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ABSTRACT: This thesis studies whether Pixar’s animation movie Coco can be 

interpreted as a thanatology with inspiration from tribal and archaic elements. In 

order to examine this problem statement, Robert Bellah’s evolution theory is used 

which includes tribal, archaic, and axial religions. Furthermore, the definitions of 

ontology by Phillippe Descolas are applied; animism, totemism, analogism, and 

Graham Harvey’s “new animism”. The thesis includes an analysis of Coco with basis 

in the mentioned theories, where the results of the analysis are mainly based on tribal 

and archaic elements but also includes aspects from axial religions. Based on this, a 

discussion is initiated comparing Coco’s thanatology with the Roman Catholicism’s 

interpretation of life after death from the perspective of three Christian American 

critic groups. The conclusion in the thesis is that Pixar’s Coco presents a thanatology 

with elements of tribal and archaic religions, as well as from axial religions. In this 

way Pixar has created a thanatology that is versatile, multi-cultural, and universal for 

all beings. 
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1. Indledning  
 

Denne opgave skrives på baggrund af min interesse inden for genren animationsfilm og 

dens måde at mediere og inddrage forskellige former for religion. Animationsfilm er 

ikke blot underholdning. De indeholder ofte også en etisk moral eller belæring. 

Animationsfilm kan oplyse om livets mange grundvilkår på en underholdende 

fremgangsmåde, for eksempel hvad der sker efter døden. På den måde ligner 

animationsfilm en myte. Animationsfilm er særligt gode til at aktivere forskellige 

religionselementer fra forskellige religionsepoker. Et eksempel på dette er den japanske 

instruktør Hayao Miyazakis animationsfilm, Spirited Away, fra 2001 med den 10-årige 

pige Chihiro. Hun bliver fanget i en anden verden bestående af japanske guder og andre 

åndelige væsener, men skal gennem filmen forsøge at komme tilbage til den virkelig 

verden (Ogihara-Schuck 2014, 1). Animationsfilm har en tendens til at skabe en 

alternativ verden til den virkelige verden. Et andet eksempel er Pixars animationsfilm 

Coco. Filmens handling finder sted under den mexicanske tradition Dia de los Muertos. 

Det er en dag, hvor de levende får besøg af deres afdøde. I løbet af filmen havner filmens 

hovedperson, Miguel Rivera, i De Dødes Land hvor han møder sine afdøde 

familiemedlemmer. Disse to animationsfilm giver et nuanceret indblik i hvordan døden 

kan opfattes. Jeg har valgt i denne opgave at fokusere på hvordan Pixars film Coco giver 

et bud på en anderledes dødsopfattelse.  

Jeg vil i opgaven undersøge om Coco kan fortolkes som en thanatologi1 med 

inspiration fra tribale og arkaiske elementer. Analysen vil tage udgangspunkt i filmen 

med begreber fra Robert Bellahs religionsevolutionsteori; tribale religioner, arkaiske 

religioner og aksiale religioner, med inddragelse af Philippe Descolas ontologi 

definitioner; animisme, totemisme og analogisme. Graham Harveys ny-animisme vil 

derudover blive introduceret i min opgave. Jeg har valgt Robert Bellahs teori, da den 

kan påpege nogle grundlæggende og videreudviklede elementer i vores 

religionsforståelse. Diskussionen vil særligt fokusere på en sammenligning af Cocos 

thanatologi i forhold til den romersk-katolske kristendoms forståelse af livet efter døden. 

 

  

 

  

 
1 Begrebet thanatologi bruges i min opgave som læren omkring døden.  
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2. Den teoretiske ramme  
 

I denne opgave vil Robert Bellahs teori om evolutionær religionshistorie danne den 

overordnet teoretiske ramme. Robert Bellahs værk Religion in Human Evolution. From 

the Paleolithic to the Axial Age fra 2011 giver ét bud på religionens historie. Det betyder 

at religionernes historier skal betragtes som en fælles historie (Lundager Jensen 2019b, 

3). Som det fremgår i titlen på Bellahs værk, er begreberne religion og evolution helt 

centrale for hans teori. Der findes mange forskellige forståelser af hvad religion er. Jeg 

benytter Clifford Geertz’s definition af religion:  

 

 (1) a system of symbols which acts to (2) establish powerful, pervasive, and long-

lasting moods and motivations in men by (3) formulating conceptions of a general 

order of existence and (4) clothing these conceptions with such an aura of factuality 

that (5) the moods and motivations seem uniquely realistic (Geertz 1973, 90). 

 

Geertz’s religionsdefinition ser religion som et system af kulturelle symboler, og hans 

religionsforståelse indikerer at der findes symboler på virkeligheden, men også 

symboler for virkeligheden (Geertz 1973, 91-94). I Geertz’s definition er det 

interessante hvad han ikke inddrager. Indirekte ligger Geertz’s definition op til at der 

ikke nødvendigvis bør være en tro på overnaturlige væsner eller en tro på guder, men at 

det kan der være (Bellah 2011, xiv). Fordelen ved at bruge Geertz’s religionsdefinition 

er at den trækker på en funktionel religionsdefinition. Denne religionsdefinition 

beskriver hvad religion gør for mennesket (Furseth & Repstad 2007, 42-43).  

Robert Bellahs teori skitserer religion som en evolutionær udvikling, og det betyder 

at religion bør ses som en kontinuerlig historie. Med dette menes at hvis der ingen fortid 

var, ville der heller ikke forekomme en fremtid. En ny eller forandret religionsform 

opstår på baggrund af en allerede eksisterende religion (Bellah 2011, x). Denne 

kontinuerlige historie gennemgår store og betydningsfulde forandringer, hvilket kan 

medføre, at nye eller forandrede religionsformer kan blomstre (Lundager Jensen 2019b, 

8). En religionsudvikling kan godt vende sig mod tidligere stadier og karaktertræk, og 

dermed kan tidligere elementer fremtræde på nye betingelser (ibid., 12). Et vigtigt 

element i Bellahs religionsteori er Nothing is ever lost, og det betyder, at religionsformer 

bygger på tidligere religionselementer og forestillinger (Bellah 2011, 13). Med 

evolutionsteori kan det være svært at skelne mellem hvornår noget er nyt, og denne 
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sondring kan tilsvarende være uklar og varierende. Overgangen fra eksisterende til nyt 

kan variere på grund af forskellige udgangspunkter.  

