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Forord

Af Kirsten Busch Nielsen og Johanne Stubbe Teglbjærg

Kroppen er i vælten. Det viser sig i mange sammenhænge. I det politiske liv
optræder kroppen i diskussioner af natur, miljø og klima, hvor forestillinger
om naturen hænger sammen med opfattelser af vores egen menneskelige og
kropslige natur. Tilsvarende er kroppen højaktuel i diskussioner om velstand, velfærd og sundhed. Disse diskussioner forudsætter ofte ganske bestemte opfattelser af, hvad et godt liv er, og af, hvilken krop dette liv har,
kræver eller måske endda kan identificeres med. Indimellem virker det, som
om velfærdsidealet ligefrem er en sund, velnæret, veltrænet, velklædt og veludrustet krop. Kropsdyrkelsen inden for forbrug, sport og kunst tager til, og
man kan iagttage, at idealiserede forestillinger om kroppens oprindelighed
og naturlighed vinder frem. “Man skal lytte til sin krop”, hedder det. Vi skal
spise økologisk, ubearbejdet og råt, og det er efterhånden svært at identificere
den lidelse, der ikke hævdes at kunne afværges eller kureres med en øget indsats for kroppen. At begreber som sundhed, trivsel eller livsglæde er vanskelige at indkredse, nævnes knap så ofte. I det offentlige rum tages kroppens
synlige og individuelle værdi i stedet ofte for givet, idet det paradoksalt nok
forudsættes, at kroppen således ensidigt betragtet som noget, der kommer til
udtryk og består i sig selv, udgør menneskelivet eller måske ligefrem har guddommelig betydning. Det er ikke i offentligheden, at kroppens værdi problematiseres. For her er kroppen populær. Her er værdien af kroppen selv
blevet en værdi.
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En anden tilgang til kroppen finder vi inden for de videnskaber, der traditionelt har beskæftiget sig med kroppen, men også og måske især inden for
humaniora og teologi. I humaniora er kroppen blevet et fremtrædende tema,
og det er længe blevet hævdet, at der her har fundet en “vending mod kroppen” sted (Sheets-Johnstone 2009). Nu bliver det stadig tydeligere og generelt mere anerkendt, at selve påstanden om en “vending mod kroppen” i sig
selv er tvetydig og ikke helt uproblematisk (Leder 1990, Waldenfels 2000,
Mensch 2009). Set netop ud fra et særligt teologisk perspektiv dækker kroppens almindelige popularitet ikke over ét forhold og er ikke entydig. Kroppen selv er ved nærmere eftersyn heller ikke kun populær i teologien, og synet på kroppen og dens sammenhænge er tilsvarende nuanceret.
Også teologer taler ganske vist om, at kroppen er blevet “opdaget” eller
“genopdaget”. Man kan således i dag identificere op til flere typer af såkaldt
“kropslig teologi”, der er kendetegnet ved at distancere sig fra angiveligt
ikke-kropslige teologier. F.eks. argumenteres der inden for retninger som
økoteologi, befrielsesteologi og feministisk teologi for, at Gud ikke primært
skal tænkes uden for verden, men som nærværende i den naturlige verden og
det kropslige menneske (McFague 1993, Isherwood og Stuart 1998, Hopkins 2002). Her bliver forestillingen om Guds tilstedeværelse i verden
dyrket, og netop den menneskelige krop bliver fremhævet som stedet for
guddommeligt nærvær eller i det mindste som den religiøse og politiske
kampplads for dette (Noel 2009). Omvendt har man i postmoderne, poststrukturalistisk inspireret teologi fremhævet kroppen som udtryk for Guds
fravær fra verden og har fordret en større distance til kroppen, dens synlighed
og forskellige udtryksformer (Nikkel 2010). Også i den mere traditionelle
systematiske og såkaldt konstruktive teologi er kroppen blevet et fremtrædende tema, som ikke kun har udmøntet sig i en øget mænge publikationer
om det kristne syn på kroppen, men fremfor alt i en anerkendelse af, at dette
tema ikke er isoleret, men griber ind i mange andre teologiske diskussioner.
Det sætter klassiske problemstillinger på spidsen og rusker op i veletablerede
opfattelser.
Som en særlig “kropslig teologi” er kroppens teologi derfor i dag ikke blot
en fysikkens, biologiens, seksualitetens, ægteskabets eller de velkendte vær8
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diers teologi. Tværtimod: Kroppens teologi angår de samme problematikker
– hvordan man end identificerer dem – som al anden teologi, men diskuterer
og udvikler dem i et forsøg på at tage vores kropslighed alvorligt. Kroppens
teologi er – i modsætning til den overfladiske fremhævelse af kroppens fortræffeligheder i politik og kultur – flertydig. Den spørger, om kroppen “styrer” teologien eller teologien kroppen, og den spørger især, om dette alternativ er adækvat.
Dette er baggrunden for udgivelsen af denne bog. Der er skrevet side op
og ned om kroppen i alle mulige genrer og inden for stort set alle fag – så
hvorfor endnu en bog? Og hvorfor en teologisk bog? Er vi ikke efterhånden
trætte af kroppen? Og burde teologien ikke holde sig til det, den almindeligvis antages at handle om, f.eks. Ånd? Er kroppen overhovedet teologisk relevant? Det er nogle af de spørgsmål, som denne bog besvarer.
Bogens artikler, hvis forfattere alle er forskere ved Afdeling for Systematisk
Teologi ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet, giver ikke
ét, men en række svar. Bidragene i bogen udtrykker forskellige teologiske tilgange, positioner og holdninger, ligesom de spreder sig i flere teologiske retninger. Artiklerne bevæger sig i al deres forskellighed gennem en stribe mere
traditionelle og velkendte teologiske emner. Derved udgør de en sammenhæng, der har været bestemmende for bogens disposition i tre dele, der
handler om hhv. menneske, Gud og kirke. Under hver af disse overskrifter
udfolder de enkelte artikler aspekter af netop den dels emne med udgangspunkt i kroppen som teologisk anliggende, udfordring eller problem.
Fælles for artiklerne er opfattelsen af, at kroppen på en eller anden måde
er væsentlig for den teologiske tænkning og teologien tilsvarende væsentlig
for vores opfattelse af kroppen og den verden, den indgår i. Artiklerne afdækker, hvordan kropsligheden i øjeblikket præger den teologiske forskning, og
hvad denne forskning hævder, vedrørende krop og kropslighed. Denne afdækning finder sted i artiklerne i aktuelle systematisk-teologiske kontekster
(dogmatiske, religionsfilosofiske, etiske og praktisk-teologiske) ud fra bestemte teologiske tilgange (filosofisk, fænomenologisk og hermeneutisk inspirerede). Artiklerne forsøger på hver sin måde at vise, hvilken teologisk for-
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skel det gør at inddrage kroppen, og hvilken forskel for opfattelsen af kroppen det gør at tage teologien i betragtning.
Artiklerne forudsætter hver især både en nærmere bestemmelse af teologien som fag samt en forståelse af, hvad “krop”, “kroppen” eller “kropslighed”
overhovedet er. Foreløbig har vi her i forordet ved “teologi” meget minimalistisk forstået refleksionen over den kristne tros indhold og praksis, mens vi
har brugt ordet “krop” i dagligsprogets betydning som henvisning til den fysiske struktur, der kendetegner et menneske.
På dansk bruges “krop” normalt som det tyske “Körper” og det franske
“corps” om både den døde og den levende krop, dvs. både om kroppen som
objekt og kroppen som levende og erfaret krop. “Krop” skal derfor på dansk
præciseres, for at man kan vide, hvad der sigtes til. “Legeme” har fået en helt
anden betydning i dag på dansk end på tysk (“Leib”), hvor legeme henviser
til den levende krop. Det danske “legeme” henviser i almindelig tale i dag i
reglen til et lig eller i det mindste en kropslighed, der hverken betragtes som
erfaret eller levende. Trods den stærke teologiske tradition for at bruge ordet
“legeme” har forfatterne i videst muligt omfang forsøgt at undgå dette ord.
Som artiklerne demonstrerer, har det ikke i alle sammenhænge været muligt. Andre måder at omtale kroppen på f.eks. som den erfarede eller den
levende krop eller som på fransk som egen-kroppen eller krops-subjektet er
heller ikke uproblematiske. Det bliver ikke bedre på engelsk, hvor distinktionen mellem “embodiment” og “corporeality” signalerer kropslighed som
henholdsvis mere-åndelig eller mere-materiel krop og udtrykker et tiltagende skisma mellem den fænomenologiske og den objektiverede, fysiologiske
eller psykologiske krop. Allerede forsøget på at beskrive, bestemme og tale
om kroppen som “en særlig slags ting” er problematisk, fordi det kan indebære en dualisme, der undsiger den menneskelige krops særlige kendetegn
(Waldenfels 2000).
I artiklerne her gives en række bud på, hvad en given krop, kontekst og tilgang betyder for et givet teologisk emne eller tema, hvis udfoldelse igen får
betydning for opfattelsen af kroppen, dens kontekst og vores måder at gå til
den på. Det er ikke præcis den samme brug af ordet “krop”, der optræder

