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NYT BLOD 

Redaktionen på TOTEM byder velkommen til forårets nummer, der 

denne gang er blevet færdigredigeret af helt nye folk. Vi har således i 

TOTEM i dette semester budt velkommen til Majken Rasmussen og 

Susanne Øllgaard, men desværre også sagt farvel både til Rasmus 

Pinnerup og Tina Nielsen. 

Nye folk, nye opgaver. Også i dette nummer, hvor vi præsenterer et 

eksempel på en ny opgaveform inden for Fri Opgave, nemlig synopsen. 

Synopsen er et skriftligt oplæg, udformet på baggrund af deltagelse i en 

øvelse, i dette tilfælde �Islamisk modernisme i diskursanalytisk 

perspektiv�. Synopsen er ikke en færdig opgave i sig selv, men derimod 

et skriftligt grundlag for den mundtlige prøve. Derfor er den meget 

anderledes i forhold til de andre opgaver. 

De andre opgaver i dette nummer er alle velkendte opgaveformer. For 

de studerendes skyld, der skal til skriftlig eksamen her til sommer, har 

vi valgt at bringe et så bredt udvalg som muligt af de relevante 

opgaveformer. Så gå endelig ombord i opgaverne. Det er stadig 

TOTEMs mål, at opgaverne skal inspirere og samtidig vejlede 

studerende i, hvordan man skriver en god opgave.  

 

Held og lykke med eksamen og glædeligt forår! 

Redaktionen   
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ENUMA ELISH 

- TEOLOGI OG ANTROPOLOGI 

Anne Johansen 

 

Indledning 

Opgaven vil falde i to dele med en række underinddelinger. I del 1, den 

kommenterende gennemgang af teksten, vil jeg først forsøge at placere 

teksten Enuma Elish i en historisk og religiøs kontekst og give en kort 

karakteristik af den kildemæssige sammenhæng, som teksten kan 

placeres i. Herefter vil jeg fokusere på en gennemgang af selve teksten 

med henblik på en genrebestemmelse, på tekstens formål og ikke 

mindst på centrale fænomener, som vil forekomme i teksten. Sluttelig 

vil jeg ved hjælp af en parafrasering påpege, hvor i teksten de vigtigste 

fænomener og begreber kommer til syne, og hvilken betydning de har i 

teksten. I opgavens første del vil der være lagt særlig vægt på den 

parallelitet og spejling, der er mellem menneskenes liv på jorden og 

gudernes liv i himlen. Forholdet mikro-/makrokosmos er derfor 

fundamentalt. 

I del 2, diskussionen af forholdet mellem teologi og antropologi, vil 

jeg igen lægge vægt på spejlingen mellem himmel og jord. Dette gøres 

ved hjælp af Durkheims teori om religion/samfund og William Padens 
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artikel �Gods�. Enuma Elish bruges som eksempel, desuden perspektive-

res der til nytårsritualet Kongen i kulten. 

 

Tekstgennemgang af myten Enuma Elish 

Enuma Elish kan karakteriseres som en af de vigtigste skriftlige kilder i 

mesopotamisk religion. Den menes at være skrevet i ét stykke og er 

siden hen forblevet uændret, idet der kun er fundet en udgave 

(Westenholz 1997, 174). Enuma Elish består af syv tavler, hvoraf denne 

tekstgennemgang kun vil beskæftige sig med tavle VI. En præcis 

datering af teksten er vanskelig. Sandsynligt er det dog, at den er fra 

perioden 1600�1400 fvt. (ibid., 174)1. Her manifesterede Babylon sin 

politiske magt ved hjælp af en række erobringer af dele af 

Mesopotamien (Jensen m.fl. 2003, 85). Da Marduk betragtedes som 

Babylons bygud, steg guden i gudehierarkiet parallelt med Babylons 

politiske magt. Sammenhængen mellem myten og Babylons magt må 

derfor ikke overses. 

Genremæssigt kan Enuma Elish beskrives som et skabelsesepos, der 

rummer de tre autoritative symbolske systemer; kosmologi, teologi og 

antropologi. Forud for tavle VI beskrives bl.a., hvordan den øverste gud, 

                                       
1 Teksten kan være ældre, idet den indeholder oldbabylonske træk; der hentydes her til det oldbabylonske 

Anzû epos, med hvilket Enuma Elish har store lighedstræk. 
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Babylons gud Marduk kæmper mod og skaber verden ud af kaosuhyret 

Tiamat. Tavle VI indeholder primært to �logier�. Den er antropologisk 

orienteret, idet vi hører om menneskets skabelse (antropogoni) og 

pligter; samtidig er den teologisk orienteret, idet gudernes placering, 

pligter og indbyrdes forhold beskrives. Mesopotamisk religion er en 

synkretistisk religion, hvilket resulterer i et polyteistisk gudepantheon. 

Når det drejer sig om gudernes eget forhold til hinanden i denne del af 

teksten, får man ikke desto mindre indtrykket af en form for monolatri, 

hvor de resterende guder tilbeder Marduk som deres konge (l.99�100). 

Gudernes indbyrdes forhold, med Marduk som øverste gud, viser sig at 

spejle det mellemmenneskelige forhold på jorden, hvor kongen står 

øverst i hierarkiet. Ved hjælp af beskrivelsen af gudernes hierarki får 

man altså et billede af den måde, livet på jorden bør indrettes: �Lad ham 

gøre et spejlbillede på jorden af alt det, han har gjort i himmelen� (l.112). 

