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Omvendelse og bekendelse

Af Carsten Bach-Nielsen

Det er egentlig forbløffende, at det var to kirkehistorikere, der tegnede folkekirkekristendommen i Danmark ved midten af det 20. århundrede. Den ene var naturligvis Hal Koch, der groft sagt ved et slumpetræf blev noget den morgen i
1940, da de tyske tropper overskred Danmarks grænser. Ikke dermed sagt, at han
ikke var noget før, men det, der blev Hal Koch, det der skabte myten Hal Koch
og siden duoen Hal og Bodil Koch, grundlagdes ved Grundtvigforelæsningerne
og arbejdet i Dansk Ungdomssamvirke.1 Den anden kirkehistoriker var yngre,
hans navn var Poul Georg Lindhardt. Selv anvendte han ofte forkortelsen P.G.
Det var tidsbesparende. Han blev professor ved det, Hal Koch kaldte egnsudviklingsprojektet i Århus, nemlig Aarhus Universitet i 1942. P.G. Lindhardt havde
bestemt ikke nogen ambition om at svinge sig op på den nationale samling under
besættelsen.2 Den nationale samling var en kvasireligiøs vækkelsesbølge, der nok
kunne flamme op og gribe folk for en tid, men som måtte dø ud igen. Vækkelser
var ikke bare bølger, men de ytrede sig i rum, i tankeformer, der var blevet den
unge rejsende kirkehistoriker bevidst under rejserne i det nazistiske Tyskland.
Her var han på jagt efter en pietisme, der kunne forene livet i vækkelsernes samfund med det konforme og kontrollerende i staten. Lindhardt søgte og fandt den
i Hallepietismen og brugte en stor del af sit liv på at forfølge dens spor i Danmark.
Hans helt inden for pietismen var nok Peder Hersleb. Ham skrev han disputats
1. P.G. Lindhardt: “Den danske kirke 1940-1942”, Ny Kyrklig Tidskrift, 1942, 4, s.
120-121.
2. “Angrebene på kirken er næsten hørt op, den omtales med respekt og dens naturlige
tilhørighed til det danske folks fremtid anerkendes næsten enstemmigt. Naturligvis er
dette en øjeblikkelig konjunktur, som hurtigt kan skifte, men det er et tydeligt træk i disse krigsårs kirkelige fysiognomi, at kirken i det ydre genvandt en position i folket, som
den ikke havde haft i lange tider,” sst. s. 119.
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om og den sidste bog,
Lindhardt udgav, var også
viet Hersleb, men nu i
form af en karrig kildeudgivelse uden noter – om
end en kilde af usædvanlig
karakter.3 Så lidt omklamring måtte der nu være, at
enhver skulle kunne danne
sig sin mening. Havde
man haft Lindhardt som
lærer, kunne man selv som
læser. Kirkehistorikeren
som fortæller og tilrettelægger havde her trukket
sig tilbage. Et næsten esoterisk forhold mellem læseren og Herslebs tekst
blev hermed etableret.
Den indviede ville forstå at
læse den.
His master’s voice blev et slagkraftigt logo for det
Lindhardts
egentlige
moderne i det 20. århundrede. Her sidder P.G.
selvfremstilling – “SelbstLindhardt som barn med hunden. Grammofonen,
darstellung” med Albert
der kun kan afspille og gentage, er der ikke, men
Schweitzers ord – vil de
Lindhardt skulle komme til at benytte sig rigeligt af
fleste nok sige, findes i bode trykte og æterbårne medier i sin tid. De ser begge
gen med den titel, der ikke
lidt afventende et ungt århundrede an. Ca. 1916.
just signalerer et objektivt
blik på et liv. Er bogen memoirer, erindringer eller er det en selvbiografi? Lindhardt trækker selvfølgelig sin
læser rundt i manegen, når han henviser til Martensen, der – med et udsagn af
Otto Møller – var begyndt at digte sit Levned. Sådan suggereres læseren til at forvente to ting, at også Lindhardts bog … sådan set fra 1981 er erindringer, og at
den er digt. Den er hverken eller, men en nøje komponeret og tilrettelagt selvbio3. Kirkeritualet og pietismen. Biskop Peder Herslebs betænkning over Danmarks og Norgis
Kirke-Ritual af 1685 ved P.G. Lindhardt, København 1986.