Jeg vil i denne opgave sondre mellem religionsformerne ud fra et ontologisk 

udgangspunkt – hvilket betyder hvordan virkelighedsopfattelsen fremtræder i 

religionen. Philippe Descola har udarbejdet fire ontologier, og jeg vil redegøre for dem 

i forlængelse af gennemgangen af Bellahs religionsfaser; tribal, arkaisk, historiske, den 

kristne reformation og moderne religion (Lundager Jensen 2019b, 13-14). Jeg vil 

benytte en anderledes opdeling af Bellahs fem religionsfaser, hvor tribale religioner er 

den tidligste, efterfulgt af arkaiske religioner, aksiale religioner, verdensreligioner og 

nutidsreligioner (ibid.). I min opgave vil der hovedsagligt være fokus på tribale, arkaiske 

og aksiale religionsformer. Ydermere vil jeg fokusere på tre ud af Descolas fire 

ontologier. Jeg har valgt ikke at fokusere på naturalisme, da denne ontologi er irrelevant 

for min opgave (Lundager Jensen 2016, 3). 

 

2.1 Tribale religioner, animisme og totemisme 

 

Med tribale religionsformer menes der små jæger- og samlersamfund der er organiseret 

uden en stat, hvor religion og det praktiske liv ikke er adskilt. Disse mange jæger-

samlersamfund har både ligheder og forskelle, og det kan derfor være svært at 

sammenligne dem. Ved at se på hvilke ontologier der har hersket i en religionsform, kan 

man få et indblik i, hvordan menneskene forholdt sig til verdenen (Lundager Jensen 

2016, 1-2). Philippe Descola har skematiseret fire forskellige ontologier, baseret på 

forholdet mellem natur og kultur (ibid.). De to første ontologier er animisme og 

totemisme, som er til stede i tribale religioner (Lundager Jensen 2019b, 15).  

I tribale religioner optræder der allerede belæringer omkring livet og dets mange 

udfordringer, og de kan forekomme gennem en myte. En myte kan f.eks. belære børn, 

unge og dem som må have glemt, hvordan man skal forholde og opføre sig i det gængse 

liv (Lundager Jensen 2019b, 16). En myte i tribale religioner kan oftest beskrives som 

værende eventyrlig, uden at kaldes eventyr, og indeholde overnaturlige magtvæsner. 

Tribale myter kan karakteriseres som oprindelighedsmyter, der bærer elementer til 

potentielle legender, sagn og arkaiske myter (Lundager Jensen 2019a, 26). I myten kan 

der optræde mirakuløse, spektakulære øjeblikke og elementer, hvori verden ikke altid er 

som den fremtræder. Forestillingen om at dyr, naturfænomener, mennesker og andre 

objekter har forskellige ydre, men at de indeni er ens, og idéen om at ’kroppen’ er en 
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slags beholder for et menneskeligt indre, er animismens kerne (Lundager Jensen 2019b, 

16). Denne beholder giver forskellige begrænsninger for det indre menneske. For 

eksempel har en bjørn mulighed for at spise, få unger og har særligt brug for vinterhi, 

mens mennesker med deres færdigheder kan kommunikere gennem det talte sprog. I og 

med at både dyret og mennesket har samme indre bliver det muligt for de to at 

kommunikere. På den måde kan dyrene belære menneskene hvordan de skal forholde 

sig til dyrene og naturen, og omvendt giver dyrene sig hen til menneskerne som føde. 

Denne form for interaktion kræver en respektfuld handling fra begge parter (ibid.). I 

animismen kan et dyr eller andre fænomener forvandle sig fra deres kropsbeholder til 

deres indre menneske. Et særligt kendetegn ved animismen er, at de ikke-menneskelige 

væsner lever i en anden fjern dimension, og denne dimension er horisontal frem for 

vertikal. Væsnerne kan interagere i denne verden, men dette vil blive betragtet som et 

spektakulært øjeblik (ibid., 19).  

Totemisme er en anden ontologi, der kan eksemplificere tribale religioner. 

Gruppeorganiseringen er anderledes end den man finder ved animisme. I totemisme er 

menneskerne opdelt i ’klaner’, hvor medlemmerne af hver klan har en fælles identitet. 

Denne fælles identitet markeres af en fælles dyreart, planteart eller en anden form for 

fysiske objekter. En sådan identitetsmarkør kaldes et totem (Lundager Jensen 2019b, 

20). Disse totemmer anses som at være hele klanens forfader eller en form for skytsånd 

(Stefánsson 2012). Klanen og totemmets essens er hvad de to har tilfælles (Lundager 

Jensen 2019b, 21).  

Animisme og totemisme er kun to ud af mange fænomener og kendetegn som kan 

illustrere tribale religioner. Eksempelvis er fænomener såsom shamanisme, rituelle 

danse, taburegler og divination med til at opridse tribale religioner. Jeg har valgt i denne 

opgave at redegøre for tribale religioner ud fra deres karakteristiske ontologier. 

 

2.2 Arkaiske religioner og analogisme  

 

De arkaiske religionsformer forekommer i de statsdannelser, som gjorde fremskridt ca. 

3000 år f.Kr., for eksempel Egypten, samt de højkulturer der blomstrede i Mellem- og 

Sydamerika, herunder Aztekerne, Mayaerne og Inkaerne. I arkaiske religioner finder 

man verdensskabende, magtfulde og himmelske guder, som hersker over menneskene 

og alt i deres skaberværk (Lundager Jensen 2019b, 23). I arkaiske religionsformer dyrker 

og lovpriser menneskene guderne. Menneskene ved at livet kan medføre sygdom, 
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hungersnød og tidlig død, men hvis menneskene lovpriser guderne i overensstemmelse 

med deres normer og regler, kan livet også medføre lykke, rigdom, frugtbarhed og 

velsignelse. Dette betyder at der er en positiv indstilling hvad angår det jordiske liv i 

arkaiske religioner (ibid.). I arkaiske religioner findes der også belæringer, eller myter, 

omkring hvordan menneskene skal forholde sig til verden, og hvorfor verden er som den 

er (Lundager Jensen 2019a, 25). Ofte kan de arkaiske myter beskrives som en fortælling 

der foregår i et ellers realistisk univers, men med et vis mirakuløs præg (ibid., 24). 

Menneskene og guderne lever sammen i en vertikal dimension, hvilket vil sige at 

guderne bor i himlen uden for menneskernes domæne, men de kan godt gribe direkte 

ind og ændre på omstændighederne. Som udgangspunkt lever guderne og menneskene i 

et stabilt forhold hvor alting er i en harmonisk orden (Lundager Jensen 2019b, 27). 

