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Richard Feynman: ”I believe that a scientist looking at nonscientific problems is just 
as dumb as the next guy — and when he talks about a nonscientific matter, he will
sound as naive as anyone untrained in the matter.”
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Kort om min Baggrund



Far: “Det eneste I ikke skal blive er landmænd”

Hvad skal man så blive?



Nattehimlen set væk fra byens lys: Smuk, dragende, tankevækkende, 

ærefrygtindgydende, liv og død, kold og fremmed, uendelighed?,

fælles på tværs af tid og rum.



Vatikansommerskolen i 1995 (kosmologi)



Mit arbejde:

Galakser

Dog mest andet:

Søgen om penge…

Vi kan se ca. 1000 milliarder galakser – hver med hundredvis af milliarder stjerner



“just a chemical scum on a moderate-sized planet, orbiting round a 
very average star in the outer suburb of one among a hundred billion 
galaxies.” 

Stephen Hawking

(Guy Kahane, NOUS 48:4 (2014) 745–772) 

Mennesket er ifølge nogle:



Naar jeg ser din Himmel, dine Fingres Værk, Maanen og Stjernerne, 
som du skabte,
hvad er da et Menneske, at du kommer ham i Hu, et Menneskebarn, at 
du tager dig af ham?

Salme 8 (og DDS 392)

En anden forståelse:



Tro og Videnskab



Opvækst

Troen var en naturlig del af vores

opdragelse. Begge vores forældre var

troende med en baggrund i indre

mission, men med “reservationer” og

åbenhed overfor andre kirkesyn (det

grundtviganske – pastor Damgaard).



Videnskab og Tro

● Der har i det meste af historien været et frugtbart

samspil mellem teologi og naturerkendelsen.



VISDOMMEN

Fra evighed er jeg dannet,

fra begyndelsen, før jorden blev til.

Jeg blev født, før strømmene var til,

før der var vandrige kilder;

da bjergene endnu ikke var sat ned,

forud for højene blev jeg født,

førend han skabte landjorden og markerne

og de første støvkorn i verden.

Da han grundfæstede himlen, var jeg der allerede,

da han lagde jordens flade fast på urdybet,

da han samlede skyerne deroppe,

da han lod urdybets kilder strømme,

da han satte en grænse for havet,

så vandet ikke kunne overtræde hans befaling,

da han lagde jordens grundvolde fast,

var jeg ved hans side som hans fortrolige;

jeg var til glæde for ham dag efter dag,

jeg dansede foran ham hele tiden,

jeg dansede på hans vide jord

og glædede mig over menneskene.

Verden er skabt

Logos

Mennesket er skabt i

Guds billede og kan

aflæse Guds skaberplan

Videnskab giver mening



Middelalderens verdensbillede



Videnskab og Tro

To “katastrofer”: 

1. Striden om det heliocentriske verdensbillede (24/2/1616)

2. Darwin og evolutionsteorien

(særligt en legendarisk debat i 1860 
mellem Huxley og Wilberforce).



Videnskab og Tro (26/12/1991)

Jeg tror på det 

naturvidenskabelige 

verdensbillede

Tro er ikke 

usikker viden



Efter 9/11 2001: New atheists / militant atheism

“Indeed, organizing atheists has been compared to herding cats, because they tend

to think independently and will not conform to authority. But a good first step would

be to build up a critical mass of those willing to 'come out,' thereby encouraging

others to do so. Even if they can't be herded, cats in sufficient numbers can make a 

lot of noise and they cannot be ignored.”

symboler

vidnesbyrd

evangelister

helgener

total-tydning

Pseudo-religion?



Videnskab og Tro

● “Tro” i religiøs sammenhæng er mere et spørgsmål

om tillid / tiltro / stole på / loyalitet end om “usikker

viden”. Tro handler altså om et forhold til en

transcendent skaber.

”Abram troede Herren, og han regnede ham det til 

retfærdighed.”

● Videnskab handler om, hvordan vi skaber viden

om den “fysiske virkelighed”.  Tro og videnskab bør

ikke være (epistemiske) konkurrenter.



Findes Gud?

Gud findes ikke som medlem i mængden af eksisterende ting eller væsener (stole, en hund, 

elektroner, spagettimonstre, o.s.v.)

Gud er snarere (for den troende) ophavet til alt eksisterende. Gud er transcendent -

rækker ud over verden. Han er ikke en del af verden.

Gud kan derfor ikke gøres til genstand for naturvidenskabelige eksperimenter som f.eks. 

galakser eller elementarpartikler. 



