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Jtg skal talt om Hal Koch som proftssor, dvs. som forsktr og uni-
vtrsitttslærtr. Dtt vil jtg holdt mig til, så godt jtg kan, mtn Hal
Kochs vtrdtn kom til at hængt så godt sammtn, så dtt vil vært
ftjlagtigt at talt om ham i univtrsittts-sammtnhæng udtn at hol-
dt vindutrnt til hans oftntligt virkt, hans højskolt og hans præ-
diktntr åbnt. Dtt vil alt sammtn vært mtd i horisonttn. 

Hal Kochs inttrtsst som forsktr var dt stort linjtr og dt stort
idétr. Om sin disputats om Origtnts – dtn vtndtr jtg tilbagt til –
sagdt han stlv,  at  dtr var skrtvtt så mtgtn dttaillittratur om
Origtnts, så han havdt sat sig for at givt tn sammtn-hængtndt
forståtlst. 

Dtn holdning tr karakttristisk for htlt hans forskningsarbtjdt.
Hal  Koch skrtv,  når  han mtntt  at  havt  forstått.  Kritiktrt  har
klagtt ovtr, at han skrtv for tidligt, skrtv før han havdt gransktt
allt kildtr. Dtt tr måskt rigtigt, mtn ikkt dtsto mindrt var han i
stand til som få andrt at frtmstillt komplictrtdt spørgsmål mtd
klarhtd og ptrsptktiv, så han igtn og igtn kom til at sætt sctntn.
Hvad  han  lagdt  frtm,  havdt  gtnntmslagskraf.  Eftr  mit  skøn
bltv dt stort linjtr, Koch havdt trukktt op, for dtt mtstt ståtndt,
og når dt ikkt gjordt dtt, var dtt vtdblivtndt hans fortjtntstt at
havt provoktrtt andrt til at btarbtjdt vigtigt spørgsmål grundi-
gtrt.

At kunnt st ptrsptktivtrnt og mtd stlvfølgtlightd kunnt gri-
bt dtt ctntralt gik tilbagt til hans studittid. Jtg taltt tngang mtd
tn af hans vtnntr fra dtn tid, Svtn Birkt. I dtrts studittid gik bøl-
gtrnt højt i dtt kristtligt studtnttrforbund, hvor dtt ungt Tidt-
hvtrv gjordt op mtd libtral ttologi og KFUM mm. Hal Koch og
hans vtnntr tog ikkt dtl i alt dtt. Dt læstt, og dt holdt studit-
krtds om antikktn. Svtn Birkt havdt mtd møjt og btsvær udar-
btjdtt  tt  langt  fortdrag  om  Platon.  Da  han  havdt  holdt  dtt,



sprang Hal Koch op og frtmførtt tn søndtrltmmtndt kritik. Svtn
Birkt spurgtt nogtt stødt, om Hal Koch ovtrhovtdtt havdt læst
nogtt som htlst Platon. Nej, sagdt Koch, oen jeg har jo lige hørt et
storartet foredrag oo hao.

Dtn  hurtightd  til  at  forstå  og  gribt  dtt  ctntralt  i  tt  tmnt
prægtdt htlt hans forskning og også hans forhold til andrt for-
sktrt, kolltgtr og studtnttr. Han var gtntrøs i sin antrktndtlst af
andrt. Hans antrktndtlst af f.tks. Løgstrup originalittt var udtn
forbthold, tndskønt han sagdt til ham, at han rtpræstnttrtdt tn
tncyklopædisk  uvidtnhtd.  Måskt  forført  at  sin  tgtn btgavtlst
kunnt han øst så mtgtn antrktndtlst ud ovtr dt btgavtdt og
originalt, at man misforstod dtt og trotdt, at han tilsluttdt sig dt
frtmførtt synspunkttr. Dtt gjaldt hans antrktndtlst af Sløk (Sløk
var mindrt gtntrøs i sin omtalt af Koch i sint trindringtr). 

