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Indledning

Christine Svinth-Værge Põder

Ingen anden teologisk retning har præget det 20. århundredes prote-
stantiske teologi som den dialektiske teologi. Som den dominerende 
teologiske strømning i mellemkrigstiden og frem til 1960’erne kom 
den til at sætte dagsordenen for skiftende generationer i Skandinavien 
og Tyskland. Også i det øvrige Europa prægede den reformerte og lu-
therske kirker, ligesom bevægelsen blev kendt i den anglo-amerikanske 
protestantiske verden under det tvivlsomme navn ‘neo-orthodoxy’.

Ved epokens slutning blev den dialektiske teologi det modbillede, 
som nye teologiske strømninger definerede sig i forhold til, samtidig 
med at teologer som Jürgen  Moltmann, Wolfhart Pannenberg, og i 
dansk teologi K.E. Løgstrup fortsat trak på væsentlige indsigter fra 
den. 

Men hvordan begyndte det? Og hvem var de ‘dialektiske teologer’, 
hvad drev dem, og hvad gjorde, at de selv blev en drivkraft – eller en 
anstødssten – for teologien i deres århundrede? Og ikke mindst: hvad 
kan den dialektiske teologis tanker bidrage med i vores århundrede – 
det 21. århundrede, som med sine opbrud i de globale magtstrukturer, 
krigen mod terror og økonomisk krise har fået en begyndelse, der i nog-
le henseender kan minde om den, det turbulente 20. århundrede fik?

Året er 1923. Tyskland er mærket af nederlagsstemning og økono-
misk krise i kølvandet på fredsslutningen og krigsskadeerstatningerne 
efter Første Verdenskrig. I dette sceneri udkommer det første nummer 
af Zwischen den Zeiten. Tidsskriftet og ikke mindst den kreds af yngre 
schweiziske og tyske teologer, der stod bag, vakte opsigt i det intellek-
tuelle Tyskland i form af både tilslutning og afvisning. Tidsskriftets 
stiftere var Karl Barth (1886-1968), Friedrich Gogarten (1887-1967), 
Eduard Thurneysen (1888-1974) samt udgiveren Georg Merz fra Chr. 
Kaiser Verlag, hvor tidsskriftet udkom. Efterfølgende kom Rudolf 
Bultmann (1884-1976 ) og Emil Brunner (1889-1966 ) til som en del 
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af inderkredsen 
og som de vigtig-
ste medforfattere 
i Zwischen den 
Zeiten.1

Deres program-
matiske afsked 
med den såkaldte 
kulturprotestan-
tisme, som havde 
forsøgt at tænke 
kristendom og 
kultur sammen i 

en syntese, er blevet set som teologiens svar på den værdikrise, der 
brød ud i samtiden, og som indbefattede et opgør med dens kulturop-
timisme på flere fronter, både i kunst, litteratur og videnskab. 

Den dialektiske teologi havde det til fælles med den samtidige ty-
ske Lutherrenaissance, at den satte gudstanken i centrum og trak på 
det reformatoriske tankegods om retfærdiggørelsen som omdrejnings-
punkt i forholdet mellem menneske og Gud. “Der fører ingen vej fra 
mennesket til Gud, men der fører desto sikrere en vej fra Gud til men-
nesket,” skriver Thurneysen i sit bidrag til det første nummer af Zwi-
schen den Zeiten (Thurneysen 1923, 51), mens Gogarten med Luther i 
hånden anklager den moderne tænkning for at se mennesket og ikke 
Gud som altings målestok (Gogarten 1923, 44). Men at Gud er men-
neskets målestok, betyder grundlæggende set, at mødet med Gud får 
karakter af krisis, dvs. dom. Artiklerne i Zwischen den Zeiten genspejler 
tidens krise, men overbyder den med henvisningen til den fundamen-
tale krise, mennesket står i over for Gud, som samtidig for forfatterne 
er teologiens krise. Hos Barth, som forinden havde vundet massivt ge-
hør gennem sine Romerbrevskommentarer fra 1919 og 1922, fortætter 
og krystalliserer denne krise sig i situationen, hvor præsten skal for-
kynde Guds ord. I stedet for at præsentere en udvej ud af denne krise-
situation, gør Barth krisen til udtryk for selve teologiens væsen (Barth 
1923, 5; 18). Når ethvert svar på spørgsmålet om, hvordan mennesket 
skal forholde sig til Gud, giver anledning til nye spørgsmål, bliver det 

1 Tidsskriftet blev grundlagt året før, i efteråret 1922.

Gogarten, Thurneysen og Barth 1922.
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vigtigere at anerkende teologien som det store spørgsmålstegn end at 
finde et svar (Barth 1922, 197-218). I den forstand kan man sige, at 
spørgsmålet selv bliver til svar. 

