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1 Innleiing

Eg skal gjere greie for, og kort drøe, Ivar Asheim sitt syn på forholdet mellom nor-

mativitet og fridom i teologien. Primærkjelda mi er Asheim sin artikkel «Teologisk

forskning i kirken» (forkorta TFK) publisert i 1984, i høve MF sitt 75-årsjubileum i

1983. Der tek han for seg viktige spørsmål omkring teologien, forskinga og kyrkja.

I del 2 skal eg ta for meg Asheim sitt syn og i del 3 skal eg kort drøe Asheim sitt

hovudpoeng (slik eg ser det): forholdet mellom den kyrkjelege forankringa og fors-

kingsfridomen til teologien. Om anna ikkje vert nemnd, bruker eg omgrepa ‘kyrkje’

og ‘teologi’ som samleomgrep for kyrkjesamfunna og teologiane generelt.

2 Utgreiing

Asheim legg i TKF ut Sigurd Odland sitt utsegn, at MF på ein og same tid skal

«drive fri indtrængende videnskabelig forskning» og «være et udtryk for menig-

hedslivet.»1 Eg deler dette i desse to tema eg som fyrst greier ut og så drøar.

Men fyrst vil eg ta fram to viktige forskjellar i den teologiske forskinga, som

Asheim representerer ved to viktige teologar: Johannes Ording (TF) og Sigurd Od-

land (MF).2 Dei var høvesvis opptekne av fridom frå og for kyrkja. For Ording er

MF ein fare for åndsfridomen, då teologien lir av å vere underlagd kyrkja.3 Od-

land er derimot oppteken av at samfunnet skal ha åndsfridom, men at denne må

«komme ethvert trossamfund til gode,» og at trussamfunnamå ha fridom til å lære

i samsvar med si vedkjenning.4 Odland er motstandar av statleg tvang til tilsetjing

av prestelærarar i strid med vedkjenninga. Ording og Odland vert slik dømer på

1TFK, s. 85
2TFK, s. 85
3TFK, s. 85
4TFK, s. 85
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dei to viktigaste sidene i debatten.

2.1 Teologiens forskingsfridom

Asheim spør korleis ein ser for seg at teologane skal kunna «drive fri indtrængende

videnskabelig forskning,»5 og peiker ut tre hovudretningar:6

1. Fridom i forhold til kyrkja som institusjon.

2. Fridom til å overprøve kyrkja si lære.

3. Fridom til historisk-kritisk undersøking av Skria.

1. Fridom i høve til organisasjonane, retningane og den ålmenne opinionen i kyr-

kja. Sanninga må ikkje lid av ålmenne omsyn.7 Ein må ha ein evangelisk lærefri-

dom «til å være bundet alene til sin gjenstand, det bibelske budskap,»8 dvs. ikkje

må vere underlagd noko ‘læreembete’ som i katolsk samanheng.9

Asheim (med utgangspunkt i Andreas Seierstad) ser dette reflektert i MF sin

høgskulestruktur. Der er ingen høgare instans over lærarkollegiet. Mange ‘kyr-

kjelydsskular’ kjem seg ikkje over skulenivået fordi institusjonen styrer forskinga.

«Moralsk,» skriv Asheim, «står fakultetet til ansvar overfor kirken, men det styres

ikke av kirken som institusjon.»10

5TFK, s. 85.90
6TFK, s. 90-92
7TFK, s. 90 (Odland)
8Sitert i TFK, s. 90 (Leiv Aalen)
9TFK, s. 90 (Leiv Aalen)

10TFK, s. 90
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2. Fridom til kritikk av vedkjenninga.11 Vedkjenninga må kunna prøvast, i lys av