I forlængelse af denne pointe er det vigtigt at understrege, i hvilken 

kultisk sammenhæng og med hvilket formål Enuma Elish har været 

brugt. Enuma Elish er blevet reciteret ved den årlige, babylonske 

nytårsfest, Akitu-festen, og synes derfor at henvende sig til alle, der 

deltager ved denne lejlighed. Akitu-festen indebar både en procession til 

Marduks tempel, herunder en række ritualer og et festmåltid 

(Westenholz 1997, 185). Nytårsfesten er et kalenderritual, der, udover at 

etablere eller genetablere forholdet mellem byguden, i dette tilfælde 



 8

Marduk, og byens folk, også reaktualiserer skabelsen og verdensor-

denens oprindelse og vedbliven. Når Enuma Elish reciteres, genskabes 

det mytiske idealsamfund og Marduks storhed ligeledes (Jensen m.fl. 

2003, 85-87). 

Jeg vil nu præsentere en række af de mest fremtrædende 

fænomener, som findes i teksten, hvorefter jeg placerer og kommenterer 

dem i parafraseringen af teksten. Der er tre overordnede fænomener, 

som præger Enuma Elish, tavle VI; den første er antropologien, med en 

særlig vægt på menneskenes skabelse (antropogoni), herunder hvordan 

mennesket skabes og formålet med menneskene. Den næste er 

teologien, her især den hierarkiske orden blandt guderne og gudernes 

taksigelse til Marduk. Sidst men ikke mindst er kultindstiftelsen 

omkring Marduk, der startes af guderne og siden føres over til 

mennesket, et meget centralt fænomen. Under disse tre 

hovedfænomener vil jeg nævne fænomenerne tempel/tempelpligt, axis 

mundi, festmåltid, skæbne, besværgelse, offer og mikro-/makrokosmos. 

 

Parafrasering af teksten 

L.1-10: Teologi/antropologi. Marduks idé til mennesket. Trods 

beskrivelsen af mennesket som et �underværk� (l.2) skal menneskene 

ikke være ophøjet som guderne. Deres formål bliver derimod at 
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overtage gudernes møje, så guderne �kan hvile�. Her giver myten altså 

en ætiologisk forklaring på, hvorfor mennesket på jorden skal arbejde. 

L.11-30: Teologi. Gudeforsamling. Guden Ea vil hjælpe Marduk med at 

skabe mennesket. Det fastslås, at en af guderne må ofres, så mennesket 

kan skabes (l.13-14). Man vælger Kingu, mage til kaosvæsenet Tiamat, 

der begge havde været med til at stifte ufred mod Marduk og de andre 

guder og dermed truet kosmos. Det er således tydeligt, at synderen ikke 

kan gå straffri, men må bøde for sin ugerning. 

L.31-36: Antropogoni. Mennesket skabes. Selve antropogonien. 

Mennesket skabes af Kingus blod2, der lige som et offerdyr får skåret 

blodkar over, så blodet kan rende fra, og mennesket skabes. Ved en 

gentagelse understreges menneskets formål, nemlig at det skal overtage 

gudernes arbejde (l.34-36). 

L.37-44: Teologi. Guderne ordnes. Marduk bosætter 300 guder i himlen 

og 300 på jorden grundet spejlingen mellem himmel og jord (l.42-43). 

L.45-60: Teologi/kultindstiftelse. Taksigelse, tempel og Babylon. Som tak 

for at guderne nu ikke længere skal arbejde, bygger de et tempel til 

Marduk og indstifter som følge heraf en kult omkring Marduk. Marduk 

omtaler templet Esangil som �Babylon� (l.57). Det må igen ses i et 

                                       
2 Denne antropogoni har store lighedspunkter med en anden babylonsk myte kaldet Atrahasis, hvor 

antropologien spiller en særlig stor rolle. I Atrahasis skabes mennesket også af blod, men desuden også af ler. 

Formålet er endnu engang, at det skal overtage gudernes arbejde. 
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mikro-/makrokosmisk forhold, hvor Marduks tempel i byen er 

menneskets samlingspunkt, mens selve byen Babylon fungerer som 

tempel for guderne. Babylon bliver axis mundi, et forbindelsesled 

mellem de to verdener. 

L.61-71: Teologi/kultindstiftelse. Indretning af gudernes bolig. Et jordisk 

(Esangil) og himmelsk (Esharra) tempel bygges. Begge fungerer som 

steder, hvor de hellige guder manifesterer sig. 

L.72-75: Teologi/kultindstiftelse. Festmåltid. Måltidet er almindeligt 

kendt som en del af religiøse ritualer. Her holdes festen hos guderne, 

hvilket på jorden afspejles i nytårsfesten. 

L.76-91: Teologi. Taksigelse og skæbne. Guderne takker endnu engang. 

Indførelse af skæbneguder. Skæbnen (shimtu) er et centralt fænomen i 

mesopotamisk religion, der primært dækker over de principper eller 

love, som verden er indrettet efter. Skæbnerne stadfæstes årligt ved 

Akitu-festen (Westenholz 1997, 193). Buen, der sættes på himlen (l.90), 

kan hentyde til et stjernebillede. Astrologi spillede også en stor rolle i 

religionen som en form for divination, hvor guderne, uden specifik 

modtager, kunne have indflydelse på hændelser på jorden (Malefijt 

1989, 217). 