Ovenstående er et par eksempler på dialektikken i den dialektiske 
teologi. Dog var betegnelsen ‘dialektisk teologi’ ikke noget, den unge 
teologiske bevægelse omkring Zwischen den Zeiten selv brugte, men 
derimod en etiket, der blev sat på dem udefra. I hvert fald nævner 
Barth, at “navnet ‘dialektisk teologi’ fik vi hæftet på af én eller anden 
tilskuer endnu det samme år” (Barth 1933, 536-544, 536). 

At betegnelsen dialektisk – om end den kunne være rammende – 
ikke altid var positivt ment, viser bl.a. følgende ordveksling pr. brev 
mellem Rudolf Bultmanns kollega ved universitetet i Marburg, reli-
gionshistorikeren Friedrich Heiler og den svenske ærkebiskop Nathan 
Söderblom i sommeren 1924: 

Den unge tyske teologverden er for øjeblikket i en febertilstand: 
Barth, Gogarten, Emil Brunner i Zürich og min kollega Bultmann 
propagerer med lidenskab deres sælsomme dialektiske gnosticis-
me, som de betragter som ægte lutherdom. Jeg er meget bekymret 
for den tyske teologis fremtidsudsigter i den kommende tid. Jeg 
iagttager her bestandig de ødelæggende virkninger, som denne nye 
teologi anstifter.

Hvortil Söderblom svarer:

Det ville være vigtigt at høre noget om denne Barths retning. 
Hvornår kan vi mødes, så jeg kan blive underrettet? Kan De ikke 
skrive en kort artikel eller diktere én for Deres kone om denne 
‘Neue Theologie’? (Lange 2006, 344-345). 

Brevvekslingen mellem Heiler og Söderblom afspejler på anskuelig vis 
den virkning, fremkomsten af den dialektiske teologi fik. Det er ka-
rakteristisk, at denne “Neue Theologie” bliver betegnet under ét. Net-
op i opgøret med det hidtidige teologiske etablissement, som så til med 
uro og løftede øjenbryn, virkede bevægelsen i 20’erne som en samlet 
front. Kritikken af den hidtidigt toneangivende teologi for at udligne 
forskellen mellem Gud og menneske var noget af det, der forbandt teo-
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logerne omkring Zwischen den Zeiten. Det samme kan siges om deres 
forskellige forsøg på at hævde denne forskel som afgørende netop for at 
kunne tale om et forhold mellem Gud og menneske.

At der bag dette opgør var væsentligt forskellige forudsætninger, gav 
sig imidlertid udslag i den dialektiske teologis brogede og spændings-
fyldte virkningshistorie – eller virkningshistorier, for der er på ingen 
måde tale om en samlet og homogen strømning op gennem det 20. 
århundrede. Ikke blot de dialektiske teologers opgør med hidtidige 
teologiske retninger, men også deres indbyrdes opgør vandt genklang 
i det 20. århundredes teologiske positioneringer og fronter. Der er tale 
om forskelle i teologi, som allerede var erkendt i de tidlige år under 
samarbejdet omkring Zwischen den Zeiten, men som var accepteret 
som udtryk for en vis alsidighed i den nye teologi (dog skal et vittigt 
hoved have udtalt, at den dialektiske teologis anførere var lige så uenige 
som de kinesiske revolutionsgeneraler).2 Men med tiden blev forskel-
lene til principielle modsætninger, og i 1933 – foranlediget af den 
ændrede kirkelige situation i forbindelse med nazisternes magtoverta-
gelse – blev samarbejdet omkring Zwischen den Zeiten indstillet. Den 
umiddelbare anledning var i første række Barths brud med Gogarten 
(i forbindelse med dennes korte følgeskab med de tyske kristne, som 
sympatiserede med det nationalsocialistiske styre), og begivenheden 
indvarslede dermed den tyske kirkekamp, hvor præster og teologer, 
som opponerede mod naziregimet, dannede Bekendelseskirken og i 
maj 1934 – fortrinsvis under Barths penneføring – affattede Barmen-
erklæringen. Denne højst tilspidsede situation kom også til at præge 
den efterfølgende debat mellem Barth og Brunner om naturlig teologi. 
Disse opgør og deres eftervirkninger belyses i denne bogs bidrag fra 
forskellige vinkler.

