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Denne særudgave af Bulletin fra Forum for Antropologisk Psykologi, som blev udgivet på Psykologisk Institut i Århus 
i 1999 indeholder indlæg og kommentarer/replikker fra en konference, der blev afholdt på Psykologisk Institut i 
efteråret 1999. Der har i de senere år været tradition for at afholde en 2-3 dages konference hvert år i august. På disse 
konferencer medvirker de ansatte på Psykologisk Institut, ligesom der er inviteret eksterne foredragsholdere og oplæg-
sholdere til at deltage i de forskellige workshops. 

I 1999 var augustkonferencens overordnede tema: “Det særligt menneskelige i tværvidenskabelig belysning”. 

Den her anmeldte bulletin (se titlen) indeholder oplæg og kommentarer til oplæg fra fire workshops med temaerne: 
“Omkring teologien”, “Omkring den etologiske biologi”, “Omkring filosofien” og “Omkring retsvidenskaben”. 

For Selskab for Kristne Psykologer i Danmarks medlemmer er det nok især oplæggene fra workshoppen “Omkring 
teologien”, der har interesse. 

Som altid er der god grund til at nævne, at man selv må vurdere såvel teologiske som psykologiske synspunkter. In-
denfor begge videnskaber kan der være god grund til at “krumme tæer” lige som der også fra begge videnskaber af og 
til kommer ting, det er til at glæde sig over. 

Workshoppen “Omkring teologien” lægger ud med et oplæg af Biskop Jan Lindhardt. Oplægget “Sjælelighed før og nu” 
belyser sjæl-legeme problematikken; kristendom i forhold til sekularisering; den frie vilje; sjælen før og nu m.m. Der 
inddrages eksempler fra såvel psykologien som teologien. 

Efterfølgende holder Preben Bertelsen, der er lektor på Psykologisk Institut, Århus, et oplæg, der er bygget op som en 
kommentar til Jan Lindhardts teologiske indlæg. Titlen på oplægget er: “Selvet, det hellige, Gud og projekt menneske”. 
Indlægget omhandler bl. a. Guds og selvets forhold til hinanden, når det er optimalt, og når det er uhensigtsmæssigt 
m. h. p. psykisk sundhed. Preben Bertelsen kommer ind på “det helliges” betydning for “projekt menneske”. 

Indlægget er et stykke interessant nytænkning i feltet mellem den psykologiske og den teologiske videnskab i stringent 
forstand. 

Som det tredje og sidste indlæg holder Jette Fog, der ligeledes er lektor på Psykologisk Institut, et oplæg med titlen: 
“Psykologisering, psykologi og psykoterapi”. Dette oplæg er som Preben Bertelsens bygget op som en kommentar til 
Jan Lindhardts teologiske indlæg. 

Jette Fog redegør for forskellige måder at anvende begrebet “psykologisering” på og søger at sammenligne psykologiens 
og teologiens praksisformer (samtaleterapi og sjælesorg) m.h.p. at forstå, hvad der adskiller de to praksisformer. Jette 
Fog mener ikke at kunne se anden forskel end Vorherre, hvilket Jan Lindhardt senere replicerer heller ikke er så lidt. 
Jette Fog redegør for samtaleterapiens væsen, arbejdsfelt og arbejdsredskaber og kommer ind på psykologens hen-
holdsvis præstens forhold til det “at missionere”/plædere for egne holdninger. 

Afslutningsvis giver Biskop Jan Lindhardt en kort kommentar til Preben Bertelsens og Jette Fogs indlæg. 

Hvis man ønsker en i kristelig forstand opbyggelig bog, er den her anmeldte bulletin ikke velegnet. Det er den derimod, 
hvis man interesserer sig for nytænkning og ice-breaker-arbejde i feltet psykologi/teologi. Jeg vil i den forbindelse især 
fremhæve Preben Bertelsens indlæg som værende meget interessant. 
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