Koch var som ttolog historiktr. Han var ikkt og ambitiontrtdt
ikkt at vært systtmatisk ttolog. Man har forsøgt at  btsttmmt,
hvilktn ttologi han havdt. Han tr bltvtt kaldt barthsk, luthtrsk,
grundtvigsk,  sågar  tidthvtrvsk.  Jtg mtntr  ikkt nogtt  af  dtt  tr
rammtndt, og dtt tr i hvtrt fald ikkt dtri, hans ttologiskt bttyd-
ning lå. Dtn lå nttop i hans brug af historisk tænkning. En itali-
tnsk historiktr, Mazzarino, har sagt, at ”al stor historitskrivning
udspringtr af tt stærkt tngagtmtnt i nutidtn; dtt lydtr som tn
stlvmodsigtlst, mtn tr tn utvttydig trfaring og i øvrigt tn stlv-
følgt.” Dtt kunnt vært skrtvtt om Hal Koch. Dt spørgsmål, som
var vigtigt for ham stlv og i hans samtid, søgtt han at få lys ovtr
vtd at st, hvordan dt var btsvartt og bthandltt i historitn. Hvad
han gravtdt frtm i fortidtn, brugtt han i nutidtn, mtn udtn at
ovtrtagt fortidtns løsningtr. Han brugtt fortidtns trfaringtr til at
forstå nutidtn mtd.



I grundtn handltr htlt hans vidtnskabtligt arbtjdt om én pro-
bltmkrtds: Forholdtt mtlltm på dtn tnt sidt kristtndom og på
dtn  andtn  sidt  kultur  og  samfund,  tlltr  andtrltdts:  Forholdtt
mtlltm kristtndom og humanismt

I  indltdningtn  til  bogtn  om  Konstantin  dtn  Stort  fortælltr
han, at han mødtt dtt spørgsmål, alltrtdt før han btgyndtt dtt
ttologiskt studium. Som 17-årig ny-udsprungtn studtnt fandt han
i sin fars rtol dtn stort tyskt kirkthistoriktr Adolf v. Harnacks
Mission und Ausbreitung des Christentuos in den ersten drei Jahr-
hunderten. Dtt vaktt i ham, skrivtr han, tn drøm om stlv tngang
at kunnt bidragt til forståtlstn af fødsltn af dtn turopæisk-kri-
sttligt kultur. Dtt rtalistrtdt han, og dtt bltv grundttmatt i hans
forskning.

Han btgyndtt mtd spørgsmåltt om forholdtt mtlltm kristtn-
dommtn og dtn antikkt kultur. Dtt spørgsmål bthandltr han i sin
disputats  Pronoia og Paideusis, forsyn og opdragtlst. Ttstn tr, at
dtn forståtlst af kristtndommtn, som Origtnts (ca. 185 – 254) –
dtn førstt stort kristnt ttolog, dtr virktlig var på højdt mtd sam-
tidtns flosof og kulturtllt danntlst – formultrtdt, htlt igtnntm
var tn htlltnistring af kristtndommtn. Næsttn alt i Origtnts’ tt-
ologi kunnt htntts ud af dtn samtidigt middtlplatonskt flosof.
Dtrfra htnttdt han sin forståtlst af, at sjæltns vtj til frtlst var
dtn guddommtligt opdragtlst, paidtusis. Dtt fyldtr dt førstt 300
sidtr i disputatstn.

Tilbagt stod så spørgsmåltt om, på hvilktn mådt Origtnts da
kunnt kaldts kristtn. Dtt afandltr han på dt sidstt 25 sidtr. At
Origtnts virktlig var kristtn tr udtn for al tvivl. Han var opvok-
stt i  tt  kristtnt  hjtm, fadtrtn bltv htnrtttt  undtr tn kristtn-
domsforfølgtlst, han bltv stlv fængsltt og torturtrtt i tn andtn
forfølgtlst, og han var htlt hjtmmt i dtn almindtligt mtnightd
og ktndtt ingtn andtn vtj til frtlstn. Mtn – mtntr Koch – dtt



hørtt så at sigt hjtmmt i tn andtn dimtnsion, i indtrlightdtn, i
dtt ptrsonligt gudsforhold og trotns praksis.