Også i Danmark bærer den dialektiske teologis brogede virkningshi-
storie præg af disse indbyrdes modsætninger. I vid udstrækning er der 
tale om et parallelt paradigmeskift væk fra den dominerende idealisti-
ske teologi og vækkelseskristendom, som resulterer i et nyt teologisk 
og kirkeligt landskab med højst varieret topografi og påfaldende for-
skydninger. Et indledende og markant opgør fandt sted i 1924, da en 
udbrydergruppe fra Danmarks Kristelige Studenterforbund dannede 
Tidehverv. Først blev de omtalt som ‘barthianere’, men siden blev det 

2 Barth: “Abschied” i: Zwischen den Zeiten, 1933: 11, 536-544, 536-537.
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klart, at affiniteten til Bultmann og Gogarten var større end til Barth. 
Den såkaldt kirkelige barthianisme trak derimod i vid udstrækning 
på Brunners teologi. Den dialektiske teologis virkningshistorie har et 
komplekst forløb, hvor de teologer, der blev inspireret af den, i mange 
tilfælde senere vendte sig kritisk mod den. Fx havde K.E. Løgstrup 
(som bidragene om Bultmann og Gogarten i denne bog kommer ind 
på) sit udspring i Tidehverv. Han videreførte selvstændigt anliggender 
og indsigter fra Bultmann, Gogarten og Brunner i en dansk kontekst, 
men gjorde også op med Tidehverv og den dialektiske teologi og kri-
tiserede bl.a. Bultmanns eksistensteologi i sin sene metafysik. Regin 
Prenter indoptog som Barth-elev pointer og anliggender fra dennes 
teologi, men blev med tiden en skarp kritiker af både Barth og Bult-
mann. Dette er blot eksempler på, hvordan den dialektiske teologi har 
sat sit – mangefacetterede – præg på dansk teologi. Det er sket både 
direkte og indirekte og via både tænkelige og utænkelige kanaler. Det 
sidste gælder bl.a. Brunners danske virkningshistorie, som udover den 
direkte reception formentlig også har en mere praktisk side i sammen-
hæng med indflydelsen via Oxfordgruppe-bevægelsen, som slog igen-
nem i helt andre kirkelige kredse end Tidehverv. I dag er den dialekti-
ske teologi i sine forskellige afskygninger på spil – både på og mellem 
linjerne – når der eksempelvis debatteres præsters tro, Jesu opstandelse 
og Guds almagt. 

Denne bog er en indføring i den dialektiske teologi for en dansk kon-
tekst. Der er ikke tale om at dække “dialektisk teologi” i alle dens 
tænkelige variationer (man kan med en vis ret hævde, at også tidens 
øvrige teologiske positioner og grupperinger, fx Lutherrenæssancen, 
var udtryk for dialektisk tænkning, ja, at al teologi i én eller anden 
forstand må være dialektisk). Fokus i bogens bidrag er netop lagt på 
den oprindelige epokegørende kreds af teologer omkring Zwischen den 
Zeiten – Barth, Gogarten, Thurneysen, Bultmann og Brunner – som 
igangsættere af det 20. århundredes teologiske hovedstrømning. Gen-
nem Fem portrætter3 tegnes der her et billede af deres teologiske an-
liggender, deres opgør og afgørelser, deres samspil og modspil, deres 

3 Rækkefølgen her i bogen er den rækkefølge, hvori de publicerede i Zwi-
schen den Zeiten: Barth, Gogarten og Thurneysen i det første nummer i 1923, 
Brunner i 1924 og Bultmann i 1925.
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virkningshistorie – også i Danmark – og perspektiver for en nutidig 
teologi. 

