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Forord

I de nordiske lande har samfund, kultur og religion gennem mere end
1000 år været farvet af kristendommen. Det har sat sit præg på landene i
Norden. Selv om kirkernes institutionelle indretning og forholdet mellem
folk, kirke og stat ikke har udviklet sig identisk fra land til land, har de
nordiske lande mange træk til fælles. 

Gennem de seneste årtiers massekommunikation, globalisering og in-
ternationalisering er forholdene i Norden blevet endnu mere ensartede
indadtil og udadtil, i forhold til den øvrige verden. Men stadig er der om-
råder, hvor de nordiske lande synes at ligne hinanden mere, end de ligner
andre lande. Kristendomsforståelsen er et af dem. 

Men hvem kan sige, hvor kristendommen slutter og omverdenen be-
gynder, og omvendt? De forandrer sig i forhold til hinanden, og de er ofte
svære at adskille. Netop derfor giver det mening at spørge, hvordan kri-
stendommen og dens temaer skal forstås i forhold til samfund, kultur og
religion. Det spørgsmål er det bærende i denne bog, og vi stiller det ud fra
vores baggrund i Norden. Derfor har bogen fået undertitlen Nordiske teo-
logiske tolkninger.

Noget entydigt svar på spørgsmålet giver vi ikke. For også i Norden er
kristendom og kultur i dag præget af en pluralisme, der må komme til
orde i teologiens tolkning af kristendommen. I bogens kapitler kommer
kristen tro derfor til udtryk på forskellige måder. Et par kapitler formule-
rer kristendommen i almene termer (kapitlerne om håb og kærlighed),
mens andre giver prøver på, hvordan den kristne tradition kan udtrykkes
på forskellige måder i nutiden (kapitlerne om synd, forsoning og Ånd). 

Forskelligartede er også de kilder, som den teologiske refleksion benyt-
ter sig af. Sociologien (kapitlet om tro) og juraen (kapitlet om forsoning)
er en vigtig samtalepartner for teologien i dag. Det samme er naturviden-
skaben (kapitlet om visdom). Kunsten, arkitekturen og skønlitteraturen er
udtryksformer, som er tilgængelige for mange, og som inspirerer til nye
tolkninger af kristendommen (kapitlerne om Ånd, håb og synd). Hver-
dagserfaringen er yderligere en kilde for teologisk tænkning, som i dag
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udnyttes mere udtrykkeligt end tidligere, hvor en skarpere sondring mel-
lem “åndeligt” og “verdsligt” gjorde sig gældende (kapitlerne om tro, kær-
lighed og forsoning). Vi er overbevist om, at teologien har brug for, at res-
sourcer som disse bliver inddraget i kristendomstolkningen.

I moderne tid er det ikke kun kristendommens modstandere, der kriti-
serer kristendommen. Kritikken kommer også indefra, og dermed også fra
kristne teologer. I bogen er der eksempler på en sådan teologisk kritik,
som for blot nogle årtier siden næppe havde fundet indpas i en bog af den-
ne type. Samtidig har vi ønsket at give bogen, hvad man kan kalde et kon-
struktivt sigte. For en kritisk kristendomstolkning behøver ikke at lede
væk fra kristendommen, men er tværtimod nødvendig for at åbne nye veje
ind i den. 

Det nordiske viser sig i bogen på flere måder. Vi har allerede nævnt den
tætte relation mellem kristendommen og de nordiske landes historie, som
er en del af vores folkekirkelige arv. De kilder, vi anvender, er for en stor
del hentet i vore nærmeste omgivelser. Også friheden til at arbejde med
teologiske problemer uden kirkelige eller andre myndigheders indblan-
ding vil vi fremhæve som noget, der kendetegner landene i Norden. Ene-
stående er denne frihed ikke. Men den er så vigtig, at den fortjener at blive
nævnt.