”Han Er”

”Jeg er den, Jeg er!« Og han sagde: 

»Sådan skal du sige til israelitterne: 

Han Er har sendt mig til jer.”



Guds ansigt

Johannes: ”Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er 

Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk.”

Johannes: ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til 

Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og 

fra nu af kender I ham og har set ham.”

Matthæus: ”Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig 

sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, 

uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: 

Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller 

ikke gjort mod mig!”

Matthæus: ”Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.”

Velsignelsen: ”Herren velsigne og bevare dig! Herren lade sit ansigt

lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit ansigt mod dig og 

give dig fred!”



Videnskab og Tro: forvrængninger

”Uden at være kristne har mennesker i mange tilfælde erhvervet mange 

kundskaber om jorden, himlene, verdens elementer, og om (stjernernes) 

bevægelser, omdrejninger og afstande, og om dyrs, planters og mineralers 

natur (...), kundskaber som de opnår med stor sikkerhed gennem erfaringer og 

fornuften.” 

Det værste er -

”når en ikke troende kommer til at høre en kristen tale om disse ting på 

grundlag af Biblen og fremkomme med så mange naragtigheder, at han næppe 

kan bare så for at le. Det værste er ikke, at han ler ad en person, der er hildet i 

fejltagelser. Det værste er, at folk uden for kirken skulde give vore bibelske 

forfattere ansvaret for sådanne meninger. Det vilde med det samme overbevise 

dem om, at Skriften er fuld af fejl angående spørgsmål, som de selv har 

undersøgt enten gennem erfaringen eller med ubestridelige beregninger.”

Skt. Augustin fra Hippo

(354 – 430)



”Sådan er det nu om stunder. Enhver der ønsker at fremstå 
klog må gøre op med det anerkendte. Han må selv hævde 
noget nyt. Det er det denne starut gør som ønsker at vende op 
og ned på hele astronomien. Selv i disse forvirrede spørgsmål 
tror jeg på den hellige Skrift for Joshua kommanderede, at 
Solen skulle stå stille og ikke jorden.”

(Luther om Kopernikus)

Videnskab og Tro: forvrængninger



”Nyere forskning lægger op til en fysikologisk betragtning af 

mennesket som et komplekst dynamisk ikke-lineær ustabilt masse-

molekylært system, hvis ontogenetiske intrasystematiske struktur og 

funktion bygger på interaktion mellem DNA molekyler (arv) og 

molekylært definerede ekstrasystematiske omverdenspres (miljø). 

Bredere betragtet synes mennesket blot et blandt utallige selv-

organiserede energetiske molekylære affinitetssystemer, såsom støv, 

stjerner og hele universer, og ganske som de hensides mening, logik, 

moral, intension, begær, og andre synaptisk baserede filosofisk-

teosofisk-mentalistisk-lingvistiske illusioner.”

(spiseseddel til foredrag i Forum teologi-naturvidenskab)

Videnskab og Tro: forvrængninger



“Mennesker er rene biologiske maskiner”

“Ja, du leder efter mening, og du kan principielt finde den i hvad som

helst, som passer dig. For den er ikke noget objektivt og udefra givet, 

men derimod en subjektiv oplevelse. En fysiologisk/kemisk tilstand i

hjernen, om man vil.”

Videnskab og Tro: forvrængninger



Videnskab og Tro: forvrængninger



"Hvis mennesket forsøger at gøre oprør mod naturens jernhårde logik, bringer det sig i 
modstrid med de naturlove, som det selv skylder sin egen eksistens. Og et sådant oprør 
vil kun føre til dets egen undergang.” (Hitler, Mein Kampf) 

Videnskab og Tro: forvrængninger

Pervertering af videnskab i dens værste form.



Lebenswelt

I vores livskval – som vi hører det – har 

denne videnskab os intet at sige. Den 

udelukker principielt de spørgsmål, der for 

mennesker prisgivet vore ulykkelige tiders 

skæbnetunge omvæltninger er de mest 

påtrængende: Spørgsmålene om meningen 

med eller meningsløsheden af hele den 

menneskelige eksistens.  

Den levede verden er den primære – ikke videnskabens reduktion/abstraktion.

Erkendelsen kan være om naturen – ikke naturen/verden selv.

Lignende tanker hos Løgstrup (kausal/analog forståelse), Roger Scruton (kognitiv 

dualisme). 

