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Teologi og videnskab Peter Kemp Hent PDF Den teologiske debat i Danmark var i midten af 1970‘erne
præget af diskussionen omkring professor Ole Jensens 1976-disputats, som af nogle opponenter berømmedes

højt, mens andre, bl.a. dr. theol. Peter Kemp, kritiserede den skarpt.

I "Teologi og videnskab" fremlægger Peter Kemp sine synspunkter. Bogen bringer i udvidet form selve
oppositionsindlægget og diskuterer desuden Wilhelm Herrmanns teologi, som den fremlægges i "Religionen",
der også er hovedtemaet for Ole Jensens afhandling. Peter Kemp benytter lejligheden til en overvejelse over

teologiens videnskabelighed i nutidig sammenhæng og slutter med en kritisk vurdering af Ole Jensens
naturteologi.

Den danske teolog og filosof Peter Kemp (f. 1937) var fra 2001-2007 professor i filosofi ved Danmarks
Pædagogiske Universitet, og fra 2007 har han været tilknyttet Aarhus Universitet som professor emeritus.
Peter Kemp har, siden han blev lektor i filosofi ved Københavns Universitet i 1972, særligt beskæftiget sig
med moderne fransk filosofi og har i høj grad bidraget til at introducere de franske filosoffer i Danmark. Han

har desuden været filosofianmelder ved Politiken i årene fra 1971 til 1991.
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