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TEOLOGI 

En kommenteret præsentation af Bent Noacks tekst 

”Det teologiske studium” 

 

Ole Davidsen 

 

I 1960 skrev Bent Noack til bogen Teologien og dens fag et indledende kapitel med 

titlen ”Det teologiske studium”.1 Disse 12 sider har fået en særlig status. For her 

sammenfatter og kommenterer Noack de spørgsmål og synspunkter, der fortsat sæt-

ter dagsordenen i diskussionerne om det teologiske studium. Det drejer sig om al-

mene og principielle videnskabsteoretiske spørgsmål, men set ud fra teologien i en 

dansk kontekst.  

 Tiderne skifter, og situationen er ikke den samme som for godt og vel 50 

år siden. Men situationen i dag er på den anden side heller ikke en ganske anden. 

Noacks tekst er derfor et godt udgangspunkt for en aktuel drøftelse af spørgsmålet 

om det teologiske studium. I det følgende vil jeg gengive Noacks tekst afsnit for afsnit 

og kommentere den i lyset af det teologiske studiums nuværende situation. Vi vil da 

se, at de behandlede spørgsmål fortsat er relevante og bør drøftes. Jeg anvender så-

ledes Noacks tekst til at strukturere den aktuelle diskussion om det teologiske studi-

um. Det giver lejlighed til at uddybe sider af sagen og mulighed for at iagttage for-

skelle mellem situationen omkring 1960 og den i dag. Noacks tekst er en fortløbende 

tekst uden klart indholdsbestemte hovedafsnit. Her bryder jeg den op i mindre ”peri-

koper”, dvs. afhuggede tekststykker, der kommenteres. Af hensyn til reference og 

overblik har jeg nummereret hvert tekststykke med kommentar og givet det en mulig 

overskrift. Noacks tekst er anført i kursiv.  

 Men inden vi ser på Noacks tekst vil jeg præsentere en model for teologi-

ens placering i det sociologiske landskab, en model, der kommer til at spille en afgø-

rende rolle i den følgende fremstilling og diskussion af teologiens identitet, rolle og 

opgave.  

 Set fra ud fra sit eget synspunkt er teologien en selvstændig institution og 

organisation med sin egen identitet, men den står selvfølgelig ikke alene og ubestemt 

                                                      
1 Bent Noack (red.), Teologien og dens fag, G. E. C. Gad, København 1960, s. 1-12. Bent Noack var 
professor i Det Nye Testamente ved Københavns Universitet 1955-1977. Senere rektor ved Præstehøj-
skolen i Løgumkloster frem til 1985. Noacks tekst er gengivet med tilladelse fra forlaget. 
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i verden. Som en del af universitetet er teologien bestemt af de almene videnskabeli-

ge og politiske regler, der gælder for denne institution. Men teologien er også be-

stemt af sit forhold til kirke og stat/samfund. I al sin kernefaglighed er teologien om-

givet af interessenter, der hele tiden cirkler omkring den og stiller den over for for-

skellige fordringer og udfordringer: 

 

 

 

For at forstå teologiens eksistensbetingelser må vi derfor se nærmere på samspillet 

mellem universitet, kirke og stat/samfund: 

 

 

 

Modellen kan forekomme misvisende, eftersom både universitet og kirke er en del af 

samfundet. Men den skal vise, at både kirke og universitet har en relativ selvstæn-

dighed i forhold til resten af samfundet forstået som en statsstyret helhed. Vi kan 

derfor tale om tre domæner, Universitet, Kirke og Samfund, der indgår i en gensidig 

vekselvirkning (←→) med hinanden.  

Teologi 

Kirke 

Stat 

Samfund 
Universitet 

UNIVERSITET 

SAMFUND KIRKE 
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 Kirke ←→ Samfund: Vi kan skelne mellem to perspektiver, det specifikt 

kirkelige, Den Danske Folkekirkes rolle, og det alment kulturelle, kristendommens 

rolle.  

 Det specifikt kirkelige er lidt specielt i en dansk sammenhæng i kraft af 

folkekirkeordningen. Flertallet af danskere (ca. 80 % af befolkningen) er medlemmer 

af folkekirken, og Grundlovens § 4 fastslår: ”Den evangelisk-lutherske kirke er den 

danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.” Formuleringen forudsætter 

et til identitet grænsende sammenfald mellem den danske befolkning og den evange-

lisk-lutherske kirkes danske medlemmer. Grundloven er et politisk dokument, der 

ikke kun beskriver, hvad der er tilfældet, men normativt angiver, hvad der bør være 

tilfældet. Staten støtter politisk op om folkekirken, men understøtter den også øko-

nomisk, bl.a. ved uddanne dens præster ved universitetet. Administrativt henhører 

folkekirken under Ministeriet for ligestilling og kirke, og lovgivningsarbejdet vedrø-

rende kirken foregår i Folketinget. Det diskuteres med jævne mellemrum, om kirken 

er en folkekirke eller en statskirke, men som i så mange andre teologiske sager er det 

vanskeligt at fælde kategoriske domme, fordi der gerne er tale om pragmatiske kom-

promisdannelser mellem forskellige legitime interesser og strategisk afhængighed. 

Også inden for dette område er virkeligheden kompleks.  

 Dansk kultur er også uden for en kirkelig sammenhæng præget af kri-

stendommen. Inden for kunstens verden ser vi, hvordan kristne fortællinger og tan-

ker mere eller mindre eksplicit gør sig gældende som fælles referenceramme. Men 

også bredt folkeligt præger kristendommen fortsat menneskers livsforståelse, ikke 

mindst på etikkens område. En særlig udgave af denne folkelighed møder vi i kri-

stendommens udtryk som civilreligion, f.eks. når dronningen Nytårsaften afslutter 

sin tale med valgsproget ”Gud bevare Danmark”. 

 Universitet ←→ Kirke: Set fra kirkens side er teologien en professions-

uddannelse, der sigter mod ansættelse som præst i Den Danske Folkekirke. Kirken 

har derfor sine interesser i, hvad teologien forsker og underviser i. Studieordninger 

bliver således aldrig vedtaget uden at repræsentanter for kirken er blevet hørt. I til-

fælde af uenighed mellem universitet og kirke vil kirkeministeren gribe mæglende 

ind. Universitetet må på sin side hævde en vis frihed i forhold til kirken under hen-

visning til sine universitære formål, bl.a. kravet om frihed i forskningen og pædago-

gisk/didaktisk frihed i undervisningen.  
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 Samfund ←→ Universitet: Universiteterne er offentlige institutioner, 

hvis udgifter dækkes ved bevillinger fra staten. Her gælder i nogen måde, at ”den, der 

betaler for musikken, bestemmer, hvad der skal spilles”. Inden for rammerne af love, 

bekendtgørelser og økonomiske bevillinger har universiteterne dog en relativ selv-

stændighed. Overordnet gælder imidlertid, at kun de fag, som samfundet betragter 

som nyttige, må dyrkes. Fag, der f.eks. ikke uddanner til et stabilt arbejdsmarkeds-

behov, har svært ved at legitimere deres berettigelse. Universitetsuddannelserne eva-

lueres løbende med henblik på en såkaldt akkreditering (godkendelse). I tilfælde af 

interessekonflikter mellem samfund/stat og universitet kan ministeren for Forsk-

ning, Innovation og Videregående uddannelser gribe regulerende ind.  

 

◊ 

 

1. Teologien har sin begrundelse i kirkens behov 

At teologien er et studium, der dyrkes ved universiteterne, har sin årsag i kirkens 

behov. Praktisk talt alle kirker kræver en uddannelse af deres præster, og i de lan-

de, hvor staten enten opretholder eller støtter kirken, og hvor præsterne under en 

eller anden form er tjenestemænd, kræver staten den også. Kristen teologi kan dyr-

kes og bliver dyrket af andre end dem, som det kræves af, og den er ikke henvist til 

universiteterne alene; men hvor der virkelig gøres et teologisk arbejde, som fortje-

ner navnet, dér udføres det på en sådan måde og med sådanne midler, at det sag-

ligt og formelt ikke adskiller sig fra det arbejde, som gøres indenfor universiteter-

nes fire vægge, under hvilket fakultet det så end er henlagt.  

 

Ved ”teologi” forstås et studium, og hvad ”studium” nærmere betyder, vender vi til-

bage til. Her skal det først handle om bestemmelsen af teologi som ”kristen teologi”. 

Etymologisk betyder teologi ”læren om en guddom” og anvendes især om læren om 

den kristne Gud. I kristen sprogbrug dukker ordet først op i 300-400-tallet, men fra 

engang i 1200-tallet bliver det et samlebegreb for studiet af hele den kristne traditi-

on. Andre religioner kan imidlertid også studere deres traditioner og derfor siges at 

have en teologi. Det er således ikke længere en selvfølgelighed, at teologi betyder kri-

sten teologi. Den stigende globalisering har sammen med en stigende sekularisering i 

nogen måde problematiseret denne selvfølgelighed. I 1969 var der i Danmark 11 an-

erkendte trossamfund, flest kristne. I dag er tallet langt over 100 og repræsenterer 
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flere forskellige religioner (www.familiestyrelsen.dk). Selv om mere end 80 % af den 

danske befolkning er medlemmer af Den Danske Folkekirke, er det religiøse land-

skab blevet mere broget og differentieret. Det paradoksale forhold, at den stigende 

sekularisering samtidig har været ledsaget af en stigende interesse for ikke-kristne 

religioner, har – sammen med stigende global indsigt i religionernes mangfoldighed 

og en øget kontakt til andre religiøse holdninger i kraft af indvandring – medført en 

social relativering af den kristne tradition og dermed af den kristne teologi. Det er i 

hvert fald blevet mere påtrængende med en besindelse på teologiens situation. Hvad 

der tidligere var en nærmest uanfægtet tradition i kraft af den kristne religions næ-

sten absolutte status, er nu blevet noget, man skal argumentere for, selv om denne 

religion fortsat har status af majoritetsreligion. Man kan således stille spørgsmålet: 

Er det fortsat rimeligt at forstå det teologiske studium som kristen teologi, dvs. som 

studiet af den kristne tradition? Det mener vi nok, det er. Men vi kan netop ikke læn-

gere bare tale indforstået om teologi. Vi må tydeliggøre, at det drejer sig om kristen 

teologi, og dernæst nærmere udfolde, hvad vi mener hermed. 

 Andre selvfølgeligheder må også diskuteres. Vi finder det måske umid-

delbart selvindlysende, at teologi er noget, ”der dyrkes ved universiteterne”. Men det 

kræver en forklaring og begrundelse. Noack anfører, at det ”har sin årsag i kirkens 

behov”. Hans argument er i første omgang dobbelt. For det første kræver kirker en 

uddannelse af deres præster, og det gælder også Den Danske Folkekirke. For det an-

det kræver staten, hvor kirke og stat er forbundet, at præsterne, der også fungerer 

som statslige tjenestemænd, har fået en uddannelse.  

 Det forklarer imidlertid ikke i tilstrækkelig grad, hvorfor præsterne skal 

uddannes på et universitet. Noack indrømmer da også, at kristen teologi kan dyrkes 

og bliver dyrket uden for universiteterne. Men et teologisk arbejde, som fortjener 

navnet, hører hjemme på et universitet. Vi kan sige: Kun hvis det teologiske studium 

af den kristne tradition udføres på en sådan måde, at det ”sagligt og formelt” ikke 

adskiller sig fra det arbejde, der ellers finder sted på universiteterne, er der tale om 

teologi i egentlig forstand. Ved teologi forstår vi universitetsteologi. 

 Vi møder her de tre interessenter, tre parter, der har interesse i det teo-

logiske studium: kirken, staten/samfundet og universitetet (akademiet), jf. indled-

ningen.  

Den Danske Folkekirke ønsker uddannede præster, og den uddannelse 

kunne den i princippet selv forestå, hvis den havde en læreanstalt med et teologisk 
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studium. Men kirken har ikke en sådan læreanstalt. Dens præster bliver derfor ud-

dannet på universitetet. Kirken fordrer, at dens præster har en teologisk kandidatek-

samen fra et dansk universitet. Det gør staten også.  

I Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. 

fremgår det af kap. 1, § 1, at personer, der kan ansættes som præst i den danske fol-

kekirke, som hovedregel ”har bestået teologisk kandidateksamen fra et dansk univer-

sitet”. Det vil aktuelt sige fra enten Aarhus Universitet eller Københavns Universitet, 

da disse er de eneste danske universiteter, som har en godkendt teologisk uddannel-

se. Her er forbundet mellem kirke og stat tydelig. Begge parter er med til at godkende 

den teologiske kandidateksamen, og begge parter fordrer den som adgangsgivende 

eksamen. Grundlovens § 4, ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke, 

og understøttes som sådan af staten.”, er også interessant i denne sammenhæng. Sta-

ten understøtter kirken ved med lov at fordre uddannelse af dens præster, en uddan-

nelse, som staten betaler for, ligesom staten betaler for alle andre godkendte univer-

sitetsuddannelser.  

Kirke og stat er altså enige om, at kirkens præster skal have en teologisk 

kandidateksamen fra et dansk universitet. Det betyder, at det teologiske studium af 

den kristne tradition skal finde sted på den måde som kendetegner universitetsstudi-

er i almindelighed, dvs. ved hjælp af de teorier og metoder, som aktuelt definerer 

universiteternes videnskabsforståelse.  

Det er bemærkelsesværdigt, at Noack afsluttende tilføjer ”under hvilket 

fakultet det [teologiske arbejde] så end er lagt”. Den bemærkning har fået prægnans 

efter nedlæggelsen af Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet. Det teologiske 

studium, forskning og uddannelse, er nu lagt under Faculty of Arts (Humaniora), og 

man kan overveje, om det gør nogen forskel. Mange oplever denne ændring som et 

tab (af selvstændighed og anseelse), hvilket er forståeligt nok, men der bør ikke der-

for være tale om nogen principiel ændring i det teologiske arbejde. Der kan endog 

argumenteres for en mulig positiv virkning af denne forandring. Med det teologiske 

studium under Arts er det blevet synligt for enhver, at teologi ikke, som nogen har 

opfattet det, er en særlig enklave, et universitetsfremmed område med en særlig for-

fatning, men en integreret del af den almindelige universitetsverden. Det hører jo 

med, at universitetet har sin interesse i det teologiske studium. Dette skal leve op til 

Universitetslovens krav, der f.eks. i Kap. 1, § 2, stk. 1 som formål anfører: ”Universi-

tetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil 
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højeste internationale niveau inden for sine fagområder.” Hermed angives det, at det 

teologiske studium ”sagligt og formelt” skal leve op til de videnskabelige standarder, 

som aktuelt kendetegner det internationale universitetsmiljø.  

 

2. Det kirkelige behov deklasserer ikke teologien som universitetsfag 

Det at være bestemt af et praktisk, i dette tilfælde kirkeligt behov, sætter ikke teolo-

gien i en anden klasse end andre universitetsstudier. De er nemlig alle bestemt af et 

praktisk behov i det samfund, som opretholder universiteter og en videnskabelig 

uddannelse, som kan afsluttes med det, der kaldes en embedsexamen.  

 

Vi taler ikke længere om ”en embedseksamen”, men om ”en kandidateksamen”, selv 

om sidstnævnte stadig er den afgørende forudsætning for at kunne søge embede som 

præst i Den Danske Folkekirke. Men bortset fra det, er spørgsmålet, om det teologi-

ske studium er et ”andenklasses” universitetsstudium, fordi det er bestemt af et prak-

tisk behov, kirkens behov for uddannede præster. Her er det værd at bemærke, at 

Noack glider fra at tale om kirkens behov til at tale om samfundets behov. Hermed 

træder samfundet som interessent tydeligere ind på scenen ved siden af kirke og uni-

versitet.  

 Det er ikke specielt for teologien, at den er bestemt af et praktisk behov, 

for det gælder også alle andre universitetsstudier. Vi uddanner f.eks. læger og juri-

ster, fordi der er brug for dem, og taler ofte om professionsuddannelser. I ældre tid 

var også en cand.mag.-uddannelse under humaniora en slags professionsuddannelse 

med embedseksamen, eftersom uddannelserne primært sigtede mod ansættelse på 

seminarier eller i gymnasieskolen. I dag er sagen noget mere broget, for som 

cand.mag. kan man blive ansat i forskellige stillinger, offentlige som private, typisk 

fordi et traditionelt arbejdsmarked ikke kan opsuge alle kandidater. Ministeriet er 

derfor i stigende grad optager af, om samfundet har et stabilt og veldokumenteret 

behov for de eksisterende universitetsuddannelser. Det er altså ikke specielt for teo-

logien, at den er bestemt af et praktisk behov. Men der er, som vi skal vende tilbage 

til, et mere principielt spørgsmål om forholdet mellem universitetets selvstændighed 

og samfundets behov. Lad os dog først se på Universitetsloven Kap. 1, § 2, stk. 3: 

  

Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til ud-

vikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddan-

nelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i sam-
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fundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution ud-

veksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medar-

bejderne til at deltage i den offentlige debat. 

 

Det er en ordentlig mundfuld, og jeg skal ikke udfolde det hele, men blot fremhæve, 

at forholdet mellem universitet og samfund også er bestemt af andre behov end de 

behov, som arbejdsmarkedet i snæver forstand repræsenterer. Specielt omtalen af 

universitetet som en ”central viden- og kulturbærende institution” er interessant. Det 

teologiske studium af den kristne tradition består ikke kun snævert i at uddanne 

præster. Det teologiske studium har en almen samfundsmæssig interesse, fordi den 

kristne tradition ikke kun spiller en rolle i kirken, men mere bredt i samfundet. Det 

teologiske studium af den kristne tradition bidrager således løbende til samfundets 

kulturelle selvfortolkning. Teologien på universitetet er en central videnbærende in-

stitution. Det er her vi først og fremmest finder ekspertisen om den kristne tradition. 

Teologien på universitetet er desuden en central kulturbærende institution, fordi 

dens forskere bidrager til formidlingen og diskussionen af den kristne tradition både 

i og uden for kirken, dels direkte, dels netop gennem sin uddannelse. Man kan som 

en regel gå ud fra, at alle præster er teologer; men det er ikke alle teologer, der er 

præster. Derfor er det for snævert at forstå teologien som en præsteuddannelse. Det 

skal dog ikke skjule den kendsgerning, at teologien kun har sin eksistensberettigelse 

som universitetsuddannelse, så længe kirke og samfund har behov for den. 

 

3. Fakulteterne og deres selvstændighed i forhold til staten 

Til tider har man draget et skarpere skel mellem det ene eller andet fakultet og de 

andre. I slutningen af det 18. århundrede skelnede således Kant i sit skrift ”Streit 

der Facultäten” stadig mellem de tre højere (”obern”) fakulteter, det teologiske, det 

juridiske og det medicinske, og det lavere (”untere”), nemlig det filosofiske, der på 

hans tid også omfattede de matematiske og naturvidenskabelige fag. I hans af-

grænsning af fakulteternes og studiernes områder og i hans bestemmelse af deres 

væsen blev imidlertid det lavere fakultet, som han selv tilhørte, i virkeligheden det 

fineste med den begrundelse, at det filosofiske fakultet til forskel fra de tre andre er 

frit og kun adlyder fornuftens love, ikke regeringens.  

 

Den tyske oplysningsfilosof Immanuel Kant (1724-1804) berører spørgsmålet om 

universitetets autonomi i forhold til statsmagten, der hentede sine embedsmænd fra 
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de tre klassiske professionsbundne uddannelser, teologi, medicin og jura. Det Filoso-

fiske Fakultet var frit, fordi det ikke var bestemt af snævre nyttebehov, men kunne 

følge fornuftens egne veje, gå på opdagelse i verden, uden at skele til samfundets in-

strumentale gavn. Det betød selvfølgelig ikke, at Kant fandt den frie tænkning nytte-

løs, for samfundet eller den enkelte. Det betød, at fornuften i tænkning og videnskab 

ikke på forhånd var bestemt og begrænset af politiske og økonomiske samfundshen-

syn.  

Det mantra, ”fra forskning til faktura”, der har domineret diskussionen 

om universiteternes samfundsmæssige rolle i de senere år, er et udtryk for den hold-

ning fra myndighedernes side, som Kant tog afstand fra. Forestillingen om, at al 

forskning og uddannelse ”skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i 

samfundet”, som det hedder i Universitetsloven, bliver af mange politikere opfattet 

som en nødvendig instrumentalisering af forskningen. Samfundet har kun brug for 

den forskning, der fremmer økonomisk vækst. Resten er spild af tid – og penge. 

Synspunktet er fremsat af politikere, der mener, at mennesket lever af brød alene. 

Denne noget indsnævrede holdning truer især humaniora, eller Arts, som det nu 

hedder i Aarhus. Åndsvidenskab har ringe kår i en materialistisk verden. Men det er 

et kulturelt fattigt samfund, der ikke mener at have råd til humanistiske studier, 

skønt det hører til et af verdens rigeste lande. Helt bortset fra, at man nedlægger 

”urentable” fag, fordi der ikke er noget klart arbejdsmarked for dets bachelorer og 

kandidater, betyder denne instrumentalisering også, at man fra centralt hold ønsker 

større styring af, hvad man beskæftiger sig med på universitetet. Det gælder ikke kun 

uddannelsernes indhold, men også forskningsprogrammernes indhold, og der står 

derfor en stadig kamp mellem hensynet til samfundets behov og universitetets selv-

forvaltning i tilrettelæggelse af forskning og uddannelse.  

Universiteternes autonomi, der har været et af de klareste parametre på 

et samfunds åndsfrihed og demokratiske styreform, er i de senere år kommet under 

vældigt pres. Det er klart, at jo mere de såkaldte aftagerinstitutioner, for teologiens 

vedkommende primært kirken, får det afgørende ord omkring studiets indhold, desto 

mere reduceres universitetet til et seminarium, for det teologiske studiums vedkom-

mende til et præsteseminarium. Fastsættelse af normeret studietid og skærpede krav 

om gennemførselstid bidrager til denne tendens. 
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4. Det Filosofiske Fakultet/Det Humanistiske Fakultet 

Universiteternes historie i størstedelen af Europa gjorde det vel naturligt, måske 

nødvendigt, at skelne mellem fakulteterne på denne måde, og anledningen til, at 

skriftet udsendtes, nemlig det kongelig prøjsiske reskript af 1. oktober 1794 til Kant 

personligt, næsten tvang ham til således at understrege det filosofiske fakultets 

særstilling. Nu om dage er der kun en lille rest af denne særstilling tilbage, for så 

vidt som alle studerende ved universitetet skal tage den filosofiske prøve ved det 

filosofiske fakultet, og for så vidt som de friere studier stadig fortrinsvis dyrkes un-

der det filosofiske fakultet eller, som det kaldes med et nyere navn, det humanisti-

ske. Dette fakultet vil altid være rygraden i et universitet i kraft af, at det er det 

mest omfattende og mer end de andre dyrker de almene og grundlæggende viden-

skaber med deres fremtrædelsesformer og arbejdsmåder: logik, sprogvidenskab, 

historie, religionsvidenskab o. s. fr. 