L.92-100: Teologi. Marduk hædres. Marduk gøres til konge over 

guderne, han lovsynges, og de sværger ved olie og vand (normalt brugt 

ved varsling) at ære Marduk (l.98). 
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L.101-111: Teologi/antropologi/kultindstiftelse. Marduk og mikro-

/makrokosmos. Marduk som hyrde for det mesopotamiske folk (l.107). 

Han må ikke glemmes. Indstiftelse af offerkult (l.109) såvel som 

tempelpligt blandt menneskene. 

L.111: Teologi/antropologi. Mikro-/makrokosmos. Den tydelige sam-

menhæng mellem gerningerne foretaget i himlen og på jorden. 

 

Diskussion af forholdet mellem teologi og antropologi 

I min gennemgang af teksten ovenfor har jeg flere gange pointeret 

forholdet mellem himmel og jord og understreget den spejling, der er 

mellem disse i myten. Det udtrykker med andre ord, hvad jeg har 

benævnt som forholdet mellem mikro-/makrokosmos. Jeg har desuden 

peget på vigtige fænomener som antropologi, teologi og kultstiftelse. 

Med disse fire fænomener in mente vil jeg nu bevæge mig over til en 

diskussion af forholdet mellem antropologi og teologi. 

Til at belyse diskussionen vil jeg inddrage den franske sociolog 

Émile Durkheim (1858-1917). Hos Durkheim er samfund og religion 

uadskilleligt forbundet. I den forbindelse bruger han begrebet 

�kollektive bevidstheder�, der er de forestillinger, som samfundet skaber 

sin virkelighedsopfattelse ved hjælp af. Det gør, at der skabes en fælles 

identitet, som er stærkere end individets. Virkeligheden skabes derfor i 

og af samfundet med det formål at opretholde samfundets idealer, 
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normer m.v. Det betyder ifølge Durkheim, at samfundet, når det 

opretholder og tilbeder sine idealer, i virkeligheden opretholder og 

tilbeder sine egne forestillinger og dermed sig selv. På denne måde 

bliver religionen både et samfundsfænomen, samtidig med at 

samfundet er et religiøst fænomen (Sinding Jensen 2003, 132-133). 

Denne tese, mener jeg, bliver altafgørende, når man skal forstå forholdet 

mellem mikro-/makrokosmos eller mellem antropologi og teologi i 

Enuma Elish. I myten ses gudernes livsførelse som den ideelle livsførelse, 

og især Marduks handlekraft og magt ophøjes, så han til sidst betragtes 

som gudernes konge. Grundet mytens gentagne påmindelse om at det 

gode, der skabes i himlen, også skal skabes på jorden, betyder det, at 

gudernes hierarkiske orden også kan findes på jorden med kongen som 

leder. Ved hjælp af myten legitimeres både kongens position og 

samfundets struktur, og begge faktorer kan endda betragtes som ideelt 

og religiøst funderet. En anden vigtig indgangsvinkel i forhold til 

Durkheims tese er at fokusere på byen Babylon i stedet for kongen. 

Marduk betragtes som Babylons lokale bygud. Ved at tilbede Marduk 

og lade hans tempel Esangil være lig med Babylon ophøjes Babylon til at 

være kongen over de andre byer. Babylons magt på den politiske scene 

kan altså ses metaforisk og bliver endnu engang legitimeret i selve 

myten. Det udtrykkes yderligere ved, at Marduk er antropomorft 

beskrevet og derved menneskelig og nærværende. Han regerer over de 
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andre guder, hvor størstedelen er beskrevet som abstrakte guder, kaldet 

Igigi og Anunnaki i selve myten. Dette kan ses som et forhold mellem 

center og periferi. Babylon, antropomorft beskrevet i form af Marduk og 

derved genkendeligt for samfundet, er centeret, hvorimod de abstrakte 

guder kan udgøre periferien, de byer og landområder, som Babylon på 

daværende tidspunkt forsøgte at indtage. Således bliver Babylon som by 

et religiøst centrum, en axis mundi, i kraft af at fungere som Marduks 

tempel og by. Forholdet mellem antropologi og teologi kan altså med 

baggrund i Durkheim ses som et spørgsmål om en religiøs, mytologisk 

legitimering og tilbedelse af samfundet selv. 

Forholdet mellem antropologi og teologi kan naturligvis også 

anskues på andre måder, og i den forbindelse vil jeg inddrage William 

Padens kapitel 6 �Gods� i bogen Religious Worlds (1994). Som supplement 

til Paden vil jeg perspektivere til det babylonske nytårsritual Kongen i 

kulten (GRT. 2.3) (Alster m.fl. 2002, 29), der ligesom Enuma Elish er et 

væsentligt religiøst bidrag ved den ovenfornævnte Akitu-fest. I Kongen i 

kulten er kongens rolle helt central, ikke mindst fordi han i særlig grad 

er forbindelsesleddet mellem samfundet og guderne, mere præcist 

Marduk. Under ritualet fratages kongen sin værdighed. Dette sker bl.a. 

gennem fysisk afstraffelse og ved at fratage ham hans værdighedstegn, 

som placeres foran en statue af Marduk. Hermed underkaster kongen 

sig Marduk og ærer byen Babylon. Denne del af ritualet ophæver de 
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normale regler og hierarkier og pointerer antistruktur. Først når kongen 

genindsættes, dvs. når hans bøn til Marduk er hørt, og hans 

værdighedstegn tilbageleveres, vendes der tilbage til de normale 

strukturer. 

