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Forord – et generationsportræt

Det kendetegner en tendens i moderne teologi, at den er optaget af at tolke
kristendommen på baggrund af menneskers nutidige liv og det moderne ver-
densbillede. Det betyder, at den på én gang fastholder den kristne tradition,
men forholder sig kritisk-reflekterende til den.

Jeg har selv studeret teologi på Aarhus Universitet i 1970’erne og begyn-
delsen 1980’erne, ligesom jeg har været præst i København med god kontakt
til det teologiske miljø ved Københavns Universitet. Jeg har oplevet en ver-
den af præster og teologer og har befundet mig midt i den moderne teologis
brændpunkter. Lige nu er jeg præst i Sydsjælland og har herfra haft et godt
overblik over det kirkelige og teologiske landskab.

Bogen er et generationsportræt af min egen generation af teologer med
særlig henblik på “De unge frække”. Det er en lidt kunstig betegnelse (som
nedenfor skal defineres nærmere), men jeg mener, den er ganske dækkende.
Det er min påstand, at betegnelsen rammer en bestemt om end noget varie-
ret gruppe af teologer, der har et moderne syn på teologi og kirke. Der er i
denne sammenhæng tale om den teologiske frækhed, der består i at gennem-
tænke forholdet mellem den kristne tradition og moderniteten og måske
havne et sted uden for traditionen.

Jeg var meget optaget af Grosbøll-sagen, da den stod på i 2003-2005, og
det er ikke mindst denne sag, der har gjort mig interesseret i at undersøge,
hvad moderne teologi egentlig handler om. Hvad er dens forudsætninger, og
hvordan har den udmøntet sig i teologiske emner som “Gud”, “opstandelse”
og “evigt liv”?
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Hvad angår bogens henvisninger, gælder det, at der angives forfatternavn,
årstal og sidetal. I tilfældet med citaterne fra Grosbølls debatbog, En sten i
skoen, er der dog kun anført sidetal.

I forbindelse med bogens udarbejdelse skal jeg takke alle de teologer og
præster, som beredvilligt har villet diskutere fænomenet “De unge frække”
med mig. Det gælder i særlig grad alle dem, der har været parate til at stille
op til bogens mange interviews. Det skal for en orden skyld nævnes, at jeg
har søgt så vidt muligt at få tilladelse til at benytte de anvendte citater fra de
interviewede personer i bogen.

Der skal også lyde en stor tak for råd, støtte og kritisk vejledning undervejs
til: Lars Stadil, Christina Wandel, Marie Baastrup Jørgensen, Anne-Mette
Gravgaard, Line Louise Hage, Kristine og Peter Garde, Helle Saxil Andersen
og Anne Marie Munck. Tak også til Anders Holt og Else Kragelund Holt for
husly og inspiration i det jyske under min studieorlov, og tak til den biskop,
der bevilgede den.
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I. Indledning

“De unge frække” teologer møder man både i det teologiske miljø og inden
for folkekirken. Det er markante personer, der har sat nye dagsordener, ikke
bare internt, men også i den brede offentlighed.

Udtrykket “De unge frække” har jeg ikke selv fundet på. Det er opfundet
af den tidligere biskop i Roskilde Stift, Jan Lindhardt, i forbindelse med sa-
gen (der dog ikke endte som en retssag) mod sognepræst Thorkild Grosbøll,
og kun meddelt mig i en privat mail, og om fænomenet (og om Grosbøll)
skriver han i sine erindringer:

Jeg tænkte, at her blot var en præst, som endnu talte, som man
gjorde i visse dele af det teologiske studentermiljø på Købe-
havns og Aarhus Universitet i 1960’erne og 1970’erne. Man
kan forstille sig, at man arbejder i et laboratorium med en sær-
lig bakteriekultur, og at der så sker det ulyksalige, at bakterien
slipper ud og eksploderer. Er man vant til at omgås bakterien i
laboratoriet, bevarer man roen, men andre går nærmest i pa-
nik. Sådan havde jeg det, da jeg i sommeren 2003 så, hvordan
denne sag blev den mest omdiskuterede kirkelige sag i årtier –
en åndelig miltbrand (J. Lindhardt 2008a, 187).

“De unge frække” er ikke en bestemt gruppe, og det er heller ikke en gruppe
med et fælles teologisk anliggende, der står frem og præsenterer sig som så-
dan med manifester og programerklæringer. Der er snarere tale om et ren-
færdigheds- og oplysningsmæssigt anliggende, der har bragt visse teologer
sammen. Der er tale om venskabsbånd, foreningssammenhænge eller studie-
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fællesskaber, som kommer til udtryk på forskellig måde og ved bestemte si-
tuationer. Det kan være fælles bogudgivelser som Religionen i krise (1980),
Religionsfilosofi (2002) og Interesse for Gud (2002). Nævnes kan også tids-
skrifter som Fønix, Kredsen og Kritisk Forum for Praktisk Teologi.

“De unge frække” har oftere rod i grundtvigske miljøer end i indremissi-
onske, og de er mere frisindede og mindre bogstavtro i deres bibelsyn end
folk fra “fromme” miljøer. “Fræk” er ikke noget, der indgår i deres egen selv-
forståelse, men er en etikette, de gerne får hæftet på af andre, når de fremstår
som “frække” i offentlighedens øjne. Det kan f.eks. ske, når journalister
spørger ind til præsters og teologers tro på Gud, hellighed, mirakler m.m. og
bliver mødt med svar, som de pågældende journalister ikke havde forventet.

