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Findes den? Kan der overhovedet siges noget sandt om noget, der findes i så mange former og udgaver? For nogle 

er det jo Jesus, der er sandheden (og oven i købet også vejen og livet), andre hælder mere til Muhammed, Jahve, 

Buddha eller Elvis. Og det er jo også sandt, at ungkarle altid vil være ugifte (hvad er nu det for noget sofisteri?). 

Og sandelig om det ikke i 70 år var sandt, at Pluto var en planet. Men så rakte nogle astronomer hånden i vejret 

og fandt på en ny sandhed: Pluto er nu en dværgplanet. Kan det virkelig være sandt, at vi selv bestemmer, hvad 

sandheden skal være? Både og. For der findes faktisk sande sandheder. Spørg bare april måneds løgnedetektor – 

Helge Kragh, professor i videnskabshistorie ved Aarhus Universitet. 

Helge Kragh

Professor i videnskabshistorie på Aarhus Universitet.  

Forfatteren kan kontaktes på 

helge.kragh@ivs.au.dk

Tlf.: 87 15 55 84

                                                     

”Jeg ved ikke, hvad sandhed egentlig er, men så trøster jeg mig med, 

at det gør andre nok heller ikke. Alligevel har det en central place-

ring i enhver form for videnskab.”

”Under ungdomsoprøret i 1960’erne og 1970’erne var relativisme 

populær og ideen om entydige sandheder nærmest reaktionær. Hver 

tid, hver kultur og hver klasse har sin sandhed, hed det. Og hvorfor 

skulle fysikkens verdensbillede være bedre end indianernes?”

”Det troede jeg så på, eller bildte mig ind, at jeg troede på det. Men 

kun for en kort tid. I dag er jeg endda overbevist om, at den vestlige 

naturvidenskabs lange historie viser, hvordan vores viden om natu-

ren stedse bliver mere og mere sand.” 

”Den absolutte og evige Sandhed med stort og flammende S tror jeg 

lige så lidt på, som flertallet af naturforskerne gør. Men mindre kan 

gøre det. For mig at se, er sand viden først og fremmest troværdig 

viden. Jeg er hverken fundamentalist eller relativist, når det gælder 

sandheden om naturen. Og når vi går uden for naturen – f.eks. til 

historieforskningen – er der rigelig med plads til flere sandheder.”

Tænkepauser er et samarbejde 

mellem Aarhus Universitet, 

Aarhus Universitetsforlag, DR, 

Jyllands-Posten og landets 

biblioteker. 