Ifølge Paden er et forhold mellem guder og mennesker, dvs. mellem 

det teologiske og antropologiske, karakteriseret ved en bilateral 

struktur, et do-ut-des forhold (Paden 1994, 124). Mennesket kan både 

henvende sig til guderne f.eks. ved bøn, ofring, soning og gennem 

ritualer, samtidig med at guderne kan henvende sig til mennesket f.eks. 

gennem visioner, ved mirakuløse eller numinøse hændelser eller ved at 

opretholde kosmos. Forholdet mellem guder og mennesker kan altså 

udtrykkes som et kommunikationsforhold. Det kan illustreres i følgende 

skema3: 

 

Den 2. verden / gudernes verden / 

helligt 

Forudsætning 

Kommunikationsrum Kommunikation 

Den 1. verden / menneskets 

verden / profant 

Konsekvens 

 

                                       
3 Der henvises til undervisningen i rel. his. 7/9 � 2004 ved J.P. Schjødt. 
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Kommunikationsrummet er mediatorrummet mellem guderne (i 

dette tilfælde Marduk) og menneskene, og det er i dette rum, at 

mennesket kan hive sig op, delvist adskille sig fra sin egen verden og få 

en erfaring af det hellige, dvs. det guddommelige. Det er netop, hvad 

der sker i ritualet Kongen i kulten. Kongen placeres i 

kommunikationsrummet. Det skal forstås både fysisk og psykisk. Fysisk 

i kraft af at kongen befinder sig i Marduks tempel foran en statue af 

guden. Psykisk idet han rives ud af sin normale ophøjede position i 

menneskets verden og må se sig ydmyget. På denne måde er 

ophævelsen af de normale regler et vigtigt led i 

kommunikationsrummet og kommunikationsfasen (hos Turner og 

Schjødt kaldt �liminalfasen�). Kongen henvender sig til Marduk gennem 

en slags �antibekendelse�, der bekræfter, at kongen ikke har forbrudt sig 

mod Marduks kult eller mod Babylon (GRT. p.30). Divinationen 

(Marduks svar) leveres gennem en præst, der skal slå kongen; græder 

kongen, er Marduk gunstigt stemt, gør han det ikke, er guden vred 

(GRT. p.30). Det interessante ved dette forløb er, at kongen og dermed 

samfundet og mennesket er afhængig at et svar fra �den anden verden�, 

før antistrukturen kan ophæves. Det er med andre ord forudsætninger i 

den anden verden, der gennem kommunikationsrummet forårsager 

konsekvenser i menneskets verden. Netop derfor bliver det vigtigt for 

kongen, at Marduk er gunstigt stemt; kongens politiske magt, Babylons 
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sejre og dermed kongens skæbne er afhængig af Marduks velvilje. Af 

samme grund skal kulten omkring Marduk og menneskets tempelpligt 

derfor plejes i overensstemmelse med det billede, Marduk satte for 

menneskene i myten Enuma Elish. Paden konkluderer yderligere i 

�Gods�, at guder hører til bestemte områder eller byer (�worlds�), hvor de 

er særligt knyttet til de samfund, der lever inden for disse distrikter 

(Paden 1994, 125-126). Når kongen gennem ydmygelsesritualet bøjer sig 

for Marduk, er det derfor meget sandsynligt, at det er et spørgsmål om 

at gøre sig fortjent til gudens velsignelse på et lokalt niveau. Man kan 

dermed forestille sig, at det kosmos, der ønskes genoprettet hvert år ved 

Akitu-festen, især gælder inden for samfundet selv, lige så vel som 

kongens årlige genindsættelse er et spørgsmål om at bevare den sociale 

position og Babylons politiske magt og få Marduks velsignelse hertil. Set 

i dette lys er der stor overensstemmelse mellem Durkheims teori om 

religion/samfund og Padens ide om, at forholdet mellem antropologi og 

teologi er et kommunikativt do-ut-des forhold, hvor det bekræftes, at 

�Gods go with their worlds� (ibid., 125-126), uanset om de er en 

menneskelig kreation eller ej. 

Konklusion 

Betragter man alverdens religioner, der både har eksisteret og stadig 

eksisterer, synes forholdet mellem antropologi og teologi at udgøre et 

implicit fundament i alle. Måden, hvorpå forholdet tolkes, kan derimod 
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variere. I min gennemgang af Enuma Elish har der været lagt vægt på, at 

mikrokosmos var en spejling af makrokosmos, således at man ved hjælp 

af myten kunne legitimere det daværende babylonske samfund, 

kongens position og samfundets struktur. Gudehierarkiet med Babylons 

bygud Marduk som øverste gud har altså været brugt som forbillede og 

samtidig givet en ætiologisk forklaring på, hvordan og hvorfor 

mennesket er blevet skabt. Ligeledes har der været en tæt forbindelse 

mellem Babylons politiske førerposition og Marduks placering som 

øverste gud. I Enuma Elish forklares der, hvordan kulten omkring 

Marduk er opstået, og hvordan den skal foregå, så han kan velsigne det 

babylonske samfund. 

Forbindelsen mellem samfund og religionen har jeg gjort rede for i 

2. del af opgaven, hvor forholdet mellem antropologi og teologi er 

diskuteret. Med Durkheim i ryggen har jeg argumenteret for, at det 

babylonske samfund, idet det opretholder og tilbeder sine idealer 

(Marduk og gudeverdenen), i virkeligheden opretholder og tilbeder sine 

egne forestillinger og dermed sig selv � Marduk som førergud har været 

et billede på Babylon som førende politiske magt. 