Edmund Husserl



»Du tilskynder selv til, at det er en glæde at 

prise dig. For du har skabt os til dig, og 

vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i 

dig.«

Skt. Augustin fra Hippo
(354 – 430)

Peter Bastian: Altid allerede elsket

(find evt. podcasten med hans samtale med 

Anders Laugesen)



Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et 

rungende malm og en klingende bjælde ... Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, 

den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind ... Den tåler alt, tror 

alt, håber alt, udholder alt ... Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af 

dem er kærligheden.

Paulus (1. Korintherbrev)



Klinikchef: Det kan ske igen

Hvad kræver det at undgå og stå 

i sådan en situation igen?

- Det kræver nok en 

overkapacitet, som i forhold til 

hvad prisen på sådan 

overkapacitet er, vil være 

urimelig. Så situationen kan nok 

desværre opstå igen, men det er 

selvfølgelig noget, vi vil gøre os 

rigtigt meget umage for at undgå.



Økonomiske argumenter





Vatikansommerskolen i 1995





Der er ingen tvivl om, at søgen efter videnskabelig forståelse grundlæggende er til gavn for menneskeheden. Stræben 

efter det sande, det skønne og det gode, hvad enten det er inde for kunsten eller videnskaben, eller hos dem, der stræber 

efter at forbedre de sociale, økonomiske eller politiske forhold for folk, leder til den indsigt, at det sande, det skønne og

det gode essentielt set er et. Faktisk er det præcist, når stræben efter det gode for mennesker adskilles fra hvad der er 

sandt og skønt, at der opstår afvigelser i samfundenes opbygning. En sådan afvigelse er den ide, at økonomisk fremgang 

for mennesker repræsenterer det højest opnåelige mål.

Vi har alle været vidne til hvilke fejltagelser et så begrænset perspektiv på menneskelig stræben kan lede til.

Jeg minder jer derfor om, at jeres videnskabelige forskning, selv når den angår forhold langt fra vores  dagligdag, har 

betydning og relevans for alle, specielt når det bidrager til den opfattelse af virkeligheden som leder til en forståelse af 

mennesket som person som en integreret del af det fysiske Univers.

Foreningen af en forståelse af os selv og Universet kræver at vi er åbne for de mange kanaler gennem hvilke vi kommer 

til indsigt: videnskaberne, kunst, litteratur, filosofi, teologi. I denne sammenhæng er jeres videnskabelige forskning til 

den største gavn for menneskeheden, når den hjælper til at forene og konsolidere indsigten opnået fra alle disse kilder, og 

når den gør det muligt for jer som videnskabsfolk at indgå i en sand og ærlig dialog med disse andre discipliner.    



Tak for opmærksomheden

Se evt. mere på:

• Astronomisk.dk

• Kvant, December 2017

• K. E. Løgstrup: “Skabelse og tilintetgørelse”

• David Bentley Hart: The Experience of God: Being, 

Consciousness, Bliss

• Roger Scruton: The face of God

https://yalebooks.yale.edu/book/9780300209358/experience-god
https://www.bloomsbury.com/us/the-face-of-god-9781847065247/




»Mester, hvad er det største bud i loven?« Han 

sagde til ham: » ›Du skal elske Herren din Gud 

af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit 

sind. Det er det største og det første bud. Men 

der er et andet, som står lige med det: Du skal 

elske din næste som dig selv. På de to bud hviler 

hele loven og profeterne.« 

Jesus (ifølge Matthæus)







Det ondes problem



“Ligesom man i gamle dage med en teodice forsøgte at give en 

forklaring på det ondes og ulykkeliges tilstedeværelse for at 

retfærdiggøre Gud, burde man så ikke i dag med hvad man kunne 

kalde en nihilodice forsøge at give en forklaring på det lykkeliges 

tilstedeværelse og forsvare meningsløsheden og intetheden mod 

angrebet på dem fra lykken?

[…] Skyldes det, at den irreligiøse i virkeligheden også går ud fra 

tanken om skabelse, så irreligiøsiteten er et oprør, protest, 

forargelse over at lidelsen og ulykken bryder skabelsen ned?”

Løgstrup, ”Skabelse og tilintetgørelse”

Nihilodice



Jeg tror på himlen og på jorden, 

men ikke på alt mellem himmel og 

jord.