Endnu et forhold gør denne bog til “nordisk teologi”, nemlig den enkle
kendsgerning, at forfatterne alle har hjemme i Norden. Men det gør os
ikke ens. I bogens kapitler taler forfatterne med hver deres stemme. Det
bidrager til kapitlernes forskellighed. Sådan må det være. For de, der for-
mulerer teologien, bør være til stede i det skrevne og ikke gemme sig bag
teksten. 

Bogen er blevet til i Nordisk Netværk for Kontekstuel Teologi, der som
en udløber af videnskabelige konferencer og forskeruddannelseskurser har
udgivet bøgerne Kontextuell livstolkning: Teologi i ett pluralistiskt Norden
(red. af Sigurd Bergmann og Carl Reinhold Bråkenhielm, Religio 43,
Lund: Teologiska institutionen 1994), Vardagskulturens teologi i nordisk
tolkning (red. af Sigurd Bergmann og Carl Reinhold Bråkenhielm, Nora:
Nya Doxa 1998), “Man får inte tvinga någon”: Autonomi och relationalitet i
nordisk teologisk tolkning (red. af Sigurd Bergmann, Nora: Nya Doxa 2001)
samt Makt i nordisk teologisk tolkning (red. af Sigurd Bergmann og Cristina
Grenholm, Relieff, Trondheim: Tapir förlag 2004, under udgivelse). Bo-
gen er en fortsættelse af dette arbejde. Efter de fire bogprojekter fandt vi,
at der var basis for at gå videre også med lærebogsgenren.

Nordisk dogmatik.book  Page 8  Monday, April 5, 2004  12:26 PM



Forord

9

Selv om den teologiske og religionsvidenskabelige undervisning er til-
rettelagt forskelligt ved universiteter og højskoler i Norden, ligesom også
fagbetegnelserne adskiller sig fra hinanden, indgår fagene systematisk teo-
logi og dogmatik alle steder i studiet. Bogen er skrevet med tanke på un-
dervisning i disse fag. Den er ikke tilrettelagt efter ét universitets studie-
ordning, men derimod sådan, at den vil kunne bruges i flere sammenhæn-
ge og på flere niveauer.

Bogen er ingen dogmatik i traditionel forstand. Den sigter på at inspi-
rere teologistuderende – og forhåbentlig også andre – til at give sig i kast
med den del af det teologiske arbejde, som den stadige nytolkning af kri-
stendommen er. Derfor svarer bogens disposition ikke til, hvad man vil
forvente af en dogmatik. Bogen behandler velkendte temaer: visdom, tro,
håb, kærlighed, synd, forsoning, Ånd og lovsang. Med denne emnerække
og med de mange tematiske forbindelser, der er mellem kapitlerne, dæk-
ker bogen centrale temaer i den kristne tradition. Registeret til sidst i bo-
gen kan vejlede den, der vil orientere sig om et tema på tværs af kapitlerne.
På lidt forskellige måder trækkes der linjer til de systematisk-teologiske
søsterfag. Nogle kapitler går i religionsfilosofisk retning, andre giver ind-
blik i teologihistorien, og atter andre berører etiske problemstillinger.

Bogen er opbygget sådan, at den reflekterer den kontekst, eller rettere:
de kontekster, som den er blevet til i. Metodisk set er kapitlerne skåret over
samme læst. Tolkningerne af og refleksionerne over bogens temaer tager i
hvert kapitel udgangspunkt i noget konkret (en erindring, en hændelse, et
stykke litteratur eller et kunstværk), som kapitlets tema særligt kan belyses
ud fra. Hvert kapitel følges af en litteraturliste og noter med samlede hen-
visninger og uddybende diskussioner. Både det faglige indhold, dispositio-
nen og fremstillingsformen har været indgående drøftet af forfatterne, og i
flere omgange har vi kritisk gennemlæst hinandens kapitler.