Også i min inddragelse af Paden ses sammenhængen mellem gud 

og lokalitet, hvilket kommer til udtryk i det babylonske nytårsritual 

Kongen i kulten. Både hos Paden og i Kongen i kulten er forholdet mellem 

antropologi og teologi udtrykt som en direkte kommunikation mellem 
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gud og menneske. Der er derfor ingen tvivl om, at dette ritual har været 

af stor betydning, idet man med stor sandsynlighed har troet på, at den 

rette underdanighed og pleje af kulten har resulteret i velsignelse fra 

guden. 
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IKKE-EKSISTERENDE FÆLLESSKABER? 

Mads Kjær Larsen   

 

Indledning 

At sætte spørgsmålstegn ved de religiøse fællesskabers fortsatte 

relevans i mødet med det moderne er en af de væsentlige diskussioner 

for religionssociologien. Moderniteten har tilsyneladende medført en ny 

situation, hvor det er individets subjektive religionsopfattelse, der sætter 

dagsordenen.  

Artiklen �Kilder til et ikke-eksisterende fællesskab� af Peter B. 

Andersen og Rie Wellendorf Riis postulerer, at de klassiske typologier 

vedrørende religiøs tilknytning formentlig har spillet fallit. I forlængelse 

heraf vil jeg undersøge moderne forskeres anvendelse af mere 

tidssvarende typologier i forsøget på at definere moderne religion. 

Denne indgangsvinkel kan fungere som en nøgle til at forstå det 

religiøse fællesskabs ændrede vilkår. Jeg vil derfor gennem tekstanalyse 

og efterfølgende diskussion undersøge, hvorvidt religiøs identitet i en 

moderne kontekst knytter sig primært til individet, eller om 

fællesskabet stadig spiller en betydningsfuld rolle. 

Til at belyse disse emner vil jeg primært benytte mig af Heelas, 

Stark & Bainbridge samt Aldridge. Men allerførst vil jeg give en 

indledende karakteristik af begrebet modernitet. 
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Modernitet og religion 

Visse pejlemærker i historien bruges gerne som skillelinje for 

indvarslingen af en ny tidsalder. Det er nu en gang lettest at binde 

historien sammen ved hjælp af en række epokegørende begivenheder, 

der kan fungere som præcise punktnedslag for en ny tids komme. 

Modernitetens indvarsling knyttes ofte til 1776, året for den 

amerikanske uafhængighedserklæring, eller 1789, året for den franske 

revolution. Naturligvis kan man indvende, at moderniteten ikke blev en 

realitet fra den ene dag til den anden, og at disse årstal blot er resultatet 

af bagkloge historikeres forsøg på at reducere en kompleks, historisk 

virkelighed. Videnskabeligt hersker der nok en vis konsensus om en 

tidsmæssig placering af begrebet. Indholdsmæssigt kan modernitetens 

tyngde eller dybde begribes på flere planer kendetegnet ved: 

1. De samfundsstrukturelle forandringer moderniteten har ført med 

sig, bl.a. socialt og økonomisk. 

2. Et vidtgående bevidsthedsskred hos samfundets individer, dvs. en 

ændret verdensopfattelse. 

En række underbegreber kan dog præcisere, hvad moderniteten 

indeholder og refererer til. Visse begreber går igen som en slags rød 

tråd, når forskellige forskere giver deres bud på, hvad der definerer 

moderniteten. Lambert har samlet en række af disse, fx rationalisering, 
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individualisering, pluralisme, sekularisering, globalisering og 

differentiering (Lambert 1999). Jeg finder det vigtigt at understrege 

differentieringsaspektet, da det i alt væsentligt formår at udtrykke den 

opsplitning eller inddeling, samfundet og dets institutioner har 

undergået på et socialt, politisk, kulturelt og religiøst plan. 

Manglen på en overordnet, meningsgivende ramme for samfundets 

individer kommer da naturligt til udtryk i de religiøse forestillinger, 

som traditionelt var båret oppe af en række absolutte sandheder, der 

ikke blev anfægtet. Det er den enkeltes egen søgen efter mening uden 

om fastlåste hierarkier, der langt hen ad vejen definerer det moderne 

menneskes forhold til det religiøse. I dette opgør med traditionel 

religion ligger også et opgør med religion som en aktivitet oplevet via et 

fællesskab af troende, og det er bl.a. den tankegang, som jeg vil vende 

tilbage til i tekstanalysen. 

Det er for en meningsfuld diskussion af moderniteten nødvendigt at 

inddrage den betragtning, at mange sociologer i dag forfægter det 

standpunkt, at vi befinder os i en senmoderne eller ligefrem 

postmoderne tidsalder. Lyotards udsagn om �de store fortællingers død� 

er i sig selv sigende, og hvis denne opfattelse er sand, er det klart, at en 

sådan udvikling har store konsekvenser, ikke mindst for religionen. 
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Tekstanalyse 

I artiklen �Kilder til et ikke-eksisterende fællesskab� refererer Peter B. 

Andersen og Rie Wellendorf Riis til de fremtrædende 

religionssociologer Bryan Wilson og Roy Wallis´ intensive forskning 

vedrørende Scientology og dens medlemmer. Wilson og Wallis når 

samme konklusion, nemlig at grundet en strengt individuel 

frelsesforståelse og det faktum, at den enkelte scientolog befinder sig på 

sit eget erkendelsesniveau, er graden af fællesskab inden for kirken 

nærmest ikke-eksisterende. Wallis betoner, at det isolerede individ er  

� ... drawn into no collective communion but rather into an atomized 

mass�, og i den forstand sammenligner han bevægelsen med politiske 

partier og multinationale selskaber, altså sekulære organisationer. 