Søren Ulrik Thomsen



Videnskab og Tro

“På alle sprog, der har deres oprindelse i latin, betyder ordet årsag 

(ratio, raison, reason) i første række det vi kalder fornuft. Så en 

årsag opfattes altid som rationel. En årsag, hvis rationalitet ikke er 

gennemskuelig, forekommer at være ude af stand til at forårsage 

nogen virkning. Men på tysk kaldes årsag Grund, hvilket er et ord, 

der intet har tilfælles med det latinske ratio og oprindelig betyder 

jordbund og siden grundlag. Set under det latinske ratio’s synsvinkel 

forekommer pigens opførsel, som hun sidder der på landevejen, 

absurd, ude af proportioner, uden fornuft, mens den ikke desto 

mindre har sin årsag, det vil sige sit grundlag, sin Grund. Dybt i hver 

af os er en sådan årsag nedfældet, en sådan Grund, der er det 

stadige princip bag vores handlinger, den jordbund, af hvilken vor 

skæbne rejser sig. ”

From Milan Kunderas “Udødeligheden”



"The last function of reason is to 

recognize that there is an infinity of 

things which are beyond it. It is but 

feeble if it does not see so far as to 

know this."

Blaise Pascal



Gudstro
Jesus ifølge Markus: ”Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds 

rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i 

favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.” 



"I am not an advocate of Enlightenment. On the contrary, I see it as a form of light 

pollution, which prevents us from seeing the stars.”

"Religious people see the world in a way that enlightened people may not see it. Not 

only do they possess faith, belief in the transcendental and hopes and fears regarding

providence and the after life. Their world is parcelled out by concepts of the holy, the 

forbidden, the sacred, the profane and the sacramental. These concepts may be

absent from the intellectual life of faithless people. But, if the counter-enlightenment

view of religion has any truth in it, they are rooted in feelings that even faithless

people have. Hence secularisation does not impact only on the thoughts and feelings

of religious people. It impacts on the thoughts and feelings of everyone, causing

radical changes in the experience of social membership, in the structure of 

the Lebenswelt, and in the way human conduct is perceived and described."

Sir Roger Scruton



Religiøs tro kan erstattes af andre

former for tro:

”Naturalisme, filosofisk set det synspunkt, at alt i verden kan 

reduceres til de genstande og fænomener, som naturvidenskaben 

beskæftiger sig med (ontologisk naturalisme).

Ifølge en anden definition det synspunkt, at alt i verden kan forklares 

fyldestgørende ved hjælp af de metoder, der anvendes inden for 

naturvidenskaben (epistemisk naturalisme).”

I naturalismen er ”ånd” noget emergent, mere eller mindre 

illusorisk.

Dette er et metafysisk synspunkt, det er ikke ”fakta”. 





Videnskab og Tro



Videnskab og Tro



Videnskab og Tro



Videnskab og Tro

Hvad mener jeg selv? Tro handler for mig om taknemmelighed, 

ydmyghed, skyldighed, kærlighed, forpligtigelse overfor både Gud og 

medmennesket. Om deltagelse i Gudstjeneste og om at være del af 

en menighed.

Videnskab og tro er to meget forskellige måder at søge sandhed på. 

Tro handler om troskab, tillid, kærlighed til skaberen, skabningen, 

de(t) skabte, næsten (f.eks. Matthæus 22, 34-40).

Naturvidenskab handler (bl.a.) om at afdække egenskaberne ved 

materien og dens vekselvirkninger, og kortlægge den kosmiske 

historie. 

Jeg er ikke ”naturalist” (eller retter: jeg tror ikke nutidens 

naturvidenskab giver en udtømmende beskrivelse af virkeligheden). 

Jeg vil ikke udtale mig om fremtidens videnskab.

Paulus: “Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til 

ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, 

ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.”



Lebenswelt

In unserer Lebensnot – so hören wir – hat 

diese Wissenschaft uns nichts zu sagen. 

Gerade die Fragen schliesst sie prinzipiell

aus, die für den in unseren unseligen Zeiten

den schicksalsvollsten Umwälzungen

preisgegebenen Menschen die brennenden

sind: die Fragen nach Sinn oder 

Sinnlosigkeit dieses ganzen menschlichen

Daseins.

Den levede verden er den primære – ikke videnskabens abstraktion.

Erkendelsen kan være om naturen – ikke naturen selv. 

Edmund Husserl



Ayn Rand / ”objektivisme”

It only stands to reason that where

there's sacrifice, there's someone

collecting the sacrificial offerings. 

Where there's service, there is 

someone being served. The man who

speaks to you of sacrifice is speaking

of slaves and masters, and intends to 

be the master.



En rabbiner spurgte engang sine elever om, 

hvornår natten bliver til dag. »Når det første lys 

farver horisonten«, foreslog den ene. »Når den 

sidste stjerne er falmet«, sagde den næste. 