 

Kants syn på religion førte til et censurerende indgreb fra den preussiske stat, men 

det skal ikke forfølges her, hvor Noack først peger på et træk i hans egen samtids 

universitetsordning. Det Filosofiske Fakultets særstilling kom da til udtryk ved, at 

studerende ved alle fakulteter skulle bestå en filosofisk prøve (”filosofikum”, examen 

philosophicum, Den almindelige filosofiske prøve, der blev ophævet i 1971). Det var 

en obligatorisk prøve for universitetsstuderende, og den skulle bestås, før nogen an-

den eksamen kunne aflægges. Der var altså tale om en slags optagelsesprøve (sva-

rende til den nuværende førsteårsprøve), der skulle vise, om man var egnet til et uni-

versitetsstudium. Det er den mere formelle side af sagen. Men oprindeligt lå der vel 

også den tanke bag, at en universitetsstuderende, uanset fagområde, skulle have et 

minimum af kendskab til filosofi, fordi filosofien var det yderste teoretiske grundlag 

for enhver videnskab. Filosofien kunne således hævdes at have en særstilling på uni-

versitetet. Men udviklingen indebærer, at filosofien mister denne særstilling, og af-

skaffelsen af filosofikum markerer det endelig tab. Man er også holdt op med at an-

vende betegnelsen Det Filosofiske Fakultet til fordel for betegnelsen Det Humanisti-

ske Fakultet, nu Arts, og filosofi bliver et fag på linje med andre humanistiske fag. 

Noack anfører dernæst, at Det Humanistiske Fakultet altid vil være ”ryg-

raden i et universitet”. For dette fakultets fagområde er mere omfattende end andre 

fakulteters, og beskæftiger sig mere intenst med ”almene og grundlæggende viden-

skaber”. Han nævner som eksempler logik, sprogvidenskab, historie og religionsvi-
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denskab, men tilføjer et ”og så fremdeles”, der henviser til hele det humanistiske 

fagspektrum. 

Det vil føre for vidt at gå ind i en nærmere udredning af universiteternes, 

og dermed humanioras, knopskydende udvikling fra 1960’erne og frem til i dag. Men 

et blik på (Faculty of) Arts på Aarhus Universitet kan give et indtryk af den faglige 

mangfoldighed og kompleksitet, der kendetegner nutidens humaniora. Arts består af 

tre institutter (og visse centre, som vi her ser bort fra), der hver især omfatter en 

række fagområder eller ”fagligheder”: 

1. Institut for Kultur og Samfund: Antropologi, Arabisk- og islamstudier, Ar-

kæologi, Asienstudier, Europastudier og Internationale studier, Historie, Filo-

sofi og Idehistorie, Klassiske studier, Religionsvidenskab, Teologi, Østeuropa-

studier.  

2. Institut for Æstetik og Kommunikation: Sprog, kultur og historie (Brasilian-

ske studier, Engelsk, Fransk sprog, litteratur og kultur, Italiensk sprog, littera-

tur og kultur, Kognitiv semiotik, Latinamerikastudier, Lingvistik, Nordisk 

sprog og litteratur, Oplevelsesøkonomi, Spansk og spanskamerikansk sprog, 

litteratur og kultur, Tysk sprog, litteratur og kultur); Kunst, musik og design 

(Dramaturgi, Kunsthistorie, Litteraturhistorie, Museologi, Musikvidenskab, 

Æstetik og kultur); Medier, kommunikation og it (Digital design, Informati-

onsvidenskab, Journalism, Media and Globalisation, Journalistik, Medievi-

denskab, Retorik). 

3. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU): Diversitet og Læring, Evidens-

informeret praksis, Fagdidaktik, Grundskoleforskning, Miljø- og sundheds-

pædagogik, Organisation og Læring, Pædagogisk samtidsdiagnostik, Social- og 

specialpædagogik, Uddannelse, politik og organisation i vidensøkonomien, 

Ungdomsforskning, Voksen/efteruddannelse og kompetenceudvikling. 

 

Man kan med lidt god vilje skelne mellem tre store universitetsområder, det kultur-

faglige, det samfundsfaglige og det naturfaglige område. Arts dækker det kulturfagli-

ge område, mens det samfundsfaglige (School of Business and Social Sciences; BBS) 

omfatter delområder som Erhvervskommunikation, Økonomi, Jura, Statskundskab 

og Psykologi, og det naturfaglige (Science and Technology) omfatter delområder som 

Fysik, Kemi og Biologi, men også Medicin, som dog har en selvstændig status af ho-

vedområde (Health). På denne baggrund kan man spørge, om humaniora fortsat kan 
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betragtes som ”rygraden” i ethvert universitet til alle tider. Det forekommer mere 

frugtbart at betragte universitetet som en afspejling af det komplekse menneskeliv, 

der nødvendigvis omfatter studiet af en lang række forbundne emner.  

 

5. Fakulteternes begrundelse i praktiske behov 

Desuagtet gælder det for alle fakulteter og for størstedelen af de studier, som hen-

hører under dem, at deres indretning og stofvalg er bestemt af et praktisk behov, 

selv om dette praktiske behov naturligvis ikke uden videre er noget så håndgribeligt 

som en embedsexamen. Det viser de sidste slægtleds udvikling meget tydeligt. Så 

snart der i samfundet er et virkeligt behov for et nyt embedsstudium, opstår der et 

nyt fakultet eller en ny afdeling indenfor et af de allerede bestående fakulteter. Så-

dan er det gået med det statsvidenskabelige, det forsikringsvidenskabelige og det 

psykologiske studium: kravet om en uddannelse, der efter en afsluttende examen 

kunne give adgang til bestemte embeder og stillinger, har fremkaldt disse nye gre-

ne på universiteternes stamme. Og de vil blive ved med at bestå, så længe samfun-

det eller en tilpas stor del af det behøver dem.  

 

Samfundet ændrer sig, og dermed universiteterne, fordi der er en sammenhæng mel-

lem samfundets behov og universiteternes fagområder. Men den ellers parallelle ud-

vikling er præget af en vis usamtidighed. Det kan snart være ny forskning, der åbner 

for nye behov; snart ændringer i samfundet, som fordrer ny forskning. Psykologi, 

medievidenskab og datalogi er tydelige eksempler på vekselvirkningen mellem forsk-

ning og samfundsudvikling.  

Man kan i nogen måde sammenligne universitetets differentiering med 

centraladministrationens opdeling i ministerier, f.eks. Kulturministeriet, Ministeriet 

for Ligestilling og Kirke, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for Forsk-

ning, Innovation og Videregående Uddannelser, Social- og Integrationsministeriet, 

Erhvervs- og Vækstministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet og Ministeriet 

for Sundhed og Forebyggelse. Det har da også været et gennemgående træk i univer-

sitetets historie, at det primært uddannede med henblik på besættelse af ”embeder” i 

den offentlige sektor. Med deres eksaminer garanterer universiteterne som statsan-

erkendte forsknings- og uddannelsesinstitutioner, at kandidater har den nødvendige 

faglige indsigt og kompetence til at bestride en given profession, herunder opfylder 
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de nødvendige krav til adgang til eventuelle supplerende uddannelser, for teologiens 

vedkommende til uddannelsen på Pastoralseminariet.  

 

6. Statens behov for universitetsuddannede præster 

At samfundet, og det vil i vort tilfælde sige staten, opretholder et teologisk studium 

ved universiteterne, betyder en faktisk anerkendelse af kirkens behov for universi-

tetsuddannede præster. Og vel vil stat og samfund altid kræve, at de tjenestemænd, 

som de ansætter, skal have en grundig uddannelse, men selve uddannelsens indhold 

er først og fremmest bestemt af kirkens behov.  

 

Ifølge Noack er det kirken selv, der har et behov for universitetsuddannede præster. 

Da staten også ønsker veluddannede tjenestemænd, er der her et klart interesse-

sammenfald mellem kirke og stat, og staten støtter gerne kirken ved at lade de offent-

lige universiteter varetage uddannelsen af kirkens præster.  

Det er imidlertid ikke alle i Den Danske Folkekirke, der mener, at kir-

kens præster skal uddannes på de offentlige universiteter. Menighedsfakultetet i 

Aarhus og Dansk Bibel-Institut i København er privatfinansierede institutioner, der 

tilbyder teologiske uddannelser som et alternativ til de statsanerkendte teologiske 

uddannelser ved universiteterne i Aarhus og København. Disse private uddannelser 

giver imidlertid ikke adgang til at søge præsteembede i den danske folkekirke. Disse 

alternative institutioner synes at være en reaktion mod de teologiske studiers afhæn-

gighed af stat/samfund og universitet.  

 

7. Kirkens behov for studium og uddannelse 

Kirken har gennemgående erkendt, at den selv ifølge sit væsen har brug for studi-

um og uddannelse. Det er undertiden blevet udtrykt sådan: Det er for den kristne 

kirke og for de enkelte præster en nødvendighed at foretage den selvbesindelse, som 

studiet af kristen teologi er (Således P. Marstrander, Det teologiske Studium, Oslo 

1925, s. 24f.); en anden kendt formulering er Karl Barths, der i al sin enkelhed går 

ud på, at teologien er til, fordi der skal prædikes i kirken på søndag; det er også et 

udtryk for, at der kræves en videnskabelig selvbesindelse af den, der skal prædike 

og i det hale taget arbejde som præst.  
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Det er selvklart, at kirken gennem studium og uddannelse må besinde sig på sin egen 

tradition og sit anliggende. Kirken og dens præster må vide, hvad de har med at gøre. 

Det er imidlertid mindre klart, hvad det vil sige, at der kræves en videnskabelig selv-

besindelse, og at denne bør finde sted på et universitet. Karls Barths klassiske dictum 

lægger vægt på et praktisk behov, der i nogen måde kan sammenlignes med folkesko-

lens behov. Ligesom præsteuddannelsen er til, fordi der skal prædikes på søndag, 

således er læreruddannelsen til, fordi der skal undervises på mandag. Et studium kan 

imidlertid være mere eller mindre praksisorienteret. Traditionelt har en seminarie-

uddannelse været mere målrettet end en universitetsuddannelse. I disse år ser vi en 

tendens til at opgradere seminarierne til universitetsstatus, mens universitetsuddan-

nelserne målrettes mere og mere, så de ligner seminarieuddannelserne. Det har væ-

ret en vigtig del af universiteternes selvforståelse, at den frie forskning og uddannelse 

kun kan finde sted, hvis man i vid udstrækning sætter det aktuelle nyttehensyn i pa-

rentes. Det betyder ikke, at man ser bort fra den virkelige verden for at isolere sig i et 

åndeligt elfenbenstårn. Men det betyder, at man går på opdagelsesrejse i sagerne 

uden på forhånd at skele til deres professionsorienterede nytteværdi. Dette hænger 

sammen med universiteternes status af forskningsinstitutioner. Seminarier, som er 

uden forskningsforpligtelse, formidler i almindelighed anerkendt viden og kundska-

ber, mens universiteterne går på opdagelse efter ny indsigt og erkendelse og således 

søger ny viden. I universitetsuddannelserne formidles derfor den seneste, forsk-

ningsbaserede viden om et givet emne.  

 

8. Teologien er et almenmenneskeligt foretagende 

Det betyder imidlertid ikke, at de forskellige fag, som det teologiske studium består 

af, kun skulle være til i kraft af deres kirkelige funktion, eller at der ikke også skulle 

kunne tænkes andre fag, som i lige høj grad har en kirkelig funktion. Studium af et 

givet stof og stadig gentagen drøftelse af stoffets art og sammenhæng er ikke et 

særligt kirkeligt foretagende, men et almenmenneskeligt; enhver videnskabeligt 

drevet filosofi, psykologi og retsvidenskab er lige så meget en selvbesindelse, og det 

samme gælder alle andre videnskaber, som til stadighed må prøve deres grundlag 

og arbejdsmåde og resultater om og om igen.  

 

Noack nærmer sig her en afsløring af den videnskabsforståelse, han arbejder ud fra. 

Han synes at dele den almene opfattelse, at videnskab opnår viden ved systematisk at 
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spørge ind til en sag eller et stof, f.eks. den kristne tradition. Han ville formentlig og-

så være enig i, at den derigennem frembragte viden giver en noget anden forståelse, 

end den der almindeligvis forbindes med sag og stof. Selvbesindelse indebærer re-

fleksion og eftertænksomhed. Den træder et skridt tilbage fra den almindelige com-

mon sense-verden for på afstand at grunde over og granske i denne verden. Denne 

afstand til den praktiske og umiddelbart oplevede virkelighed er en nødvendigheds-

betingelse for det videnskabelige studium.  

 

9. Det frie studium 

Om et studium er frit, og om det universitet eller fakultet eller institut, ved hvilket 

studiet drives, er frit, det beror på, om de enkelte videnskaber er villige til at foreta-

ge et sådant opgør med deres genstand og forudsætninger, historie og metode, og 

om de i givet fald er i stand til at trodse gamle vaner og fordomme i den offentlige 

mening, ja, selv statsmagtens mulige modstand mod, at dens funktioner gøres til 

studiegenstand i stedet for til en selvfølgelig forudsætning. 

 

Vi kan med fordel stramme teksten ved at fokusere på teologi og kirke. Vi kan pro-

grammatisk sige: Et frit teologistudium på et frit universitet må være villigt til at fo-

retage et opgør med dets genstand og forudsætning, med dets egen historie og tradi-

tionelle metoder. Teologien må være kritisk over for sin genstand, her den kristne 

tradition, og selvkritisk i forhold til sin egen videnskabelige selvforståelse og praksis. 

Ellers er teologien ikke videnskab, og er den ikke videnskab, hører den ikke hjemme 

på et universitet. Kritik betyder ikke fordømmelse, men en saglig vurdering af kund-

skaber og holdninger med henblik på etablering af begrundet og alment anerkendt 

viden (i modsætning til intuitiv og traditionsbaseret indsigt). I givet fald må teologien 

trodse gamle vaner og fordomme i den offentlige mening. Den kan f.eks. åbent disku-

tere forholdet mellem kirke og stat (hvad præsten som embedsmand ikke kan på 

samme måde), ligesom den åbent kan diskutere forholdet mellem universitet og kir-

ke og kan trodse kirkens eventuelle modstand mod, at dens liv og lære gøres til gen-

stand for kritisk refleksion i stedet for at blive respekteret som et uanfægteligt dog-

me.  
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10. De filosofiske og humanistiske fags særlige status 

For så vidt havde Kant ret i, for sin tid, kun at betragte det filosofiske studium som 

virkelig frit, siden de andre fakulteters emner på hans tid og i hans land ikke tålte, 

at der blev sat spørgsmålstegn ved dem. W. Norvin (i artiklen ”Universitetet” i Sal-

monsens Konversationsleksikon, 2. udg., bd. XXIV, 1928, s. 295) har også ret i, må-

ske noget hårdhændet, at skelne skarpt mellem universiteter og læreanstalter, for 

så vidt nemlig, som det er de humanistiske og filosofiske fag, der ifølge deres væsen 

er i stand til at undersøge deres egne forudsætninger, historie og metode, mens de 

tekniske kun kan det ved at gøre brug af de humanistiske og filosofiske fag og deres 

metode.  

 

Kant er i nogen måde history, men det er fortsat vigtigt at kæmpe for universitetets 

autonomi, dets ret til at stille alle tænkelige spørgsmål til alle tænkelige emner, også 

inden for teologien. Med hensyn til forholdet mellem universitetet og de tekniske 

”læreanstalter”, så er sagen rigtignok trukket hårdt op. Men der er alligevel noget om 

det. I de fleste videregående uddannelser indgår der i vore dage et modul, der be-

skæftiger sig med filosofi og etik, i det hele med et humanistisk perspektiv på det på-

gældende fag, og disse uddannelser må oftest trække på humanistisk universitets-

forskning. Også inden for universitetets eget område ser vi, at de ikke-humanistiske 

videnskaber inddrager filosofiske overvejelser. I de empiriske videnskaber sker dette 

dog typisk i form af videnskabsteori, der reflekterer over videnskabens metoder, 

sandhedskriterier og forudsætninger. Der består således en vis spænding mellem 

naturvidenskabernes og humanvidenskabernes opfattelse af videnskab. 

 

11. Den nødvendige begrænsning i antallet af studerede emner 

De områder, som er genstand for en sådan selvkritik eller et sådant opgør, skulle 

nødigt kunne afgrænses skarpt. Men af praktiske grunde er det nødvendigt at be-

grænse tallet på de emner, der skal studeres, og det er sket for det teologiske studi-

um som for de fleste andre. Det eneste studium, der må og skal være altomfattende, 

er det filosofiske, og selv det må også i praxis blive stærkt begrænset af den enkelte 

students eller forskers evner og lyster.  

 

I det mindste de humanistiske fagområder, der deler den selvkritiske selvforståelse, 

udgør et hele, der kan tage ethvert aspekt af menneskelivet under overvejelse. Men af 
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praktiske grunde er humaniora opdelt i forskellige fagområder, og hvert fagområde 

må på sin side selv være begrænset af visse praktiske omstændigheder. Kun filosofien 

svæver over vandene, eftersom den ikke er bundet til noget bestemt genstandsområ-

de i menneskelivet. Men selv filosofien vil i praksis definere sig ud fra en række be-

grænsede emner til forskellige tider og på forskellige steder. Filosofien har også sine 

historiske fagtraditioner. Når det kommer til konkrete studier, vil den enkelte forsker 

(så vel som den enkelte studerende) kun kunne beskæftige sig med en del af det sam-

lede vidensområde.  

 

12. Åbne grænser til andre fag og mellem de teologiske fag indbyrdes 

Men for det teologiske studium er det lige så nødvendigt som for et hvilket som helst 

andet universitetsstudium, at det erkender, at det har åbne grænser og glidende 

overgange til andre fag, og at de enkelte fag, som teologien praktisk må deles i, har 

deres egen berettigelse på linje med ethvert humanistisk, filosofisk eller filologisk 

fag. Fandtes der ikke et teologisk studium ved universiteterne, ville dette studiums 

emner dog alle blive dyrket endda.  

 

Mange forestiller sig umiddelbart, at de forskellige universitetsfag er selvberoende 

enklaver, der ikke har noget med andre fag at gøre. Mange studerende og forskere er 

tilbøjelige til at opfatte universitetsverdenen som en geografisk verden med forskelli-

ge verdensdele. Humaniora er forstået som en sådan verdensdel med mange forskel-

lige lande, der hver især må forsvare deres grænser for at kunne hævde en identitet. 

Inden for det enkelte fagområde kan ”landet” dernæst være opdelt i provinser osv. 

Denne opfattelse understøttes af, at de enkelte fagområder fysisk er placeret på hvert 

sit sted i universitetets bygninger. Denne geografiske metafor har både positive og 

negative sider. På den ene side er fagopdelingen en hensigtsmæssig praktisk foran-

staltning, der afgrænser et særligt fokusområde på baggrund af en samfundsmæssig 

klassificering af virkelighedens domæner. Personer, der studerer dramaturgi (teater-

videnskab) f.eks., har brug for at vide noget andet end dem, der studerer teologi. På 

den anden side understøtter den geografiske metafor en tendens til at opfatte det 

enkelte fagområde i et kulturnarcissistisk perspektiv. Faget repræsenterer en 

egengruppe, der ligger i strid med en andengruppe, i særlig grad med ”nabolandene”. 

Striden mellem teologi og religionsvidenskab er et godt eksempel på denne stamme-
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krig. For at hævde sin særegne identitet fører man en isolationistisk fagpolitik bag 

lukkede grænser.  

Det er imidlertid vigtigt at erkende, at teologien har ”åbne grænser og 

glidende overgange til andre fag”. Det gælder for alle universitetsfag og bør således 

også gælde for teologien som universitetsfag. Det viser sig da også, at teologien ar-

bejder med de samme teorier og metoder, som kendetegner humaniora generelt. 

Hertil kommer, at teologien inddrager andre fags genstandsområder i sit eget, lige-

som det omvendte er tilfældet. Dette ændrer dog intet ved, at de enkelte fagområder 

er specialeområder, dvs. områder med en fokusering på særlige emner, der udgør 

områdets såkaldte kernefaglighed. Denne kernefaglighed er dog ikke nogen metafy-

sisk størrelse. Den defineres af fagområdet selv og er i øvrigt under løbende diskussi-

on. Den er heller ikke et monopoliseret område. Andre fag kan studere emner, som 

traditionelt har hørt hjemme under den teologiske kernefaglighed.  

Det tværfaglige eller interdisciplinære perspektiv har altid gjort sig gæl-

dende, men samtidig har man været stærkt optaget af at beskytte sin egen fagligheds 

monopolstatus. Sociologisk hænger det sammen med uddannelsens professions-

aspekt. Hvis kun den teologiske kandidateksamen giver adgang til at søge præsteem-

bede i Den Danske Folkekirke, så må den indholdsmæssigt adskille sig fra alle andre 

kandidateksamener. Den må have en kernefaglig identitet. Det vender vi tilbage til. 