 �
Visdommen har en fremtrædende plads i klassisk filosofi. Men den
kristne tradition rummer en skepsis over for den menneskelige visdom.
Carl Reinhold Bråkenhielm skriver om den visdom, der kan fremstå som
dårskab. Hvordan kan vi på forsvarlig vis tage udfordringerne op fra de
spørgsmål, der ikke kan få et endegyldigt svar? Er det kun dåren, der kan
sige noget om de ting, vi ikke kan vide noget om? Ikke kun teologer må
arbejde med spørgsmål som disse. Eksempelvis rejser evolutionslæren det
spørgsmål, om livet har døden som forudsætning, og hvad det i så fald

Nordisk dogmatik.book  Page 9  Monday, April 5, 2004  12:26 PM



Forord

10

betyder. Er verden grusom, eller udtrykker tilværelsen hvedekornets lov
(jf. Joh 12,24), sådan at døden er bundet til selvhengivelsen som kærlighe-
dens forudsætning? Bråkenhielm mener, at visdom kan forstås som en for-
svarlig måde at forholde sig til eksistentielle spørgsmål på, især de
spørgsmål, der har at gøre med livets udsathed. Dem er vi nødt til at
besvare for at kunne orientere os i livet. Hertil giver teologien os hjælp.

Tage Kurtén har en anden opfattelse af fornuft og tro end den, Bråken-
hielm går ud fra. Kurtén mener ikke, at det går an at spørge, hvordan tro-
en passer sammen med menneskets fornuft. Selv om visdom ikke er helt
det samme som fornuft, ser de to kapitler forskelligt på disse ting. Ifølge
Kurtén er det typisk for det moderne menneske at efterlyse begrundelser
for, at noget kan holdes for sandt. Men den, der spørger efter disse grun-
de, befinder sig sandsynligvis uden for troen. Troen er nemlig en grundtil-
lid, som er der før alle spørgsmål. For så vidt er troen ikke noget, der kan
vælges. Troen er noget andet end det moderne menneskes ønske om at
gennemskue og beherske tilværelsen. Samtidig mener Kurtén, at også mo-
dernitetens menneske nærer en sådan grundtillid. Den er altså ikke noget
eksklusivt religiøst. Men troen kan ikke betragtes udefra. Den er en måde
at nærme sig virkeligheden på. Ligesom hos Bråkenhielm spiller nåden en
vigtig rolle hos Kurtén.

Også Kjetil Hafstads kapitel om håbet handler i høj grad om troen. Igen
stilles spørgsmålet om valget. Kan vi vælge at håbe? Hafstad lægger sig op
ad Løgstrups analyse af de suveræne livsytringer – dem, der kan siges at
vælde frem af sig selv. Håbet er en af dem. Det tændes på de mest ubegri-
belige tidspunkter. Men Hafstad mener også, at vi kan nå frem til et re-
flekteret håb, der ikke på samme måde beror på vore egne erfaringer af
håb, der blot vælder frem. Vi kan tage del i fortællinger, og vi kan selv for-
tælle. Slægtskrøniken giver håb til dem, der i den finder deres historie og
sammenhæng. De bibelske fortællinger kan af og til fungere som
slægtskrøniker. Bibelens tekster taler også om det håb, der vælder frem,
tegner en fremtid for dem, der hører fortællingen, og formidler Jesu for-
kyndelse om Guds rige. Hafstad understreger, at håb ikke kun handler om
fremtid. Håbet giver livsmod her og nu. Ofte er de fortællinger, der
grundlægger et håb, med til at forhindre, at håbet forvandler sig til fore-
stillinger om ens egen fortræffelighed og sejr. Hafstad tager afstand fra
forenklinger og alt for entydige fortællinger.