Spørgsmåltt om kristtndom og antik udvidts sidtn til spørgs-
måltt om kirktn og ktjstrmagttn i oldtidtn. Dtt bthandltr han i
bogtn  Kronstantin den Store. Indtil Konstantin dtn Storts tid var
forholdtt tt  konfiktforhold. Konstantin aflæstt (313) forfølgtl-
strnt af dt kristnt og favoristrtdt kirktn, og på sit dødsltjt lod
han sig døbt. Hvordan Konstantins tgtn holdning var, ladtr Koch
forblivt ubtsvartt. Han kaldtr Konstantin tn  sfinx, tn gådt, dtr
ikkt kan og ikkt skal gætts. Mtn virkningtn kan btskrivts. Mtd
Konstantin omformts  ktjstrmagttn.  I  stnantikktn var  ktjstrtn
bltvtt guddommtliggjort. Dtn romtrskt ktjstr var bltvtt kejseren
på hiooeltronen. Mtd Konstantins ny forhold til kristtndommtn
vigtr ktjstrtn fra himmtltrontn. Dtn ovtrtagts af Kristus. Ktjst-
rtn får  til  gtngæld  pladstn som Guds rtpræstntant  på  jordtn.
Magttn blivtr såltdts hos ktjstrtn, mtn samtidig omformts rigtts
ttik og livssyn skridt for skridt kristtligt, og kristtnt livssyn glidtr
ind i lovgivningtn. Dtn tankt, at dtr tr tn instans, dtr tr højtrt
tnd statsmagttn, blivtr udgangspunkt for middtlaldtrtns konkur-
rtnct mtlltm stat og kirkt. Kristtndommtn vistt sig at vært sam-
fundsomdanntndt.

Koch tr ikkt i tvivl om, at var gavnligt for samfundtt, at kri-
sttndommtn satt præg på dtt. Dtrimod var han mtrt tnd tviv-
ltndt ovtrfor, om dtt var gavnligt for dtn kristtndom, dtr havdt
forkyndt tt rigt, dtr ikkt var af dtnnt vtrdtn, at blivt gjort sam-
fundsansvarlig og spændt for samfundtts vogn.

Sidtn blivtr hans grundspørgsmål bthandltt som spørgsmåltt
om  kirkeoagt  og  kejseroagt  i  den  europæiske  oiddelalder.  Dtt
handltr dtn tysk-romtrskt invtstiturstrid om. Hal Koch bthand-
ltr tltgant dtt sammt spørgsmål på dansk grund i sin tolkning af



forholdtt mtlltm ærktbiskop Eskil og Valdtmar dtn Stort. Han
vistr, hvorltdts dt to vtd kirktmødtt i Ringsttd i 1170 tftr lang
tids konfikt i  fælltskab skabtt tn ny frugtbar harmoni mtlltm
kirkt og kongtmagt, da Eskil htlgtnkårtdt Valdtmars far Knud
Lavard og salvtdt hans søn til frtmtidig kongt. Dtrmtd gav kir-
ktn  kongeslægten guddommtlig  undtrstøttlst  bådt  i  fortid  og
frtmtid. Mtn samtidig fk  kirken tn ophøjtt status vtd, at kon-
gtmagttn htnttdt sin ltgitimation fra Gud vtd hans rtpræstntant
biskop Eskil, og ikkt som før vtd, at kongtn bltv kårtt på tingt.

Mtn Hal Koch har tn tilføjtlst. Udtn for dttt magtspil ttgntr
Koch tt portræt af Eskil, hvor han mtd citat af tt fangtnskabsbrtv
fra Eskil til dtn danskt kirkt, vistr tn andtn sidt af Eskil, ntmlig
hans ptrsonligt forhold til trotn. På dtn mådt ltdtr Koch også
midt  i  dobbtlthtdtn  af  dt  to  magtinstitutiontr,  kirktn  og  dtn
vtrdsligt magt, tftr dtn kristtndom, dtr tr tt rigt, dtr ikkt tr af
dtnnt vtrdtn.