Her skal det imidlertid nævnes, at den meget bastante opfattelse af ”ker-

nefaglighed” er under forandring. Frem til midten af 1980’erne havde man på Aarhus 

Universitet faget Religionshistorie, der var defineret som studiet af ”fremmede reli-

gioner” eller ”ikke-kristne-religioner”. Det var en stiltiende aftale, at religionshistori-

kerne ikke beskæftigede sig med jødedom og kristendom, for det hørte til teologiens 

område. Teologerne afholdt sig til gengæld fra at udtale sig om f.eks. buddhisme og 

islam. Man kan se denne aftale som en praktisk arbejdsdeling, men virkeligheden 

lader sig ikke hugge ud i sådanne monolitiske blokke. For det første har teologien i de 

sidste hundrede år indeholdt en religionshistorisk komponent, dels fordi den beskæf-

tiger sig med andre religioner i fortiden (f.eks. babylonsk og kanaanæisk religion), 

dels fordi den studerer både jødedom og kristendom ud fra religionshistoriske ind-

sigter. For det andet må den nutidige teologi forholde sig til det stadigt mere presse-

rende spørgsmål om kristendommens forhold til andre religioner i verden, og det 

forudsætter, at man har et vist kendskab til disse andre religioner.  
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Hertil kommer så det omvendte forhold, at andre fag i stigende omfang 

tager emner op, som tidligere har været teologiens ejendom. Det tidligere fag Kri-

stendomskundskab, der sigtede mod at uddanne undervisere til gymnasieskolen, var 

en hybrid størrelse, der dels rummede en religionshistorisk komponent (en indføring 

i ikke-kristne religioner) og en teologiske komponent (en indføring i de klassiske teo-

logiske fagområder). Det blev slået sammen med Religionshistorie og har i dag ud-

viklet sig til det, der hedder Religionsvidenskab. Her studeres den kristne tradition 

altså også. Desuden ser vi, at mange andre humanistiske fag ikke kan undgå at kom-

me i berøring med den kristne traditions betydning, eftersom den har spillet og fort-

sat spiller en vigtig rolle i vores kulturelle selvfortolkning.  

Vi kan sige: Det teologiske studium er primært bestemt ud fra sit emne, 

f.eks. forstået som den kristne tradition i fortid og nutid, men det har ikke længere 

monopol på studiet af dette emne. Det teologiske studium er desuden kendetegnet 

ved de videnskabelige teorier og metoder, det anvender. Disse teorier og metoder er 

ikke specielt teologiske. De er identiske med de teorier og metoder, der i øvrigt an-

vendes under humaniora.  

Hvad der her er sagt om det teologiske studium som helhed gælder også 

dets enkelte fagområder. Disse fagområder har en relativ autonomi. Et fag som 

Gammel Testamente er ikke nogen nødvendig forudsætning for studiet af den sam-

ling skrifter, der også betegnes Den Jødiske Bibel, eller for studiet af israelitisk reli-

gionshistorie. Det kunne høre hjemme under en anden fagopdeling, f.eks. under 

”Klassisk litteraturhistorie” eller ”Antikke Nærøstenstudier”, hvis noget sådant fand-

tes. Hvad Gammel Testamente beskæftiger sig med er et emne, der har sin egen be-

rettigelse inden for humaniora, eftersom den jødisk-kristne tradition, ved siden af 

den græsk-romerske tradition, er en vigtig kulturhistorisk faktor. Så principielt er det 

rigtigt, at ”Fandtes der ikke et teologisk studium ved universiteterne, ville dette stu-

diums emner dog alle blive dyrket endda.” Spørgsmålet er så, om de ville blive stude-

ret helt så intensivt og omfangsrigt. Desuden, om de ville blive studeret helt på sam-

me måde i alle henseender. Det sidste spørgsmål vender vi tilbage til. Men som sagt, 

de teologiske fag er kendetegnet ved en relativ selvstændighed. 

 

13. De teologiske fag 

Det gælder både de gammeltestamentlige og nytestamentlige skrifter, deres littera-

turhistorie, deres sprog og deres religionshistoriske indhold, og kirkehistorien med 
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alle dens hjælpevidenskaber; det gælder i lige måde den systematiske teologi med 

dens tre vigtigste discipliner, dogmatikken, etikken og religionsfilosofien. Og om-

vendt, fik kirken ikke sit behov dækket ved et teologisk studium ved universiteterne, 

måtte den for sin egen skyld ved egne kræfter dække det med praktisk talt de sam-

me fag, som nu dyrkes ved universiteterne. Hvormed naturligvis ikke er sagt, at 

med netop disse fag er hele kirkens behov for uddannelse dækket.  

 

Det er klart nok, at kirkehistorien kunne ligge under Historie, og at etik og religions-

filosofi kunne ligge under Filosofien. Det er mindre klart, hvor dogmatikken hører 

hjemme, men den kunne principielt placeres under Idehistorie. Det er imidlertid 

ganske hensigtsmæssigt at samle fagene under et samlet fagområde, der holdes 

sammen af kravet til uddannelsens enhed. Det hører i øvrigt også med, at kirkens og 

samfundets behov for teologisk uddannelse er med til at definere det teologiske stu-

diums faglige sammensætning. Ændringer i kirkens og samfundets situation kan føre 

til ændringer i denne faglige sammensætning eller til ændring af det enkelte fags pri-

oritet. Der er grænser for, hvor mange fag, der meningsfuldt kan indgå i den teologi-

ske uddannelse, og uddannelsens ydre tidsbegrænsning fordrer således en priorite-

ring af kendte fag og en vurdering af, om nye fag er påkrævede, eventuelt i forbindel-

se med en omdefinering af tidligere fag. 

 

14. Tværfaglighed og faglig nytænkning 

At de enkelte teologiske fag dyrkes, og at de dyrkes i forbindelse med beslægtede fag 

indenfor andre videnskaber eller fakulteter, er et iboende videnskabeligt behov; 

derimod er det et kirkeligt behov, at de dyrkes i et bestemt udvalg, og at stoffet til en 

vis grad skifter med tidernes krav, skønt måske ikke altid så hurtigt, som man kun-

ne ønske.  

 

Det bør dog også nævnes, at ændringer i universitetets generelle fagforståelse kan 

medføre ændringer i det teologiske studium. Hvor man f.eks. tidligere anså det for 

givet, at der indgik en religionshistorisk komponent i det teologiske studium, må 

man i dag tale om en religionsvidenskabelig komponent, fordi religionsstudiets fag-

forståelse har ændret sig. Hertil kommer, at de teorier og metoder, der bringes i an-

vendelse inden for de enkelte fagområder, hele tiden er genstand for diskussion. Ud-

pegningen af et genstandsområde definerer ikke i sig selv, hvordan det skal studeres, 



21 
 

selv om visse tilgange synes nærliggende og til dels giver sig af det aktuelle videnska-

belige perspektiv.  

 

15. Det kirkelige behov sikrer sammenhæng og dybde 

Det er endelig også kirkens behov, som gør, at emnerne studeres med så stor grun-

dighed og af så mange, som tilfældet er: man tænke blot på, at der ikke findes old-

tidsskrifter, som er undersøgt så meget i enkeltheder og af så mange som Det gamle 

Testamente og Det nye Testamente; det kan kun lade sig gøre, fordi disse skrifter i 

kraft af deres betydning for den kristne kirke og uddannelsen til stillinger indenfor 

den er blevet skilt ud fra de fag, som de ellers ville henhøre under, og er blevet sam-

let med andre teologiske discipliner til den særlige fagkombination, som hedder det 

teologiske studium. 

  

Set i universitetets humanistiske perspektiv er det teologiske studium en særlig fag-

kombination, en samling af studieemner, der er blevet skilt ud fra de større fagområ-

der, hvorunder de ellers ville henhøre. Med denne bestemmelse ønsker Noack at 

imødegå den mulige opfattelse (blandt teologerne selv eller andre), at teologien skul-

le være en særlig enklave på universitetet, hvor der gælder andre videnskabelige reg-

ler end på resten af det humanistiske fakultet. Det er et synspunkt, som også imøde-

går den opfattelse, at teologien skulle have brug for at være et selvstændigt fakultet 

for at eksistere. Eftersom teologien er en særlig fagkombination inden for humanio-

ra, fordrer den på ingen måde sit eget fakultet som administrativ enhed. Derimod 

fordrer den anerkendelse som en særlig uddannelse, der mere polyhistorisk end an-

dre humanistiske fag samler en lang række videnskaber under sine vinger. Videnska-

beligt set er intet ændret med det teologiske studiums placering under Arts. Det er 

derimod blevet tydeligere, at det teologiske studium som universitetsstudium sagligt 

henhører under humaniora.  

◊ 

 

16. Hvad betyder ”teologi”? 

Teologi vil bogstaveligt sige ”læren om gud”, og da gud er et almindeligt begreb i de 

fleste religioner, vil der altså kunne tales om teologi også udenfor den kristne kirke. 

Det er da også sket. Ordet teologi bruges første gang om de græske digteres be-

handling af guderne og deres skildringer af, hvad man mente og lærte om dem (Jfr. 
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F. Kattenbusch, artiklen ”Theologie”, i Herzog-Haupts Realenenzyklopädie, 3. Aufl. 

Bd. 21, s. 900-913, og F. C. Krarup, artiklen ”Teologi“ i Salmonsens Konversations-

leksikon, 2. udg. bd. XXIII, 1927, s. 243-44.). Den dag i dag bruges det også om an-

dre religioners videnskabelige undersøgelse af deres historie og indhold, således at 

der kan tales om jødisk teologi, muhamedansk teologi o. s. fr. Her bruges ordet teo-

logi imidlertid, som naturligt er, udelukkende om den kristne teologi, hvilket dog 

ikke hindrer, at mange af begrebsbestemmelserne også kan gælde for andre religi-

oners teologi.  

 

Det kan diskuteres, om alle religioner er teistiske, dvs. rummer forestillinger om per-

sonificerede guddommelige magter (Buddhismen er i visse henseender en undtagel-

se), men det gælder for de fleste, hvad enten der er tale om polyteisme (som hos græ-

kerne) eller monoteisme (som i jødedommen og den herfra udgåede kristendom og 

islam). Men det skal fremhæves, at religiøse forestillinger ikke kun handler om guden 

eller guderne isoleret. De handler altid om forholdet mellem guden/guderne, menne-

sket og verden.  

 Det er karakteristisk for de teistiske religiøse forestillinger, at de primært 

kendes fra de religiøse grundfortællinger, der allerede indeholder en implicit teologi, 

eftersom de fortæller om gudens/gudernes væsen, således som dette kommer til ud-

tryk i handlinger. Grundfortællingerne repræsenterer følgelig (sammen med visse 

rituelle tekster og handlinger, som er afledt af dem), hvad man kalder en teologi af 

første orden. Grundfortællingerne med deres narrative fortolkninger af gud/guderne, 

menneske og verden kan gøres til genstand for nærmere eftertanke og overvejelse, og 

det er denne tænkning, der som eksplicit teologi, som teologi af anden orden, oftest 

forbindes med betegnelsen teologi. Det er således kendetegnede for kristen teologi, at 

den primært er en refleksion over bibelske tekster og af traditionens fortolkninger af 

dem. Inden for andre religioner kan man selvfølgelig på samme måde gøre sine 

grundfortællinger til genstand for refleksion i en bevidstgørelse af, hvad det egentlig 

er for forestillinger om gud/guder, menneske og verden, man deler. For så vidt er 

teologi, i betydningen teologi af anden orden, ikke et specielt kristent fænomen. Når 

vi umiddelbart forstår teologi som kristen teologi, hænger det selvfølgelig sammen 

med kristendommens betydning her i landet. Det er nu en gang det skib, som langt 

de fleste danskere sejler på.  
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 Så langt, så godt. Det er imidlertid ikke uden problemer, når Noack fri-

modigt taler om ”andre religioners videnskabelige undersøgelse af deres historie og 

indhold”, for hvad menes der med ”videnskabelig”? Dette komplicerede spørgsmål 

tages op senere, men allerede her er der grund til at opholde sig ved sider af sagen. 

Teologi af anden orden indebærer, at man så at sige træder et skridt tilbage og an-

lægger et observerende blik på traditionen. Dette sker imidlertid prototypisk ud fra et 

intraperspektiv, et deltagerperspektiv, der er solidarisk med traditionens religiøse 

selvforståelse, som skal tydeliggøres. Dette kan indebære en vis nyfortolkning af tra-

ditionen, men denne nye indsigt bliver i så fald opfattet som afdækningen af hidtil 

skjulte sandheder. Denne indforståede refleksion, som ikke grundlæggende anfægter 

traditionens religiøse selvforståelse, vil man kunne finde som teologi inden for de 

fleste religioner. Det er imidlertid kendetegnende for den kristne teologi, i hvert fald 

for universitetsteologiens vedkommende, at den også anlægger et ekstraperspektiv 

på traditionen, et observatørperspektiv med et i en anden forstand observerende 

blik, der ikke på forhånd er solidarisk med denne, men prototypisk bryder med reli-

gionens selvforståelse. Det er ikke mindst sidstnævnte perspektiv, der kvalificerer 

teologien som videnskab, fordi videnskaben ikke kan lade sig bestemme af andre for-

udsætninger end dem, den selv definerer. Kort sagt: For det videnskabelige perspek-

tiv i snæver forstand er religion et menneskeligt kulturprodukt, der ligesom alle an-

dre kulturprodukter (videnskab, filosofi, kunst og teknik) er undfanget af mennesket 

som et led i dets egen selvfortolkning, som individ og som samfund (både som kirke 

og som stat). Det teologiske studium er kendetegnet ved denne spænding mellem et 

intra- og et ekstraperspektiv. Vel at mærke det teologiske universitetsstudium i Ve-

sten, som har friheden til at undersøge og diskutere alle aspekter af den kristne tradi-

tion ud fra sin egen dagsorden. Så længe den kristne tradition fortsat spiller en vigtig 

rolle i vores kulturelle selvfortolkning, er der behov for et teologisk studium, der an-

lægger et reflekteret intraperspektiv på denne tradition. Og så længe det teologiske 

studium befinder sig på universitetet, er der behov for, at den kristne tradition også 

studeres ud fra et ekstraperspektiv, et religionshistorisk og religionsvidenskabeligt 

perspektiv, eller mere bredt, i et humanistisk kultur- og samfundsperspektiv. 

 

17. Teologi som ”en lære om Gud” er umulig 

Hvis ordet tages bogstaveligt, er altså Gud den kristne teologis genstand. Men i 

denne bogstavelige forstand giver det ingen mening som betegnelse for et viden-
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skabeligt fag; thi videnskab kræver en genstand, som kan fastslås, hvis existens kan 

bevises, og som kan undersøges og drøftes. En sådan genstand er Gud ikke. For vi-

denskaben er Gud et ord og et begreb, der naturligvis som alle ord og begreber har 

deres historie, men som ikke dækker over noget, der er genstand for fornuftens er-

kendelse. Og for den kristne kirke og dens tro er Gud lige så lidt en genstand, der 

kan undersøges, drøftes og fastslås, siden troen på Gud netop er en tro på den Gud, 

som skaber og handler, og som aldrig kan blive genstand, undtagen for sin egen 

selvåbenbaring. Derfor må troen og videnskaben lige skarpt hævde, at teologi som 

en ”lære om Gud” er umulig, selv om grundene til at hævde det er vidt forskellige.  

 

Noack forbinder videnskaben med ”fornuftens erkendelse” af en genstand, ”som kan 

fastslås, hvis existens kan bevises, og som kan undersøges og drøftes”. Uden at gå 

nærmere ind på de filosofiske og videnskabsteoretiske problemer, som disse formu-

leringer rejser, kan det siges, at mens spørgsmålet om Guds eksistens i ontologisk 

forstand (eksisterer Gud ligesom bjerge eller præsidenter?) ikke kan gøres til gen-

stand for videnskabelig undersøgelse, så er dette, at mange tror på Guds eksistens (i 

en eller anden forstand), et faktum, der kan gøres til genstand for en sådan undersø-

gelse. Man kan godt undersøge, hvad folk tror på, hvilke religiøse forestillinger de 

har, hvad disse skal gøre godt for osv. At der findes en kristen kirke, og at den kristne 

tradition fortsat spiller en rolle i den religiøse og kulturelle selvfortolkning, er et fak-

tum, der kan gøres til genstand for undersøgelse og refleksion. Men man kan ikke 

formulere en videnskabelig lære om Gud – med mindre man forstår det som en lære 

om forestillingerne om Gud.  

 Når Noack dernæst hævder, at for den kristne kirke og dens tro kan Gud 

” aldrig … blive genstand, undtagen for sin egen selvåbenbaring”, er der tale om et 

indforstået udsagn i dobbelt forstand. For det første er sagen anskuet indefra, fra 

religionen egen selvforståelse, og for det andet forudsætter udsagnet en teologisk 

indsigt og indforståethed, som den almindelige læser næppe besidder. Man kan sige, 

at det ligger i selve trosbegrebet, at der ikke er tale om viden i nogen verificerbar for-

stand. Også kirken er sig bevidst, at den forkynder et budskab, som ikke kan bevises. 

Det er ikke manglen på et ”videnskabeligt” bevis, der fordrer troen, for selv menig-

mand kan indse, at det kristne budskab i mange henseender modsiger den velkendte 

virkelighed. De nytestamentlige tekster selv er fra begyndelsen klar over spændingen 

mellem tro og erkendelse. Men hertil kommer spørgsmålet om, hvordan man over-
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hovedet kan vide noget om Gud, en Gud, der kun kendes fra den måde, hvorpå han 

har åbenbaret sig selv, en åbenbaring, der aldrig udtømmende afslører, hvem han er. 

Gud som sådan unddrager sig menneskets erkendelse. Derfor kan heller ikke troen 

forstå teologi som ”lære om Gud”. Det er bemærkelsesværdigt, at Johannesevangeliet 

åbent kan sige: ”Ingen har nogen sinde set Gud.” Det tilføjer imidlertid, at ”den En-

bårne”, dvs. Jesus fra Nazaret, ”som selv er Gud” og som den opstandne nu ”er i Fa-

derens favn, han er blevet hans tolk.” (1,18), dvs. det medium gennem hvis forkyn-

delse og handlinger (ord og gerninger) Gud har givet sig til kende for mennesker. Det 

er jo kristendommens påstand og forudsætning, at Gud på afgørende måde har vist 

sit ansigt og sin holdning til skabningen i personen Jesus som Kristus. 

 

18. Teologien defineres ved sin videnskabeligt bestemte genstand 

Men i den bogstavelige betydning bruges ordet teologi da heller ikke mere (det gæl-

der selv den del af dogmatikken, som fra gammel tid kaldes teologien …), og det er 

vel tvivlsomt, om det nogensinde har været brugt i den allerbogstaveligste forstand, 

selv om man tidligere har ment at kunne bevise Guds existens og dermed at have en 

håndgribelig genstand for sit fag i helt anden betydning, end vi taler om den i dag. 

Fagbetegnelsen er undergået en udvikling, så den nu ikke mere af nogen bruges i 

den oprindelige bogstavelige betydning, på lignende måde som ingen heller nu om 

dage vil bestemme psykologien efter betegnelsens pålydende som ”læren om sjæ-

len”; begrebet psykologi er også blevet betegnelse for en videnskab, der har en an-

den genstand, end ordet rent sprogligt giver udtryk for. 

 

Talen om videnskabens ”genstand” må forstås som udpegningen af et emnefelt, der 

er teoretisk bestemt i al sin erfaringsmæssige fremtræden. Det gælder også noget så 

luftigt som menneskets ”sjæl”, der jo ikke sådan lige er til at få øje på. Psykologien, 

der har sit navn efter det græske ord psychē, som kan betyde både liv, livskraft, sjæl 

og ånd, forstår sig i dag som ”læren om det mentale liv, som det kommer til udtryk i 

vores tanker, følelser, behov og handlinger. Psykologi handler desuden om, hvordan 

det mentale liv er forbundet med vores biologiske grundlag og kulturelle, samfunds-

mæssige og sociale vilkår og betingelser.” (Den Store Danske Encyklopædi, art. ”Psy-

kologi”). Det drejer sig ikke kun om det særegne mentale liv, der forekommer hos det 

enkelte menneske, men også hos grupper af mennesker eller hos alle mennesker. Det 

er karakteristisk for videnskaberne, at de fortløbende drøfter, hvad deres emnefelt i 
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grunden omfatter og hvordan det skal forstås. Det gælder også for teologiens ved-

kommende. 

 

19. Den teologiske genstands håndgribelighed 

Derfor har man da også forsøgt at forny definitionen, bl.a. ved at sige, at teologiens 

genstand er ikke Gud, men vor tro på Gud (således P. Marstrander, n.skr. s. 18), 

eller at genstanden er kristendommen, med den tilføjelse, at i kraft af historiens 

religiøse personligheder og det intellektuelle moment, som indgår i det stof, som 

teologien behandler, er teologiens genstand lige så håndgribelig som enhver anden 

åndsvidenskabs.  

 

”Åndsvidenskab” er den gamle betegnelse for den almene kulturvidenskab, der i dag 

repræsenteres af humaniora. Hvor humanvidenskaberne med deres interesse for det 

kulturskabende menneskes egne bedrifter tidligere stod i modsætning til teologien, 

betragtes de nu mere som modsætning til naturvidenskaberne, selv om der på visse 

punkter er glidende overgange, hvad psykologien klart demonstrerer. Sammenlignet 

med naturvidenskabernes genstandsområde forekommer humanvidenskabernes in-

teresse for kulturelle livsformer mindre eksakt, men selv disse tager deres udgangs-

punkt i empiriske forekomster. Ethvert kulturelt fænomen har nemlig en materiel 

udtryksside, om ikke andet så som bogstaver på papir.  

 Hvis man definerer teologiens emne som ”troen på den kristne Gud”, så 

må denne tro komme til udtryk på en eller flere måder, og den må desuden kunne 

redegøre for, hvad det er, der tros på. Eftersom troen som en form for erkendelsesakt 

i forhold til visse forestillinger henhører under det mentale liv, kunne man f.eks. eks-

perimenterende overveje, om følgende definition er meningsfuld: ”Teologi er læren 

om det kristne trosliv som det kommer til udtryk i vores tanker, følelser, behov og 

handlinger. Teologi handler desuden om, hvordan det kristne trosliv er forbundet 

med vores biologiske grundlag og vores kulturelle og sociale vilkår og betingelser i 

livtaget med den givne naturs økologiske og kosmiske dimensioner. Det drejer sig 

ikke kun om det særegne trosliv, der forekommer hos det enkelte menneske, men 

også hos grupper af mennesker, dels i kirkelig, dels i samfundsmæssig forstand.”  