Wilson konkluderer, at bevægelsen �� conforms to the concept of a 

privatized religion which relies hardly at all on communal expression or 

community activity� (Andersen og Riis 2002). 

Riis og Andersens kritik af de to herrers konklusioner understøttes 

af empiriske data, der påviser, at scientologer i endog meget høj grad 

føler sig tæt knyttet til fællesskabet inden for bevægelsen og i øvrigt har 

en klar tendens til at segregere sig socialt, hvad angår valg af venner, 

ægtefælle osv. En anden og mere fundamental kritik drejer sig om den 

metodiske og typologiske indgangsvinkel, Wallis og Wilson har benyttet 

sig af. Wilsons brug af begrebet kirke i klar forlængelse af den klassiske 
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idealtype, jf. Webers kirke-sekt dikotomi, er problematisk i en moderne 

kontekst, ligesom han vælger at klassificere Scientology som en kirke, 

blot fordi bevægelsen selv kalder sig det! Andersen og Riis påpeger, at 

denne rigide brug af begreber er hæmmende for en reel forståelse af 

Scientology �på organisationens egne præmisser�. Det er forkert at 

undersøge betydningen af fællesskabet �ud fra en idealtype om, hvad 

en kirke er� (Andersen og Riis 2002). 

Problemet er altså, at ikke bare religiøse fællesskaber, men også de 

begreber, vi benytter for at beskrive dem, er under konstant forandring 

og ikke er tjent med per definition at blive beskrevet ud fra 

utidssvarende typologier. Som Aldridge slår fast: �New Age religiosity 

has thrown existing categories of analysis into question� (Aldridge 2000, 

55). 

Diskussion af typologier 

Forsøget på at typologisere Scientlogy illustrerer meget godt problemet 

med forvirring omkring brugen af begreber. Udviklingen fra 

dianetikken til scientologien, �fra den personlige udvikling til den 

åndelige frigørelse�, som Andersen og Riis så rammende formulerer det 

(Andersen og Riis 2002), mener Wallis er en udvikling fra kult til sekt. 

Dette vil for Wallis sige, at bevægelsen stadig er afvigende i forhold til 

samfundet, men at den har udviklet sig fra at være �epistemologically 

individualst�, hvilket kendetegner kulten, til at blive �epistemologically 
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authoritarian� (Aldridge 2000, 42-43). Wallis har desuden udviklet tre 

idealtyper for nyreligiøse bevægelser, hvor han anskuer dem ud fra 

deres forhold til det omgivende samfund, nemlig �world-rejecting�, 

�world-accomodating� og �world-affirming� (Aldridge 2000, 46-52). 

Scientology placeres i den forbindelse naturligt i den sidste gruppe, da 

den jo optimistisk fokuserer på menneskets eget potentiale, 

selvrealisering osv. Nu er problemet jo bare, at Wallis også kalder 

bevægelsen for en sekt, som er �epistemologically authoritarian�, og som 

Aldridge konkluderer, ud fra Wallis� egne idealtyper, vil sådanne 

grupper falde sammen med typen af �world-rejecting movements� 

(Aldridge 2000, 47). Hverken Aldridge eller Wallis selv påpeger dette 

misforhold, hvilket er med til at svække de opstillede typologier. 

Stark & Bainbridge bruger også Scientology som eksempel for deres 

typologi, der beskæftiger sig med graden af engagement i kulter. De 

arbejder således med �audience cults�, �client cults� og �cult movements�. 

Det får dem til at konkludere, at Scientology har bevæget sig fra en 

�client cult� til en decideret �cult movement�, hvor de formaliserede 

metoder og absolutistiske dogmer har medført en stigende spænding i 

forhold til det omgivende samfund, hvilket er et typisk sideprodukt af 

den nævnte udvikling (Stark og Bainbridge 1985, 34-35). Stark & 

Bainbridge�s typologi er desuden interessant, fordi den peger mod en 

tendens til at betragte det religiøse tilhørsforhold ud fra individet og 
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dets personlige engagement i forhold til det righoldige udbud af religiøs 

art, der karakteriserer moderniteten. Dette er en anskuelsesvinkel 

Heelas i og for sig benytter i sin fuldendte form i sin beskrivelse af tre 

niveauer af tilknytning til �new religious movements�, nemlig �casual 

partimer�, �serious parttimer� og �fully engaged� (Aldridge 2000, 207-

208). Her er definitionen helt og holdent bestemt ud fra individet og 

ikke ud fra en forhåndskonstatering af, hvorledes et religiøst fællesskab 

tager sig ud. 

Lad os derfor foreløbig konkludere, at brugen af typologier er med 

til både at forsyne iagttageren med et vist overblik, men også kan 

begrænse en i at forstå en problemstillings sammensatte karakter. 

Scientology definerer sig selv som værende en kirke, Wallis kalder den 

for en sekt, Stark & Bainbridge kalder den en �cult movement�, mens 

andre formentlig ville benytte det mere værdineutrale �new religious 

movement�. Dermed skulle forvirringen være total! 

