men jeg syntes, det lød godt”. Hvor skarp 
Svend Bjerg end kan være i nogle sammenhænge, har han den menneskelige, pæ-
dagogiske sans, der tager hensyn til både studenternes nysgerrighed, usikkerhed 
og lærelyst.

At så mange, teologer som lægfolk, med udtalt interesse har læst og fundet stor 
inspiration i Svend Bjergs forfatterskab, er bidragene i denne bog et beskedent 
udtryk for. Emnerne, som bogen er inddelt i, afspejler nogle af de overordnede 
temaer, der viser sig gennem hele eller dele af hans forfatterskab. Selv om artik-
lerne i bogen spænder vidt, kan de på ingen måde tilgodese Svend Bjergs indsats 
og betydning på talrige felter. Formålet har i stedet været at give ordet frit til 
bidragyderne med henblik på at udfolde små som store punktnedslag i Svend 
Bjergs forfatterskab, og i Bjerg’sk ånd lade liv og tro udfoldes i samtale og debat.