 Hvor åndelig kristendommen end er (og den kristne tradition har selv 

tematiseret Helligåndens betydning som en refleksion over den usynlige, mentale 

dynamik, som faktisk gør sig gældende, men ellers er vanskelig at indfange og be-
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skrive nærmere), så er den et fænomen i verden, der lader sig studere i og ud fra sine 

kulturelle og religiøse udtryksformer. Det er de færreste kristne, som oplever gud-

dommelige åbenbaringer (visioner eller auditioner), der opnår social anerkendelse 

som afsløring af ny og normativ indsigt i et brud med traditionen. Det er forbeholdt 

de store religiøse personligheder, først og fremmest Jesus og Paulus, dernæst store 

teologer som f.eks. Augustin og Luther. Sådanne erfaringer, der efterfølgende formu-

leres som inspirerede indsigter med almen gyldighed, sætter sig kun virkningsfuldt 

igennem, hvis de opnår social tilslutning fra andre, der genkender sig i deres forkyn-

delse. De fleste kristne lærer at betragte verden fra et kristent synspunkt som følge af 

undervisning og praktisk oplæring, dvs. gennem indvielse i den kristne forestillings-

verden. Her er det vigtigt, at kristendommen er et socialt fænomen, et fællesskab, der 

deler forestillinger og erfaringer, som kan gøres til genstand for indbyrdes kommu-

nikation. Man diskuterer og overvejer troens indhold, og kun nogle fortolkninger får 

blivende værdi – i relativ forstand, eftersom disse selv kan gøres til genstand for ny-

fortolkning i en fortsat drøftelse.  

Det er også vigtigt, at traditionens vedblivende fortolkninger, nærmest 

lige fra begyndelsen (de kanoniske skrifter i Det Nye Testamente) foreligger som 

skriftlige vidnesbyrd, der forankrer den kollektive hukommelse i eksterne arkiver (i 

religiøse og teologiske tekster). Denne skriftlighed understøtter det intellektuelle 

moment, teologer er ”skriftkloge”, der kender traditionens kanoniske og semikanoni-

ske tekster. Men religion, også kristendommen, er mere end intellektuel idehistorie. 

Erfaring og oplevelse (uden at der behøver at være tale om ekstrem entusiasme) af 

forkyndelsens meningsfuldhed i både et individuelt, socialt og kosmisk perspektiv er 

afgørende. Den ideale bevægelse fra erfaring/oplevelse/følelse over mundtlig sprog-

liggørelse til skriftlig tradition, som kendetegner de store religiøse personligheders 

gennembrud (ofte tematiseret som omvendelse), må i nogen måde reaktualiseres i 

fromhedsliv og gudstjeneste. Vi møder derfor i den kristne tradition (og allerede hos 

Paulus) forskellige overvejelser over, hvordan en overleveret skriftlig tradition (”døde 

bogstaver”) kan blive til et levende ord, der griber og oplyser, hvad enten man foku-

serer på den enkelte person, på menigheden eller samfundet bredt.  

 

20. Teoretiske teologiske positioner 

Bestemmelsen af teologien som læren om vor tro på Gud, der i denne formulering 

går tilbage til Schleiermacher, har i nyere tid til dels måttet vige for en anden: teo-



28 
 

logien er virkelig læren om Gud, nemlig om den Gud, som ifølge den kristne kirkes 

budskab har åbenbaret sig i mennesket Jesus fra Nazaret, hans ord, hans liv og 

hans død, og hans ånd, som den virker i hans kirke; denne definition har vundet 

terræn i takt med den indflydelse, som Karl Barth og hans meningsfæller og elever 

har øvet i tiden efter 1920. Den nægter ikke, at teologien arbejder med et historisk 

og derfor empirisk stof; men i modsætning til f.eks. F. C. Krarup, der mente, at teo-

logi strengt taget ikke kunne kaldes videnskab, siden dens enkelte dele kun holdtes 

sammen af et krav, som stilles ud fra det kristne liv, mener den nyere teologi for 

størstedelens vedkommende, at det, som gør teologien med alle dens forskellige fag 

og discipliner til en helhed også som videnskabeligt fag, er det, at den udspringer af 

kristendommens påstand om at være åbenbaring, nemlig af Gud.  

 

Det er ikke så enkelt at gennemskue, hvad der ligger i disse formuleringer. Modstil-

lingen af teologi som ”læren om vor tro på Gud” og teologi som ”læren om Gud” er 

dog mere end et spørgsmål om ordvalg, selv om der også er en stærk sammenhæng 

mellem de to perspektiver. I redegørelsen for forskellen mellem dem må vi tage vores 

udgangspunkt i følgende empiriske kendsgerning: Der findes ikke et udsagn om 

Gud, som ikke er formuleret og fremsat af et menneske. Alle udsagn om Gud er 

menneskelige udsagn, der som ærlige udsagn (hvis man mener, hvad man siger) vid-

ner om den talendes tro og overbevisning. Et udsagn af typen ”Gud har oprejst Jesus 

fra de døde” fremstår umiddelbart som henvisningen til en objektiv kendsgerning, 

fordi det udsiger noget om en historisk begivenhed i verden. Men udsagnet rummer 

en påstand, dvs. et udsagn, som enten er sandt eller falsk, men dog ikke lader sig ve-

rificere. Det udtrykker derfor ikke nogen alment anerkendt viden om historisk virke-

lighed. Det udtrykker end ikke nogen alment anerkendt sandsynlighed. Faktisk mod-

siger dette udsagn endog vores førvidenskabelige, intuitive opfattelse af verdens ind-

retning, eftersom al erfaring viser, at døde mennesker ikke kan blive levende igen. 

Den, der fremsætter udsagnet, kan være overbevist om dets sandhed, ja, måske være 

villig til at gå i døden for det. Men det ændrer intet ved, at der er tale om et trosud-

sagn med karakter af bekendelseshandling. Sådanne trosudsagn (med alt hvad de 

indebærer af myte, ritual, etik, social organisation og teologisk refleksion) kan stude-

res. Vi kan studere kristendommen i fortid og nutid, fordi der har været og er menne-

sker, der fremsætter sådanne kristne trosudsagn.  



29 
 

 Det er imidlertid klart, at det kristne trosindhold (Hvad tror de kristne 

på?) i al sin varietet med hensyn til Person, Tid og Sted har karakter af en inter-

subjektiv lære, eftersom man kan have en fælles viden om, hvad man tror på. Jeg ved 

ikke, om udsagnet ”Gud har oprejst Jesus fra de døde” er sandt, men jeg ved, at den 

kristne forkyndelse holder dette udsagn for sandt (og jeg ved, om jeg selv tror på det, 

i det mindste ind imellem). Jeg ved heller ikke, om Gud har åbenbaret sig i Jesus fra 

Nazaret. Men jeg ved, at kristendommen hviler på den trospåstand, at Gud har åben-

baret sig i Jesus fra Nazaret (i modsætning til f.eks. de jødiske og romerske ledere, 

der dømte ham til døden og lod ham henrette som en falsk profet eller kongepræten-

dent, der vildledte folket med sine religiøse og politiske løgne).  

 Man kan godt hævde, at ”at det, som gør teologien med alle dens for-

skellige fag og discipliner til en helhed (…), er det, at den udspringer af kristen-

dommens påstand om at være åbenbaring, nemlig af Gud”. Men det er en trospå-

stand, der udtrykker et intraperspektiv på sagen. Den er desuden implicit tautolo-

gisk. Vi ville ikke have kristendom, med mindre der var folk, som var overbeviste om, 

at den kristne forkyndelse var en åbenbaring af Gud. Vi ville heller ikke have jøde-

dom og islam, hvis ikke der var mennesker, der var overbeviste om, at deres jødiske 

eller muslimske religion var en åbenbaring af Gud. Det tautologiske ligger i, at vi ikke 

ville have kristendom, hvis vi ikke havde kristendom. Så det, der idealt gør teologien 

med alle dens fag og discipliner til en helhed, er det, at den fokuserer på kristen-

dommen, dens tilblivelse, udvikling og nutidige situation.  

Man kan selvfølgelig spørge: Når vi fokuserer på kristendommen, er det 

så ikke, fordi vi er overbeviste om, at netop kristendommen er en sand gudsåbenba-

ring, ja, måske den ene og eneste sande gudsåbenbaring? Jo. Men som nævnt har 

andre religioner en lignende selvopfattelse. Vi må derfor erkende, at åbenbaringsbe-

grebet er en integreret del af den religiøse selvforståelse. Vi studerer ikke kristen-

dommen, fordi den slet og ret er en åbenbaring af Gud, men fordi vi som kristne tror, 

at Gud har åbenbaret sig i Jesus fra Nazaret, dvs. fordi vi er (overvejende) kristne i 

dette land og fortsat betragter kristendommen som en væsentlig faktor i vores kultu-

relle selvfortolkning. Som universitetsteologi kan teologien ikke tage sit udgangs-

punkt i påstanden om, at Gud har åbenbaret sig. Den kan alene tage sit udgangs-

punkt i, at der findes kristendom, der, ligesom andre religioner, hævder at være fun-

deret på guddommelig åbenbaring. Det forbliver jo en trospåstand, at de af menne-

sker fremsatte udsagn om Gud skulle være udsagn fremsat af Gud selv.  
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Det mest uklare i Noacks tekst er nok tilføjelsen ”også som videnskabe-

ligt fag”. Det er mere end vanskeligt at se, hvordan åbenbaringstanken skulle kunne 

fundere teologien som videnskabeligt fag. Uanset hvor åndelig åndsvidenskaben er 

tænkt, strider åbenbaringsbegrebet mod videnskabens selvopfattelse som en menne-

skelig opdagelses- og erkendelsesproces. Hvordan denne vanskelighed skal overvin-

des, er ikke let at svare på. Vi står med to lige umulige positioner. Hvis vi kategorisk 

tager udgangspunkt i åbenbaringsbegrebet, miskender teologien kravet om universi-

tær legitimitet. Hvis vi kategorisk tager udgangspunkt i videnskabsbegrebet, misken-

der universitetet teologiens selvforståede forpligtelse på kristendommens legitimitet. 

Det er derfor ikke så underligt, at teologer ofte taler om ”uudlignelige spændingsfor-

hold”, dvs. spændinger mellem forskellige hensyn, som teologien må leve med, fordi 

de ikke lader sig ophæve på hinandens bekostning (det gælder også teologiinternt, 

f.eks. treenighedens paradoks mellem tre og en; bestemmelsen af Jesus Kristus som 

både sand Gud og sandt menneske). Sat på spidsen kan man sige, at den videnskabe-

lige tilgang per definition ser bort fra enhver gudsforestilling, når den forsøger at 

forklare og forstå verden. Man har talt om en ”metodisk ateisme”, men i et sekulari-

seret samfund er det kun visse teologer, der vil formulere sig således. Historikeren, 

der f.eks. spørger efter årsagerne til Anden Verdenskrig, kan ikke anvende mytolo-

gisk tale i sin historievidenskabelige redegørelse og sige, at det var Satans skyld, selv 

om en sådan religiøs fortolkning ikke er aldeles meningsløs.  

Det er dog muligt at formulere en mindre kategorial forståelse af spæn-

dingen mellem humanvidenskab og teologi. Man kan skelne mellem ”teologi fra 

oven” og ”teologi fra neden”.  

Ved ”teologi fra oven” forstås en teologi, der netop tager sit udgangs-

punkt i åbenbaringstanken. Det er en teologi, hvor lydighed står i centrum. Jesus har 

åbenbaret en sandhed, som enhver må bøje sig for uden diskussion. I den såkaldte 

”Missionsbefaling” (Matt 28,18-20) taler den opstandne Jesus, som Gud har givet ”al 

magt i himlen og på jorden”. Jesus har således guddommelig myndighed til at befale, 

hvad hans disciple, dvs. enhver kristen, er forpligtet på. De kristne skal gøre alle fol-

keslag til kristne. Alle skal døbes og læres at leve i overensstemmelse med Jesu an-

visninger. Det er et handlingsprogram, der kræver opfyldelse lige indtil verden går 

under og genfødes. Det er et handlingsprogram, som kirken er forpligtet på, og da 

teologien har sin forudsætning i kirken, er det nærliggende at mene, at også teologien 

er forpligtet herpå. Teologien er kirkens lydige tjener, den står under åbenbaringens 
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fordring. Det er ikke vanskeligt at se, at en sådan dagsorden kolliderer med viden-

skabens krav på selvstændig tænkning. For selv om den anerkender, at kristendom-

men er et vigtigt studieemne, så kan den ikke lade sig diktere af guddommeligt hæv-

dede krav. Jo mere teologien påberåber sig en åbenbaringsforståelse, desto mere 

kommer den på kollisionskurs med universitetets selvforståelse. 

Ved ”teologi fra neden” forstås en teologi, der ikke tager udgangspunkt i 

Gud, men udgangspunkt i mennesket. Denne holdning udtrykkes ofte med en salme-

strofe af N.F.S. Grundtvig, ”Menneske først og Christen saa”. Teologisk flyttes fokus 

fra den kristologiske (Kristus-centrerede) åbenbaringsteologi til skabelsesteologien. 

Men man kan gå et skridt videre. I Den Etiske Fordring ville K.E. Løgstrup give en 

filosofisk redegørelse for Jesu forkyndelse, således som denne især kendes fra Bjerg-

prædikenen (Matt 5-7). Man kan undre sig over, hvorfor. En af forklaringerne kunne 

være, at den stigende verdsliggørelse af samfundet gjorde det nødvendigt at formule-

re vigtige kristne indsigter i et alment filosofisk, dvs. humanistisk sprog, hvis man 

ville have folk i tale. Man måtte så at sige oversætte den traditionelle teologiske tale, 

som var for de indforståede, til en tidssvarende humanistisk tale, som mange flere 

ville kunne forbinde noget med. For så vidt er Løgstrup ganske ukirkelig i sin om-

gang med den kristne tradition. Men man kan ikke hævde, at Løgstrup bare lå under 

fra samtidens forståelighedskrav. Det var også en egen indre teologisk drift, der be-

tingede hans tænkning og fremstilling. Løgstrup var nemlig optaget af, hvilken erfa-

ringsbaseret forståelse af menneskelivet, der var forudsætningen for overhovedet at 

forstå Jesu forkyndelse. Hvis Jesu forkyndelse skulle være meningsfuld, måtte den 

kunne tale til det førkristne menneskes livsforståelse. Uden en sådan forståelse, der 

er forudsætningen for en uanstrengt og spontan genkendelse af og genkenden sig i 

den kristne forkyndelses åbenbaringskarakter, ville der blot være tale om i misforstå-

et, blind lydighed (i ”tyrkertro”, som man siger) at overtage traditionen på anden 

hånd.  

En ”teologi fra neden”, dvs. med udgangspunkt i mennesket, har fælles-

skab med de øvrige humanistiske videnskaber. Den indrømmer, at der ikke findes 

noget udsagn om Gud, der ikke er formuleret og fremsat af et menneske. Teologisk 

kan man tale om en regulær inkarnationsteologisk synsvinkel, der urgerer (et teolo-

gisk yndlingsord med betydningen ’lægger vægt på’, ’insisterer på’, men også om en 

sag, der ’trænger sig på’), at Gud faktisk blev sandt menneske i Jesus fra Nazaret. 

Den dispenserer fra åbenbaringsbegrebet og lader det være et åbent spørgsmål, om 
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og i hvilken forstand denne historiske person, Jesus fra Nazaret, i sit liv, handlinger 

og skæbne fik kastet et sådant lys ind over menneskelivet, at vi frivilligt bøjer os for 

den indsigt, som er indeholdt heri, og dermed, om vi i den kontrafaktiske eller kon-

traintuitive kristne forkyndelse ser afsløret en opfattelse af Gud, Menneske og Ver-

den, som vi holder for hellig – idet vi ved ”det hellige” forstår den grænse, vi som 

mennesker frivilligt bøjer os for, ikke i blind lydighed, men i agtende forståelse. En 

”teologi fra neden” tager således ikke sit udgangspunkt i åbenbaringen, men søger 

gennem fornuft og forståelse frem mod sin egen grænse, frem mod en afdækning af 

egne grænser, herunder sin egen erkendelses grænse. Den vurderer kritisk den krist-

ne tradition, ikke for at gøre op med den slet og ret, men for at genopdage dens be-

tydning for den kirkelige og kulturelle selvfortolkning. Også universitetsteologien 

fordrer selvsagt forståelse. Den kan ikke bare overtage traditionen på anden hånd.  

Man kan overveje, om der er en indbygget modsigelse i teologien. Man 

kan i nogen måde sige om videnskaben generelt, hvad man har sagt om historievi-

denskaben: Den er blot den reflekterede og systematiske udgave af den almindelige 

folkelige snusfornuft. I dagliglivet bruger vi jo en masse energi på at forstå os selv og 

vores omverden, idet vi drager slutninger ud fra mere eller mindre sparsomme in-

formationer. Disse slutninger drages på grundlag af en opfattelse af, hvordan verden 

hænger sammen, fysisk og socialt, og uden dem ville vi ikke kunne begå os. På et fæ-

nomenologisk niveau, det niveau, hvor vi oplever og forstår verden uden nogen for-

muleret videnskabelig teori om den, benytter vi os af det, som gerne kaldes folkefy-

sik, folkepsykologi eller folkesociologi. Vi ved godt, at et æble falder til jorden, hvis vi 

giver slip på det, selv om vi ikke kan redegøre nærmere for tyngdelovens fysiske 

egenskaber. Vi ved godt, at andre personer har forestillinger om, hvordan vi ser og 

oplever en bestemt situation, selv om vi ikke er psykologer, og vi kender til uudtalte 

regler for konkurrence og samarbejde, fordeling af magt og status, selv om vi ikke er 

sociologer. Således ved vi også, som nævnt, at døde mennesker ikke bliver levende 

igen, ligesom vi ved, at folk begærer naboens kone eller venindens fyr, og at folk 

drømmer om opmærksomhed og status i kampen om en plads i solen. Hvis den 

kristne forkyndelse hævder, at verdens beskaffenhed, som videnskaben blot mere 

præcist og differentieret kan redegøre for, i virkeligheden er en anden, end vi almin-

deligvis forestiller os, så står vi over for to kategorialt forskellige verdensopfattelser, 

som er uforenelige. Så taler kristendommen og videnskaben nødvendigvis hinanden 

imod. Videnskaben vil per definition anfægte kristendommens selvforståelse. Den vil 



33 
 

aldrig kunne bekræfte kristendommens selvforståelse. Den vil f.eks. aldrig kunne 

godtgøre eller bare sandsynliggøre forestillingen om Jesu opstandelse. Kristendom-

men vil på sin side per definition anfægte videnskabens selvforståelse, i hvert fald, 

hvis denne forstår sig selv totalitært, dvs. som den eneste gyldige forståelsesramme 

for menneskelivet. Så det er på en måde paradoksalt at tale om teologien som det 

videnskabelige studium af kristendommen, med mindre man netop forstår det som 

det fremmede syn på kristendommen, der bryder med kristendommens egen selvfor-

ståelse.  

 

21. Indretningen af det teologiske studium 

Denne drøftelse har stor betydning for teologens forståelse af hans studium og me-

ningen med det. Men den har endnu ikke i nævneværdig grad forandret indretnin-

gen og inddelingen af studiet. Det ser ud til, at udviklingen, hvad definitionen på 

universitetsstudiet angår, foreløbig er endt med, at der ved teologi må forstås den 

videnskab, hvis genstand er kristendommen, dens oprindelse og første kildeskrifter, 

nemlig Det gamle og Det nye Testamente, dens historie, den tankemæssige redegø-

relse for dens lære og forkyndelse og krav og dens måder at gøre sig forståelig for 

dem, som den henvender sig til. Svarende til denne bestemmelse har man i nyere tid 

jævnligt inddelt teologien i bibelsk, historisk, systematisk og praktisk teologi, en 

inddeling, der – som alle inddelinger – til en vis grad er kunstig, men som alligevel 

giver et overblik over fagets forskellige grene.  

 

Noack går ikke videre ind i en systematisk teologisk drøftelse af sagen, men vælger en 

mere pragmatisk synsvinkel. Diskussionen om teologiens mening er vigtig, men den 

har ikke ført til praktiske ændringer af studiets opbygning. Vi har da også fortsat den 

nævnte inddeling både på forsknings- og uddannelsessiden.  

 

◊ 

 

22. De teologiske fags berettigelse 

Teologiens historie (…) viser, at de enkelte fag har deres oprindelse i forskellige pe-

rioder i kirkens og åndslivets historie, og at man langtfra altid har lagt samme 

vægt på alle fag, men tit har drøftet så den ene, så det andet fags særlige berettigel-

se og stilling indenfor den samlede teologi. Den drøftelse har både teologer og an-
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dre videnskabsmænd deltaget i, og den er ingenlunde endt. Det 19. århundrede kan 

med nogen ret kaldes de empiriske videnskabers århundrede: det var dem, som 

især nød godt af opfindelser, opdagelser og nye fund. Det er derfor forståeligt, at de 

teologiske fag, som arbejde med empirisk givne emner, såsom sprog, texter og hi-

storiske personligheder, begivenheder og forhold, havde lettere ved at blive aner-

kendt som videnskab end de systematiske fag og navnlig da dogmatikken. Der har 

hos adskillige af teologiens kritikere og udøvere været en tendens til at skelne 

skarpt mellem teologiens historisk-exegetiske fag og dens systematiske fag, tit så-

dan, at man mente at kunne anerkende de første som videnskab, men til gengæld 

ikke betragtede dem som teologi, mens de sidste ansås for at være ægte teologi, der 

så til gengæld vanskeligt kunne kaldes videnskab. Tendensen findes også hos ad-

skillelige teologer i vore dage og kan vise sig i forsøgene på at gøre dogmatikken til 

dogmehistorie, religionsfilosofien til filosofihistorie o. s. fr., for at sikre teologiens 

stilling som videnskab og dens hjemret ved universiteterne.  

 

Grundproblemet, som hjemsøger teologien, er forholdet mellem intraperspektiv og 

ekstraperspektiv. Er teologen en observatør, der beskriver og forklarer kristendom-

men udefra, typisk i et brud med kristendommens egen selvforståelse? Eller er teolo-

gen en deltager, der med sit arbejde bidrager til forkyndelse af kristendommen ved 

indefra at klarlægge dens anliggende? Sat lidt skarpere op: er teologien per definition 

apologetik, dvs. et forsvar for kristendommen (og skal man som teolog være beken-

dende kristen), eller er teologien fri til at studere kristendommen uden hensyn til 

spørgsmålet om dens fortsatte gyldighed?  