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grafi. Ikke blot om, hvordan handelsmandens søn blev professor, men også og
især om et gennembrud.
Man kan kalde det usselt at antyde, at Lindhardt blev indhentet af sit slumpetræf på Askov Højskole i 1952, ligesom Koch blev det den morgen i 1940. Set
inden for selvbiografiens genre, måtte Lindhardt vælge sig et vendepunkt, hvis
ikke livet og karrieren skulle blive det, hans yngre kirkehistoriske kollega benævnte “one damn thing after another”. Selvbiografien arrangerer et liv. Der var et før
og der er et efter. Ikke nødvendigvis en omvendelse, men en vending. Vendingen
fandt efter forfatterens eget udsagn sted, uden at han bemærkede det, og alligevel
skete der uafviseligt noget den aften, det hele drejer sig om: “Jeg havde ikke den
svageste fornemmelse af at have sagt noget ‘nyt’ … Men navnlig skal man ikke se
bort fra overraskelsesmomentet.” Det skete bekræftes af vidnefaste udsagn: “Allerede i toget fra Vejen hørte vi snakken gå om dette skandaløse foredrag …”4 Som
kirkehistoriker bør man her spidse øren.
Lindhardt var belæst som få. Han var bekendt med omvendelseslitteraturens
klassikere, hvor hovedpersonen går fra et konformt liv til et opvakt liv, Franckes
omvendelse foregik hurtigere, end man vender en hånd og minder om Wesleys
natlige meditation over et skrift af Luther. Calvins reformatoriske gennembrud
skete bare en gang for alle – uden at han egentlig kunne gøre rede for det. Luther
stod der og trak ikke et ord i sig i Worms. Og tal så ikke om den unge I.P. Mynster, der modtog sin omvendelse til kantiansk kristendom på sin grønne sofa i
Spjellerup. Dagen efter omvendelsen, krisen, indbruddet af det andet, det fremmede, var alt vitterlig anderledes. Derfor bygger Lindhardt sin selvfremstilling op
og lader den konvergere i det sidste kapitel om det, der gjorde ham til det, han
blev, nemlig kendt; berømt og berygtet for afskaffelsen af det evige liv. Havde det
ikke været for det, ville Lindhardt være forblevet en respekteret, noget fræk kirkehistoriker i Århus. Nu var han kontroversiel på landsplan, højt og lavt, kom i aviser og blade med satiriske tegninger af blandt andre Herluf Jensenius. Han var
ikke blot kirkehistorikeren, der afskaffede det evige liv, men præsten, der frarøvede de elendige og fordømte deres sidste håb.
Frækheden er til at føle på. På en gang lige ydmygt og brovtende som Augustin
gør det i sine Bekendelser, ser han og accepterer han, hvorledes han føres.5 Han
drømmer ikke om at sige passagererne i toget den aften imod. Han trækker intet
4. … sådan set, s. 168-169.
5. Den ene af Lindhardts kirkehistoriske lærefædre var Augustineksperten Jens Nørregaard.
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Da Lindhardt tog livet af det evige liv, måtte det ærværdige Højskolebladet haste med at
trykke og udgive Askovforedraget som særtryk. Det kan kaldes en kioskbasker, som kun
få teologer i dag ville drømme om.
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tilbage. Han tager springet og følgerne, vælger den bølge af forargelse, der er rejst
– og surfer resten af livet på den. Nye kampe kæmpes, jovist, ikke mindst helvedesstriden, der er nok så væsentlig, men vendingen var og blev, da han valgte at
blive teologen, der afskaffede det evige liv. Det var godt valgt. Hvor mange ville
lade en sådan chance fare?