»Nej«, svarede rabbineren. »Dagen oprinder, 

når lyset er så klart, at du kan skelne din 

fjendes ansigt og se, at han er din broder.«



Sandhedens modsætning er enkelhed.

Der findes to slags sandheder: 

Trivialiteter, hvor det modsatte er 

åbenbart urimeligt, og dybe sandheder, 

som kendetegnes ved, at deres 

modsætning også er en dyb sandhed.

Man kan lære meget ved at være fysiker, 

muslim eller kunstmaler, men man kan 

aldrig bringe alt dette på en enkel formel.

Jeg er ikke overtroisk, men jeg har 

forstået, at det bringer lykke, enten man 

tror på det eller ej.

Ja, situationen er faktisk så alvorlig, at 

det eneste vi kan gøre, er at spøge med 

den.



Hvis du ønsker at finde sandheden, 

så vær aldrig for eller imod.

Kampen mellem “for” og “imod”

er sindets værste sygdom.

- Sengcan, fra ca. 700 eft. Kr.





“We conclude that God is known

first through Nature, and then

again, more particularly, by 

doctrine; by Nature in His works, 

and by doctrine in His revealed

word.”



“Men den irreligiøse holdning måtte vel egentlig prøves på, om vi 

med intetheden kan give en forklaring på alt det, der gør livet værd 

at leve. Kun gør man aldrig det forsøg, og er det ikke en skævhed? 

Den, der taler om at livet og verden er skabt, bliver spurgt om 

hvorfra da al lidelse og ulykke kommer. Den der anser alt for 

meningsløst og tomt, bliver derimod aldrig spurgt om hvorfra da al 

glæde og oplevelse kommer. Men er det billigt? Ligesom man i 

gamle dage med en teodice forsøge at give en forklaring på det 

ondes og ulykkeliges tilstedeværelse for at retfærdiggøre Gud, 

burde man så ikke i dag med hvad man kunne kalde en nihilodice

forsøge at give en forklaring på det lykkeliges tilstedeværelse og 

forsvare meningsløsheden og intetheden mod angrebet på dem fra 

lykken?

[…] Skyldes det, at den irreligiøse i virkeligheden også går ud fra 

tanken om skabelse, så irreligiøsiteten er et oprør, protest, 

forargelse over at lidelsen og ulykken bryder skabelsen ned?”

Løgstrup, ”Skabelse og tilintetgørelse”

Nihilodice



Videnskab og Tro

“In all languages derived from Latin, the word "reason" (ratio, raison, 

ragione) has a double meaning: first, it designates the ability to 

think, and only second, the cause. Therefore reason in the sense of 

a cause is always understood as something rational. A reason the 

rationality of which is not transparent would seem to be incapable of 

causing an effect. But in German, a reason in the sense of a cause 

is called Grund, a word having nothing to do

with the Latin ratio and originally meaning "soil" and later "basis". 

From the viewpoint of the Latin ratio, the girl's behavior sitting down 

on a highway, seems absurd, inappropriate, irrational, and yet it has 

its reason, its basis, its ground, Grund. Such a Grund is inscribed 

deep in all of us, it is the ever-present cause of our actions, it is the 

soil from which our fate grows.”

From Milan Kunderas “Immortality”



one of those dewy, clear, starry nights, oppressing our spirit, crushing
our pride, by the brilliant evidence of the awful loneliness, of the 
hopeless obscure insignificance of our globe lost in the splendid 
revelation of a glittering, soulless universe. I hate such skies. 

En af Joseph Conrad’s karakterer

NOUS 48:4 (2014) 745–772 



“Scripture informs us that the Deity proceeded by a sort of

graduated and ordered advance to the creation of man. After

the foundations of the universe were laid, as the history records,

man did not appear on the earth at once, but the creation of the

brutes preceded him, and the plants preceded them. Thereby

Scripture shows that the vital forces blended with the world of

matter according to a gradation; first it infused itself into

insensate nature; and in continuation of this advanced into the

sentient world; and then ascended to intelligent and rational

beings….

“The creation of man is related as coming last, as of one who

took up into himself every single form of life, both that of

plants and that which is seen in brutes. His nourishment and

growth he derives from vegetable live; for even in vegetables

such processes are to be seen when aliment is being drawn in by

their roots and given off in fruit and leaves. His sentient

organization he derives from the brute creation. But his faculty of

thought and reason is incommunicable, and a peculiar gift in our

nature.”Gregory af Nyssa