 Problemet må ikke forveksles med et spørgsmål om religionskritik, som 

om modsætningen står mellem forsvarer og anklager. Som forsvarer af kristendom-

men kan man være både religionskritisk og teologikritisk (Paulus var religionskritisk, 

Luther var teologikritisk). Man er dog i sidste instans optaget af, hvordan kristen-

dommen fortsat kan spille en vigtig rolle i den kulturelle selvfortolkning. Det afgø-

rende er imidlertid, at svarene ikke er givet på forhånd, slet ikke i dikteret form, men 

bliver formuleret i forlængelse af studium og refleksion efter kritisk gennemsyn og 

drøftelse. Alligevel kan teologen mistænkes for at have en normativ dagsorden, at 

være underlagt et krav om at forsvare kristendommen, og det strider mod idealet om 

den frie forskning. Det er ikke mindst kirkens videnskabsfjendske holdning tidligere i 

historien, som nærer denne mistænksomhed. Man skal ikke glemme, at videnskaben 
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har måttet gennemgå en befrielseskamp i forhold til ikke mindst kirken. Evolutions-

teorien, som blev udviklet af præstesønnen Charles Darwin, er blot et særlig tydeligt 

eksempel herpå.  

 På den anden side er kravet om teologiens frihed ikke udtryk for en kri-

stendomsfjendsk holdning. Det kræves blot, at kristendommen bliver studeret på lige 

vilkår med andre kulturelle domæner efter de almindeligt gældende teorier og meto-

der, som definerer universitetet. Hvis det f.eks. drejer sig om de bibelske skrifter, så 

kan disse ikke studeres videnskabeligt som Guds åbenbaring, men alene som vidnes-

byrd om folk, der mener, at disse skrifter er en guddommelig åbenbaring. På et uni-

versitet som vores, kan det ikke accepteres, at der skulle være spørgsmål til de bibel-

ske skrifter, som ikke må stilles. Når vi studerer alle andre skrifter fra oldtiden histo-

risk, så skal vi selvfølgelig også studere de bibelske skrifter historisk. Dette synspunkt 

er dog ingen selvfølge, hvad følgende eksempel viser.  

 Raymond E. Brown, en romersk-katolsk nytestamentlig forsker, udgav i 

1993 bogen The Birth of the Messiah (en første og mindre udgave kom i 1977). Han 

var en af de første romersk-katolske forskere, der studerede Det Nye Testamente hi-

storisk-kritisk. Den romersk-katolske kirke havde ellers forbudt anvendelsen af den-

ne metode i 1893, fordi den nåede til resultater, der stred mod kirkens traditionelle 

lære. Men senest omkring midten af tresserne accepterede kirken de katolske forske-

res ret til at studere Bibelen historisk-kritisk. Det er imidlertid karakteristisk, at 

Browns bog fra 1993 har været gennem kirkens censur inden udgivelse. Den har fået 

både Nihil Obstat (Intet til hinder) af censuren og Imprimatur (Må trykkes) af bi-

skoppen, idet der i øvrigt gøres opmærksom på, at denne officielle erklæring om, at 

bogen således er fri for læremæssige og moralske fejl, ikke dermed betyder, at de 

godkendende myndigheder er enige med bogens indhold eller forfatterens holdnin-

ger og påstande.  

I Danmark har vi hverken haft verdslig eller kirkelig censur siden 1849, 

så det kan synes unødvendigt at tage spørgsmålet op. Censurinstitutionen tydeliggør 

imidlertid et vigtigt emne for teologien. Præster i Den Danske Folkekirke er under 

biskoppeligt tilsyn, og hvis de lærer noget på tale eller i skrift, som strider mod kir-

kens læregrundlag, kan der rejses en læresag imod dem. Det rejser på sin side 

spørgsmålet, om forbindelsen mellem kirke og universitet kan udvikle en teologisk 

kultur, der præges af en vis kirkeorienteret eller konfessionel selvcensur.  
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23. Teologiens omfang bestemmes af dens forståelse af sin opgave 

Spørgsmålet om teologi som videnskab vil blive drøftet i det følgende afsnit af dette 

kapitel; men allerede her må det hævdes, at teologiens omfang ikke kan bestemmes 

af forholdet til andre videnskaber. Hvis teologien er en samling fag i indbyrdes 

snæver forbindelse, der er betinget af selve genstandens art og opgave, så må de 

forskellige fag vedblive at indgå i teologien, sålænge opfattelsen af genstanden og 

forståelsen af opgaven er de samme, og forandringer i teologiens omfang bliver i 

sig selv et teologisk anliggende, som netop er af systematisk art, jfr. at teologiens 

stilling, væsen og omfang jævnligt behandles i fremstillinger af dogmatikken.  

 

Den teologiske uddannelse er en selvstændig uddannelse, der forudsætter teologien 

som et selvstændigt fagområde. Teologien må derfor afgrænse sig i forhold til andre 

fagområder og kunne pege på en egen indre sammenhæng, der henviser til et særligt 

emnefelt (”genstand”) og til en særlig opgave, udforskningen af dette emnefelt. Det er 

derfor teologiens overordnede forståelse og bestemmelse af sin genstand og opgave, 

der (idealt) afgør dens faglige omfang.  

 

24. Teologiens genstand og opgave må bestemmes systematisk-filosofisk 

Dertil kommer, at ikke blot teologiens forskellige filologiske, exgetiske og historiske 

grene har brug for et systematisk grundlag (eller om man vil: en systematisk-

filosofisk indfatning eller overbygning) for ikke at falde fra hinanden, men at det 

samme behov i stigende grad gør sig gældende og søges dækket indenfor andre vi-

denskaber; retsfilosofien er et nødvendigt felt for retsvidenskaben, sprogfilosofien 

for filologien o. s. fr. Det har uden tvivl været teologiens styrke, aldrig at have op-

givet ønsket om og arbejdet på en filosofisk metodisk gennemtænkning af sine fag 

og sin stilling. 

 

Noacks nærværende indledning er selv en sådan kortfattet systematisk refleksion 

over det teologiske studium. Det drejer sig om besvarelsen af spørgsmål af typen: 

”Hvad er teologi?”, ”Hvorfor findes teologi?”, ”Hvilke fag bør indgå i teologien?”, 

”Hvordan er sammenhængen mellem teologiens forskellige fag?”, ”Hvem og hvad er 

teologien godt for?”, ”Hvor skal teologien finde sted?”, ”Hvad er teologiens begrun-

delse?”, ”Hvad er teologiens funktion?” o.l. De spørgsmål, der kan stilles til teologien 

som helhed, må selvfølgelig også stilles og overvejes af de enkelte teologiske fag. 
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25. Teologiens faste kernefag 

Der er derfor, for mig at se, intet af teologiens nuværende fag, som kan opgives. De 

exegetiske fag må stadig dyrkes med grundtexten som arbejdsgrundlag, og det 

kræver kendskab til latin og græsk og hebraisk. Kirkehistorien må dyrkes i nøje 

føling med den almindelige historie og dens forskellige afdelinger uden dog at pris-

give sit præg som kirkehistorie. De systematiske fag må der arbejdes med på 

grundlag af et solidt kendskab til både filosofiens historie og samtidens filosofiske 

strømninger. Alle disse fag er da også faste fag under det teologiske studium: Det 

gamle Testamentes exegese, Det nye Testamentes exegese, kirkehistorie, dogmatik, 

etik og religionsfilosofi, alle med deres mer eller mindre faste bidiscipliner. 

 

Fagene Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente (Bibelfagene) danner sammen 

med kirkehistorien og de systematiske fag, dogmatik, etik og religionsfilosofi, en ka-

nonisk kernefaglighed. To hovedperspektiver gør sig gældende, et historisk, der ser 

på fortiden, og et systematisk, der ser på nutiden. Men disse perspektiver er samtidig 

forbundet med hinanden.  

Historisk kan man sige, at Det Nye Testamente vidner om kristendom-

mens tilblivelse. En historisk person, Jesus fra Nazaret, danner en religiøs jødisk op-

positionsbevægelse, der senere udvikler sig til en selvstændig religion. Kristendom-

men er en udspaltning fra jødedommen, og Den Jødiske Bibel, som de kristne kalder 

Det Gamle Testamente, kommer sammen med Det Nye Testamente til at udgøre den 

kristne kanon, den bibelske samling af normative grundtekster. Det Nye Testamente 

fremstår da også som en tekstsamling, der både forudsætter, bekræfter og omfortol-

ker Det Gamle Testamente. Bibelfagene er derfor et naturligt udgangspunkt for kri-

sten teologi.  

Efterhånden som kristendommen antager fast form som institutionalise-

ret social organisation, som kirke(r), og breder sig geografisk over tid, kan der tales 

om den kristne kirkes historie. På den ene side kan der idealt tales om den kristne 

kirke som enhed, eftersom der principielt kun et eneste budskab; men på den anden 

side ser vi, at der fra kristendommens første færd er tale om forskellige kristne me-

nigheder, der hver især forstår dette budskab på deres særlige måde. Kirkens historie 

er derfor præget af diskussioner mellem forskellige opfattelser af, hvad ret kristen-

dom er. Et andet gennemgående problem vedrører forholdet mellem kirkeinstitutio-

nen og de enkelte samfunds politiske organisation, staten. Kirkehistorien beskæftiger 
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sig således med den kristne traditions historiske udvikling, dels idehistorisk, dels 

socialhistorisk, frem til nutiden.  

Det er nu nærliggende at betragte de systematiske fag som de teologiske 

fag, der beskæftiger sig med kristendommen i den aktuelle nutid. Det er op til de sy-

stematiske fag at afdække og formulere den kristendomsforståelse, der fortsat kan 

fungere som et led i den kulturelle, kirkelige og religiøse selvfortolkning. Sagen er 

imidlertid mere kompliceret end som så. For selv om vægtningen kan være forskellig, 

så indgår der både systematiske overvejelser i de historiske fag og historiske overve-

jelser i de systematiske fag. Det kan derfor være en fordel at anskue sagen fra en an-

den vinkel. 

Som udgangspunkt er nutidens interesse for fortiden begrundet i den te-

ologiske interesse for nutiden. Udgangspunktet er en hermeneutisk interesse, dvs. en 

interesse, der søger indsigt og oplysning om vores aktuelle livsverden. Vi studerer 

verden for at forstå os selv i verden. Teologien beskæftiger sig således med kirkens 

historie for at kunne forstå sig selv, sine rødder, sin identitet, men også for at kunne 

fortolke og forstå sin aktuelle situation med de udfordringer, der kendetegner denne. 

Der kan ikke læres noget af historien, hvis man dermed mener, at historien giver en-

tydige indsigter til løsning af nutidige problemer, som enhver finder overbevisende 

og handler efter. Men historien er en kirkens erfaringshistorie, som det er godt at 

tænke med i en afklaring af aktuelle spørgsmål, selv om svarene ikke kan udledes 

direkte. I det hele taget er den historiske bevidsthed om kirke og kristendoms foran-

derlige liv i samspillet med deres politiske, sociale og kulturelle miljøer af grundlæg-

gende betydning for den fortsatte drøftelse af kirke og kristendoms mulig bidrag til 

vores kulturelle selvfortolkning.  

Studiet af de bibelske skrifter som historiske levn fra fortiden hører med 

til teologiens felt, men også her kan det hævdes, at nutidens interesse for fortiden er 

bestemt af nutidens hermeneutiske interesse. De bibelske skrifter er jo fortsat kir-

kens kanoniske tekstsamling, og dele heraf anvendes i hver eneste gudstjeneste og 

kirkelig handling. Men også i en bredere samfundsmæssig sammenhæng er studiet af 

de bibelske skrifter mere end en interesse for fortiden i sig selv, eftersom disse skrif-

ter fortsat spiller en vigtig rolle i den almene narratologi, dvs. den samling af tekster, 

der udgør kulturens grundfortællinger. De bibelske fag er derfor ikke kun optaget af 

historiske fortolkninger, men spørger også efter de bibelske skrifters litterære og teo-

logiske betydning for nutiden.  
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På deres side vil de systematiske fag indeholde en historisk dimension, 

idet de naturligt knytter til ved centrale dele af kristendommens teologiske og kon-

tekstuelle åndshistorie (dogmehistorie, filosofihistorie, idehistorie). Man studerer 

f.eks. Martin Luthers skrifter, fordi Den Danske Folkekirke er en luthersk kirke. Men 

det sker ikke kun af interesse for fortiden. Spørgsmålet er jo, i hvilken forstand Lu-

thers tanker fortsat kan være relevante for teologien. Det kan måske overraske, at 

faget Etik og Religionsfilosofi indgår i teologiens systematiske fag. Ikke fordi det er 

overraskende, at etisk og filosofisk refleksion indgår, men fordi fagets navn signale-

rer et temmelig bredt perspektiv. Der er ingen definitorisk grund til, at etik og religi-

onsfilosofi henhører under teologien, for disse fag varetages også af den almene filo-

sofi. Man kunne derfor forvente, at disse fag snarere hed sådan noget som ”kristen 

etik” og ”kristen filosofi”. Det kan ganske vist siges at være givet implicit, men de me-

re brede eller uspecificerede betegnelser kan også læses som et udtryk for den ind-

sigt, at teologien beskæftiger sig med spørgsmål, som ikke kun er specifikt kristne, 

men vedrører mere almene etiske, filosofiske og religiøse dimensioner i menneskeli-

vet.  

 

26. Spørgsmålet om nye fag: Missionsteologi 

To fag har ved vore universiteter ikke så fast en stilling, som tradition og udvikling 

og ordningen i adskillelige af vore nabolande berettiger dem til. Det første er missi-

onsvidenskaben, der endnu, i det mindste formelt, sorterer under kirkehistorien, 

men som omfatter så forskelligartet og til dels selvstændigt stof og i så høj grad har 

sine egne problemstillinger, at den tid ikke bør være fjern, da den bliver et selv-

stændigt fag med selvstændige lærestole i form af professorater. 

 

Ved Aarhus Universitet har der været forsket og undervist i missionsteologi og øku-

menisk teologi. Også her møder vi et dobbeltperspektiv, det historiske og det syste-

matiske, og faget kan placeres under kirkehistorien eller under systematikken. I Aar-

hus har faget fortrinsvis været varetaget af personer i den systematiske faggruppe. I 

den teologiske uddannelse har faget missions- og økumenisk teologi også været be-

tragtet som en del af det systematiske område sammen med dogmatik, etik og religi-

onsfilosofi. Den stigende globalisering har medført en stærkere fokus på kristen-

dommens rolle i verden, både hvad angår forholdet mellem de forskellige kristne kir-

kesamfund (økumenisk teologi) og forholdet mellem kristendommen og de ikke-
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kristne religioner. Missionsteologien, der principielt diskuterer, hvordan missionsbe-

falingen kan efterkommes i en kompleks verden, hvor respekt for kulturel og religiøs 

forskellighed er en vigtig sikkerhedspolitisk faktor, tenderer mod at forstå sig selv 

som religionsteologi, dvs. som en refleksion over mødet mellem forskellige religiøse 

opfattelser af Gud, Menneske og Verden. Problemet er blevet aktualiseret af den sti-

gende diversitet i det religiøse landskab, dels af den stigende erkendelse af verdens 

mangfoldighed, dels af de udfordringer, som mobilitet i form af indvandring og øget 

interkulturel kontakt afstedkommer. Man kan diskutere, hvornår et domæne har op-

nået status af selvstændigt teologisk fag, men en institutionel anerkendelse foreligger 

først, når det er tilknyttet en specifik professorstilling. I Aarhus fik faget fik sin første 

professor (Johannes Aagaard) i 1995.  

 

27. Spørgsmålet om nye fag: Praktisk teologi 

Det andet er den praktiske teologi, der både i Sverige og i Tyskland, for blot at 

nævne disse to nabolande, er et universitetsfag, som der prøves i ved embedsexa-

men, mens den her til lands, som også i Norge, er henlagt til et særligt pastoralse-

minarium, der i Danmark sorterer under kirkeministeriet. Trods fagets navn, som 

ganske vist kan give anledning til misforståelser, er det et teoretisk og teologisk fag, 

som måske nok i nogen grad kan behandles under kirkehistorien og den systemati-

ske teologi, men som dog ville vinde meget ved at få en selvstændig plads ved siden 

af de andre teologiske fag. 

 

Man skal fortsat supplere sin teologiske kandidateksamen med en eksamen fra Pa-

storalseminariet, hvis man ønsker at bliver ansat som præst i Den Danske Folkekir-

ke. Pastoralseminariet henhører under Kirkeministeriet og er kirkens egen uddan-

nelsesinstitution. Men siden 1989 har Praktisk teologi været obligatorisk i begge de 

teologiske uddannelser her i landet. Også for dette fags vedkommende er der en 

spænding mellem det historiske og det systematiske, hvorfor det kan placeres både 

under kirkehistorien og de systematiske fag. I Aarhus er faget placeret under den kir-

kehistoriske faggruppe og fik sin første professor (Christian Thodberg) i 1973. Netop 

faget Praktisk teologi har givet anledning til heftige drøftelser. For selv om faget for-

står sig som et teoretisk teologisk fag, er det selvfølgelig optaget af, hvordan kirken 

under forskellige former kan forkynde sit budskab. Spændingen mellem kirke og 

universitet er her ganske tydelig.  
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28. Spørgsmålet om nye fag: Religionsvidenskab 

Endelig må det nævnes, at det i høj grad er en overvejelse værd, om ikke religions-

historien burde studeres og doceres som selvstændigt fag indenfor teologien lige så 

vel som indenfor det filosofiske eller humanistiske fakultet. Ikke fordi teologien har 

en anden religionshistorisk metode end de humanistiske fag, men fordi faget religi-

onshistorie er så omfattende, at den del af det, som særligt vedrører de teologiske 

discipliner, såsom semitisk religion, den hellenistiske verdens religioner og moder-

ne religiøse strømninger både i Europa og i fremmede verdensdele, ville nyde godt 

af en stadig behandling i nøje forbindelse med teologiens fag. 

 

Siden 1960’erne, da Noack skrev sin tekst, er der sket en radikal udvikling i studiet af 

religion. Det hænger sammen med en almen udvikling inden for de humanistiske 

videnskaber, hvor fokuseringen på filologi og historie er blevet suppleret med indsig-

ter fra mere generaliserende videnskaber som lingvistik og semiotik, psykologi og 

sociologi. Religionshistorie er derfor i dag et særligt perspektiv inden for en generel 

religionsvidenskab.  

 Frem til begyndelsen af 1980’erne, da religionshistorie endnu var et selv-

stændigt fag ved Aarhus Universitet, var det en stiltiende aftale med teologien, at re-

ligionshistorien beskæftigede sig med de ”fremmede” religioner (”naturfolkenes reli-

gion”, græsk og hellenistisk religion, egyptisk religion, hinduisme, buddhisme, islam 

osv.), mens teologien skulle tage sig af jødedom og kristendom. Denne arbejdsdeling 

var mere end en praktisk fordeling af opgaverne. Den skulle også minimere en mulig 

”ideologisk forurening” af hinandens områder.  

 Med den stigende historiske bevidsthed var det imidlertid blevet umuligt 

at holde kendskabet til andre religioner ude af teologien. De eksegetiske fag var for 

længst klar over, at både gammeltestamentlig og nytestamentlig religion lignede na-

boreligionerne i deres kulturelle, historiske kontekst, ligesom de var klar over, at re-

ligioner udvikler sig og forandrer sig over tid. Kirkehistorie og dogmatik var på deres 

side for længst klar over, at megen kristen teologi var inspireret af mødet med andre 

religiøse og filosofiske retninger. I et historisk perspektiv kunne man derfor ikke stu-

dere kristendommen som en isoleret forekomst, der i færdig skikkelse var faldet ned 

fra himlen som en homogen åbenbaring.  

 Det historiske perspektiv var i særlig grad optaget af spørgsmålet om 

religionernes oprindelse, hvorfor man fokuserede på de ældste kilder. Det var således 
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karakteristisk for den klassiske religionshistorie, af den stort set ikke beskæftigede 

sig med de religiøse traditioners aktuelle udtryk. Buddhisme, hinduisme, islam osv. 

som samtidsreligion blev typisk studeret, ikke af religionshistorikere, men af etno-

grafer og socialantropologer, der ikke spurgte om de religiøse forestillingers oprin-

delse, men om deres indhold og funktion i de pågældende samfunds eller gruppers 

kulturelle selvfortolkning. Moderne religionsvidenskab er forsat optaget af religio-

nernes historie, deres historiske begyndelse, hvor den kan dokumenteres, og af deres 

udvikling. Men den studerer også religionerne i deres nuværende skikkelse, og det 

kræver andre teorier og metoder end historie og filologi. Omvendt har teoretiske og 

metodiske indsigter i studiet af samtidsreligion inspireret de historiske undersøgel-

ser, f.eks. af den tidlige kristendom. Fortiden kan også studeres med f.eks. moderne 

sociologiske teorier om religiøse bevægelsers organisation og funktion. Teologien har 

derfor ikke kun brug for kendskab til religionshistorie, men for kendskab til religi-

onsvidenskab.  

 Som nævnt indgår der religionshistoriske/religionsvidenskabelige over-

vejelser i de bibelske og historiske teologiske fag, men siden 2003 har religionsviden-

skab også været et selvstændigt fag i det teologiske studium i Aarhus. Religionsfag 1 

giver en almen indføring i moderne religionsvidenskab, mens Religionsfag 2 kan ud-

fyldes med forskelligt indhold af teologisk relevans. Det kunne være en introduktion 

til islam, eller et religionsteologisk forløb, der mere generelt tematiserer kristen-

dommens forhold til andre religioner, især i nutiden. Sidstnævnte kunne være glo-

balt orienteret, men også fokusere på danske forhold. 

 Der er grund til at gentage den pointe i opdateret form, at Religionsvi-

denskaben har en plads inden for teologien. For det første skal det nævnes, at religi-

onsvidenskaben omfatter en vifte af teorier og metoder til studiet af religion, herun-

der af kristendommen. For det andet, at religionsvidenskaben er kendetegnet ved sit 

udprægede humanistiske perspektiv. Det peger på en strukturel spænding mellem 

religionsvidenskab og teologi, men nok så meget på en spænding inden for teologien 

selv. For mange af de studier, der varetages af teologiske forskere, adskiller sig ikke i 

teori og metode fra religionsvidenskaben. Forskellen ligger i disse tilganges overord-

nede interesse, der ganske vist ikke er entydig, men dog tendentielt kommer til ud-

tryk i, at teologien ofte har et brugsperspektiv inde i billedet, spørgsmålet om, hvor-

dan kristen forkyndelse i dag giver mening. Dette brugsperspektiv er dog ofte su-

spenderet i de konkrete undersøgelser, hvor en mere analytisk erkendelse og indsigt 
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er i fokus. Religionsvidenskaben er derimod overvejende optaget af videnskabeligt at 

forklare og forstå religion som et af flere menneskelige kulturområder uden at tage 

stilling for eller imod den studerede religion. Og dog vil mange religionsforskere have 

en stærk sympati for den religion, de studerer, uden derfor at forstå sig som beken-

dende eller praktiserende tilhængere af den.  