Christine Svinth-Værge Põder behandler Barth og hans teologiske 
vej fra den tidlige kritiske teologi i gennembrudsværket Der Römer-
brief over opgør og afklaringsproces i kirkekampens tid og frem til 
teologien i det ufuldendte tolvbindsværk Kirchliche Dogmatik. Dialek-
tikken forstås her som en rød tråd – et kontinuerligt element, som mo-
dificeres og transformeres undervejs i forfatterskabet. Den tidlige og 
indimellem forkætrede teologi rummer blivende anliggender, men den 
er også, metodisk set, en avantgardistisk teologi, som først i forandret 
og fornyet skikkelse udfolder sit potentiale i det senere forfatterskab. 
Med Kirchliche Dogmatik finder den en form, som bevarer den kritiske 
begivenhedstænkning, men som er forankret i menighedens praksis og 
samtidig indeholder en universalistisk forståelse af forsoningen mellem 
Gud og menneske i Kristus. Ligesom Barths egen teologiske udvikling 
er hans danske virkningshistorie præget af opbrud og vendinger. Barth 
blev ikke skoledannende i Danmark, men efter at han havde været lagt 
på is i nogle årtier, er der siden firserne sket en tilnærmelse med blik for 
nye perspektiver – med Barth udover Barth.4

Eberhard Harbsmeier tegner et portræt af et komplekst teologisk 
livsværk: Gogarten er både den radikale modernitetskritiker i den tid-
lige dialektiske fase og en teolog, som viderefører den liberale teologis 
anliggender på modernitetens præmisser. Kontinuiteten kan sammen-
fattes med nøgleord som begivenhedstænkning, personalisme (Go -
garten trækker på indsigter fra Jeg-Du-filosofien hos Martin Buber og 
Ferdinand Ebner) og luthertolkning i snitfeltet mellem dialektisk teo-
logi og Lutherrenæssance. Men der er også tale om en ny begyndelse 
efter Gogartens politiske fejltagelse i 30’erne, som belyses i en længere 
ekskurs. Harbsmeier  ser dialektikken i Gogartens dialektiske teologi 
som kendetegnende for den udvikling, hvori den efter krigen udvik-
ler sig fra autoritetslængsel til en tanke om det myndige menneske og 
fra modernitetskritik til modernitets- og sekulariseringstænkning med 
den for Gogarten karakteristiske, kritiske skelnen mellem sekularisme 
(som det moderne menneskes selvdyrkelse) og en ægte sekularisering, 
som er en legitim konsekvens af kristendommen. Dette kommer til 

4 Fx i bidrag af Bent Flemming Nielsen, Hans Vium Mikkelsen og Chri-
stine Svinth-Værge Põder.



Indledning 

13

udfoldelse i efterkrigsfasens store værk Verhängnis und Hoffnung der 
Neuzeit (1953). I et afsluttende afsnit påvises Løgstrups affinitet til 
Gogartens sene tankeverden. 

Bent Flemming Nielsen kaster i sit bidrag lys over Thurneysen – et 
bidrag, som samtidig giver et tidsbillede af perioden og af udviklin-
gen af den dialektiske teologi med den religiøse socialisme som bag-
grund for opgøret med den liberale teologi. Ikke mindst præsenteres 
på anskuelig vis de dialektiske teologers virkningshistorie i Danmark i 
20’erne – og deres egen oplevelse af den. Denne er dokumenteret i den 
omfattende brevveksling mellem Thurneysen og Barth, som Nielsen 
trækker på og ad den vej gengiver Thurneysens blik på Danmark i 
forbindelse med en foredragsrejse til Det Kristelige Studenterforbunds 
sommermøde på Nyborg Strand i 1925. Her får vi samtidig et indtryk 
af Eduard Geismar som overgangsfigur og indledende formidler af 
den dialektiske teologi. Thurneysen har som repræsentant for ‘firmaet’ 
Barth-Thurneysen dermed spillet en vigtig rolle i tilblivelsen af Tide-
hverv, som ganske vist i fremstillinger af Tidehvervs historie er gået 
relativt upåagtet hen. Men Thurneysen udviklede også en selvstændig 
teologisk profil som praktisk teolog fra omkring 1930, udtrykt i Die 
Lehre von der Seelsorge (1946), der bl.a. med inddragelse af indsigter fra 
psykoterapien går på tværs af, hvad man ellers forbinder med praktisk 
teologi à la den dialektiske teologi.