10
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artiklerne igennem. Fælles er dog for de fleste af artiklerne, at de tager udgangspunkt i og udfordrer den dagligsproglige betydning af ordet “krop”.
Dermed skulle det også være tydeligt, at hverken “krop” eller “teologi” er
selvfølgelige begreber, og at de to, når de sættes sammen, udgør et omfattende problemfelt. Bogen belyser forskellige aktuelle aspekter af dette og søger
dermed også at bidrage til udviklingen af de svar, som gives på spørgsmålene
om kroppen i andre – politiske, kulturelle eller videnskabelige – sammenhænge. Bogens hensigt er på den ene side at problematisere de ensidige
krops- og kropslighedsopfattelser, som vores kultur dyrker, og på den anden
side at problematisere den teologi, der ikke på en eller anden måde tager denne dyrkelse til efterretning.
Tak til vore kolleger for deres bidrag, hvoraf de fleste oprindelig blev skrevet til en åben forelæsningsrække ved Det Teologiske Fakultet i efteråret
2009, mens andre er kommet til senere. Tak til Jens Nørregaard og Hal
Kochs Mindefond for tilskud til trykning. Tak til ANIS for antagelsen af bogen og til redaktør Henrik Brandt-Pedersen for samarbejde om dens tilblivelse. Tak endelig også til cand.theol. Christian Hjortkjær for grundig hjælp
med færdiggørelse af manuskripterne til trykning.
København, september 2011
Kirsten Busch Nielsen og Johanne Stubbe Teglbjærg
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