Denne harmoniske orden danner grundlag for ontologien analogisme som opererer i 

arkaiske religioner. I analogisme er grundtanken, at menneskene lever i et 

velafbalanceret kosmos, og det samme gør guderne i himlen (ibid., 27). På trods af de 

mange mangfoldigheder og forskelligheder i verden, indgår alt og alle i et velorganiseret 

kosmos. Det betyder at der lever forskellige slags mennesker, guddomme, dyr, planter, 

andre fænomener og væsener sammen. Alt i verden fremtræder i en symmetrisk, 

hierarkisk og skøn harmonisk orden (ibid.). Heri ligger der således en accept af alle 

forskelligheder og mangfoldigheder. Analogismens idé om hierarki medfører et stort 

skel mellem guddomme og mennesker. I arkaiske religioner kommer menneskene ikke 

i et himmelsk rige eller helvede efter døden, men i et dødsrige, der ofte er for alle uanset 

hvordan deres levende liv måtte have udfoldet sig (ibid., 26). Netop denne 

dødsrigsopfattelse står i kontrast til aksiale religionsformer.  

 

2.3 Aksiale religioner  

 

Robert Bellah skrev i sit værk fra 2011 at nye religionsformer opstår på baggrund af 

allerede eksisterende, og i midten af det første årtusind før vores tidsregning udsprang 

en kritisk indstilling til denne verden. Denne nye tankegang kom fra elitebevægelser, 

hvor menneskelige frontfigurer havde en gradvis varierende kritisk indstilling til det 

materielle liv. Grundforestillingerne i denne nye tankegang er ikke blot at erkende 

verden som et elendigt sted, men også hvordan man bør handle ud fra denne indsigt 

(Lundager Jensen 2019b, 30). Efter at have fået denne erkendelse er den ideelle handling 

askese. I denne sammenhæng betyder askese at man skal træne sig selv i ikke at savne 
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de menneskelige nydelser, såsom overflod af mad og seksuel omgang. Formålet med 

askese er løsrivelse fra den materielle verden, og på den måde kan man opnå frelse og 

få et evigt himmelsk liv sammen med sin Gud, ifølge kristendommen (ibid., 31).  

Til forskel fra arkaiske religioner sondrer aksiale religioner mellem hvem der 

fortjener at komme i helvede og i det himmelske rige. For eksempel den romersk-

katolske kristendom bestemmer den kristne Gud, om de troende skal forvente frelse eller 

straf og pinsel efter døden. Ifølge den katolske lære kan den troende efter døden komme 

tre forskellige steder. Har den troende været en helgen, kommer han eller hun direkte i 

det himmelske rige, da den troende ingen synder besidder og skal derfor ikke renses 

(Rasmussen & Thomassen 2002, 230). Helgener er den slags troende som har levet deres 

liv i absolut overensstemmelse med den kristne kirke, og de bliver ofte opfattet som 

Kristus’ nærmeste efterfølgere (ibid., 153). Helgener mindes og æres af de troende, og 

dette sker ofte ved deres gravsteder hvor også deres relikvier opholder sig (ibid., 154). I 

kontrast til helgener, står de mennesker som har begået dødssynder. Har mennesker ikke 

gjort bod for deres synder i levende live, ender de i helvede (ibid., 230). Den sidste 

mulighed er purgatoriet (skærsilden), der oprindeligt var en renselsestilstand, men 

senere i middelalderen blev forstået som et renselsessted (R/L)2. Den troende forbliver 

ikke i purgatoriet for evigt, og på denne måde adskiller purgatoriet sig fra helvede og 

himlen. De mennesker med retfærdige og tilgivelige synder, hvilket omfatter alle 

undtagen helgene og dem med dødssynder, kommer i purgatoriet. De skal have renset 

deres tilgivelige synder væk, og vil før eller siden komme i det himmelske rige (Bang 

1929, 250-251). De synder som kan renses i purgatoriet, er tilgivelige synder, som man 

ikke har nået at gøre bod for i det levede liv. Tiden i purgatoriet er ikke fastlagt, men 

tidslængden kan blive reduceret af gode gerninger fra de efterlevende ved hjælp af 

sjælemesser og forbønner (ibid.). På dommedag når hele verden går under, vil de døde 

genopstå i takt med verdens undergang, og de døde vil blive genforenet med deres 

legeme (Hallbäck 2011, 136-137). 

 

  

 
2 ”Skærsild” Gyldendals religionsleksikon Religion/Livsanskuelse 3. udgave, 1998 
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2.4 Ny-animisme  

 

Animisme kan formuleres på andre måder end Descola, og i Graham Harveys bog 

Animisme – Respecting the Living World formuleres det således, at animister er personer 

som erkender og anerkender at verdenen består af personer, og heriblandt er kun nogle 

med menneskelig skikkelse (Harvey 2005, xi). Harvey sondrer mellem to former for 

animisme. Den ældre tradition forstod animisme således troen på ånder, hvorimod den 

nye forståelse omhandler hvordan man skal opføre sig over for sine omgivelser og andre 

væsener (ibid.). Ny-animisme er stærkt inspireret af antropologen Ivring Hallowell og 

hans studier vedrørende indianerstammen Ojibwe i Nordamerika. Ifølge Ojibwerne er 

verden fuld af personer, men kun nogle har menneskelige træk. Personhed dækker over 

en overordnet bred kategori, heraf kan alle væsener inddeles i subkategorier, f.eks. 

findes der ’menneskepersoner’, ’bjørnepersoner’ og ’plantepersoner’. Disse forskellige 

personheder er selvstændige væsner, som interagerer med hinanden på en respektfuld 

måde (ibid., 18). Det vil sige at ny-animisme omfatter både menneskelige skikkelser og 

’andet-end-menneskelig-personhed’, hvori begge besidder personhed (ibid.). Ligeledes 

kan man sige, at ny-animisme omhandler den bekymring og forundring omkring ens 

handling over for de mange andre subkategorier der findes (Harvey 2005, xi). Dette 

indebærer blandt andet læren om at handle respektfuld over for dem som fortjener 

respekt. Det er en nødvendighed at menneskene får denne viden, da den ikke er medfødt 

(ibid., 18) 

 

2.5 Delkonklusion og begrebsliggørelse 

 
Jeg vil i denne opgave benytte tribale, arkaiske og aksiale religionsformer fra Robert 

Bellahs evolutionsteori, og adskille dem ud fra et ontologisk perspektiv. Jeg gør brug af 

animisme, totemisme og analogisme i forlængelse af Philippe Descolas definitioner. 