‘openberringsordet.’12 Vidare påpeikerAsheimat ein ‘føresetnadsfri’ (ikkje-aksiomatisk)

vitskap er umogeleg, og at ein ut frå dette kan forsvare ein konfesjonelt forplikta

teologi.13

Det er ei ærleg sak (seier Odland) om ein forskar i strid med kyrkja og ved-

kjenninga,14 men kyrkjesamfunna må ikkje fylgje etter.15 Kyrka må «selvfølgelig

være baade berettiget og forpligtet til at hævde sin Lære og kræve den respekteret

indenfor sit eget Område.»16 Men ein må også vere villig til å endre vedkjenninga

om ein skulle verta overtydd på bibelsk grunn. Asheim viser til to sentrale tyske

omgrep; Konsensusfähigkeit og Konsensusbereitscha – evne og vilje til konsensus i

kyrkja. Ein må opne for kritiske spørsmål, samstundes som ein treng ein kyrkjeleg

motvekt og korreks slik at teologien ikkje vert utelukkande subjektiv.17

3. Kristendommen er historisk.18 Spørsmålet er kor grensa går. Ein kan ikkje en-

kelt dele Skria inn i det sentrale ‘religiøst-etiske’ og det perifere ‘historiske’19 for

å skape eit ukritisk, lukka og ‘stormfritt’ rom.20 For Skria er forankra i historia.21

11TFK, s. 90, jf. n. 27, s. 95 (Aalen). Sjå også distinksjonen mellom norma normans og norma

normata.
12TFK, s. 90, jf. n. 28, s. 95 (Hallesby)
13TFK, s. 90 (Olaf Moe)
14TFK, s. 90-91
15TFK, s. 91
16TFK, s. 91 (Odland)
17TFK, s. 91-92
18TFK, s. 91-92. Sjå også note 33-39 av TFK (s. 95).
19TFK, s. 92
20TFK, s. 91-92
21TFK, s. 92
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Asheim vil heller seie at grensa går «ved de forutsetninger forskningen kan tilla-

tes å legge til grunn.»22 Bibelkritikken kan ikkje operere med anti-bibelske ‘aprio-

riske føresetnader.’23 Ein forsking som «på forhånd utelukker sentrale momenter i

det kristne budskap» har «gått over sine grenser.»24 Ein slik kritikk, påpeiker Aalen,

er oe fordomsfull overfor bodskapen eller dogmet, og brukar ikkje den historisk-

kritiske metoden per se. Asheim skriv:

Igjen er det altså i forutsetningsproblematikken det markeres en front,

men den grense som her trekkes, har ikke til hensikt å lukke inne, men

tvert om sikre forskningens åpenhet, nemlig åpenheten for den utford-

ring som ligger i selve teksten.25

Teologien er til ein viss grad ‘bunden’ som eit uttrykk for kyrkjeleg lære og liv, men

forskingsresultata er ikkje gjeve på førehand. Dei må komma som eit resultat av

«ett fritt arbeid med teologiens kilder.»26 Teologien, liksom alle andre vitskapar, er

bunde av sitt objekt.27 Teologien kan heller ikkje vere primært histoisk-kritisk, men

må vere ei positiv utlegging av teologiens objekt.28

2.2 Teologiens kyrkjelege forankring

Men er dette så avgjerande? Spør Asheim, og poengterer at utan dette bibelske,

kyrkjelege og trusmessige fundamentet kan ikkje teologien vere teologi; ei lære om

22TFK, s. 92, jf. n. 37, s. 95
23TFK, s. 92
24TFK, s. 92, jf. n. 39, s. 95 (Aalen)
25TFK, s. 92
26TFK, s. 92
27TFK, s. 92-93
28TFK, s. 93, jf. n. 44, s. 95
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den openberra Herren.29 Dette er teologiens objekt; «den eneste bærrkraige be-

grunnelse for opprettholdelsen av teologi som vitenskap.»30 Teologienmå forståast

på sine eigne premiss.31 Ein driv med teologisk forsking i kyrkja, for å dra veksel

på tittelen til TFK.

Vi ser her at fridomsspørsmålet er kompleks, då både kyrkja og ‘tidsånda’ kan

binda den teologiske forskinga og hindra den teologiske fridomen.32 Fri frå dog-

mer, poengterer Jacob Jervell, kan ein forskar enda oppmed å skapa seg ein Kristus

«i bildet av sin egen personlighet og sine egne idealer.»33

Ein var generelt ikkje var medvitne denne ufridomen omkring opprettinga av

MF,34 men dette endra seg i 1920- og 30-åra, m.a. ved at ein (i TTK i 1930) påpei-

ka at ein no var meir medvitne om at «det er teologiens egentlige opgave at tjene

kirken.»35 Asheim held her fram teologen John Nome36 som ikkje var oppteken av

noko ‘vitskapleg legitimering’ av teologien, men av aksiomtenking og ein «en rett

innstilling til teologiens objekt.»37 Det er ei naiv misforståing at teologen har tru,

men humanisten ikkje,38 noko som vart styrka av kritikken mot nypositivismen i

1960- og 70-åra.