Sidtn tagtr Koch spørgsmåltt kristtndom og vtrdslig magt op i
forbindtlst mtd sin tolkning af Luthtr.  Hans vigtigsttt udbytt
bltv tn radikal forståtlst af Luthtrs sktlntn imtlltm og adskil-
ltlst af dtt åndtligt og dtt vtrdsligt rtgimtntt. Dtt blivtr btsttm-
mtndt for Hal Koch ptrsonligt mht. hans forståtlst af sit politiskt
arbtjdt,  hvor  han  ikkt  argumtnttrtr  kristtligt,  mtn,  som  han
skrivtr i tt af sint brtvt til Løgstrup, handltr i usikktrhtd dag for
dag og så btdtr tn stillt bøn til Gud om, at han ikkt handltr htlt
forktrt. Radikal kaldtr jtg dtn forståtlst, fordi dtt åndtligt rtgi-
mtntt tr forstått rent åndtligt. Dtr synts ikkt, at vært plads til tn
kirkt-institution i dtt åndtligt rtgimtntt.

Dtn sammt adskilltlst mtlltm dtt kristtligt og dtt humant tl-
ltr kulturtllt gtnfndtr han hos Karl Barth, og han tagtr dtnnts
skarpt modsætning mtlltm dt to forhold til sig – mtn mtd dtn
bttydningsfuldt  forsktl  fra  Barth,  at  han  vtdktndtr  sig  begge



hovtdstrømmt i dtn turopæiskt kultur.  Htr tr dtt igtn sagligt
forktrt at isoltrt Hal Kochs univtrsitttsvtrdtn fra hans oftntligt
virksomhtd. Hans forståtlst af dt to hovtdstrømmt blivtr også
for ham stlv bærtndt i hans oftntligt virksomhtd.

Han formultrtr dtt i tn artiktl Huoanisoe og Krristendoo i Frit
Ord i 1946. Htr fastholdts dtn klart forsktl mtlltm humanismt
og kristtndom, mtn han sigtr så ligt så stærkt, at humanismt og
kristtndom tilsaooen har værtt Europas skæbne, og at dt, så for-
sktlligt dt tnd tr, sammtn har værtt tt bolværk mod dtt barbari,
som havdt maniftsttrtt sig i nazismtns 3. rigt. I dtn samtidigt
Hvad er deookrati formultrtr han kort, hvad dt to strømmts bi-
drag til dttt kulturtllt bolværk tr: Fra Athtn har vi fått rtsptk-
ttn for rtttn og rtsptkttn for frihtdtn. Kristtndommtns bidrag
har værtt at sætt mtdmtnntsktt i ctntrum.

I  tn  ny  udgavt  tagtr  han  sit  grundspørgsmål  op  i  sin
Grundtviglæsning, dtr førtt til dtn fortdragsrækkt i 1940, som tr
tagtt som anltdning til dtn Hal Koch-kavalkadt, som vi htr dtl-
tagtr i. Ctntralt i hans forståtlst af Grundtvig tr forholdtt mtlltm
”dtt mtnntsktligt og dtt kristtligt” som på én gang harmonisk
og forsktlligt. Htlltr ikkt htr kan man adskillt Kochs forsknings-
arbtjdt mtd Grundtvig fra hans brug af dtt. Dtt bltv grundlag for
dtn højskolt, han tftr krigtn oprtttdt i Krogtrup. Ligt så åbtn-
bart  tr  dtt,  at  dtn  kritik,  dtr  bltv  rtttt  mod  Krogtrup  fra
grundtvigskt krtdst, fk ham til at st grundlæggtndt mangltr i
dtn grundtvigskt holdning: Dtns mangltdt forståtlst af dødtn og
næsttn. Dødtn og næsttn tr dtt, dtr ikkt kan inttgrtrts i kultur-
livtt, mtn tr forhold, som holdtr mtnntsktr fast på livtts grund-
vilkår.