Animisme ifølge Descola forstås ved at alle væsner har et indre menneske. Dette 

adskiller sig fra Graham Harveys begreb om ny-animisme, hvor alle væsner er personer, 

men kun nogle har menneskelige træk. I min opgave vil animisme være en syntese af 

både Descolas og Harveys definition af animisme. Disse definitioner har både ligheder 

i form af en belæring om respektfuld handling overfor sine omgivelser og medvæsner, 

men også forskelle. Jeg anvender analogisme i overensstemmelse med Descolas begreb, 

da Harvey ikke skelner mellem animisme og analogisme i sin forståelse.  
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3. Analyse af Pixars animationsfilm Coco  
 

Jeg vil i denne opgave strukturere analysen ud fra Bellahs evolutionsteori, ligesom i 

gennemgangen af opgavens teorier. Jeg vil starte med at identificere karakteristika fra 

tribale religioner, animisme, totemisme og ny-animisme. Efterfølgende vil jeg fokusere 

på elementer fra arkaiske religioner og analogisme. Til sidst vil jeg se på karakteristika 

fra aksiale religionsformer. Forinden min analyse vil jeg redegøre for Dia de los 

Muertos, efterfulgt af et referat af filmens handling. I min analyse vil jeg referere til 

filmens scener ved at skrive hvem der taler eller udfører en handling, efterfulgt af et 

minut interval, for eksempel ’(Miguel, 1-2)’ eller ’(Héctor, 1.32-33)’. Ydermere vil jeg 

henvise til bilag hvis det virtuelle af min pointe bør understreges. Jeg har valgt at referere 

på det oprindelige sprog, for at sikre at ordene ikke mister deres betydning i 

oversættelsen fra engelsk til dansk.  

 

3.1 Dia de los Muertos  

 

Det er et universelt vilkår at mennesker skal dø. Gennem historien har der været mange 

forestillinger om hvad der sker efter døden. I stort set hver eneste kultur findes der 

forskellige forestillinger om hvad der sker med den afdøde efter døden, samt hvordan 

de afdøde bør mindes og huskes (Høiris, Otto & Rolsted 2014, 9).  

En karakteristisk måde at forholde sig til de afdøde på kan observeres ved Mexicos 

største højtid Dia de los Muertos, og på dansk De Dødes Dag (Martinez de la Cruz & 

Rolsted 2014, 57). Denne særlige højtid finder sted de sidste par dage i oktober og starten 

af november i Mexico. Denne specielle højtid minder om den katolske tradition 

Allehelgensdag og Allesjælesdag som markerer dagene hvor man husker og beder for 

de afdødes sjæle, som er på vej ind i purgatoriet (ibid., 57). Efter den spanske invasion, 

i starten af 1500 tallet, blev mexikanerne katolikker, og de blev dermed underlagt den 

romersk-katolske kristendom. De fleste mexikaner er stadig katolikker i dag, men de 

katolske elementer er blandet sammen med den traditionelle aztekiske religion (R/L)3. 

De Dødes Dag er et synkretistisk mix af katolske overbevisninger og en folkelig 

tradition, som handler om at vise de afdøde respekt og ære dem (Marchi 2006, 263). I 

den mexicanske folkelige tradition er afstanden mellem de levende og de døde mindre, 

sammenlignet med den katolske højtid. De døde kommer på besøg ved de levende, og 

 
3 ”Latinamerikansk religion” Gyldendals religionsleksikon Religion/Livsanskuelse 3. udgave, 1998 
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dette er et glædeligt møde både for de levende og de døde (Martinez de la Cruz & 

Rolsted 2014, 57). Denne højtid bliver fejret på forskellige måder i dele af landet og i 

resten af verden. Dog er det karakteristisk for højtiden at man pynter de dødes gravsteder 

med lys, blomster og gaver (Marchi 2006, 263). Det er ikke kun de afdødes gravsteder 

der pyntes, men også de levendes hjem pyntes med blomster, måltider og musik 

(Martinez de la Cruz & Rolsted 2014, 61). I hjemmene sættes der husalter op med 

billeder af de afdøde til formål for at ære dem. De afdøde kan ikke komme på besøg hvis 

ikke deres billeder er på husalteret. Disse former for husaltre kaldes ofrendas (Marchi 

2006, 263). Alle forberedelserne er til ære for de afdøde, og alt udføres ifølge deres 

præferencer (Martinez de la Cruz & Rolsted 2014, 61). Forventningerne og humøret er 

højt både ved de levende og de døde denne dag, for kun på De Dødes Dag kan begge 

parter blive genforenet, og familien kan samles (ibid., 59).  

 

3.2 Referat af filmen Coco  

 

Pixars animationsfilm Coco fra 2017, instrueret af Lee Unkrich og Adrian Molina, finder 

sted i Mexico under den traditionelle højtid De Dødes Dag. Her møder man familien 

Rivera, og heriblandt den 12-årige Miguel som er hovedpersonen i filmen. Miguel vil 

gerne være musiker, men fordi at Miguels tipoldemor Imelda Rivera og hendes datter 

Coco blev efterladt af Imeldas musikalske mand, er alt musik bandlyst i familien.  

Under forberedelserne til De Dødes Dag ødelægger Miguel et billede af hans oldemor 

Coco og hendes forældre som står på husalteret. Miguel opdager et halvt ødelagt billede 

af Cocos far som holder den berømte Ernesto de la Cruz’s guitar, og Miguel konkluderer 

at de la Cruz må være hans tipoldefar. Miguel stjæler efterfølgende de la Cruz’s guitar. 

Så snart at Miguel stjæler den magiske guitar, opholder han sig ikke længere i de 

levendes verden. Tværtimod så befinder han sig blandt de besøgende døde som er 

omvandrende skelletter. Miguel møder sine afdøde forfædre, og de vælger at tage 

Miguel med tilbage til Miguels tipoldemor Imelda, som befinder sig i De Dødes Land. 

I De Dødes Land er Imelda ikke begejstret for at se Miguel, og familien finder ud af, at 

hvis Miguel ikke kommer tilbage til de levendes verden inden solopgang, forbliver han 

fanget i De Dødes Land. Den eneste måde hvorpå Miguel kan komme tilbage til de 

levendes verden, er ved at han skal modtage en velsignelse fra et familiemedlem. Hans 

tipoldemor kræver at Miguel skal opgive musik for altid for at modtage hendes og resten 

af familiens velsignelse, og her begynder Miguels jagt på Ernesto de la Cruz i De Dødes 
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Land. Under sin søgen møder Miguel Héctor, som engang har spillet med de la Cruz. 

De to indgår en kontrakt; Miguel skal tage Héctors billede med tilbage til de levendes 

verden, så Héctor kan besøge sin datter på De Dødes Dag. Til gengæld vil Héctor hjælpe 

Miguel med at finde de la Cruz. Miguel opdager at Héctors billede passer til det ødelagte 

billede Miguel har, og sandheden kommer frem. Héctor er Miguels ægte tipoldefar, og 

de la Cruz har dræbt Héctor og stjålet hans sange. De la Cruz vil ikke lade Héctor og 

Miguel slippe af sted, fordi de kender sandheden. De to undslipper, men under flugten 

taber Miguel Héctors billede. Lige inden solopgang begynder Héctor at forsvinde, da i 

de levendes verden begynder Miguels oldemor Coco at glemme mindet om Héctor. 