I spørsmålet omkring teologiens kyrkjelege forankring tek Asheim for seg tre

representative døme:39

29TFK, s. 93
30TFK, s. 93
31TFK, s. 93-94
32TFK, s. 85
33Sitert i TFK, s. 85
34TFK, s. 85
35Sitert i TFK, s. 86
36TFK, s. 86
37Sitert i TFK, s. 86
38TFK, s. 86
39TFK, s. 87-89
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1. Den københavnske dogmatikaren Jens Glebe-Møller.

2. Lundateologen Gustav Wingren.

3. Uppsalateologen Anders Jeffner.

Glebe-Møller meinte (med utgangspunkt i den låge oppsluttinga kyrkja og preika

hadde i folket) at ein treng ein teologi som (hypotetisk) ser bort frå kyrkja; ein slags

‘politisk dogmatikk’ på moderniteten sine premissar.40 Men treng vi teologien til

dette? spør Asheim.41 Dette er eit godt døme på at dersom kyrkja vert avvist i teolo-

gien endar ein opp i ein subjektivitet som «kan ende i teologiens selvoppløsning.»42

Wingren gjekk til åtak på svensk universitetsteologi som var fastbunde av ‘det

positivistiske kulturklima’ og redusert til ein historisk-deskriptiv vitskap lausrive

frå si eigentlege oppgåve: å tolke kristendommen for samtida.43 Asheim meiner

Wingren har eit poeng, men at han ikkje er reflektert nok, og at han bommar på

tida.44

Jeffner påpeiker at teologien ikkje er utelukkande vitskapleg. Vitskapen, påpei-

ker Jeffner (i bokform saman med andre) reduserer teologien til ein kritisk reli-

gionssosiologi.45 Teologien er vitskapleg og kyrkjeleg, men dette representerer to

radikalt forskjellige sider. Det som held det heile saman er det eksistensielle, det

valet ein gjer.46 Til dette spør Asheim: er dette teologi? Er det vitskap? «Ved alle

veiskiller,» skriv Asheim, «får boken karakter av et personlig trosvitnesbyrd uten

40TFK, s. 87
41TFK, s. 87
42TFK, s. 87
43TFK, s. 88
44TFK, s. 87.88
45TFK, s. 89
46TFK, s. 89
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den kontrollmulighet overfor tolkningsvalg som hører med til vitenskap.»47

Problemet med alle er at ein ikkje har skikkelig kyrkjeleg forankring. Asheim

spør eit fundamentalt spørsmål: Er det «mulig å komme til rette med teologiens

grunnlagsproblemer uten å ville innrømme nødvendigheten og fruktbarheten av

å gi teologien en kirkelig forankring i en eller annen form»?48 Ein treng ein kyrkje-

leg vitskap som skapar ein indrekyrkjeleg intersubjektivitet som forhindrar vilkårleg

kristendom, noko som også ville vore eit vitskapleg framsteg.49

Denne tildels kontinentale forståinga av teologien som ligg til grunn for MF

fokuserer på at teologien (som Wilfried Joest påpeiker) er ein kritisk-normativ, kyr-

kjeleg vitskap; både ein korrektiv til og eit uttrykk for kyrkja sitt liv (for å parafrasere

Odland).50

Til slutt51 spør Asheim: «Skal MF være en forskningsinstitusjon?» Asheim sva-

rar med eit nyansert ja, der han set fokus på det kyrkjeleg-vitskaplege. Ein bør,

påpeiker han, ha ein slags ‘kritisk solidaritet med kyrkja,’ for å låne MF si formu-

lering. Den teologiske forskinga må vere fri frå kyrkjeleg press, men ikkje slik at

ein går bort frå teologiens objekt – den bibelske bodskapen og den Gud som har

openberra seg der.

3 Kort drøing

Spørsmålet Asheim tek opp er korleis ein på den eine sida kan halda fast på teolo-

giens fridom samstundes som ein held fast på hans kyrkjelege forankring. Eg vil i

denne delen kort drøe Asheim sitt syn på desse to tema.