Cristina Grenholms kapitel handler om, hvad kristen tro på kærligheden
indebærer. Hun tager udgangspunkt i et helt almindeligt bryllup. Findes
der forskellige slags kærlighed? Hvad betyder det, at kærlighedens vilkår
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er forskellige hos kvinder og mænd? Bør man sondre mellem åndelig og
kropslig kærlighed? Hvad kan vi lære af kærligheden i parforhold og kær-
ligheden mellem mor og barn? Vi forestiller os kærligheden som forskelli-
ge typer af relationer. Vores billede af forholdet til Gud og af Guds kærlig-
hed til os er afhængigt af, hvilken slags relation vi går ud fra. Ifølge Gren-
holm kan et bestemt syn på moderskab, der hverken idealiserer eller pro-
blematiserer dette, være et godt udgangspunkt. Det viser, at der er plads til
kærlighed i asymmetriske relationer, hvor den ene nok er større end den
anden, men hvor der alligevel ikke er tale om et magtforhold, men netop
om et kærlighedsforhold. Vore forestillinger om Guds kærlighed behøver
ikke at gå hånd i hånd med en tanke om Guds magt over os. Vielsens ind-
hold kan tolkes som en tilkendegivelse af brudeparrets vilje til at forme
kærligheden i lighed med moderens sårbare kærlighed til barnet og Guds
ubrydelige kærlighed til os. Vores tænkning om Guds kærlighed beror til
dels på vores opfattelse af forholdet mellem tro og viden. De foregående
kapitlers tematik dukker hermed op igen.

Kirsten Busch Nielsen anvender en roman af Kerstin Ekman som afsæt-
ning for sin tolkning af syndsbegrebet. Ekman skildrer en næsten bundløs
elendighed, men romanen er ikke desto mindre samtidig livsbekræftende
læsning. En tilsvarende dobbelthed er på færde i det kristne syndsbegreb.
Synd er der ikke uden videre tale om, før den enkelte er bevidst om det –
og dermed på sin vis allerede ude over synden. Busch Nielsen læser roma-
nen både som udtryk for kristendomskritik og som et svar på denne kritik.
På den måde giver den fornyet troværdighed til både gudsbillede og men-
neskesyn. Det er baggrunden for, at den her inddrages i en tolkning af et
centralt led i den kristne forestilling om mennesket, nemlig syndsbegre-
bet. Man kan læse dette kapitel som et eksempel på, hvordan vi søger
holdbare svar på spørgsmål, som menneskers udsathed kalder frem. Det er
spørgsmål, som også teologien hele tiden skal formulere på ny. 

Paul Leer-Salvesen skriver om forsoning og forsoningslære i dialog med
historisk og nutidig retspraksis. Også spørgsmålet, hvordan vi skal hånd-
tere uret, er et af dem, der ikke har enkle svar. Det handler om, hvordan vi
omgås det onde. Både juraen og teologien giver – ofte tæt sammenkoblede
– svar herpå. Leer-Salvesen tager udgangspunkt i en forbrydelse i den by,
hvor han bor. To børn myrdes. Ønsket om at finde gerningspersonen for
at kræve hævn er stort. Men hvad sker der, når vi opdager, at de, der udfø-
rer de værste handlinger, er ligesom os selv? Det er også, hvad den kristne
forsoningslære gennem tiden har kæmpet med. Hvad stiller Gud op, når
det er hans egne børn, der begår forbrydelser? Det er et grundspørgsmål
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bag den mere kendte formulering: Hvorfor måtte Kristus dø? Leer-Salve-
sen vægrer sig ved at gøre Jesu død forståelig. Barmhjertigheden kan man
ikke forklare, men den skal heller ikke bruges til at sløre behovet for ret-
færdighed. Den kristne forsoningslære har noget vigtigt at sige os, for vi
kan synes lige så fikserede på tanken om hævn som menneskene i kejserti-
dens Rom. Spørgsmålet er, hvordan der skal tages vare på retten ved dom-
stolene, og hvordan vi skal tackle vores vrede og de ubesvarede spørgsmål.
Når forsoningen ligger uden for det menneskeligt mulige, må den måske
overlades til Gud. 