Samtidig skal Miguel tilbage inden solopgangen, ellers er han fanget i De Dødes Land 

for evigt. Miguels tipoldemor Imelda velsigner Miguel, denne gang uden betingelser, og 

Miguel bliver sendt tilbage til de levendes verden.  

I de levendes verden forsøger Miguel at få Coco til at huske Héctor ved at spille en 

sang, hun og hendes far spillede da han var levende. Dette får Coco til at huske sin far 

Héctor, og hun tager et billede frem af Héctor som kommer på husalteret. Filmen slutter 

med at Miguel og hans musik bliver accepteret af både den levende del og den døde del 

af Rivera familien. I De Dødes Land er familien samlet, og hele familien kan sammen 

besøge de levende på De Dødes Dag (Unkrich & Molina 2017).  

 

3.3 Tribale; animistisk, totemistisk og ny-animistiske elementer i Coco  

 

De afdødes fortællinger på De Dødes Dag er helt centrale. Det er meget vigtigt at deres 

historier og billeder videregives, genfortælles og opretholdes. Hvert år på De Dødes Dag 

genfortælles familien Riveras historie. Miguel siger, ”But my family still tells her story 

every year on Día de los Muertos” (Miguel, 3-4). Familien Rivera genfortæller historien 

om Miguels tipoldemor Imelda, som kan karakteriseres som familiens matriark, og 

hvorfor musik er bandlyst i familien. Børn og andre som måtte have glemt, skal have 

historierne fortalt, for denne viden er ikke medfødt. Disse fortællinger kan karakteriseres 

som en form for tribal belæring, da de er med til at fortælle hvordan man skal forholde 

og opføre sig. Idéen omkring at de afdøde og deres livshistorier bør mindes og æres 

understreges i Miguel og hans lillesøsters samtale. Miguel siger, “These aren’t just old 

pictures, they’re our family…and they’re counting on us to remember them” (Miguel, 

1.33-34). Hvis de afdødes historier ikke genfortælles, og deres billeder ikke kommer på 
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familiens husalter, dør de døde den endelige død. Dette er et element jeg kommer ind på 

senere i min analyse.  

Denne ene dag om året kan den døde del af familien Rivera besøge den levende del. 

De Dødes Land og de levendes verden fremstår parallelt. Begge parters dimension bliver 

sammenfiltret på De Dødes Dag. De to dimensioner lægger sig horisontalt under 

højtiden. Normalt er De Dødes Land og de levendes dimension vertikalt, da De Dødes 

Land er fjernt fra de levendes verden. Denne horisontale dimension som forekommer på 

De Dødes Dag er et tribalt kendetegn. Det kan illustreres ved at Miguel bliver fanget i 

de dødes dimension, men stadig opholder sig i de levendes verden. Miguel kan se de 

levende, men de levende kan ikke se eller røre Miguel. Begge parter kan alligevel 

opholde sig i den samme verden (bilag 1a & 1b, s. 25).  

Miguel følger med sine afdøde over en magisk eventyrlig blomsterbro som forbinder 

de levendes verden og De Dødes Land (bilag 2, s. 25). I De Dødes Land flyver 

fabellignende dyr rundt (bilag 3, s. 26). De kaldes alebrijes, og er traditionelle magiske 

fabeldyr bestående af forskellige dyreelementer, for eksempel en tigerkrop med vinger 

og vædderhorn (bilag 4a & 4b, s. 26). Disse spirit guides4 fungerer som åndevæsner der 

hjælper og guider sjælene, hvori deres funktion kan siges at ligne et totemdyrs, på grund 

af begge fænomeners vejledende og beskyttende funktion (Miguels onkel Julio, 25-26). 

De farverige spirit guides kan karakteriseres som mystiske og magtfulde væsner som 

kan indtage mange forskellige former (38-39). Gennem filmen er der en uvished 

omkring Miguels hund, Dante, og om Dante er en magisk spirit guide eller ej. Flere 

gange illustreres Dante som en almindelig hund fra de levendes verden, men Miguel 

udbryder på et tidspunkt i glæde, ”Dante! You knew he was my Papá Héctor the whole 

time! You are a real spirit guide” (Miguel, 1.15-16). Så snart Miguel indser at Dante 

potentielt ikke er en almindelig hund, forvandler Dante sig til en farverig alebrijes med 

krop som en hund og vinger som en fugl (bilag 5a & 5b, s. 27). Dette eksempel kan 

fortolkes sådan at Dante ikke er en almindelig hund, ej heller i de levendes verden, men 

at der findes forskellige magtfulde og overnaturlige væsner både i de levendes verden 

og i De Dødes Land. Endnu et eksempel på dette argument illustreres ved at Dante og 

tipoldemor Imeldas spirit guide kan bevæge sig mellem de to verdener, og indtage form 

og karakter varierende af hvilken verden de befinder sig i (bilag 6a & 6b, s. 28). 

 
4 Jeg benytter engelske ord spirit guide fremfor en dansk oversættelse. I en 

dansk oversættelse bliver spirit guide til åndevæsen. På den måde mister fabeldyret sin guidende og 

hjælpende funktion. 
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Yderligere kan både de levende og de døde kæle for og se disse to spirit guides, når de 

befinder sig i de levendes verden (1.35-36). Forestillingen om at der findes forskellige 

væsner i verden, kan argumenteres for både at være et tribalt, animistisk, ny-animistisk 

og analogistisk element.  

Dantes forvandling kan argumenteres for at være et animistisk element, da idéen om 

at dyr og mennesker kan forvandle sig hører til animisme. Det bør dog påpeges at Dante 

ikke har et indre menneske, som animisme ellers lægger vægt på, men forvandlingens 

elementet har animistiske betoning.  

Der kan observeres ny-animisme i Coco. I ny-animisme findes der menneskelige og 

overnaturlige skikkelser som har personhed. De afdøde kan karakteriseres som havende 

personhed, da de bør behandles med respekt. Formålet med De Dødes Dag er at ære og 

vise respekt for sine afdøde. De levende respekterer deres afdøde ved at lave madretter, 

drikkevarer og give andre former for gaver (bilag 7, s. 29). Denne æresform viser respekt 

for de afdøde i familien Rivera, og de levende byder dem velkommen og glæder sig til 

deres besøg. Argumentet kan illustreres når Miguels mor siger, ”(…) We don’t want 

their spirits to get lost. We want them to come and enjoy all the food and drinks on the 

ofrenda” (Miguels mor, 14-15). I ny-animisme er den respektfulde handling mod andre 

væsner helt central. Respekt og ære kan siges at kendetegne forholdet mellem den 

levende og den døde del af familien Rivera.  

 

Mødet mellem de døde og de levende er et mirakuløst og punktuelt øjeblik, også selvom 

de levende ikke kan se de døde. Dermed kan man tolke at sammenkomsten på De Dødes 

Dag mellem de levende og de døde er et element inspireret fra tribale religioner. 