“De unge frække” forholder sig kritisk-reflekterende til en række teologi-
ske synspunkter og kirkelige dogmer, der stammer fra den kirkelige traditi-
on. De repræsenterer en teologi, der er blevet kaldt modernitetsteologien,
hvilket er en teologi præget af bl.a. oplysningstidens kritik af en traditionel
gudsopfattelse. De er moderne i den forstand, at de prøver at forstå og tolke
evangeliet sådan, at tolkningen tager højde for den moderne livsforståelse og
det moderne verdensbillede. De går ikke til kristendommen ud fra Bibelen
alene for at formulere det kristne budskab, men inddrager også samtidens
livs- og virkelighedsforståelse for at forstå det.

Modernitetsteologien er herhjemme navnlig repræsenteret ved Johannes
Sløk og P.G. Lindhardt. Også K.E. Løgstrup kan regnes med, skønt han i
slutningen af sit teologiske virke synes at vende tilbage til noget før-moder-
ne, nemlig metafysikken.

Modernitetsteologerne er meget optaget af spændingen mellem videnskab
og teologi. Endvidere forholder de sig til den moderne kultur, som møder
dem i forskellige afskygninger i det kulturelle landskab og i hverdagens al-
mindelige omgangsformer.

To af de begreber, der ofte diskuteres blandt modernitetsteologerne, er be-
greberne metafysik og teisme. Hvad angår begrebet metafysik, dækker det over
de højere oversanselige, ikke-fysiske årsager, kræfter og væsener. Et begreb
som Gud hører typisk til inden for metafysikkens område, hvis man tillægger
guddommens væsen en form for åndelig, ikke fysisk væren, forskellig fra den
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menneskelige væren. Gud kan dog også ses som noget ikke-metafysisk, hvis
han mere ses som et fænomen mellem mennesker. 

I den såkaldte teisme opfattes Gud metafysisk og som en statisk, tingslig
størrelse. Gud er skaberguden, der opretholder og styrer verden. Han virker
i naturen, men er udenfor og hævet over naturens love og processer (trans-
cendent). I denne betydning står teisme i modsætning til panteisme, der op-
fatter Gud som værende til stede udelukkende i naturen, verden og menne-
skelivet (immanent). I denne sammenhæng betegner teismen en gudstro,
hvor Gud anses for at være en person, der griber mere eller mindre aktivt ind
i verdens gang, modsat deisme, hvor Gud har trukket sig tilbage efter at have
skabt verden. Gud er almægtig, evig og det faste fundament for alting.

Megen folkereligiøs tro forudsætter en teistisk gudsforståelse eller et mere
diffust gudsbegreb. Denne forståelse står i modsætning til mange moderne
præsters opfattelse, hvor gudsbegrebet forstås på en ikke-metafysisk måde,
eller hvor Gud i hvert fald er mere relateret til menneskelivet.

Antropologen Cecilie Rubow har i Hverdagens teologi (Rubow 2000) un-
dersøgt den folkereligiøse tro herhjemme, sat i relation til præsternes. Hun
hævder, at der er en klar brudflade mellem præsterne og de folkereligiøse.
Hvor de folkereligiøse ser Gud som en fast størrelse oppe i himlen, ser mange
præster Gud som noget, den enkelte må tilegne sig og tro på, uden at Gud
er noget synligt. Det er også en generel opfattelse, at præster opfatter Jesu un-
dere og hans opstandelse helt bogstaveligt, men mange præster opfatter disse
fænomener rent metaforiske (Stensgaard 2001a).

Det mest yderliggående udslag af modernitetsteologien har uden tvivl væ-
ret Grosbølls erklæring om, at han ikke troede på Gud, fordi Gud for ham
var blevet et umuligt begreb i den moderne verden. Grosbølls udsagn satte
en lavine i gang i medierne. Forenklingerne var mange, og nuancerne havde
svært ved at trænge igennem i den flygtige medieverden. Udsagnet bør nok
opfattes som Grosbølls afsværgelse af den gammeltestamentlige skabergud,
hvilket ikke er det samme som at sige, at “Gud er død”. Det er blot en be-
stemt forståelse af gudsbegrebet, der erklæres for dødt. Men i Grosbølls til-
fælde blev det teologiske udsagn fremstillet i medierne, som om han helt
havde opgivet at tro på Gud.

I. INDLEDNING
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Jeg vil gerne i denne bog give et billede af modernitetsteologien, hvor jeg
vil bruge Grosbølls forståelse af kristendommen og Grosbøll-sagen som pris-
me for en beskrivelse af denne teologi. Grosbøll havde noget på hjerte, som
han ikke kunne holde tilbage, og som viste sig at være farligt eller “frækt”.
Han gjorde det endda som præst og ikke som akademisk teolog, hvor man
alt andet lige har et større spillerum og er uden kirkelig forpligtelse.

Efter Grosbøll-gennemgangen følger en beskrivelse af en række moderni-
tetsteologer fra generationen før Grosbøll (“fædrene”), og endelig behandler
jeg tolv udvalgte moderne teologer og analyserer deres teologiske holdninger
på en række centrale teologiske felter. Set i relation hertil vil jeg også komme
ind på deres holdning til Grosbøll-sagen.

Jeg vil begynde med Grosbøll og sagen mod ham. Hvad skete der for ham,
da han offentligt bekendte sin manglende tro på Gud og en række af kirkens
grundlæggende dogmer?
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