Riis og Andersen påviser i det konkrete eksempel det problematiske 

ved den klassiske kirke-sekt dikotomi i mødet med moderne religion. I 

dette tilfælde overser både Wallis og Wilson, at der måske rent faktisk 

eksisterer et tæt fællesskab inden for Scientology; det foregår bare på 

andre præmisser og vilkår end oplevet i en traditionel, (kristen) kirkelig 

kontekst. Denne konstatering belyser, at ideen om det religiøse 

fællesskab er blevet markant udfordret i nyere tid, hvilket Stark & 
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Bainbridge samt Heelas� mere individorienterede typologier 

demonstrerer. 
 

Individ og fællesskab i moderne religion 

Disse velansete religionssociologers forsøg på at placere de moderne 

religiøse bevægelser i en klar kontekst viser sig altså temmelig 

besværlig, for hvem har ret, og hvem har uret? Moderniteten er i sin 

essens en udfordring for enhver religionssociologisk typologi. Jeg mener 

alligevel, man kan konstatere en tendens blandt de førende 

religionssociologer til at anskue religiøsitet som et individuelt eller 

privatiseret fænomen. Dermed ikke nødvendigvis sagt, at fællesskabet 

har udspillet sin rolle som en meningsbærende faktor for det enkelte 

menneske. Der er adskillige gode grunde til at understrege dets 

betydning også i en (sen)moderne sammenhæng. Pointen er bare, at 

entydige svar kan være fristende at bruge som modeller på 

virkeligheden, men at det måske snarere er de flertydige svar, der for 

alvor viser os det sande billede. 

I dag vil det store flertal af religionsforskere formentlig mene, at 

Durkheims klassiske værker udtrykker en noget reduktionistisk tilgang 

til religion; således hans ensidige fokusering på fællesskabet som bærer 

af den religiøse identitet og som betingelse for sammenhængskraften i et 

samfund. 
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Stark & Bainbridge står som hovedrepræsentanter for det såkaldte 

nye paradigme inden for religionssociologien, som frem for alt er et 

frontalangreb på de mange sekulariseringsteorier, der har domineret 

forskningen siden 1960�erne. De to forskere advokerer for brugen af 

metodologisk individualisme, dvs. en mikrosociologisk tilgang, hvor 

bestræbelsen er at fokusere de sociologiske forklaringer i retning af 

individet og dets religiøse aktivitet. Mennesket har til alle tider haft og 

har stadig et konstant religiøst potentiale. I dag er individet tillige aktivt 

søgende i sin religiøsitet, da udbuddet er større og mere varieret, og 

individet selv kan vælge frit og rationelt mellem de forskellige tilbud på 

det religiøse marked. Valgfriheden og det mangfoldige udbud får 

religionen til at minde om enhver anden vare, der tilbydes i den 

moderne forbrugskultur. Individet kan afveje for og imod, sætte 

udgifter over for belønning, og mennesket vil være tilbøjelig til at 

investere tid, energi (og penge), da en eventuel frelse/mening/-

selvrealisering er rigelig belønning. Som det hedder hos Aldridge: �The 

unfaithful always lose whereas the faithful stand at least a chance of 

winning� (Aldridge 2000, 97). Da megen fokus i moderne religion, og 

specifikt inden for New Age, ligger i individets forsøg på at realisere sit 

fulde potentiale og måske endda opfatte det guddommelige som en 

iboende energi eller livskraft i mennesket, vil det religiøse udtryk ændre 

karakter. Individets selvrealisering får mere vægt end traditionelle 
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dogmer, og set i det lys er det klart, at fællesskabet som legitimerende 

ramme for religionen har trangere kår. Hvis ideen om det religiøse 

marked holder stik, er det blot med til at konfirmere individets 

suveræne status som forbruger og som herre i eget hus. 

Heelas fastholder også fokus på individet i sin behandling af religion i 

moderniteten. Han er inde på, at moderne religiøsitet nærmest er som et 

spejl på moderniteten, da den både imødekommer menneskets frygt og 

forventninger til den accelererende kultur. Moderne religion, i skikkelse 

af New Age, har en bred appel i og med, at den er 

 

associated with both the uncertainties and certainties of modernity, 

the New Age itself providing something new � thereby breaking 

with modernity � whilst at the same time sharing, indeed 

exemplifying a number of those values and assumptions to be 

found in the mainstream (Heelas 1996, 137). 

  

New Age formår altså både at appellere til mennesker, der føler sig 

hjemme i forbrugskulturen, og til dem der føler lede ved det 

kapitalistiske system. At fællesskabet som motivationsfaktor for 

religiøse valg er trådt i baggrunden pointeres i den betragtning, at de 

selv samme mennesker, der i 1960�erne var en del af den fremherskende 

modkultur, hvor idealet netop var troen på forandring via fællesskabet, 
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idag har internaliseret dette ideal. Som Heelas bramfrit udtrykker det: 

�If one cannot change corrupt society, at least one can change oneself� 

(Heelas 1996, 142). 

Problemet, som både Heelas og Stark & Bainbridge anerkender, er 

disse søgende individers løse tilknytning til de berørte bevægelser og 

manglende lyst til at binde sig til de specifikke grupper. Denne �free 

rider�-problematik udstiller vel dybest set moderne individers ulyst ved 

en stram organisering af deres religiøse aktiviteter. Heelas deler også 

den opfattelse, at gruppen af �fully engaged� udgør en klar minoritet 

(Aldridge 2000, 211). Pointen er, at man ikke nødvendigvis skal anskue 

dette forhold som et ubestrideligt tegn på en dybtgående sekularisering 

af det moderne menneske. 