 Religionsfilosofien er i princippet i familie med religionsvidenskaben. 

Som navnene angiver, har begge tilgange grundlæggende enhver form for religion 

som sit interessefelt. Men af historiske grunde har religionsfilosofien primært været 

optaget af de to hovedtraditioner, som har domineret vesterlandsk åndsliv, den jø-

disk-kristne og den græsk-romerske tradition. Skønt asiatiske religioner, som er ud-

præget filosofiske, har haft deres nedslag i den europæiske idéhistorie, er religionsfi-

losofien forblevet på vesterlandsk grund. Alligevel kan man sige, at disse to tilgange 

typisk står for de to humanistiske hovedperspektiver på fænomenet religion (og på 

alle de andre humanistiske emnefelter), nemlig den filosofiske og den videnskabeli-

ge. Begge vil de principielt hævde sig fri af et teologisk perspektiv, selv når de beskæf-

tiger sig med kristendommen. Når de beskæftiger sig med kristendommen, har deres 

resultater selvsagt interesse for teologien, men det gælder også, når de beskæftiger 

sig mere alment med religion, eftersom kristendommen også, til trods for eventuelle 

særegenheder, i dette perspektiv er en religion blandt andre.  

 Det er blevet hævdet, at kender man en religion, kender man dem alle, 

for dykker man bare lidt ned under overfladen, så ligner de alle hinanden til forveks-

ling. Men det er også blevet sagt, at kender man to religioner, så kender man ingen, 

for ser man nøjere efter, så er hver enkelt religion noget helt for sig selv. I disse lidt 

smarte formuleringer gemmer sig nogle virkelig alvorlige filosofiske og videnskabs-

teoretiske problemer. Hvis alt er fremmed for hinanden, kan vi ikke redegøre for 

åbenlyse ligheder. Og hvis alt er lig hinanden, kan vi ikke redegøre for åbenlyse for-

skelle. I deres ekstreme udgave indebærer disse synspunkter i grunden, at enhver 

erkendelse og forståelse af os selv og verden er umulig. Vi står altså over for den ud-

fordring at skulle kunne redegøre for både ligheder og forskelle. Specificerende vi-

denskaber som filologi og historie søger typisk at bestemme det enestående, det 

unikke, det singulære. Generaliserende videnskaber som sprogvidenskab, psykologi 

og sociologi søger typisk at bestemme det mere almene, det altomfattende, eventuelt 

det universelle. Mellem disse to yderpunkter må vi regne med komplekse forhold, at 

to religiøse forestillingsverdener f.eks. kan udvise både universelle og singulære træk, 
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alt efter hvilke sider af sagen, man fokuserer på. Det nævnes her, fordi nyere religi-

onsvidenskab følger en stigende tendens inden for de humanistiske fag, der søger 

inspiration i den såkaldte kognitionsforskning. Denne kan kort bestemmes som en 

psykologi på evolutionsbiologisk grundlag. Den befinder sig således i grænselandet 

mellem naturvidenskab og kulturvidenskab, og interessen for den blandt humanister 

viser, at de traditionelle faggrænser er mere flydende, end vi måske umiddelbart fo-

restiller os.  

 For teologien er denne tendens af betydning på mindst tre punkter. For 

det første har der allerede gennem en længere årrække været en stor interesse blandt 

systematikere for at afdække og drøfte forholdet mellem teologi og naturvidenskab. 

For det andet er evolutionsteorier af stor interesse for skabelsesteologiske refleksio-

ner. Her tænkes ikke på modsigelsen mellem evolutionsteorien og de bibelske ska-

belsesberetninger. Tilknytningen ligger i den påståede universelle antropologi, som 

kognitionsforskningen mener at kunne afdække og forklare. Selv om kristendommen 

er en særegen og for så vidt kulturspecifik religion, skal man ikke overse, at den i 

egen selvforståelse mener at afsløre noget universelt om menneskelivet i en fortolk-

ning af det. Også inden for de bibelske fag spiller kognitionsforskningen derfor en 

større og større rolle. For det tredje synes kognitionsforskningen at have betydning 

for religionsteologien. Også her afslører betegnelsen et alment perspektiv, og 

spørgsmålet, om de forskellige religioner i al deres gensidige fremmedhed vil kunne 

tale sammen, vil kunne indgå i en meningsfuld dialog med hinanden, frem for at gå i 

religionskrig med hinanden, er et vanskeligt, men presserende spørgsmål. Det er ikke 

umuligt, at en forståelse af mennesket som et tendentielt religiøst væsen vil kunne 

skabe rum for gensidig respekt og tolerance. Det er i hvert fald af betydning for teo-

logien at få afklaret sin holdning og strategi til andre religioner, både globalt og lo-

kalt, og her synes en antropologisk platform at være det bedste ståsted. 

 

◊ 
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29. Teologiens stilling som videnskab 

Spørgsmålet, om teologi er videnskab, er jævnlig blevet stillet i det sidste hundred-

år, og teologiens plads ved universitetet har været omstridt; både teologer og dyr-

kere af andre videnskaber har været stærkt i tvivl om teologiens stilling (Til drøftel-

sen af dette spørgsmål på hjemlig grund kan henvises til Den danske Kirkes Histo-

rie, bd. VII, 1958, s. 201-07. Den bedst kendte begivenhed er professor Ad. Steens 

tale ved Københavns Universitets årsfest i 1875; Steen ønskede dog ikke alle teologi-

ens fag forvist fra universitetet, men skelnede netop mellem de mere humanistiske 

og de egentlig teologiske fag.). For tiden er den ikke særlig hårdt angrebet her i 

landet, men i adskillige lande må den kæmpe for sin ret til at være ved universite-

terne (Jfr. E. Steinbach, Über die Stellung der theologischen Fakultät im Ganzen der 

Universität, i Zeitschr. f. Theol. i. Kirche, 48, 1951, s. 360-82). Om ikke af aktuelle 

grunde bør man dog af hensyn til teologiens historie i vort eget land og til dens kår 

i flere europæiske lande også her overveje teologiens stilling som videnskab og dens 

plads ved universiteterne.  

 

Kritikken af teologien går ikke så meget på de empiriske emneområder som på hold-

ningen til dem. Hvis man f.eks. studerer de bibelske skrifter historisk, så kan man 

principielt ikke skelne humanisten fra teologen. Hvis man derimod studerer de bi-

belske skrifter som Guds åbenbaring i ligefrem og absolut forstand, har man ikke 

alene forladt humaniora, men reelt meldt sig ud af universitetet. Teologien må derfor 

finde et for alle parter acceptabelt balancepunkt eller medieringspunkt.  

Kritikken af teologien dukker op med jævne mellemrum, typisk rejst 

udefra af andre akademikere, der mener, den per definition er uvidenskabelig, fordi 

den følger en mere eller mindre skjult dagorden af ikke-videnskabelig karakter. Man 

kan diskutere, om nedlæggelsen af Det Teologiske Fakultet på Aarhus Universitet er 

mere end en administrativ spareforanstaltning. Ganske vist er det teologiske studium 

intakt efter overflytningen til Arts, men der er ingen tvivl om, at der er en universi-

tetspolitisk interesse i at bryde de skarpe laugsgrænser mellem beslægtede fag. Men 

teologien må af egen drift og selv uden ydre anledning med jævne mellemrum disku-

tere sin stilling og legitimitet som videnskab og universitetsfag. Den må i lyset af den 

samfundsmæssige og kirkelige udvikling vurdere, hvordan den fortsat kan finde sig 

til rette med sine forskellige interesser inden for universitetets fordringer og rammer.  
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30. Teologien kan ikke være videnskab 

Bestridelsen af teologien som videnskab skyldes en bestemt definition af begrebet 

videnskab og af de krav, der må stilles til et videnskabeligt fag. Især har kravet om 

forudsætningsløshed været hævdet som ganske fældende for teologien. Den er, har 

man sagt, ikke forudsætningsløs, idet den er bundet til åbenbaringen og troen på 

den. Teologien går ud fra den givne forudsætning, at Gud er til, at hvad der står i 

skrifterne er åbenbaring uden sidestykke, og at kirken har et kald at røgte i verden. 

Derfor kan den ikke være videnskab. 

 

Det er klart, at spørgsmålet, om teologien er videnskab, afhænger af, hvad man for-

står ved videnskab. Som vi skal se nedenfor, er kriteriet ”forudsætningsløs” ikke til-

strækkeligt til at definere videnskaben, eftersom alle videnskaber hviler på visse for-

udsætninger i form af førvidenskabelige antagelser om verdens beskaffenhed. 

Spørgsmålet er derfor snarere, hvilke forudsætninger videnskaben forstår som sine 

givne forudsætninger, ja, man kan forstå videnskaben som en forståelses- og forkla-

ringsmodel, der ligefrem bestemmes ved sine anerkendte forudsætninger. Den kan 

f.eks. sætte som sit udgangspunkt, at guder ikke eksisterer, hvorfor handlinger tillagt 

sådanne guder selvfølgelig heller ikke kan forklare verdens årsager og virkninger. Et 

religiøst udsagn af typen ”Gud har skabt verden” er derfor meningsløst inden for den 

videnskabelige forståelsesramme, hvis det tages som et objektivt, forklarende udsagn 

om verden. Som et subjektivt trosudsagn, dvs. et forståelsesudsagn, der ikke siger 

noget om verden i sig selv, men om personens religiøse forståelse af verden, er det 

derimod betydningsfuldt for f.eks. religionsvidenskaben, der ønsker at forstå, hvor-

dan mennesker fortolker deres verden religiøst. For teologien er det på sin side me-

ningsfuldt at drøfte, hvad udsagnet betyder for en religiøs/teologisk forståelse af 

Gud, Menneske og Verden. Teologien kan hævde, at det subjektive trosudsagn ”Gud 

har skabt verden” i virkeligheden er et objektivt udsagn om verden. Tro og bekendel-

se betyder da, at et subjektivt udsagn holdes for objektivt. Men så har vi også balla-

den, eftersom tro og bekendelse hører hjemme i kirken, ikke på universitetet. Teolo-

gien må derfor gå mere hypotetisk til værks og sige, at hvis vi fremsætter udsagnet 

”Gud har skabt verden”, hvad betyder det så i vores religiøse fortolkning af verden? 

Teologien befinder sig således i en spænding mellem en videnskabelig tilværelsesfor-

klaring og en reflekteret religiøs tilværelsesforståelse.  
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 Man har ofte skelnet mellem forklaring og forståelse, mellem en analy-

tisk og en hermeneutisk dimension, inden for videnskabernes domæne. Hvordan 

skal man f.eks. bestemme, hvad et menneske er? Skal svaret findes i biologien, psy-

kologien, sociologien, humaniora eller teologien? Vi har forskellige bud på, hvad et 

menneske er, alt efter, hvilken fortolkningsramme, vi anvender. Stillet enkelt op, kan 

det siges, at mennesket ifølge biologien er en organisme, hvis eksistensberettigelse er 

dens evne til at reproducere sig, at få afkom, der bringer dens gener videre. Inden for 

de humanistisk orienterede videnskaber vil man forstå mennesket som en person, et 

fortolkende væsen med fornuft og samvittighed, der forholder sig til sin egen tilvæ-

relse i et værdiperspektiv. Mennesket er ikke kun et forudbestemt naturvæsen, men 

også et kulturvæsen, der kreativt og tolkende omformer den givne verden til sin om-

verden. Teologien forstår endelig mennesket som en skabning, en organisme med et 

personligt ansvar, kunne man sige, som imidlertid i sidste instans er bestemt i sit 

forhold til Gud og de af ham bestemte eksistensbetingelser. Alle de nævnte fortolk-

ningsrammer rummer både forklaring og forståelse. Men hvor biologien, som domi-

neres af forklaring, så at sige går under tærsklen for vores umiddelbare dagligdags 

livsforståelse, går teologien, som domineres af forståelse, så at sige op over denne. Vi 

opfatter derfor typisk teologien som noget højere, biologien som noget lavere, i ånde-

lig henseende, uanset hvor sofistikeret biologien måtte være som videnskab.  

 Inden for humaniora spiller forståelse også en naturlig rolle, eftersom de 

humanistiske fag beskæftiger sig med alle de forskellige domæner, hvor menneskets 

kulturelle selvfortolkning kommer til udtryk. Det ligger imidlertid i humanioras for-

udsætninger, at vægten, som navnet angiver, ligger på mennesket og dets kreative 

evner. Lige så lidt som biologien kan humaniora anerkende guders eksistens som en 

given forudsætning. Det hører også med, at humaniora anlægger et analytisk-

forklarende perspektiv på disse kulturelle fortolkninger, som det f.eks. kendes fra 

litteraturvidenskaben, der kritisk studerer litteratur, dvs. studerer den i et brud med 

litteraturens egen selvforståelse. Litteraturen har en brugsdimension, den er skrevet 

for at blive læst, til underholdning, nydelse og eftertanke, men litteraturvidenskaben 

skriver ikke romaner, den læser dem heller ikke for deres umiddelbare brugsværdi, 

men den studerer dem som et udtryk for kulturel selvfortolkning, som et bidrag til 

den fortsatte drøftelse af, hvad et menneskeliv er, og hvordan det kan forstås. Det gør 

den, som nævnt, analytisk-forklarende, men den er samtidig optaget af, hvilken for-

ståelse af menneskelivet, der kommer til udtryk heri. Litteraturvidenskaben søger 
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efter viden, der kan korrigere og berige vores forståelse af os selv i verden. Man kan 

godt tale om videnskaben som et led i en bevidstgørelsesproces, fordi vi mennesker 

kun har begrænset indsigt i, hvem vi er, og hvad vi egentlig går og laver.  

 Universitetet kan betragtes som en suspenderet livsverden. Det er bl.a. 

derfor, vi forstår selv Praktisk teologi som et teoretisk fag. Forholdet kan opklares 

med fortællingen som analogisk eksempel. En fortælling, vi kan tænke på beretnin-

gen om den barmhjertige samaritaner (jf. Luk 10,25-37), handler altid om en anden 

”verden” end læserens. I fortællingen er vi et andet sted, med andre personer i en 

anden tid, typisk i fortiden. Når den fortælling bevæger os og opfordrer os til at 

handle ligesom samaritaneren, så tilskyndes vi nok af en vis empatisk begrundet 

handlingsparathed (viser undersøgelser), men vi rejser os ikke straks for at handle i 

vores egen verden. Læsningens tid er selv en suspenderet livsverden, skønt fortællin-

gen handler om den. Vi gribes af fortællingen, men bruger den først og fremmest til 

at tænke med, til at forstå os selv med.  

Eksegeten kan nu analytisk-forklarende redegøre for en lang række for-

hold ved denne lignelse, f.eks. for jødernes syn på samaritanerne, hvor langt der er 

fra Jerusalem til Jeriko, hvad forskellen er mellem en præst og en levit, hvad en lig-

nelse er for en størrelse, hvordan den fortalte samtale mellem Jesus og den lovkyndi-

ge retorisk er bygget op osv. Men eksegeten vil også være interesseret i at opklare, 

hvilket menneskesyn og dermed, hvilke etiske værdier, fortællingen tematiserer, 

herunder forholdet mellem egengruppe og andengruppe, hvad der ligger i næstebe-

grebet o.a., kort sagt, hvilken forståelse at livet mellem mennesker, fortællingen giver 

udtryk for. Så langt arbejder eksegeten som enhver anden humanist, og her er den 

barmhjertige samaritaner netop valgt som eksempel, fordi den fortælling er almen-

menneskelig og ikke udtalt henviser til Gud eller Kristus. Den står ganske vist i Det 

Nye Testamente og skulle ifølge Lukasevangeliet være fortalt af Jesus, men er ellers 

overraskende uden kristologi og eksplicit teologi. Fortællingen er etisk normativ 

uden eksplicit at fundere sin holdning på nogen guddommelig åbenbaring (og sama-

ritaneren er ikke omvendt kristen). Humanisten kan engagere sig i fortællingens 

normativitet, f.eks. som filosof lade sig inspirere til at reflektere nærmere over for-

holdet til ”den anden”. Reformuleringen, anvendelsen af betegnelsen ”den anden” 

frem for brugen af ”næste”, der forbindes med en teologisk sprogbrug og dermed 

med et teologisk perspektiv, er karakteristisk for en sådan tilgang. Men, og det er po-

inten her, interessen for den hermeneutiske forståelse, der gerne forbindes med vær-
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dier og normer, altså normativitet, er ikke et særkende for teologien. Forskellen mel-

lem humaniora og teologi består på dette punkt i forskellen mellem normativitetens 

antropologiske eller teologiske begrundelse.  

Man kan her tænke på FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheder 

fra 1948. Det hedder i artikel 1: ”Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og 

rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hver-

andre i en broderskabets ånd.” Her har vi klart et værdibaseret, normativt udsagn. 

Det begrundes imidlertid ikke nærmere, men betragtes som selvevident for ethvert 

fornuftstænkende menneske. Fornuften er den egentlige garant for udsagnets sand-

hed, og der findes ikke antydningen af religiøs begrundelse. Det er FN’s verdenser-

klæring, ikke Kristus’, Muhammeds eller Buddhas. Det gøres på den anden side gæl-

dende, at enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i erklærin-

gen, uanset religiøst tilhørsforhold. Det betyder faktisk, at religioner er underlagt 

disse rettigheder, forventes at respektere dem. Men samtidig gør artikel 18 gældende: 

”Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed: denne ret omfatter fri-

hed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, 

offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, 

udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.”  

Menneskerettighederne er interessante, når vi drøfter forholdet mellem 

humaniora og teologi. De tydeliggør nemlig, at spørgsmålet om normativitet og for-

udsætninger ikke kun er et formelt teoretisk og metodisk anliggende for den humani-

stiske videnskab, men at forholdet mellem samfund og universitet spiller ind. Sam-

fundet forventer, at universitetet, ved siden af dets egne normer og regler for viden-

skabelighed, er i overensstemmelse med dettes grundlæggende værdier. Kort sagt, 

har vi et sekulariseret samfund, har vi også et sekulariseret universitet.  

Som nævnt peger Universitetsloven på, at universitetet skal ”samarbejde 

med”, ”bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i” og ”udveksle viden og 

kompetencer med” det omgivende samfund (jf. s. 7-8). Denne formålsformulering er 

ganske vist mere bred og fortolkningsåben end den vi finder i f.eks. Gymnasieloven, 

hvor det i § 2, stk. 5 hedder:  

 

Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne til medbe-

stemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folke-

styre. Undervisningen og hele skolens dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, 

ligeværd og demokrati. Eleverne skal derigennem opnå forudsætninger for ak-
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tiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for in-

dividuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af 

såvel det nære som det europæiske og globale perspektiv. 

 

Men der ligger nogle mere eller mindre eksplicitte værdier gemt i begge disse for-

målsformuleringer, som afspejler en samfundsmæssig, politisk understøttet, konsen-

sus. Universiteternes forskningsfrihed indebærer rigtignok, at også disse værdier kan 

gøres til genstand for en fri og åben drøftelse, men det forventes ikke, at jurister 

f.eks. vil argumentere for en generel indføring af muslimsk sharia-lovgivning, eller at 

teologer vil argumentere for en erstatning af et sekulariseret demokrati med et religi-

øst teokrati i Danmark.  

Fra en anden vinkel: Det forventes nok, at universitetsteologer offentligt 

deltager i debatten om folkekirkens forhold, blandt andet om dens forhold til staten, 

men det ville undre, hvis et flertal af sådanne teologer argumenterede mod kvindeli-

ge præster. Der foregår altså en løbende diskussion og tilnærmelse (”forventningsaf-

stemning”) mellem samfundet og universitetet. Ændringer i samfundets værdier og 

normer sætter sig sine spor i universitetets selvforståelse, ligesom ændringer i uni-

versitetets opfattelser af visse sager kan influere på samfundet. Humaniora følger 

samfundets almene normer og værdier på samme måde som universitetsteologien 

grundlæggende følger Den Danske Folkekirkes almene normer og værdier – også 

selv om det ikke eksplicit er fordret. Skønt kritisk, tilpasser man sig den samfunds-

skabte virkelighed i en diskussion af den. 

Når Noack skriver: ”Teologien går ud fra den givne forudsætning, at 

Gud er til, at hvad der står i skrifterne er åbenbaring uden sidestykke, og at kirken 

har et kald at røgte i verden. Derfor kan den ikke være videnskab.”, så anfører han 

sin modstanders argument. Men bortset fra konklusionen, kan man i første omgang 

overveje, om præmisserne er korrekte. Er det rigtigt, at teologien går ud fra den givne 

forudsætning, at Gud er til osv.?  

Det er klart nok, at kirken har et kald at forvalte, forkyndelsen af det 

kristne budskab med tilhørende handlinger. Det synes også klart, at kirken, som det 

fremgår af præsteløftet, mener at repræsentere den sande form for kristendom, når 

den ellers forkynder ”Guds ord rent og purt, således som det findes i de profetiske og 

apostoliske skrifter og i vor danske evangelisk-lutherske folkekirkes symbolske bø-

ger”, og udfører alle rituelle handlinger ”i overensstemmelse med de for folkekirken 

gældende forskrifter”. Derfor lover præsten også at ”bekæmpe sådanne lærdomme, 
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som strider mod folkekirkens trosbekendelse”. Endelig må det tages for givet, at kir-

ken forudsætter Guds eksistens, vel at mærke eksistensen af den gud, som den krist-

ne kirke prædiker.  