Lindhardt havde allerede i 1944 med sig selv, Løgstrup og sine læsere diskuteret
forholdet mellem det “autentiske”, psykologiske – og det litteraturhistoriske i
spørgsmålet om det religiøse. Allerede da indså han, at den evangeliske ridders
kamp mod fromheden i sig selv er et stykke typebestemt psykologi.6 Derfor var
kampen mod en fromhed, der var indlejret i givne litterære former og konventioner ulige og på sæt og vis futil. At forstå et andet menneske – at yde det respekt
– var svært og egentlig kun muligt gennem den biografiske indlevelse. I 1981 valgte han den faste, litteraturhistoriske type- eller genrebestemte form, selvbiografien. Den er i den teologiske tradition svært belastet, men han foruddiskonterede
vel, at et liv præsenteret i denne på en gang faste og plastiske faste form, nok var
det eneste, den almindelige læser ville “tro” på … sådan set.
Bogen om kirkehistorikeren i røverkulen er ikke en biografi; knap nok en ansats.
Den er en række teologers og kirkehistorikeres blik på en inspirator, en frontkæmper, en polemiker, en forkynder af et særligt format. Lindhardt var sin tid, inkarnerede den. Vi er nok alle pinligt bevidste om, at den tid ikke er vor egen tid. Men
vi er børn af den og arvtagere, der lidt forsigtigt undersøger, hvad det egentlig er,
vi har arvet. Forsøget på at give en vurderende fremstilling af P.G. Lindhardts liv
og tid er påtrængende, fordi nye, interesserede og lærelystne generationer bør gives muligheden for at kende til en personlighed, der kom til at betyde så meget
for mange. Nogle kan vel nærmest endnu sprutte af galde, når de hører Lindhardts navn. Andre vil huske ham som den sky lærer, hvis blik dog kunne hæves
med varme og et forsigtigt smil, den generøse vejleder og gode kollega.
Hovedsagen er dog, at han ikke kun blev noget for dem, der kendte ham. Han
førte en ny teologisk grundholdning frem, og der var lydhørhed over for den “ude
i samfundet”. Tiden var med ham, fordi han ligesom sine teologiske kolleger var
i færd med at rive det hus ned, som han levede i. Max Frischs skuespil “Biedermann og brandstifterne” fra 1953 kørte på landets teaterscener. Heri placerede
brandstifterne i fuld åbenhed deres brandbare lagre og detonatorer i hårvandsfa6. P.G. Lindhardt: “Teologi og Fromhed”, Dansk teologisk Tidsskrift, 7. årg., 1944, 1, s.
33-34.
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brikant Biedermanns kælder. For sandheden er den bedste kamuflage. Lindhardt
lagde til den dannede almenheds fryd og applaus brandbomber under fromhedens og den kirkelige traditions hus. Han angreb og gennemlyste den tradition,
der havde været følt tyngende af mange. Og det tog kun én generation at rydde
bulen og futte hytten af. Lydhørheden for hans budskab fandtes også i det rum,
han beboede, men som ikke bestod. Han vidste det selv, at kirken mistede terræn
– og at en forkyndelse som hans en dag ville være uforståelig. Fordi den med tidens ord, ville miste sit tilknytningspunkt – der trods alt havde den kirkelige tradition som sin forudsætning. Hvad almindelige mennesker endnu lærte og forstod om kirken og dens væsen, blev langt hen det kritiske billede, Lindhardt gav
af den. Og som endnu gav genlyd. Han havde i 1944 lagt grunden til det, han i
stigende grad blev: en overlevende. De store debatter i 50’erne og 60’erne om det
evige liv og om helvede udskød i virkeligheden blot kirkelighedens død en smule.