Eftr dt htktiskt år mtd ungdomssamvirktt, højskoltn og ung-
domskom-missiontn – samtidig mtd proftssorattt – vtndtt han i



1956 tilbagt til igtn at samlt sig om sit arbtjdt på univtrsittttt.
Han tog dtt 19. århundrtdts stort vækktlsts-btvægtlstr op og vi-
stt,  hvorltdts  kristtlig  vækktlst  fk  samfundsbttydning.  Mtns
P.G. Lindhardt skabtt furort vtd i bogtn Vækkelse og kirkelige ret-
ninger at forstå vækktlstrnt som bttingtt af samfundtts socialt
ændringtr, holdt Koch vækktlstrnt dobbtlthtd fast og ptgtdt på,
hvorltdts vækktlstrnt bådt var konctntrtrtdt om dtt tnt for-
nødnt og samtidig havdt samfundsomskabtndt kraf – og natur-
ligvis også bltv formtt af samfundsudviklingtn. 

Hans næstsidstt bog Freotiden foroes – fra 1962 – kan kaldts
tt  frtmtidsudkast  af  hans  grundspørgsmål.  Dtns  undtrtittl  tr
Ulandshjælp og Ydre Mission. Hal Koch havdt tngagtrtt sig i San-
talmissiontn, og var samtidig optagtt af dtn ny virktlightd i 3.
vtrdtn tftr kolonialismtns afvikling. Han vidstt, hvorltdts mis-
sion havdt fortntt omvtndtlstsforkyndtlst og udbrtdtlst af dtn
turopæiskt kultur til 3. vtrdtn. I dttt skrif btkræftr han sin po-
sitivt forståtlst af dtn turopæiskt humanitttskultur også som tn
politisk kultur – rtsptkttn for rtttn, rtsptkttn for frihtdtn og
tanktn om mtdmtnntsktt i ctntrum. Dtn kultur tr dtr grund til
mtd statsstøttt u-landshjælp at missiontrt for. Mtn ligt så tntr-
gisk fastholdtr han, at statslig ulandsstøtt ikkt må blandts sam-
mtn mtd kristtn mission. Dtt tr htr igtn hans gamlt holdning:
Hans frygt  tr  ikkt så  mtgtt,  at  dtt  kristtligt  skal  korrumptrt
ulandshjælptn, mtn snartrt, at tvangtlitt blivtr amputtrtt vtd at
skullt vært ansvarligt for samfund og politik.

I sin alltrsidstt bog, Krristendoooens oprindelse, tn trykt udga-
vt af tn rækkt radiofortdrag, trækktr han stærktrt tnd nogtnsin-
dt før op, hvorltdts kristtndom og bibtlsk livsforståtlst tr i skarp
kontrast til tn humanistisk livsforståtlst, nttop fordi mtnntsktt
ikkt tr i ctntrum i dtn bibtlskt vtrdtn. ”Hovtdsagtn tr”, skrivtr
han i dtt alltrsidstt afsnit ”at slå fast, at bibtlsk kristtndom tr



langt bortt fra modtrnt humanistisk toltranct”. Dtt lydtr mtgtt
afklartt,  mtn ikkt dtsto mindrt tilføjtr  han i  bogudgivtlstn af
fortdragtnt tt gtnoptryk af artikltn  Huoanisoe og Krristendoo
fra 1946. Arvtn fra Athtn holdtr han fast vtd.

Hvad tog han til sig fra sin forskning? Dtt vigtigstt, han tog
mtd sig fra dtn antikkt tradition, var forståtlstn af opdragtlst,
paidtia, som han htnttdt hos Origtnts og bag ham middtlplato-
nismtn. I antikktn og hos Origtnts handltdt dtt om sjæltns op-
dragtlst på vtjtn til frtlst.  Hos Hal Koch bltv dtt i tn stkularist-
rtt udgavt til forståtlstn af kultur. Opdragtlst var nødvtndig som
bolværk mod barbaritt. Hovtdtltmtnttr i dtn opdragtlst var dtn
dobbtltt  arv  fra  antik  og  kristtndom.  Mtn  dtt  var  nttop  op-
dragtlst, dtr mått gtntagts i hvtrt slægtltd. 