 

3.4 Arkaiske; analogistiske elementer i Coco 

 

Coco kan ikke blot karakteriseres som en film med tribale kendetegn, der kan også 

argumenteres for at være arkaiske og analogistiske elementer i Coco. Et af stederne hvor 

den analogistisk ontologi viser sig er på familien Riveras husalter (bilag 8, s. 29). Et 

analogistisk kendetegn er symmetri, skønhed og hierarki. Skønheden på husalteret 

kommer til udtryk i form af de mange farver, blomster og lys. Husalteret hos familien 

Rivera består af billeder af deres afdøde, placeret i en symmetrisk trekant. Husalteret er 

organiseret med Miguels tipoldemor Imeldas billede øverst, og efterfulgt af de øvrige 

familiemedlemmers billeder, som er placeret ned langs siderne af trekanten. Imelda 
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fremstilles som familiens ophavskvinde. Hun har samlet familien og har startet den 

måde hvorpå familien bør leve deres liv. Billedernes placering illustrerer det 

analogistiske kendetegn om hierarki, hvor Imelda er det øverste familiemedlem og hvor 

de andre familiemedlemmer placeres som øvrige familiemedlemmer. Dette argument 

kan understreges ved at de øvrige afdøde familiemedlemmer vil spørge Imelda til råds 

om hvordan Miguel kommer tilbage til de levendes verden, ”We need Mamá Imelda. 

She’ll know how to fix this” (Miguels onkel Julio, 23-24).  

Gennem filmen sker der en gradvis erkendelse af at der findes forskellige væsener i 

verden. Første gang er da Miguel oplever De Dødes Land, og Miguel og hans tante 

Victoria har en dialog, ”This isn’t a dream then. You’re all really out there” (Miguel, 

25-26), ”You thought we werent’t?” (Miguels tante Victoria, 25-26), “Well I don’t 

know. I thought it might’ve been one of those made up things that adults tell kids” 

(Miguel, 25-26). Senere indser Miguel at Dante ikke blot er en almindelig hund, men at 

han er en spirit guide som kan opholde sig både i de levendes verden og i De Dødes 

Land (Miguel, 1.15-16). Ydermere kan gæstfriheden som de levende yder til de afdøde 

på De Dødes Dag illustrere en form for begejstring og overbevisning, som kan indikere 

at de levende tror på og accepterer de mange forskellige væsener. Disse argumenter kan 

understrege den accept og harmonisk orden der hersker i analogisme, hvor verden består 

af både levende, døde og fabeldyr.  

Hunden Dante er en speciel hund med specielle evner. Navnet Dante og Dantes evne 

til at rejse mellem forskellige verdener, kan siges at være en reference til Dante 

Alighieris digterværk Den guddommelige komedie, som handler om hvordan jeg-

fortælleren, Dante Alighieris selv, kan vandre gennem de tre katolske dødsrum; helvede, 

purgatoriet og paradis (Meyer 2009, 29). På samme måde som Dante i digtene kan 

hunden Dante rejse mellem forskellige verdener; de levendes verden og De Dødes Land. 

I Coco bliver forskellige referencer kombineret, for eksempel Dante, som er en hund 

med fabellignende udseende og evner, men som også kan analyseres til at være en 

reference til et digterværk som handler om en rejse gennem de katolske 

dødsrumsopfattelser. En sammenligning af De Dødes Land og den katolske 

dødsrumsopfattelse er et element jeg vil betone i min opgaves diskussion afsnit.  

Til forskel fra den katolske dødsrumsopfattelse er De Dødes Land et dødsrige for 

alle, og der sondres ikke mellem hvem der har været gode eller onde mennesker i det 

levende liv. Familien Rivera fremstår som almindelige gode mennesker, og alligevel 

opholder de sig i De Dødes Land sammen med morderen Ernesto de la Cruz (1.4-8). De 
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la Cruz får endnu mere berømmelse i De Dødes Land, og han får så mange gaver under 

De Dødes Dag, at han ikke ved hvad han skal gøre med alle disse, ”All of this came 

from my amazing fans in the Land of Living. They leave me more offerings than I know 

what to do with!” (Ernesto de la Cruz, 1.2-3). I Coco samles alle de døde i ét dødsrige, 

hvilket er særkende ved arkaiske religioner. Alligevel fremstår dødsriget i Coco mere 

farverigt og glædeligt, sammenlignet med dødsriget i for eksempel græsk religion, hvor 

Hades afbilledes som et mørkt sted. I Hades er der ingen sol, men blot smerte, sorg og 

utilfredshed (Od XI, 132-133). De døde i Hades er væsener uden bevidsthed og 

ulegemlig adfærd (ibid., 141). Sådan illustreres dødsriget og de døde ikke i Coco. Her 

spiller, danser og ler de døde med masser af farverige udsmykninger (bilag 9a & 9b, s. 

30). ’Livet’ som død i De Dødes Land illustreres ved at være et ’liv’ med glæde, latter 

og idéen om at være sammen med ens familie, samt mulighed for at besøge de levende 

på De Dødes Dag. Alt i alt kan ’livet’ som død i De Dødes Land anses som et glædeligt 

’liv’ uden bekymringer (42-43, 47-48, 58-59). Dette er dog kun en mulighed hvis de 

levende husker og videregiver de dødes livshistorier, og hvis de dødes billeder kommer 

på et husalter. Hvis dette ikke opretholdes, dør den døde ’den endelig død’: 

 

 ”He’s been forgotten. When there’s no one left in the living world who remembers 

you… you disappear from this world. We call it the final death” (Héctor, 46-47), 

“Where did he go?” (Miguel, 46-47), “No one knows” (Héctor, 46-47), “But I’ve 

met him. I could remember him when I go back!” (Miguel, 46-47), “No, it doesen’t 

work like that, chamaco. Our memories, they have to be passed down by those who 

knew us in life… in the stories they tell about us. But there’s no one left alive to 

pass down Cheech’s stories. Hey, it happens to everyone eventually” (Héctor, 46-

47). 

 

Denne dialog mellem Miguel og Héctor beskriver den proces som den døde gennemgår. 

Når der ikke er flere levende der husker én, bliver den døde glemt og falmer. Den døde 

dør ’den endelig død’ (bilag 10a & 10b, s. 31). Af den grund er det vigtigt at de levende 

husker og minder de døde på De Dødes Dag, for når den levende selv skal dø en dag, er 

der en chance for at de to kan genforenes i De Dødes Land. Vedligeholdelsen af 

fortællingerne om de døde og De Dødes Dag udgør en form for arkaisk mytologi. 