Spørgsmålet er, om teologien deler kirkens forudsætninger. Når det ofte 

hævdes, at teologien, f.eks. i forhold til religionsvidenskaben, er normativ, så kan det 

som nævnt ikke betyde, at religionsvidenskaben som humanistisk fag er uden forud-

sætninger og normativitet. Det må betyde, at teologien er normativ i en særlig ind-

holdsmæssig forstand, og den mest oplagte opfattelse er den, at teologiens særlige 

normativitet skyldes, at den deler kirkens forudsætninger. Her i landet skal universi-

tetsteologer ganske vist hverken aflægge løfte/bekendelse eller lade sig godkende af 

en kirkelig myndighed inden ansættelse, men de føler sig forpligtet på kirkens anlig-

gende. De fleste er ikke alene medlemmer af folkekirken, men ordineret, og mange 

fungerer jævnligt som hjælpepræster ved lokale menigheder. Man kommer da heller 

ikke uden om, at teologien, både ud fra et kirkeligt og et samfundsmæssigt syns-

punkt, primært er til for at uddanne præster til Den Danske Folkekirke. Men både 

samfund og kirke er enige om, at denne uddannelse skal finde sted på universitetet. 

Teologien må derfor finde sig selv i spændingsfeltet mellem disse tre institutioners 

legitime interesser. 

 

31. Deskriptiv vs. normativ videnskab 

Stillingen er i store træk blevet den, at man har skelnet mellem de deskriptive vi-

denskaber, der nøjes med at beskrive, hvad der er eller har været, og de normative 

videnskaber, der mener at burde undersøge og overveje, hvad der bør være og gø-

res, og som altså vil være normdannende, og at det skel er blevet anvendt på de teo-

logiske fag. Noget lignende har i øvrigt i visse henseender gjort sig gældende i be-

dømmelsen af andre videnskabsgrenes fag.  

 

Denne skelnen mellem deskriptive og normative videnskaber er opklarende og nyt-

tig, men ikke uden problemer. For det første er det ikke ganske klart, hvad det vil 

sige, at en videnskab er henholdsvis beskrivende eller normativ. For det andet må det 

forventes, at begge holdninger optræder i alle videnskaber, skønt med forskellig 

vægt. Endelig vil det være sådan, at konkrete undersøgelser er optaget af snart det 

ene, snart det andet aspekt.  
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Vanskeligheden ved betegnelsen ”deskriptiv videnskab” skyldes, at vi-

denskaber generelt ikke blot ønsker at beskrive deres emne, men ønsker at forklare 

det ud fra visse videnskabeligt anerkendte forklaringsmodeller. 

 Man kunne forstå religionsvidenskaben som en deskriptiv videnskab, 

når den studerer religion uden at tage stilling til religionens sandhed eller gyldighed. 

Den beskriver i så fald bare neutralt, hvad der forefindes af religion i verden. Religi-

onsvidenskab forstår sig som et tværfagligt humanistisk fag, der studerer religion 

som et kulturelt fænomen og anvender alle de videnskabelige teorier og metoder, den 

finder anvendelige. Der findes ikke nogen særlig religionsvidenskab forklaringsmo-

del, hvorfor faget ikke er defineret ved sin metodiske tilgang, men ved sit emne, nem-

lig religion som et særligt domæne inden for kultur og samfund. Religionsvidenskab 

er det humanistiske studium af religion. Spørgsmålet er imidlertid, om ikke et over-

ordnet teoretisk perspektiv på verden gør sig gældende i den humanistiske tilgang. 

Der er stor forskel på, om man gennem indlevelse forsøger at beskrive en 

religion indefra som en slags observerende deltager, eller om man som udenforstå-

ende observatør analytisk forklarer religionen ud fra en videnskabelig teori. Når den 

franske sociolog Émile Durkheim (1858-1917) f.eks. beskriver aboriginernes religion 

som en tilbedelse af deres egne samfundsidealer i et mytologisk sprog, så anlægger 

han et analytisk perspektiv, der bryder med den indfødte australske befolknings egen 

religiøse og sociale selvforståelse. En af forudsætningerne for dette perspektiv er 

Durkheims opfattelse, at guder og andre religiøse væsener kun eksisterer i deltager-

nes mentale forestillingsverden. Deres religion er rigtignok en social faktor og domi-

nerer deres kulturelle selvforståelse, men de er ikke klar over sammenhængen mel-

lem deres mytologi og deres sociale virkelighed, sådan som sociologien bestemmer 

denne.  

Hvis vi vil tale om en ”beskrivende” videnskab i dette tilfælde, må vi for 

det første tilføje, at den er analytisk forklarende. Som navnet angiver, søger viden-

skaben viden, erkendelse. Det kræver en indsats, fordi denne viden og erkendelse 

ikke bare foreligger. Den viden, som videnskaben når frem til, er derfor en indsigt, 

der ikke alene bryder med, hvad der umiddelbart kan forstås og iagttages af enhver, 

men også rækker ud over, hvad der er almindeligt accepteret lærdom og kundskab 

om mennesket i verden. For det andet må vi bemærke, at Durkheims sociologiske 

forklaringsmodel forudsætter en bestemt videnskabelig opfattelse af verdens beskaf-

fenhed. Denne opfattelse er normativ i en vis forstand, eftersom den hviler på visse 
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forhåndsantagelser om verden, men den er videnskabelig normativ. Den søger viden 

om religion uden at kere sig om, hvilken betydning dens resultater vil få for religio-

nens egen selvforståelse. Den er nok religionskritisk i den forstand, at den bryder 

med religionens egen selvforståelse; men den har ikke som formuleret program at 

ville kritisere religionens eksistensberettigelse. For så vidt kan den siges at være neu-

tralt ”beskrivende” videnskabeligt set, selv om dens resultater dårligt kan undgå at 

ændre på opfattelsen af religion. Det gælder for videnskaberne generelt, at deres er-

kendelser om menneske og verden udfordrer den religiøse tilværelsestolkning.  

Videnskabelige erkendelser og kundskaber er med til at forme vores for-

ståelse af os selv i verden. Ganske vist lever mennesket ikke af videnskab alene, men 

det kan på den anden side heller ikke unddrage sig den, med mindre det søger tilflugt 

i subkulturelle sociale beskyttelsesrum, der hylder uvidenhed eller esoterisk lærdom. 

  

32. Bestemmelsen af virkelig videnskab som beskrivende er uholdbar 

For nu i første omgang at se bort fra teologiens stilling, så er en bestemmelse af vi-

denskab, som kun anerkender de beskrivende fag som virkelig videnskab, en ny-

dannelse, og der kan tvistes om dens betimelighed. Det videnskabelige arbejde med 

et stof forudsætter i en vis forstand altid noget, er altså ikke absolut forudsætnings-

løst; det mindste, som forudsættes er, at vedkommende arbejdes genstand og stof er 

givet, og at det anerkendes som noget faktisk foreliggende; der ligger altid en posi-

tiv vurdering til grund for sysselsættelsen med det. 

 

Noack taler mod den opfattelse, at videnskaben er etisk og politisk neutral, fordi man 

ikke videnskabeligt kan afgøre værdimæssige spørgsmål. Det har været en udbredt 

forestilling, at fordi videnskaben beskæftiger med, hvordan verden er og fungerer, 

ikke med, hvordan den burde være eller fungere, så er den ikke normativ. Normer og 

værdier, der altid rummer et subjektivt interessemoment, hører ikke hjemme i den 

rigtige, dvs. objektive videnskab. Inden for human- og samfundsvidenskaberne, der 

beskæftiger sig med det interesserede menneske, er denne skarpe skelnen mellem 

det deskriptive og det normative imidlertid hverken mulig eller ønskelig at oprethol-

de.  

 Videnskaben er et socialt fænomen. Den varetages af grupper af viden-

skabsfolk (forskere) inden for visse institutionelle rammer, typisk universiteter, der 

indgår i et samspil med samfundets øvrige institutioner. Videnskaben er derfor be-
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stemt af visse sociale, politiske og ideologiske betingelser. Videnskabshistorien viser 

desuden, at forståelsen af, hvad videnskab er, ændrer sig over tid. Universitetet dis-

kuterer derfor løbende, hvad der skal forstås ved videnskab, og der findes forskellige 

videnskabsteoretiske positioner. Der er dog almindelig enighed om, at videnskabelig 

erkendelse bør være upartisk og intersubjektiv. Ved viden forstås videnskabelig ind-

sigt i verden, som de fleste er enige om at anerkende som gyldig erkendelse. Viden 

fordrer offentlig anerkendelse og institutionel understøttelse, først og fremmest in-

den for universitetsverdenen, men siden i samfundet som helhed.  

 Men situationen er forskellig, alt efter om man taler om naturvidenska-

berne eller samfunds- og humanvidenskaberne. Studier af sociale og kulturelle fæ-

nomener, herunder af religion og kristendom, benytter sig for det meste af andre me-

toder end naturvidenskaben (selv om f.eks. visse former for religionsvidenskabelig 

kognitionsforskning anvender empiriske eksperimenter). Inden for samfunds- og 

humanvidenskaberne lægges der således vægt på både forklaring og forståelse.  

Denne skelnen, som allerede er nævnt tidligere, går tilbage til den tyske 

filosof Wilhelm Dilthey (1833-1911), og fremhævelsen af forståelsen genfindes i nuti-

dens fænomenologiske og hermeneutiske positioner. I modsætning til naturviden-

skaben, der studerer naturens processer og deres resultater ud fra forklaringsmodel-

ler, der fokuserer på årsagsforklaringer, beskæftiger samfunds- og humanvidenska-

berne sig med menneskelige handlinger og bevidsthedsfænomener, der indebærer 

forståelse af hensigter og projekter i den kommunikative interaktion mellem menne-

sker. Man kan hævde, at naturen i sig selv er a-etisk set fra menneskets synspunkt. 

Det giver ikke mening at fordømme en hanløve, selv om den æder de løveunger, den 

ikke selv er far til, eller at anklage en tsunami for krænkelse af menneskerettigheder-

ne. Når vi karakteriserer naturen som grusom, giver vi udtryk for en vurdering fra 

menneskets synspunkt. Så snart vi ser på samfund og kultur (herunder deres forhold 

til naturen) har vi imidlertid at gøre med personer med ansvar, værdiperspektiv, mo-

tiver, intentioner og dermed meningsdannelse. Det drejer sig ikke om, hvordan ver-

den er i sig selv, men om hvordan den forstås ud fra en historisk betinget forståelse af 

menneskelivet. Denne hermeneutiske tilgangsvinkel fremhæves gerne inden for teo-

logien, selv om de færreste i dag vil følge Diltheys ide om indfølingens altafgørende 

betydning for forståelsen af det studerede emne i et deltager- eller ”indefra”-

perspektiv. Videnskabelig erkendelse fordrer trods alt en vis distance til det studere-

de emne. Her i landet er det højskolerne, der bedst har indfriet den hermeneutiske 
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ide om studier som livsoplysning; jf. N.F.S. Grundtvigs kendte formulering i sangen 

Nu skal det åbenbares: ”Og han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først 

ej havde kær”.  

 Noack har imidlertid ret, når han skriver, at det videnskabelige arbejde 

dog i det mindste forudsætter, at emnet er givet, i teologiens tilfælde at religion og 

kristendom foreligger, og at det betragtes som en positiv sag at beskæftige sig med 

det, fordi det forsat spiller en vigtig rolle i vores kulturelle selvfortolkning, i vores 

livsforståelse. Man bliver næppe klogere på teologi og kristendom, med mindre man 

som udgangspunkt allerede har et engagement i sagen, en grundlæggende fornem-

melse af, at den er vigtig, betydningsfuld for menneskelivet. Man skal dog være op-

mærksom på, at dette engagement kan optræde i forskellige afskygninger, fra en 

famlende nysgerrighed til en fastlåst tyrkertro. Men man bliver heller ikke teologisk 

klogere på kristendommen, med mindre man er intellektuelt videbegærlig, har inte-

resse i og mod på at suspendere spørgsmålet om umiddelbar livsoplysning (det op-

byggelige) for at gå på opdagelse i teologiens videnskabelige verden (det opklarende). 

Teologien forudsætter, at det videnskabelige arbejde med kristendommen vurderes 

positivt af både universitetet, samfundet og kirken. 

 

33. Videnskabens udspring i den græske tradition 

Den første videnskabelighed indenfor den europæiske kulturkreds er den medicin-

ske i forbindelse med naturfilosofien, og den bygger på den græske vurdering af 

mennesket og menneskelegemet; asketers nedvurdering af mennesket og legemlig-

heden, som den kendes både på hedensk og på kristen grund, ville aldrig have 

fremkaldt en medicinsk videnskab og et medicinsk studium; forudsætningen ville 

have manglet.  

 

I førvidenskabelige, udifferentierede samfund er det nærmest umuligt at skelne de 

forskellige kulturelle og sociale domæner fra hinanden. Den person, der varetager 

forbindelsen til de højere magter, er f.eks. både offerpræst, profetisk åbenbarer og 

medicinmand, dvs. helbreder. I teokratiske samfund, som det bl.a. kendes fra Det 

Gamle Testamente, er det vanskeligt at skelne mellem religion og jura, fordi lovene 

menes givet af guddommen. Samfundets teologer (tænk også på visse nutidige mus-

limske imamer) er både religiøse eksperter og juridiske eksperter tilkendt almen so-

cial legitimitet. I differentierede (og sekulariserede) samfund har de kulturelle do-
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mæner derimod udskilt sig som relativt selvstændige områder (man kan danne sig et 

billede af disse områder ved at se på et samfunds forskellige ministerier, Sundheds-

ministeriet, Justitsministeriet, Kirkeministeriet osv.). Generelt kan man sige, at vi-

denskaben (og filosofien) bliver til ved at frigøre sig fra den religiøse forståelse af 

verden, eller rettere fra de religiøse forestillinger som forklaring af verden. Det er den 

græsk-romerske tradition i den vesterlandske kultur, der sætter det tænkende men-

neske i centrum, og Renæssancen og Oplysningstiden ligger i forlængelse af denne 

humanisme.  

 Den asketiske holdning, som Noack nævner, er ikke kun en nedvurde-

ring af kroppen, men også af den foreliggende verden. Som frelsesreligion er kristen-

dommen stærkt himmelvendt og forventer i sin klassiske udgave verdens snarlige 

undergang. Det er mildest talt ikke det bedste udgangspunkt for en videnskabelig 

interesse, som snarere er beslægtet med visse former for velsignelsesreligion, der 

ønsker at bevare og fremme det dennesidige liv i den givne verden ved at opnå kon-

trol over det. Når mennesket ikke sætter sin lid til højere magter, men selv tager op-

gaven på sig og bruger sin fornuft og kreative nysgerrighed til at løse den, er der ba-

net vej for videnskaben.  

Den medicinske videnskab er også blevet til i en frigørelse fra religiøst 

begrundede holdninger, f.eks. forbud mod obduktion, og fremstår i dag som et rela-

tivt selvstændigt område. Selv stærkt religiøse mennesker går først til lægen, ikke til 

præsten, hvis de bliver syge. Kun de færreste sætter deres lid til helbredelse ved bøn 

og håndspålæggelse. Præsten og religionen kommer som regel først ind i billedet, når 

der foreligger en situation, som den enkelte eller lægevidenskaben ikke har (og må-

ske næppe nogensinde får) kontrol over. På den anden side er den medicinske forsk-

ning og behandling hjemsøgt af etiske dilemmaer, som videnskaben ikke umiddel-

bart har svaret på, f.eks. i spørgsmålet om fri abort og aktiv dødshjælp. Livets begyn-

delse og afslutning kalder på overvejelser, som ofte fører i religiøs retning. 

 

34. Videnskabens udspring i den romerske tradition 

Den romerske videnskab fremfor nogen, retorik og jura, havde på samme måde sin 

forudsætning i den romerske stat og dens retsorden, og uden den forudsætning, 

f.eks. i et gennemført anarkisk samfund, ville den ikke kunne trives, eller, som man 

med rette kan sige: har den vist sig ikke at kunne trives. 
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Retsvidenskaben (jura) har også løsrevet sig fra de religiøse forestillinger. Hvor love 

tidligere blev opfattet som givet af guden (f.eks. de 1o bud, jf. 2 Mos 20,1-17), er de nu 

formuleret af mennesket selv. Hvor en overtrædelse af lovene tidligere blev betragtet 

son en krænkelse af guden (som man kunne frygte hævn og straf fra) ses de nu som 

en krænkelse af samfundet, som derfor beskytter den enkelte borger og straffer for-

brydere. De tidligere omtalte menneskerettigheder er et tydeligt eksempel på, at love 

opfattes som fornuftsbegrundede sociale vedtagelser (spørgsmålet om disse love kan 

opnå universel anerkendelse, og om de kan håndhæves ved sanktioner, er en anden 

sag). Danmarks love vedtages af Folketinget på baggrund af drøftelse og demokratisk 

afstemning. Det gælder også love vedrørende kirkelige forhold som f.eks. spørgsmå-

let om kvindelige præster og vielse af homoseksuelle. Danmark er en retsstat med 

uvildige dommere og bygger på det gamle mundheld fra Jyske Lov ”Med Lov skal 

Land bygges”.  

 Forholdet mellem international ret og national ret rummer sine proble-

mer, men her skal nævnes det spørgsmål, om alle indbyggere under et lands jurisdik-

tion er forpligtet af dets love uden hensyn til deres religiøse tilhørsforhold. Det drejer 

sig f.eks. om de kristnes forhold til øvrigheden, og om der kan opstå situationer, hvor 

man må følge sin kristne samvittighed i civil ulydighed. Men det handler også om, 

hvorvidt lovovertrædelser som f.eks. hustruvold og incest kan løses internt i religiøse 

samfund uden de civile myndigheders inddragelse. Et andet gammelt visdomsord 

”Skik følge eller land fly” er kommet i søgelyset som følge af den stigende indvan-

dring. En religion som Islam, der i visse udgaver mener, at samfundets love bør ud-

ledes af Koranen, udgør sammen med kristne fundamentalister, der ønsker lovgiv-

ning baseret på Bibelen, en udfordring for de sekulariserede samfund. I England dis-

kuteres det blandt retslærde, om dele af den muslimske sharia-lovgivning skal til-

kendes retsgyldighed. Spørgsmålet er imidlertid, om dannelsen af parallelle samfund 

i juridisk forstand er forenelig med sekulær retsopfattelse.  

 

35. Modsiger subjektive skøn videnskabens væsen? 

Endvidere må man spørge, om det ikke er en fejlopfattelse af videnskabens væsen 

at hævde, at den kun skal arbejde med det stof, som der ikke kan råde mere end een 

mening om, eller som der kun kan anlægges eet muligt synspunkt på, at den kun 

skulle behandle de emner og problemer, som der kan gives rent objektive løsninger 

på og behandlinger af, såsom logik, matematik o. lign., mens en løsning, som ifølge 
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sit væsen må bygge på et subjektivt skøn eller i hvert fald rummer, om det så kun er 

et mindstemål af subjektiv stillingtagen og afgørelse, på forhånd måtte erklæres for 

uvidenskabelig. 

 

Konjekturale videnskabelige tilgange, hvori der indgår et stærkt fortolkende element, 

vil nødvendigvis være præget af subjektive skøn. Der vil derfor også være delte me-

ninger om den rette fortolkning, uden at denne uenighed anfægter det videnskabeli-

ge projekt i dets stadige søgen efter indsigt og viden. Begrebet ”intersubjektiv” an-

vendes gerne som alternativ til den skarpe modsætning objektiv vs. subjektiv. Som et 

resultat af de videnskabelige drøftelser etableres intersubjektiv viden, dvs. indsigter 

og kundskaber om et emne, som ikke er objektive, men heller ikke subjektive i be-

tydningen private eller personlige. Der er tale om indsigter, som er opnåelige og for-

ståelige for alle de forskere, der indgår i det videnskabelige fortolkningsfællesskab. 

Almindeligvis kan man tale om en konsensuspræget viden med en relativt stabil ker-

neindsigt omgivet af mere eller mindre divergerende antagelser og opfattelser. Inden 

for nytestamentlig forskning har man f.eks. i visse videnskabsmiljøer afgjort viden-

skabelige spørgsmål, f.eks. om visse udsagn af Jesus er historisk autentiske eller lagt 

ham i munden af evangelisten, ved afstemning. Det skal dog understreges, at der er 

tale om en kvalificeret afstemning foretaget af forskere, der har sat sig ind i sagerne 

og kender de teoretiske og metodiske regler for videnskabelige forskning. Man kan i 

nogen måde sammenligne afstemningen med en domsafsigelse i retten, efter at for-

svarer og anklager har fremlagt deres synspunkter. Den afgørende forskel er dog, at 

sådanne videnskabelige domme altid kan tages op til fornyet overvejelse af andre 

forskere. Inden for de mere fortolkende videnskaber kan ingen få det sidste ord. Alli-

gevel ser vi, at visse forklaringer og fortolkninger opnår intersubjektiv anerkendelse 

og fremstår som socialt anerkendt viden. Man kan f.eks. støde på forskere, der hæv-

der, at Jesus fra Nazaret er en fiktiv person, at han aldrig har eksisteret; men de fle-

ste historikere vil på grundlag af de foreliggende kilder mene, at den påstand er 

usandsynlig. Det er mere historisk evident, at denne Jesus, forstået som en historisk 

person, forkyndes som Guds søn i de kristne grundfortællinger. Men om han virkelig 

var Guds søn, det kan historievidenskaben ikke afgøre. Den vil imidlertid ikke alene 

sætte parentes om dette spørgsmål, men i øvrigt i sin forklaring og fortolkning se 

bort fra denne mulighed.  
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36. Videnskaben er til for menneskelivets skyld 

Man kan tvistes om, hvorvidt det subjektive moment overhovedet kan holdes uden-

for nogen som helst videnskabelig undersøgelse og dom. Men først og fremmest må 

det spørgsmål holdes åbent, om ikke det menneskeliv, som videnskaben i sidste in-

stans skal tjene, er ilde tjent med kun at støtte sig til deskriptive videnskaber og 

skyde de normative ud. En retsvidenskab, der kun vil udtale sig om retsopfattelsens 

historie, men ikke om, hvad der bør være ret, hvordan lovene bør være, hvordan de 

bør fortolkes, tjener ikke det samfund, som har sat den i arbejde. 