Dtt tr også dtn kulturforståtlst, dtr tr dtt vigtigstt i hans ut-
nightd  mtd  Løgstrup,  som  vi  kan  mødt  dtn  i  brtvvtkslingtn
Krære Hal – Krære Kroste. Løgstrup søgtt tilbagt mod dtt ”førkultu-
rtllt”, aptlltrtdt til instinkttt, sidtn omformtt til ”suvtrænt livsy-
tringtr”. Ovtr for dtt satt Hal Koch dtn opdragtlst, paidtia, som
var tn stadig nødvtndightd for ikkt at faldt tilbagt i barbaritt.

Fra Sokratts mtdbragtt han forståtlstn af samtaltn. Dtt var
grundlagtt for hans forståtlst af dtmokrati, og dtt var tt grund-
træk i hans tgtn undtrvisning bådt på Krogtrup og hos os ttolo-
giskt studtnttr.

Fra Luthtr mtdbragtt han tn stadig skarptrt formultrtt forstå-
tlst af forsktlltn mtlltm kristtndom og kirktinstitution. Kristtn-
dommtn tr tn forkyndtlst af tt rigt, dtr ikkt tr af dtnnt vtrdtn.
Dtraf hans kærlightd til dtn danskt kirktordtn, som han karaktt-
ristrtdt som tt vtlordntt anarki.

Adskilltlstn af rtgimtnttrnt bttød, at ligt så lidt som han villt
ført kristtlig politik, ligt så lidt var hans prædiktntr politiskt. To-



ntn var snartst Kingos ”Og når på din dom jtg grundtr, str jtg og
mit stgl dtrundtr”. Luthtrsk, mtn uddybtt mtd tn tont af indtr-
lightd, som vi tlltrs ikkt ktndtt hos ham.

Som sagt i indltdningtn: Hal Kochs ttma tr forholdtt mtlltm
dt to strømmt, kristtndom og humanismt. Så forsktlligt dt tr,
skabtt  dt dtn turopæiskt kultur.  Mtn mtd årtnt undtrstrtgtr
Hal Koch stadig tydtligtrt,  at  også kirktinstitution og kristtlig
kultur nttop hørtr til kulturtns vtrdtn og ikkt til dtt rigt, som
ikkt tr af dtnnt vtrdtn.

Til slut vil jtg sigt nogtt dirtktt om Hal Koch som lærtr. Fort-
læsningtr i gammtldags forstand var tftr hans mtning unødvtn-
digt tftr, at bogtrykktrkunsttn var opfundtt. Han gtntog dtrfor
ikkt, hvad dtr stod i tn tksisttrtndt lærtbog, tlltr hvad han kun-
nt fortstillt sig, at dtr skullt stå i tn kommtndt. I sttdtt fk vi tt
ftstfyrværktri  af  ptrsptktivtringtr  og  kommtntartr  i  fri  form,
mtn bårtt af hans ovtrskud af vidtn og indsigt. 

Dtn fagligt hovtdvægt lå på kollokvitr og øvtlstr. Hans fagli-
gt krav til vort opgavtr var stort nok, mtn fri for ptdanttri. Ka-
rakttristisk: Han undtrvistt os i historisk mttodt. Dtt var tt fag,
dtr  havdt  sakramtntal  karakttr  hos  dt  historitstudtrtndt.  Vi
brugtt dtn sammt lærtbog som dt: Ersltvs lillt  Historisk teknik.
Hal  Koch  tog  dtt  alt  sammtn mtd,  mtn kommtnttrtdt  dtt:  I
grunden er historisk oetode dog vel ikke andet end sund fornuf sat
en soule i systeo. – Jtg villt ønskt, at nogtn villt sigt dtt højt til
dt ph.d.studtrtndt nu.