Fortællingerne og begivenheden er med til at danne et grundlag for forholdet mellem de 

døde og de levende, både i det levende liv og i De Dødes Land. Dette kan kategoriseres 
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som en myte af arkaisk og tribal karakter, da der fortælles om et grundlæggende vilkår, 

og hvordan både de levende og døde bør forholde sig til dette.  

Det interessante ved dødslæren i Coco er at døden ’skubbes’ ud i fremtiden. ’Den 

endelige død’ kommer til at ske på et tidspunkt, men ikke med det samme. Den levende 

og den dødes forhold fortsætter selvom døden indtræffer, men på betingelse af at den 

dødes minde opretholdes af den levende. Dette kan illustreres i ovenstående dialog 

mellem Héctor og Miguel (46-47). Hermed fremstilles livsvilkåret, døden, som noget 

der ligger langt ude i fremtiden, og som ikke gør ondt på den døde eller den levende.  

 

3.5 Aksiale religioner  

 

Selvom Coco hovedsagligt har flest tribale og arkaiske elementer, kan der også 

observeres aksiale kendetegn. Figuren Ernesto de la Cruz har gennem sit liv opnået stor 

succes med sin musik, og til ære for ham står der flere portrætter af ham rundt i de 

levendes landsby (6-7, 13-14). Han kan betragtes som en slags helgen, da han æres og 

mindes af de levende. Han får samtidig et helt mausoleum for sig selv (bilag 11a & 11b, 

s. 32). De la Cruz’s guitar kan opfattes som et relikvie, der hænger ved hans gravsted. 

Ydermere er guitaren et relikvie, da den er bindeledet mellem de levendes verden og De 

Dødes Land. Miguel spiller én tone på guitaren, og herefter befinder han sig ikke 

længere kun i de levendes verden (bilag 11c, s. 32). De la Cruz er ikke den eneste 

reference til den katolske helgenkultur. Byen familien Rivera bor i hedder Santa Cecilia. 

I den romersk-katolske kristendom er Santa Cecilia en jomfru og martyr, som led en 

pinefuld død på grund af at hun havde viet sin jomfruelighed til Gud. Hun er helgen for 

musikerne, fordi legenden beretter om, at hun sang sine sange til Gud (Nielsen 1900, 

574-575). I Coco er musikken helt central både for Miguel, familien Rivera og de la 

Cruz. Bynavnet omfatter et vigtigt og centralt emne for filmen, nemlig musik.  

Til at starte med er der ingen retfærdighedsdom i dødsriget, og de la Cruz ’lever’ i 

De Dødes Land i overflod af gaver fra de levende. Selvom de la Cruz har slået Héctor 

ihjel opholder han sig sammen med de andre døde. Efter at sandheden kommer frem, at 

de la Cruz har slået Héctor ihjel, bliver de la Cruz fordømt af sine fans i De Dødes Land. 

I filmen får man ikke et entydigt svar på om de la Cruz dør ’den endelig død’ til sidst, 

selvom han ender med at blive knust under en klokke (1.26-28). Alligevel får de la Cruz 

sin dom til sidst, og retfærdigheden sker fyldest, da de la Cruz ikke blot bliver fornægtet 

af sine fans i De Dødes Land, men også i de levendes verden (1.26-27, 1.33-34, bilag 
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12, s. 33). Dette er et kendetegn for aksiale religioner hvor de som fortjener at blive 

straffet vil blive det, og især hvis de har begået dødssynder som de ikke har gjort bod 

for inden de døde. 

4. Diskussion  
 

I ovenstående analyse har jeg set på hvordan Coco kan bruges som en belæring om 

døden hvor to centrale pointer fremtræder. For det første belæres der om forholdet 

mellem de døde og de levende. De døde er vigtige familiemedlemmer selvom de er døde. 

For det andet så lever de døde videre selvom de er døde og ikke længere er fysisk til 

stede i de levendes verden. De døde lever videre i et lykkeligt og glædeligt dødsrige med 

alle deres andre familiemedlemmer, og de døde kan komme på besøg hos de levende på 

De Dødes Dag. Ydermere fremstilles døden, som et grundlæggende vilkår, der ’skubbes’ 

ud i fremtiden. ’Den endelig død’ er smertefri for den døde. Denne dødslære indeholder 

blandt andet eventyrlige fabeldyr som optræder i tribale religioner, samt en analogistisk 

ontologi hvor alle mangfoldigheder er accepteret, og er en del af begge verdener. Coco 

har inddraget elementer på tværs af religionsformer, og dannet en underholdende og 

multikulturel thanatologi. Det kan dermed diskuteres at Coco kan bruges som en 

alternativ thanatologi til at forklare hvad der sker med ens afdøde efter døden. 

Da Coco udkom i 2017 mødte den stor modstand fra amerikanske kristne anmeldere, 

som blandt andet mente at Coco intet havde med kristendommen og religion at gøre, og 

blot var en hedensk udlægning af dødsforestillingen. En af de kristne anmeldergrupper 

er PluggedIn, som har mere end en million besøgende hver måned på deres hjemmeside. 

Deres anmeldelse MOVIE REVIEW af Adam R. Holz fastslår at Cocos trossystem 

bygger på en aztekisk teologi, og intet andet (Holz). PluggedIn påpeger at der intet 

retfærdighedsprincip er i Coco, og at de mennesker som har begået dødsynder i deres 

levende liv, ’nyder’ deres efterliv i De Dødes Land. Ydermere kritiserer de Coco for 

netop at have undladt spørgsmålet omkring Guds tilstedeværelse efter døden. De 

konkluderer at Coco er baseret på et hedensk verdenssyn som står i stærk konflikt til den 

kristne trosforestilling (ibid.). 

PluggedIn er ikke den eneste kristne amerikanske gruppe, som forholder sig kritisk 

til Coco. Den katolske gruppe Women of Grace, med deres 44.813 følgere på deres 

Facebook side, er heller ikke begejstret for Pixars animationsfilm. Titlen i deres 

anmeldelse lyder ligeledes Pixar’s ”Coco” Promotes Pagan Beliefs (Brinkmann 2017). 

De betoner hvordan Pixar har lavet en film som fejrer hedenskab. Ydermere skriver de 
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i deres anmeldelse, at filmen ikke indeholder den kristne forestilling om liv og død. De 

påpeger at det eneste tidspunkt hvor kristne forestillinger fremtræder, er når et skelet 

siger ”Santa Maria” og en anden karakter slår korsets tegn. Alt andet i filmen er baseret 

på et hedensk verdenssyn som intet har med kristendommen at gøre (ibid.).  

Endnu en kritiker er Movieguide® som anmelder film fra et kristent synspunkt. 