I begyndelsen af 1970’erne kunne P.G. Lindhardt diagnosticere, det Svend Bjerg
har kaldt kirkens oppegående dødsleje:
Om jeg da ikke er bekymret for det der for tiden snakkes så meget om, og også
er rigtigt nok, at dåbstallene synker, i alt fald i byerne? Jo, vel bekymrer det
mig, skønt det er ganske ukristeligt at bekymre sig. Men det bekymrer mig for
folkets og for kirkens skyld. Jeg er meget lidt glad ved den såkaldte polarisering
der for tiden sker i folket, den stadig hårdere optrækning af modsætninger, den
stadig større mangel på gensidig forståelse, som også er det der ligger bag de
synkende dåbstal; og jeg er så vist heller ikke glad ved at kirkens stilling i folket
svækkes; jeg kan ikke svinge mig op til visse muntre fyres jubelhyl over “verdens bedste kirkeordning”, og jeg ved godt at den danske kirke er en højst menneskelig og skrøbelig ting, som der kan være lige så megen grund til at tale ilde
om som os der er dens medlemmer, men jeg mener den har gjort og gør nytte,
og jeg står selv i uendelig taknemmelighedsgæld til den, på mange måder, og
mest for de usandsynligt frie og gode arbejdskår den giver sine menigheder og
præster; så det bekymrer mig virkelig at den langsomt skulde smuldre hen som
“folkekirke”; men på børnenes vegne bekymrer jeg mig sandelig ikke; jeg har
aldrig forvekslet kirken med Guds rige, og det er aldrig faldet mig ind at den
der ikke ved sin dåb bliver kirkens barn derfor ikke skulle være indbefattet i
Vorherres ord: dem hører himmeriget til!7

7. P.G. Lindhardt: Gentagelse, Århus 1975, s. 70-71.
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Sært nok blev Lindhardt trods sin elendige diktion en kendt radiostemme – også
som prædikant – men dog med fuld retfærdighed aldrig præmieret af Dansk Herremoderåd. Det er svært at sige, at hans tid løb ud, medens han selv var i live, men
der skete noget i 1968, der atter ændrede alt. Der udbrød en kamp, som ingen i
den ældre generation kunne vinde.
Man gad ikke længer høre på gamle tosser. Hverken arkitekter, der priste de
prægtige unge mennesker som Steen Eiler Rasmussen gjorde det, eller professorer
i kirkehistorie, der fortalte, at ungdomsoprørets langhårede hedsporer blot var anstiftere af en radikalpietistisk vækkelse med al den intolerance, der klæber til en
sådan. Lindhardt gik i en form for eksil – især i forhold til reformerne på universitetet. Han var som ung og progressiv blevet professor med den magt og indflydelse, der var en naturlig del af dette embede. Nu blev denne magt og indflydelse
beklippet og døren åbnet for blåøjede idealister. Det passede ham ikke godt. Men
sagen er, at ingen af denne generation for alvor overlevede oprøret. Regin Prenter
søgte mod højre og blev sognepræst, Johannes Sløk sloges med idéhistorikerne og
munkemarxisterne, så længe han gad. K.E. Løgstrup smækkede hårdt med døren,
da han så, hvordan de nye bekendende eliter indbyrdes favoriserede hinanden på
trods og tværs af den indsigt, professorer nu engang forventedes at have.
Nu er tiden atter en anden. De konverterede revolutionæres råb på ledelse skulle ikke indfries i den gamle “lærde republik”, hvor ansvar og ledelse var et kollegialt ombud. Ledelse blev professionaliseret og gjort til karrierestillinger, i hvilke
den sikreste strategi blev at danne front med de fleste, de kommende og gående
kunder, studenterne, mod de færreste, de faste medarbejdere. Universitetet findes
ikke mere. Uddannelse er blevet en vare på hylden. Institutionen er ikke længer –
skønt det er alle ledelsers hedeste ønske – en identitetsmarkør. I 2010 nedlagdes
både det humanistiske og det teologiske fakultet for at finde sammen i en ny konstellation. Folkekirken mister den del af sin traditionelle forbindelse til (stats)universitetet, der hidtil bestod med et sagligt og fagligt begrundet fakultet, der varetog teologiens enhed. Det kan man kun som Lindhardt i 1975 se på, medens det
sker. Noget nyt vil vokse op, en struktur, en institution til tiden. P.G. Lindhardt
var en vital repræsentant for det stærkeste teologiske fakultet i Danmark i nyeste
tid. I den forstand skal der her skues tilbage. For dem, der ikke kunne opleve Århusfakultetets blomstrings- eller afblomstringstid er denne bog skrevet. Med hele
den dobbelthed i synsvinklerne, som bidragyderne dybest set lærte af blandt andre
P.G.