Sigurd Bergmann skriver om Ånd. Helligånden har fået for lidt op-
mærksomhed i vestlig teologi. Ånden er mindst lige så stærkt relateret til
rummet som til tiden, og refleksionen over Ånden kan derfor være en vig-
tigt kritisk korrektur til en tidsfikseret fremtidsovertro. Ånden er Gud, der
har taget bolig hos os, Guds inhabitation, som evangelisten Johannes og
oldkirkens klassiske teologer kalder det. Man kan se kirker og andre helli-
ge steder og rum som menneskets svar på Guds inhabitation. Men der er
altid risiko for, at vi dermed mener at have lokaliseret Guds sted og følge-
lig ikke ser Åndens forbindelse med alt levende. Sondringen mellem natur
og kultur bliver for skarp. I Bergmanns øjne er det nødvendigt at forny
pneumatologien, dvs. tænkningen om Ånden, hvis vi skal kunne klare de
økologiske udfordringer. Bergmann tager os med til ”Kirken på vandet” i
Japan. Sidst i bogen finder man de billeder af kirken, som han går ud fra.
Den er et helligt rum, skabt af Tadao Ando, med stor åbenhed mod natu-
ren. ”Kirken på vandet” inkluderer forskellige religiøse traditioner. Den er
bygget som et mødested for de religiøse traditioner i Øst og Vest. Ved at
iattage de møder, der sker i rummet mellem det ydre, der omgiver os, og
vort eget indre, kan vi nærme os det, som Bergmann kalder atmosfære, og
som er lige så vigtigt, som det er vanskeligt at indfange. Vi kan ikke bo i
Ånden. Men Ånden bor i os og virker mellem os. Ånden er Gud, der be-
frier livets rum og os i dem.

Bogen afsluttes med Theodor Jørgensens kapitel om lovsang. Her knyttes
mange af bogens temaer sammen. Første del af bogens titel, Det virker alt
den Ånd, er hentet fra en af de salmer af N.F.S. Grundtvig, der citeres i ka-
pitlet. Lovsangen har sin grund i menneskets åndedrag såvel som i Gud
Helligånd. Den er menneskets gensvar til Guds skaber- og forløserord, og
den ytrer sig både spontant og eftertænksomt, både individuelt og kollek-
tivt og både i situationer med underskud og situationer præget af over-
skudserfaringer. På den måde finder man i lovsangens teologi både en
korsets og en herlighedens teologi. Lovsangen har troen på, at skabningen
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er god, som sin forudsætning og håbet om, at hele menneskeheden, ja,
hele universet, er inddraget i forsoning og forløsning, som sit perspektiv. 

�
Bogens forfattere kommer fra universiteter og højskoler i Karlstad, Kristi-
ansand, København, Oslo, Trondhjem, Uppsala og Åbo. Kapitlerne er
oprindeligt skrevet på hhv. svensk, norsk og dansk. Når vi lader bogen
udkomme på ét sprog, skyldes det hensynet til dens sammenhæng og ens-
artethed. At dette ene sprog blev dansk, har mest haft praktiske begrun-
delser. De kapitler, der oprindeligt er skrevet på norsk, er oversat til dansk
af cand.theol. Amalie Nørgaard, mens cand.theol. Johanne Stubbe Tegl-
bjærg har oversat fra svensk til dansk. Også citater i teksterne er, hvor ikke
andet fremgår, oversat til dansk af de to. Forfattergruppen skylder dem tak
for deres arbejde. Ligeledes vil vi takke forlaget ANIS for godt samarbejde
om bogens tilblivelse. Endelig skylder vi tak til de teologiske fakulteter i
København, Oslo og Uppsala, der har huset forfattergruppens arbejdsmø-
der.

Kirsten Busch Nielsen og Cristina Grenholm
Marts 2004
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