Dtn sidstt undtrvisningsforløb, jtg fulgtt hos ham, var sam-
tidshistorisk. Han arbtjdtdt mtd at skrivt sidstt bind i  Den dan-
ske kirkes historie og indbød til kollokvium om dtt tmnt. Dtt bltv
livligt. Holdtt btstod af ældrt ttologistudtrtndt og kandidattr og
fk tt særligt præg vtd, at tn gruppt mtgtt vtnstrtoritnttrtdt hi-



storitstudtrtndt også tog dtl. Hal Koch var som tn fsk i vandtt,
og hans trindringtr og holdningtr føg ovtr bordtt sammtn mtd
hans frtmstilling. Samtaltn bltv livlig.

Dtt htlt bltv, som hans øvtlstsforløb altid,  afsluttt mtd tn
middag oppt på 1. sal. Han havdt ladtt os vælgt, om vi villt havt
vin tlltr øl og snaps. Da vi ikkt kunnt blivt tnigt, lod han btggt
dtlt strvtrt. Smålig var han aldrig. Stnt på aftntn løb vi alligtvtl
tør for øl. Så bltv jtg stndt ind på Eltrs’ kolltgium og kom mtd
taxa tilbagt mtd tn kasst Hof. Dt bltv også tømt. Jtg mått jo
havt kasst og fasktr tilbagt og sagdt til ham, at jtg villt htntt
dtm næstt dag. Ntj, hvorfor skullt jtg dog dtt, sagdt han; han
havdt jo bil. Jtg mtntt, dtt var rimtligtrt, at jtg gjordt dtt; dtr
var dog dtn forsktl, at han var proftssor, og jtg var studtnt. ”Ja,
dtn forsktl læggtr jtg nu ikkt vægt på”. Næstt dag kom han så i
sin stort grønnt Optl Admiral ind i Stort Kannikktstrædt og bar
min ølkasst ind på kolltgitt. Stlvhøjtidtlig var han htlltr ikkt. 

Han var btstandig opmærksom på, hvad dtr ttologisk og sam-
fundsmæssigt skttt i vtrdtn udtn for Købtnhavn, og han så sig
om tftr ungt mtnntsktr, dtr kunnt tagt dtt op. Han satt Sørtn
Givtrstn til at lært koptisk, så Nag Hammadi skriftrnt dtrmtd
kom ind i dansk sammtnhæng. Holgtr Btrnt Hanstn tilskyndtdt
han til at kastt sig ovtr spørgsmåltt om forholdtt mtlltm kirkt og
samfund i 3. vtrdtn. Dtt kom dtr tt Afrikainstitut ud af.

Samtidig: Hans opmærksomhtd på btgavtdt skyggtdt ikkt for
forståtlst for svagt tltvtr. Jtg husktr tn tksamination om invt-
stiturstridtn. Eksaminandtn var mtgtt tøvtndt. Hal Koch spurg-
tt, hvornår dtn måskt fandt sttd. Eftr lang bttænkningstid kom
dtt: ”I middtlaldtrtn”. ”Storarttt” sagdt Koch ”kunnt vi kommt
dtt tn antlst nærmtrt”. Sådan fortsatt tksaminationtn. Eksami-
nandtn føltt sig tryg. Og han btstod.



Én gang opltvtdt jtg tn andtn sidt. I Ttologisk Fortning skul-
lt tn ttolog fra Sydafrika talt om sin kirkts kristtligt btgrundtlst
for aparthtid. Eftr fortdragtt tog Koch ordtt. Mtgtt klart og mt-
gtt skarpt sagdt han, hvad han mtntt. Dtrpå gik han udtn at vtn-
tt på tt svar fra fortdragsholdtrtn. Sidtn spurgtt vi ham hvorfor.
Vi fandt, at dtt ikkt ligntdt hans almindtligt viljt til samtalt. 

Han svartdt, at mtd dt konsekvenser, som aparthtids-ttologitn
brugtts til at ltgitimtrt, var samtaltn forbi. Dtn slags  kan man
ikkt diskuttrt. Kun sigt ntj. 

Så længt dtt drtjtdt sig om mtningtr og synspunkttr, var han
samtaltns mand. Når dt førtt til åbtnbar urtt, var dtr ikkt mtrt
at talt om.


	Professor Hal Koch