 

Den givne naturlige verden fungerer udmærket uden videnskab. Det er først, når 

mennesket dukker op og begynder at systematisere sin viden om verden, at det er 

meningsfuldt at tale om videnskab. Videnskab forudsætter menneskets praktiske og 

teoretiske interesse i den naturlige og kulturelle verdens indretning og funktionsmå-

de, hvorfor et subjektivt moment altid gør sig gældende. Videnskaben er jo verden 

set fra et menneskeligt synspunkt. Men selv om man fremhæver denne meget gene-

relle form for subjektivitet, og dermed videnskabens relativisme og karakter af men-

neskelig konstruktion, så er det fortsat meningsfuldt at skelne mellem forskellige 

former for videnskab. Overvejende forklarende og deskriptive videnskaber som f.eks. 

fysik og biologi er mindre subjektive end overvejende fortolkende videnskaber som 

f.eks. litteraturvidenskab og teologi. Jeg taler om ”overvejende” forklarende og 

”overvejende” fortolkende videnskaber, fordi både forklaring og fortolkning indgår i 

alle videnskaber, skønt med forskellig vægt. Hertil kommer, at enhver videnskab 

rummer en erkendelse af sin egen ikke-viden. Der er altid noget, vi ikke ved, hvorfor 

vi må udkaste teorier om sammenhænge, som vi mere eller mindre velbegrundet gis-

ner om. Disse teorier og hypoteser er per definition fortolkende forklaringer, som 

måske en gang vil blive bekræftet eller afvist af ny viden. Men der findes typer af for-

tolkninger, som aldrig vil kunne bekræftes eller afvises, eftersom ny viden er util-

gængelig.  

 Noack fremhæver med rette, at enhver videnskabs eksistensberettigelse i 

første og sidste instans er givet med en praktisk interesse i menneskelivet. Vi ønsker 

at blive klogere på os selv i verden for at bevare og fremme livet mellem mennesker. 

Dette er i sig selv et normativt princip. Men det er i grunden et politisk anliggende, 

hvilken betydning man tillægger videnskabelige indsigter, og hvordan man vil for-

holde sig til dem. Klimaforskningen kan f.eks. deskriptivt og objektivt godtgøre, at 
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vandstanden i verdenshavene er steget inden for de sidste 50 år. Så snart den forsø-

ger sig med en årsagsforklaring, bliver billedet mere broget. Er forandringerne resul-

tatet af menneskets levevis, eller står vi over for naturens eget lune? Uanset, hvilken 

forklaring, man hylder, vil selve erkendelsen af fænomenet rejse spørgsmålet, hvor-

dan der bør handles på det, der opfattes som en trussel mod menneskelivet. Hvilke 

handlinger, man mener, bør sættes i værk, afhænger bl.a. af, hvilken årsagsforkla-

ring, man finder mest overbevisende dokumenteret. Men man kan ikke slutte fra et 

”er” til et ”bør”, fra videnskabens beskrivelse af, hvordan tingene er, til hvordan man 

bør reagere på den givne indsigt. For det første er det kun det interesserede menne-

ske, der kan opfatte forandringerne i naturen som en trussel, fordi det opfatter ver-

den normativt. For det andet er det kun politikerne, der kan træffe beslutning om, 

hvilke handlinger, der skal iværksættes for at imødegå denne trussel. Politikerne kan 

selvfølgelig spørge videnskabsfolkene til råds om tekniske forhold, men det er dem 

selv, der må afgøre sig for, hvad der bør gøres.  

 Når det drejer sig om retsvidenskaben (jura), som er Noacks eksempel, 

er vi inde på kulturens domæne. Her drejer det sig ikke om naturlove, men om ”kul-

turlove”, dvs. menneskeskabte love. Det er bemærkelsesværdigt, at man gerne skel-

ner mellem retsdogmatikken, der beskriver den gældende retsorden, og retspolitik-

ken, der overvejer, hvordan retten bør være. Der indgår desuden en retshistorisk og 

retsfilosofisk dimension i retsvidenskaben.  

 Også inden for retsvidenskaben diskuterer man løbende, om jura strengt 

taget er videnskab, fordi der indgår et stærkt normativt og praksisorienteret element. 

Det skal imidlertid huskes, at det ikke er juristerne, der vedtager landets love, men 

politikerne. Juristerne fortolker landet love og peger på eventuelle behov for nye love 

eller ændringer af gamle, dvs. de fortolker den gældende retsorden i lyset af samfun-

dets aktuelle problemer og selvforståelse. Retsvidenskaben har til opgave at samle 

viden og indsigt med henblik på samfundets lovforståelse og retspraksis. Den nøjes 

ikke med at beskrive, hvordan forholdene er, men overvejer også, hvordan forholde-

ne kunne være. Den bidrager således til kulturens løbende selvfortolkning af sin rets-

orden. Uden denne normative dimension ville retsvidenskaben ikke kunne tjene 

samfundet. Omvendt forventer samfundet, at retsvidenskaben følger dets normative 

værdier og f.eks. vurderer lovene som menneskeskabte ud fra et verdsligt perspektiv 

(ikke som guddommeligt givne ved en åbenbaring). Retsfilosofien vil typisk være op-
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taget af, hvordan det er muligt at legitimere den gældende retsorden ud fra et huma-

nistisk begrundet menneske- og samfundssyn.  

 

37. Teologien forråder sin opgave, hvis den kun er deskriptiv videnskab 

Derfor må det også betragtes som forræderi både mod teologien og mod det sam-

fund, som den skal tjene (enten det nu i det enkelte tilfælde er statssamfundet eller 

et kirkeligt samfund), hvis teologien søger at hævde sin plads ved universiteterne 

og blandt videnskaberne ved at nægte at være andet end en deskriptiv videnskab 

eller en samling deskriptive videnskaber.  

 

Egentlig mener Noack, at det er forræderi mod både kirke og samfund, hvis teologien 

indskrænker sig til at bedrive beskrivende videnskab. For teologien er til for at tjene 

menneskelivet, mere præcist kirkens forkyndelse og samfundets interesse i denne 

forkyndelse. Det er igen nærliggende at pege på det interessesammenfald mellem 

kirke og samfund, der kommer til udtryk i den danske folkekirkeordning, selv om der 

også kan være visse interessemodsætninger.  

 Der er dog noget uafklaret i Noacks fremstilling, fordi han lægger så stor 

vægt på begrebet ”deskriptiv videnskab”. Problemstillingen minder om diskussioner 

inden for folkeskolen, hvor man ofte hører, at undervisningen i religion ikke må være 

forkyndende.  

 For det første, som nævnt tidligere, findes der næppe rent beskrivende 

videnskaber, i hvert fald ikke inden for humaniora. Man kan med god ret hævde, at 

en rent beskrivende videnskab er et forræderi mod både universitet og samfund. Det 

kommer selvfølgelig an på, hvad man forstår ved ordet ”deskriptiv”; men almindelig-

vis står dette i modsætning til præskriptiv eller normativ. Problemet er imidlertid, at 

en beskrivelse ofte opfattes som en neutral redegørelse for et sagforhold. Det kunne 

være en redegørelse for f.eks. Jesu forkyndelse ifølge Matthæusevangeliets fremstil-

ling. En sådan redegørelse kan imidlertid dårligt blive meget andet end en parafrase, 

der troligt gengiver evangelistens fremstilling. Men sådan arbejder eksegesen ikke, 

for den deler den opfattelse, at videnskab per definition er kritisk, dvs. bryder med 

hævdvundne indsigter og anfægter talende kilders egen selvforståelse i forklaringen 

og fortolkningen af dem. Videnskaben er kritisk, dvs. vurderende, dømmende, i den-

ne elementære forstand. En historisk undersøgelse, der underkaster Matthæusevan-

geliet en kritisk vurdering, kan ikke kaldes deskriptiv. Den er normativ i en vis for-
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stand, nemlig videnskabelig normativ, idet den teoretisk og metodisk udforsker sit 

emne ud fra gældende normer for videnskabeligt arbejde, normer, som definerer og 

defineres af universitetets aktuelle selvforståelse. Men den er ikke teologisk norma-

tiv. En beskrivelse giver i øvrigt hverken en videnskabelig forklaring eller fortolkning 

af noget. Man vil derfor kunne støde på ”beskrivende teologi”, der forsøger at beskyt-

te sig mod videnskabelig analyse ved netop blot parafraserende at beskrive sit emne 

uden kritisk distance. 

 For det andet er spørgsmålet, i hvilken forstand universitetsteologien er 

og/eller bør være normativ. Man kan tentativt hævde, at teologiens normative opga-

ve ligger i besvarelsen af spørgsmålet ”Hvad kan kristendommen sige os i dag?” Men 

det kan ikke besvares uafhængigt af besvarelsen af et andet spørgsmål, ”Hvad kan vi i 

dag sige om kristendommen?”, og det er ikke mindst dette sidstnævnte spørgsmål, 

som optager store dele af universitetsteologien.  

 Det er virkelig nærliggende at pege på lighedspunkterne mellem retsvi-

denskaben og teologien. Der indgår begge steder et normativt og praksisorienteret 

element. Også her skal man dog være opmærksom på, at det ikke er universitetsteo-

logerne, der bestemmer kirkens lære og love, men folketinget og kirkelige myndighe-

der, dvs. politikere af forskellig art (herunder selvfølgelig universitetsuddannede teo-

loger). Teologerne forklarer og fortolker kirkens lære og love i lyset af universitetets, 

samfundets og kirkens aktuelle situation. De nøjes ikke med at beskrive, hvordan 

forholdene er, men overvejer også, hvordan forholdene kunne være, hvilken kristen-

domsforståelse, der forekommer mest overbevisende og plausibel. Teologien bidra-

ger således til kulturens og kirkens løbende selvfortolkning af kirke og kristendom. 

Uden denne normative dimension ville teologien ikke kunne tjene kirken og samfun-

det. Omvendt forventer samfundet, at teologien følger dets normative værdier, og at 

den arbejder ud fra almindeligt anerkendte videnskabelige kriterier, når den befinder 

sig på universitetet.  

 Der er forskel på kirkesal og skolestue. Det er to forskellige samtalerum, 

præget at to forskellige måder at tale om kirke og kristendom på (eller: Hvis kirken 

taler (forkynder) kristendom, taler universitetet om kristendom). Universitetet er en 

skolestue, ikke en kirkesal, hvilket er en vigtig skelnen, når vi diskuterer spørgsmålet 

om teologisk normativitet. Det fortælles om Regin Prenter, professor i dogmatik ved 

Aarhus Universitet (1945-1973), at han ved en eksamen kom ud for en studerende, 

der i misforstået fromhed foreslog, at de begyndte eksaminationen med en fælles 
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bøn. Hertil svarede Prenter lakonisk: ”Det skulle De sandelig have tænkt på hjemme-

fra!” I almindelighed kan man betragte universitetet som en suspenderet livsverden, 

en form for time out, hvor man standser op og i teoretisk eftertanke overvejer, hvad 

der egentlig foregår i verden. Teologien forudsætter også en sådan suspension, idet 

man sætter parentes om sin (eventuelle) personlige tro og sit kirkelige engagement til 

fordel for et sagligt engagement i diverse problemstillinger. Teologien beskæftiger sig 

rigtignok med forkyndende, normative tekster og tanker, men den bevarer den di-

stance til sagen, som er nødvendig for en videnskabelig (eller filosofisk) erkendelse 

og indsigt. Uden en sådan suspension vil det ikke være muligt at etablere et samtale-

rum for en akademisk drøftelse af en teologisk sag i fællesskab.  

 

38. Teologien skal være tro mod sine forudsætninger 

Teologien kan ikke, af angst for ikke at være forudsætningsløs, nægte at dens op-

rindelse er kristendommen, kirken, og bibelen, og at dens stof dermed stort set er 

givet på forhånd.  

 

Forestillingen om en forudsætningsløs videnskab, som Noack endnu mente at måtte 

diskutere, deles ikke af mange i dag med kendskab til videnskabens grundlagsfiloso-

fiske problemer. Men det drejer sig heller ikke om forudsætningsløshed i den abso-

lutte forstand, som Noack forestiller sig. Fysikken har sin egen videnskabshistorie og 

sit eget stof ligesom retsvidenskaben og alle andre videnskaber. På dette punkt ad-

skiller teologien sig ikke formelt fra andre videnskaber. Spørgsmålet er, om teologien 

er bundet til forudsætninger, der strider mod universitetets akademiske selvforståel-

se, fordi den i sidste instans påberåber sig en guddommelig åbenbaring, som den 

mener sig forpligtet på.  

Vi skelner mellem videnskabelig erkendelse og filosofisk erkendelse, der 

begge har hjemme på humaniora. Spørgsmålet er, om det også giver mening at pege 

på religiøs erkendelse som en særlig vidensdimension. Ikke i almindelighed, men 

som en berettiget form for akademisk erkendelse på linje med videnskab og filosofi. 

Det er i hvert fald klart for videnskabens vedkommende, at den ikke fortolkende kan 

forklare noget som helst ved hjælp af religiøse forestillinger. Et udsagn som ”Gud har 

skabt verden” er et meningsfuldt teologisk og religiøst udsagn; men det er menings-

løst i en videnskabelig sammenhæng. Spørgsmålet om teologiens berettigelse på uni-

versitetet er derfor ikke kun et spørgsmål om dens videnskabelige normativitet og 
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normative praksisorientering. Det er dens religiøse normativitet, der for alvor rejser 

spørgsmålet, fordi religiøse forklaringer ikke længere tilkendes videnskabelig og filo-

sofisk lødighed i universitetets akademiske selvforståelse. I virkeligheden står vi må-

ske over for et endnu mere grundlæggende problem. Det kan nemlig hævdes, at hvor 

videnskaben er den systematiske udforskning af vores empiriske dagligdagserfaring, 

der er religionen i almindelighed en tilværelsestolkning, der på visse punkter bryder 

med denne erfaring. I så fald udelukker videnskabelig erkendelse og religiøs erken-

delse nødvendigvis hinanden. Der er tale om to forskellige måder at forstå verden på. 

De forsøg, der er gjort på og fortsat gøres for at forene disse forskellige synsvinkler, 

er ikke overbevisende. Det er mere frugtbart at indrømme deres uforenelighed, idet 

det samtidig understreges, at vi mennesker kan forstå vores tilværelse i et dobbelt-

perspektiv. Den teologiske videnskab (der i dette perspektiv fremstår som paradoksal 

formulering, som en contradictio in adjecto, et selvmodsigende udtryk), må tilsva-

rende være kendetegnet ved et sådant dobbeltperspektiv. 

 

39. Teologien bestemmes af både deskriptive og normative videnskaber 

Den må heller ikke i misforstået iver for at være objektiv flygte over i de deskriptive 

videnskaber. Det vil ikke sige, at teologien som helhed er eller skal være en blot 

normativ videnskab, men at de normative videnskaber er umistelige for teologien, 

ligesom de efter mit skøn er det for de fleste andre videnskaber.  

 

Det er ikke klart, hvad Noack mener med teologiens ”normative videnskaber”, men 

han tænker formentlig især på dogmatikken, etikken og religionsfilosofien, dvs. de 

systematiske fag, der ofte stilles i modsætning til de historiske fag (Gammel og Nyte-

stamentlig eksegese samt kirkehistorie). Det er formentlig også de historiske fag, han 

opfatter som ”de deskriptive videnskaber”. I så fald er hans pointe, at teologien ikke 

kun skal beskæftige sig med kristendommens og kirkens historie (”Hvad kan vi i dag 

sige om kristendommen?”), men også overveje kristendommens og kirkens rolle i 

den nutidige kulturelle selvfortolkning (”Hvad kan kristendommen sige os i dag?”). 

Det betyder ikke, at teologien skal hengive sig til bekendelse og forkyndelse. Det be-

tyder, at teologien ser sig bestemt af en dobbelt fordring, som også kendetegner an-

dre fagområder.  
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40. Videnskaben bør være normativ 

Videnskaben i det hele taget ville svigte de mennesker, for hvis skyld den er til, og 

den ville svigte sig selv, hvis den ikke også vovede at udtale sig om, hvilke normer 

der skal gælde, med fuld bevidsthed om, at derom kan meningerne være delte, og de 

er det. Det, som videnskaben skal yde, er ikke viden og erkendelse alene, men viden 

og erkendelse som grundlag for at tage stilling til menneskelivet og verden omkring 

det; og den videnskab, som ikke foruden sine såre reale undersøgelser og beskrivel-

ser tør fælde domme og afgive skøn, vil stå i fare for at vænne mennesker af med at 

vælge og skønne og dømme.  

 

På dansk er betydningen af ordet videnskab meget omfattende og betegner alle for-

mer for systematisk viden om natur, kultur og samfund. Men der er en tendens til at 

opfatte den egentlige videnskab som science, dvs. som naturvidenskab, mens sam-

fundsvidenskab og kulturvidenskab bærer deres navn i en mere udtyndet betydning. 

Man kan skelne mellem de ”hårde” videnskaber, eksakt naturvidenskab, og de ”blø-

de” videnskaber, konjektural kulturvidenskab, og placere samfundsvidenskaberne et 

sted imellem. Eksakte videnskaber (f.eks. fysik, kemi, astronomi, biologi og matema-

tik) bygger på almene lovmæssigheder, mens konjekturale (formodende) videnska-

ber (humaniora) dels er mere lokalt kulturspecifikke, dels rummer et stærkt element 

af interessebetonet fortolkning. Vi kan ikke lave om på det. Men hvis vi kunne, ville 

det være hensigtsmæssigt at skelne mellem videnskab (science) og kundskab (hu-

maniora).  

Man kan her overveje, hvilken forskel det gør, om man kalder religions-

studier for religionsvidenskab eller religionskundskab. Umiddelbart vil vi nok sige, 

at religionsvidenskab hører hjemme på universitetet, mens religionskundskab hører 

hjemme i skolesystemet. Det ville svare til religionsvidenskabens selvopfattelse. Men 

der er mere i det, for valget af religionsvidenskab skyldes også et ønske om at nærme 

sig naturvidenskabens almene og primært forklarende perspektiv. Betegnelsen reli-

gionskundskab ville derimod henvise til et studium af religion, der sigter mod at vide 

besked om religion og at blive fortrolig med religion i en sammenhængende forståel-

se af religion. Mens ’viden” har en mere neutral karakter, angiver ”kundskab” en me-

re værdiorienteret og dermed normativ tilgang. Kundskabstilegnelse og kundskabs-

formidling henviser til viden tilegnet og formidlet i forståelse og ansvarlighed, for det 
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drejer sig ikke alene om information om et emne, her religion, men også om betyd-

ningen og værdien af den opnåede indsigt som livsoplysning, både for den enkelte og 

for samfundet. Når vi drøfter spørgsmålet om teologiens videnskabelighed kan det 

derfor være klarende at betragte teologien som ”kristendomskundskab” snarere end 

som ”kristendomsvidenskab”, selv om begge dele indgår heri. For der er i teologien 

en indre (og uudlignelig) spænding mellem vidensbegær og kundskabslyst. 

 

41. Videnskabelig normativitet deler teologien med andre fagområder 

Det, der gør videnskab til videnskab, er dens metode. Og metode vil sige den måde, 

hvorpå man forholder sig til et givet stof, den måde, hvorpå man undersøger og 

vurderer sin genstand og drager konsekvenserne af sine iagttagelser, undersøgel-

ser og vurderinger. Allerede dermed er det givet, at det normative ikke kan kobles 

fra videnskabeligheden, thi enhver videnskab må gøre sig selv og andre rede for sin 

metode. Det er ikke uden grund, at enhver videnskabelig disciplin indledes med en 

metodelære og redegørelse for principper, eller, hvis den ikke ligefrem i den trykte 

fremstilling indledes med en paragraf om den, så dog forudsætter den og henviser 

til den. Selve det videnskabelige krav er normgivende og udtaler sig ikke blot kon-

staterende om, hvad der er, men også med et krav om, hvad der bør være. Hvis dis-

kussion om normer og påstanden om at kunne opstille dem er kendetegn på en uvi-

denskabelig indstilling, så er endog drøftelsen af, om teologien i sine normative di-

scipliner kan være videnskab, ganske uvidenskabelig, for den drøftelse søger netop 

at nå frem til en normativ afgørelse.  

 

Med sin afsluttende fanfare mener Noack endelig at have manet kritikken af teologi-

en til jorden. Teologien deler normative vilkår med andre videnskaber, hvorfor den 

kan melde hus forbi. Den har lige så meget ret til at være på universitetet og at kalde 

sig videnskab som andre fagområder. Spørgsmålet er imidlertid, om Noack med sin 

henvisning til den metodiske, videnskabelige normativitet helt har fået lukket sagen. 

Spørgsmålet om, hvilken rolle den religiøse normativitet kan og skal spille i et uni-

versitetsstudium, er stadig en kilde til uro og eftertanke, ikke alene hos de øvrige uni-

versitetsfolk, men også blandt teologerne selv. Vanskeligheden synes givet med teo-

logiens emne, der selv er gennemtrængt af paradokser. Var Jesus Kristus et menne-

ske eller en guddom? Skal studiet af kristendommen være antropologi eller teologi? 

Eller var han både sandt menneske og sand gud, som den dogmatiske løsning lyder? 



67 
 

Skal universitetsteologien være både antropologi og teologi? I spændingen mellem 

antropologi og teologi må universitetsteologien finde sin vej uden at forråde hverken 

kirkens, samfundets eller universitetets legitime interesser. Det kan den kun gøre ved 

at forstå sig som et spændingsfelt mellem forskellige fag (og mellem forskellige til-

gange inden for de enkelte fag), der både supplerer og irriterer hinanden i deres rela-

tive selvstændighed. Ethvert forsøg på at monopolisere et af disse fag eller en af disse 

tilgange, f.eks. den analytisk forklarende på bekostning af den hermeneutisk fortol-

kende eller omvendt, vil ikke kunne undgå at underminere teologiens eksistensberet-

tigelse som universitetsteologi.  

 Det teologiske studium ved universitetet vil altid være et kompromis 

mellem forskellige interesser, og fordi samspillet mellem samfundet, kirken og uni-

versitetet forandrer sig over tid, må spørgsmålet om teologien stilling og eksistensbe-

tingelser løbende gøres til genstand for refleksion og drøftelse. Den kommenterede 

præsentation af Bent Noacks tekst ”Det teologisk studium”, som her er fremlagt, er et 

indlæg i og et oplæg til denne vigtige diskussion. 

 

◊ 

 

P.S. Dette materiale er udarbejdet til brug for undervisningen i ”Indføring i teologi” 

under Det Teologiske Studium ved Aarhus Universitet og er tilgængelig i et til under-

visningen udarbejdet kompendium. Fordi det også kan være interessant i en bredere 

sammenhæng, hvor det teologiske universitetsstudium diskuteres, offentliggøres det 

hermed i en elektronisk udgave. 
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