47TFK, s. 89
48TFK, s. 88
49TFK, s. 89
50TFK, s. 85.89
51TFK, s. 94
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3.1 Teologiens forskingsfridom

Eg meiner Asheim argumenterer godt for sitt syn, med referanse til moderne vit-

skapsteori. For det fyrste er det viktig å understreke at alle forskarar har eit utgangs-

punkt, nokre ‘for-domar’ slik Hans-Georg Gadamer bruker omgrepet.52 Dette er

ikkje utelukkande negativt, men vert brukt om den forforståinga ein person har,

og som han ikkje kan unngå. omas Krogh skriv: «Ingen forståelse kan starte fra

scratch, fra et nullpunkt, ifølge Gadamer. Enhver forståelse forutsetter en annen,

forutgående forståelse.»53

Vidare er det avgjerande at ein i teologisk forsking har «en rett innstilling til

teologiens objekt,»54 fordi dette fokuset er «den eneste bærrkraige begrunnelse

for opprettholdelsen av teologi som vitenskap.»55 I eit debattinnlegg i Morgenbla-

det56 skriv professor Øyvind T. Gulliksen at kritikk mot teologi som vitskap med

utgangspunkt i naturvitskaplege premissar vert feil, då teologi primært er tekstvi-

tenskap. Hans poeng er at Gud finst i Skria, og at dette er «tydelig fra første til

siste side, for teologer som driver vitenskap, og for alle som kan lese. At Gud fins i

Skrien er tilstrekkelig for å drive teologi som vitenskap.»

Eg trur Asheim sitt poeng er eit liknande; at teologen må ha respekt for teolo-

giens objekt, som han primært identifiserer som Skria. Men dette er ikkje upro-

blematisk.

52Kjørup: 2008: 75-77
53Krogh: 1998: 234, jf. 233-235
54Sitert i TFK, s. 86 (Nome)
55TFK, s. 93
56Gulliksen: 2007, jf. Eagleton: 2007
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3.2 Teologiens kyrkjelege forankring

I si utlegging av det kyrkjelege aspektet ved teologisk forsking avgrensar han seg

til det evangelisk-lutherske, noko som er naturleg sidan han skriv om MF som i

frå opprettinga (og framleis i 1984) var avgrensa til det. Han skriv at ein teolog må

ha ein viss fridom til å overprøve kyrkja si lære,57 men her ser eg eit svakt punkt i

argumentasjon hans.

Vil verkeleg teologien lida av å vere underlagd eit ‘læreembete’ eller knytt til ein

‘kyrkjelydsskule’?58 Kva med katolske universitet og høgskular? Eg trur problemet

er meir omfattande enn Asheim gjer uttrykk for. Skria kan ikkje nødvendigvis

lausrivast frå læra som heilskap. Kva er eigentleg den prinsipielle forskjellenmellom

eit læreembete og å velje seg ut (si forståing av) Skria?

Kva med t.d. kanoniseringsprosessen? Eg trur ein må trø varsamt her, og tviler

på om det faktisk er mogeleg å setje eit så skarpt skilje mellom Skria og kyrkja si

lære. Korleis ser ein t.d. for seg forholdet mellom Skria og vedkjenninga? Kva vil

det t.d. seie at Skria er norma normans, og at vedkjenninga og læra elles er norma

normata? Og kan ein ikkje då ende opp med ein vedkjenningskritikk som rett nok

tek omsyn til Skria, men kritiserer vedkjenninga ut frå sin eigen person og sine

eigne ideal, for å låne Jervell sine ord?59

Eg synst Asheim burde problematisert dette meir.

4 Avslutting

I denne oppgåva har eg gjort greie for, og kort drøa, Ivar Asheim sitt syn på for-

holdet mellom normativitet og fridom i teologien. Eg har i all hovudsak teke for

57TFK, s. 90-91
58TFK, s. 90
59Sjå TFK, s. 85
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meg teologiens forskingsfridom og teologiens kyrkjelege forankring, og drøa As-

heim sitt syn. Eg har funne at eg er einig i hans vitskapsteoretiske prinsipp, men at

eg meiner han kanskje burde problematisert nokre område meir, spesielt forholdet

mellom kyrkja og Skria.
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