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Poul Georg Lindhardt
12.12. 1910 - 30.9. 1988

Af Thorkild C. Lyby

P.G. Lindhardt var vel nok sin tids kendteste og mest omstridte danske teolog.
Igennem samfulde 38 år var han professor i kirkehistorie i Århus med alt, hvad
dette måtte indebære. Og alene hans rent faglige forfatterskab havde et omfang,
som kun få universitetslærere kan præstere magen til. Desuden havde det en så
original og undertiden så provokerende karakter, at det vakte opmærksomhed
langt ud over de snævert faglige rammer. Men dertil kom det enorme forfatterskab af journalistisk og debatterende, til tider skarpt polemisk art. Det var nok
det, der først og fremmest skabte hans ry, og det var nok også det, der var baggrunden for en foredragsvirksomhed så udstrakt, at der vel næppe er det forsamlingshus, den foredragssal eller den højskole i landet, som han ikke har talt i. Når
dertil kommer, at han gennem 36 år var hjælpepræst ved Vor Frue kirke i Århus,
så må det stå klart, at vi står over for en arbejdsindsats af de helt usædvanlige. Og
den satte sig spor på alle de felter, hvor han udfoldede sig. Så vel det kirkehistoriske som det kirkelige og det alment kulturelle landskab kom til at se anderledes
ud efter ham.

Baggrund
Lindhardt var født i Nakskov 12. december 1910, men allerede i 1913 flyttede
familien til Odense, der kom til at danne baggrund for hans opvækst.1 Hans fader
1. Til de følgende afsnit jf. Lindhardts erindringer: ... sådan set, København, 1981, s. 725.
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var præget af en vis rastløshed, hvilket resulterede i hyppige skift af erhverv og bopæl. Socialt karakteriserer Lindhardt familien som solid borgerlig mellemklasse,
hvor man langtfra var fattig, men endnu mindre rig. Hjemmet var præget af “mild
Indre Mission”, hvilket nærmere bestemmes derhen, at det egentlig ikke var pietistisk, men nok puritansk; og Lindhardt understreger forskellen mellem den livfulde og glade fynske mission og “den dystre midt- og vestjyske pietisme”, som
han først lærte at kende som voksen. Tilmed løsnedes hjemmets forhold til missionssamfundet efterhånden, og i den 70-åriges tilbageblik antydes det da også, at
tilslutningen til det lige så meget var socialt som religiøst bestemt. At den unge
mand på egen hånd skaffede sig et vist kendskab til grundtvigianismen, som den
kunne opleves i Ryslinge, førte ikke til noget tilhørsforhold, for “grundtvigianer
skal man fødes til at være, ellers bliver man det aldrig.”2
Moderen var en stærk personlighed, som allerede tidligt havde håbet på og bedt
om, at hendes søn måtte få en kirkelig løbebane. Tanken mødte næppe modstand
hos sønnen. Påvirkningen fra hjemmets atmosfære og fra den 20 år ældre svoger,
præsten og kirkehistorikeren L.P. Fabricius, har vel gjort sit. I hvert fald mener
Lindhardt selv, at han har været besluttet på at blive præst allerede i 12 års alderen.
Det var derfor ganske naturligt, at han i 1928 tog klassisk-sproglig studentereksamen og straks derefter begyndte på det teologiske studium.