Alister E. McGrath fra Oxford Universitet, som har udgivet den se-
neste monografi om Emil Brunner, har bidraget med en artikel om 
Brunner til denne antologi. Brunner var den af de dialektiske teologer, 
som var hurtigst til at udbrede kendskabet til den dialektiske teologi i 
England og USA, hvor han for det teologiske publikum følgelig kom 
til at stå som frontfigur for bevægelsen. Brunner er for eftertiden især 
blevet kendt for den berygtede debat med Barth om naturlig teologi: 
Brunner deler et stykke vej Barths kristocentriske og åbenbaringsteolo-
giske anliggende, men forfægter bestemte skabelsesteologiske pointer, 
hvorved han kommer på tværs af de principielle skel, der kendetegnede 
Barths ståsted i den daværende kirkekamp. Her behandles Brunners 
accenter og anliggender gennem hele forfatterskabet. Hans teologi er 
præget af kontinuitet. En rød tråd er interessen for apologetik i bred 
forstand: Dialogen med samtiden, filosofien og andre trosretninger er 
således et løbende anliggende, også i form af praktisk økumeni. Måske 



Christine Svinth-Værge Põder

14

mest afgørende er Brunners fokus på teologisk antropologi, som han 
bl.a. udfolder eksemplarisk i hovedværket Wahrheit als Begegnung fra 
1938. I sin relationelle og personalistiske forståelse af mennesket er han 
her – som Gogarten – inspireret af Jeg-Du-filosofien. 

Peter Widmann tager i sit bidrag om Bultmann udgangspunkt i 
spørgsmålet om, hvordan teologien holder sig klar af dilemmaet mel-
lem tro og viden, mellem en bevarende og en moderniserende tilgang. 
Den dialektiske teologi står som et forsøg på at komme overens med 
dette dilemma. I Bultmanns tilfælde sker det ved at udarbejde den 
eksistensforståelse, der er indeholdt i trosakten som en væsentlig del af 
denne. Forholdet mellem filosofi og teologi bliver dermed aktuelt – og 
Widmann afviser her, at Bultmann blot har fyldt et teologisk indhold 
ind i den filosofiske form, han forefinder hos Heidegger: I dette for-
hold spiller Bultmanns indoptagelse af retfærdiggørelseslæren en vigtig 
rolle. I “Welchen Sinn hat es, von Gott zu reden?” udfolder Bultmann 
troens forståelse i sammenhæng med Guds tilgivelse af synden og 
dermed af den altid forfejlede – om end uomgængelige – forforståelse. 
Denne opfattelse afspejler sig i synet på det nytestamentlige kerygma, 
som – altid radikalt nyt – udlægges i sammenhæng med den fortolken-
des selvudlæggelse. I Danmark er Bultmann nok den af de dialektiske 
teologer, som har haft den mest fremtrædende virkningshistorie: For 
en hel teologisk generation har han stået som netop indbegrebet af 
dialektisk teologi.

Den samlede teologiske indsats, der fandt sit historiske udtryk med 
udgivelsen af Zwischen den Zeiten, spreder sig således i forskellige ret-
ninger med alle de divergenser, der gør sig gældende i Barths, Goga-
rtens, Thurneysens, Brunners og Bultmanns teologiske historie med 
og mod hinanden. Teologihistorie og samtidsteologi hænger sammen: 
Bogens  mål er at skildre indsatsen og divergenserne og at forstå de 
anliggender, der bevægede disse fem teologer, og de temaer, som op-
tog dem – tidsbundne forhold, men også anliggender og temaer som 
i variationer gør sig gældende på tværs af vekslende historiske epoker. 
Bogen lægger dermed op til at opdage deres fodspor i et nutidigt teolo-
gisk og kirkeligt landskab – spor der løber på kryds og tværs og måske 
også kan vise sig at føre i nye, uforudsete retninger. 
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