Deres anmeldelse Coco. Love and Support your Family er blevet delt indtil videre 313 

gange. De pointerer at Pixar ikke viser efterlivet som værende opdelt af en himmel og 

et helvede, men i stedet for en sær og mareridtsagtig verden. Ydermere stiller de 

spørgsmålstegn ved forestillingen om at de levende har legitimitet til at kontrollere 

efterlivet for de døde. De problematiserer, at hvis dette er korrekt så er Jesus Kristus’ 

ofring på korset meningsløst, hvilket i den grad vil stride imod den traditionelle 

udlægning af kristendommen.  

Alle tre anmeldelser påpeger at der er meget lidt, hvis ikke intet, kristeligt i Coco. De 

betoner hvordan Coco primært er præget af hedenske overbevisninger som ikke kan 

sammenlignes med den kristne lære, som ellers opererer i Mexico. Selvom Pixars 

udlægning af døden tegner et mere farverigt og fortrøstningsfuldt billede af døden, 

sammenlignet med den romersk-katolske kristendom, hvad angår helvede og 

purgatoriet, så er der ikke desto mindre kristne træk ved dødsforestillingen i Coco. Der 

er blandt andet de ovenstående elementer jeg har analyseret i afsnittet 3.5 Aksiale 

religioner, hvor helgenreferencer kan observeres, men det er ikke blot der hvor 

kristendommen kommer til udtryk.  

I Coco har den døde to slags død. Den første er når den fysiske krop dør, og den døde 

ender med sin personlighed, knogler og sjæl i De Dødes Land. Når den dødes minder 

ikke længere videregives af de levende, vil den døde dø ’den endelig død’. Denne død 

illustrerer den anden død. Dette vil ske på et tidspunkt for alle, men det skubbes ud i 

fremtiden. I denne thanatologi er der således to stadier for den døde. Samme tendens ses 

i den romersk-katolske kristendom, hvor den døde, som besidder tilgivelige synder, først 

skal gennem purgatoriet for at blive renset, for derefter at indgå i det himmelske rige 

(Bang 1929, 250). I begge thanatologier er der to stadier for de døde, og i begge 

thanatologier vil det sidste stadie komme før eller siden. I Coco vil den døde dø ’den 

endelig død’, og i den romersk-katolske kristendom vil den troende træde ud af 

purgatoriet og ind i det himmelske rige.  
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Et andet lighedspunkt er forholdet mellem den levende og den døde i begge 

thanatologier. I Coco er den levende aktivt med til at opretholde den dødes ’levetid’ i 

De Dødes Land, så at de ikke dør ’den endelig død’ for tidligt. De døde må forholde sig 

passivt til denne handling. På samme måde er de levende i den katolske thanatologi 

aktivt med til at reducere de dødes tid i purgatoriet, for at de hurtigere kan komme i det 

himmelske rige. De døde er uden indflydelse til at bestemme deres tid i purgatoriet 

(Bang 1929, 250-251). I begge tilfælde kan de levende ’kontrollere’ hvor længe de døde 

skal opholde sig i det første stadie af deres død. De levende forholder sig derfor som de 

aktive, mens de døde må forblive de passive. En forskel på de to er, at i Coco forsøger 

de levende at forlænge de dødes ophold i De Dødes Land, mens i den kristne forsøger 

de levende at reducere de dødes tid i purgatoriet. Endnu en forskel på de to former for 

thanatologier, som også nogle af de amerikanske kristne anmeldere påpeger, er 

forestillingen om at når den døde er på vej mod det andet stadie, så vil den døde blive 

forenet med Gud. Dette er ikke et element som Pixar lægger vægt på, men som i den 

grad er essentielt for kristendommen. I dette kriterium adskiller de to thanatologier sig. 

Ydermere er der i Coco ingen forestilling om Jesus Kristus. Ved ikke at inddrage en 

bestemt Gud eller konkrete religionselementer, henvender thanatologien sig til flertallet 

og inddrager alle mennesker, og på denne måde udelukker thanatologien ingen 

religioner. Processen for de to dødsforestillinger kan argumenteres for at være ens, da 

der hersker visse lighedspunkter i begge to thanatologier.  

 

Denne sammenblanding af forskellige religionsformer, påviser Robert Bellahs pointe 

Nothing is ever lost: Elementer af tidligere religioner vil fremtræde i nye religioner. 

Evolutionselementet i Bellahs værk ser religionens historie som en kontinuerlig historie, 

og dermed vil nutidige religionsformer automatisk trække på tidligere. Det kan fortolkes 

således at Pixars thanatologi er inspireret af tidligere religionsformer, herunder tribale, 

arkaiske og aksiale. Pixar danner en thanatologi inspireret af forskellige religionsformer, 

og placerer dem i en nutidig moderne animationsfilm med fokus på at belære om døden. 

Det kan dermed tyde på at Pixar skaber en mangfoldig, multikulturel og alsidig 

thanatologi.  
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5. Konklusion  
 

På baggrund af denne opgave bliver det tydeligt, at animationsfilm benytter og inddrager 

elementer fra forskellige religionsepoker. Ved brug af Robert Bellahs 

religionsevolutionsteori og Harvey Grahams begreb om ny-animisme har jeg kunne 

påpege, at Pixar har benyttet elementer fra tribale og arkaiske religioner i deres 

fremstilling af Coco. For hvilket var mit udgangspunkt for denne opgave. Jeg har 

foruden dette også fundet at der gøres brug af aksiale elementer. De tribale elementer 

kommer blandt andet til udtryk ved den glædelige genforening mellem de levende og de 

døde på De Dødes Dag. Denne ene dag om året kan den levende og den døde del af en 

familie mødes, og øjeblikket er mirakuløst og punktuelt. De arkaiske inspireret 

elementer illustreres i fortælleringerne omkring de døde, og forklaringerne på hvordan 

forholdet bør være imellem de levende og de døde. I forlængelse heraf bidrager 

diskussionen af Cocos thanatologi sammenlignet med den romersk-katolske 

kristendoms udlægning af livet efter døden, til en forståelse af hvordan der på trods af 

en analyse primært bestående af tribale og arkaiske elementer, ikke desto mindre også 

hersker en del aksiale. Dette er på trods af at en del amerikanske kristne anmeldergrupper 

mener at Coco intet har noget med kristendommen at gøre. Det kan altså derfor tyde på 

at Coco kan fortolkes som en thanatologi inspireret af både tribale og arkaiske elementer, 

men også med aksiale. Pixar skaber en universel, multikulturel og alsidig thanatologi 

med plads til mangfoldigheder, som er bygget på og inspireret af adskillige 

religionsepoker. I fremtidige undersøgelser ville det være interessant og relevant at se, 

hvordan andre kristne anmeldergrupper i verden forholder sig til Coco sammenlignet 

med kristendom. Grundet denne opgaves omfang var dette ikke muligt.  
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