Studieår
Fra 1928 til 1934 studerede han da i København.3 Allerede længe før studiet havde han næret en brændende interesse for historien, og det lå derfor på forhånd
klart, at det blandt de teologiske fag især ville blive kirkehistorien, han ville kaste
sig over. Under udarbejdelsen af hans bibliografi spurgte hans bibliografer ham,
hvordan denne stærke interesse for historien egentlig var opstået. Han svarede, at
det var en følge af, at Ingemanns romaner var blevet læst højt i hjemmet!4 Under
hensyn til den profil, han selv udviklede som historiker, er denne forklaring ganske pudsig. Men under alle omstændigheder havde han altså den historiske interesse med hjemmefra.

2. ... sådan set, s. 24.
3. Til det følgende se ... sådan set, s. 25-42.
4. Meddelelse fra Knud Ottosen, jf. ... sådan set, s. 11.
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Det var derfor naturligt, at det blandt de teologiske lærere måtte blive kirkehistorikerne Jens Nørregaard og J. Oskar Andersen, der kom til at betyde mest for
ham. Men i øvrigt viste han allerede i studietiden tilbøjelighed til at gå sine egne
veje. Studiet var dengang overordentlig frit, således at man i virkeligheden kunne
tilrettelægge det helt efter sit eget hoved. Man var sin egen herre, som Lindhardt
begejstret udbryder. Det var en behagelighed for de begavede, men måske ikke
ubetinget for mellemgruppen, for slet ikke at tale om de svage. Lindhardt anså
heller ikke denne studieordning for at være hævet over kritik; alligevel foretrak
han den for dem, der senere kom. Han benyttede sig da også i høj grad af friheden. Han mener selv, at han har brugt mindst halvdelen af sin studietid på kirkehistorien, og at “det andet” trods alt kun blev gjort med venstre hånd.5
I gymnasiet havde Lindhardt været medlem af Den kristelige Gymnasiastbevægelse, og han havde egentlig tænkt sig efter endt uddannelse at begynde som
KFUM-sekretær. Det var da også naturligt for ham, da han kom til hovedstaden,
at melde sig ind i Danmarks kristelige Studenterforbund. Men 1928 var en kritisk
tid at tilslutte sig netop denne forening i. Lindhardt kom til på nærmeste hold at
opleve det interne opgør, som til sidst skulle komme til at sprænge forbundet.6
Det brød løs i 1924, og i 1926 begyndte det blad at udkomme, som skulle komme
til at give “oprørsbevægelsen” og senere den ny kirkelige retning navn – Tidehverv. I 1928 var kampen om magten i forbundet endnu på sit højeste. Når henses
til Lindhardts senere karriere ville man måske have ventet, at han straks havde kastet sig ud i slagsmålet. Det gjorde han ikke; og selv mener han, at netop det, at
han først med en lille forsinkelse ankom til kamppladsen, blev af ret afgørende betydning for ham. På den ene side måtte han anerkende kritikken af forbundet og
dets praksis som berettiget, uanset at den gjaldt den kristendom, han selv kendte
og var opdraget i. Han blev derfor “så at sige af sig selv, uden større brud”, hvad
man dengang kaldte “barthianer”, dvs. tilhænger af en eller anden form for dialektisk teologi. På den anden side kunne han afgjort ikke slutte sig til Tidehvervsfolkene. Det skyldtes i høj grad modvilje mod deres stil med den gensidige persondyrkelse; men han har sikkert også ret i, at han “kom en postgang for sent til
at blive partifælle” – at aldersforskellen på 4-6 år mellem ham og den første generation af egentligt tidehvervske studenter var stor nok til, at han havde et skarpere
blik for “partiets” svagheder end de selv. Under alle omstændigheder blev han ef5. Festskrift udgivet af Københavns Universitet i Anledning af Universitetets Aarsfest November 1939, København, 1939, s. 162, jf. ... sådan set, s. 33.
6. ... sådan set, s. 42-46.
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