Og her vil jeg så netop vende tilbage til Scientology. For er denne 

bevægelse ikke udtryk for, at en internaliseret religionsopfattelse godt 

kan trives i et fællesskab? Det vil jeg faktisk mene, for Scientology har 

tilsyneladende løst problemet med blandt andet �free riders� ved både at 

tilbyde en tilstrækkelig mængde personlig frihed og på samme tid 

yderst faste rammer. Denne syntese mellem individets behov og 

fællesskabets styrke ser ud til at virke. 

Vi kan altså slå fast, at religion i vid udstrækning er blevet en 

privatsag, men det vil nok være at gentage Durkheims forenklede 

generalisering (nu med modsat fortegn!) og på dette grundlag erklære 
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religiøse fællesskaber for ikke-eksisterende i moderniteten. Som i enhver 

menneskelig foreteelse spiller fællesskabet en stor rolle for selve det at 

være menneske; det gælder selv sagt også religion. 

 

Konklusion 

En diskussion om religiøse fællesskaber i moderniteten er tæt knyttet til 

en stillingtagen til individets subjektive erfaring af det religiøse. At 

studere moderne religion uden at anerkende den internalisering af den 

religiøse identitet, der har fundet sted, vil formentlig føre én på vildveje. 

Jeg har i min analyse af den vedlagte tekst påvist, at anvendelsen af 

bestemte typologier kan være styrende for de endelige konklusioner. 

Det er tydeligt, at fokus ved de moderne typologier, jf. Heelas, Stark & 

Bainbridge, knytter sig til individets religiøse engagement, og at denne 

metodiske tilgang afspejler de selv samme forskeres fokusering på 

individet også i den teoretiske fremstilling. 

Jeg har ligeledes dokumenteret, at en utidssvarende brug af 

typologier kan føre til fejlfortolkninger, som når Wallis og Wilson 

overser fællesskaber, som rent faktisk er eksisterende som i tilfældet 

Scientology. 

Det er vigtigt at påpege, at en konsekvent fokusering på den 

individuelle religiøsitet på bekostning af fællesskabsperspektivet må 

betragtes som uhensigtsmæssig. Der er ingen grund til at køre 
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fællesskabet ud på et sidespor; så længe individets værdier og vilkår 

imødekommes, må man formode, at fællesskabet kan være en relevant 

ramme om de religiøse aktiviteter i det moderne samfund. Scientology 

er også i den forstand et af de mest iøjnefaldende eksempler på, at 

denne syntese kan finde sted. 
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DEN METALBESLÅEDE KISTE 

Jon Ahrensbach  

 

Indledning  

Begrebet kinesisk religion er en samlebetegnelse, der dækker over en 

bred struktur af forskellige religiøse traditioner og filosofier. I denne 

opgave vil jeg klarlægge nogle begreber, der stammer helt tilbage fra 

civilisationens tidligste tid, og som er grundlæggende i den kinesiske 

religion. Det primære tekstgrundlag er �Den metalbeslåede kiste�, der er 

skrevet i starten af Zhou-dynastiets regeringsperiode (1027-249 f.v.t.) 

(Egerod 1987, 28). 

Til min analyse vil jeg benytte den tekstanalyse-skabelon, som ofte 

bruges ved læsninger af religiøse primærtekster på faget 

religionsvidenskab. I denne version består den af følgende fire 

hovedpunkter: 

1) Placering af teksten. Skal give et billede af den religiøse kontekst, som 

teksten er opstået i. Her præsenteres desuden de væsentligste 

begreber, som er nødvendige for at kunne læse teksten. Begrebet om 

�Himlens mandat� har jeg dog valgt at præsentere i afsnittet �Begrebet 

Himlen�, da det er væsentligst i denne sammenhæng, om end det 

nævnes flere gange inden. 
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2) Tekstinddeling. På trods af et meget overskriftsagtigt staccato-sprog 

giver den mulighed for at komme langt ned i teksten og giver derfor 

et godt overblik. Tekstinddelingen består af en hovedinddeling og en 

underinddeling, hvor teksten parafraseres. 

3) Realkommentarer med diskussion. Her uddybes og diskuteres 

tekstens indhold og de underliggende betydninger, der ikke kommer 

umiddelbart frem ved gennemlæsningen. Realkommentarerne er til 

teksten, men henvisningerne er til tekstinddelingens afsnit. 

4) Perspektivering. Er her indeholdt i diskussionen om begreber, 

indhold og betydninger, men kommer også til udtryk i en 

gennemgang og perspektivering af begrebet �Himlen� i forhold til 

teksten og den tidligere og samtidige religiøse kontekst, den er blevet 

til i. 

På trods af at Wade-Giles-systemet oftest er benyttet i pensum, vil 

jeg i denne opgave bruge pinyin-transkriptionssystemet, da det var det 

system der blev benyttet i undervisningen.4  

 

 

 

                                       
4 Ved oversættelse af ord fra Wade-Giles til Pinyin har jeg benyttet Dansk-Kinesisk Forenings portal på 

internettet: http://www.dansk-kinesisk.dk/portal/WG-PinYin/WG-Pinyin-index.html 
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Placering af teksten 

Handlingen i �Den metalbeslåede kiste� udspiller sig i tiden under Zhou-

dynastiets første konger og er en del af værket Dokumenterne (Shujing) 5 

(ibid., 28). Ifølge Laurence G. Thompson består Dokumenterne af 

��documents purporting to record words and deeds of ancient rulers 

and ministers from the legendary Sage King Yao to the early Chou 

[Zhou] dynasty� (Thompson 1996, 145). Dokumenterne er en del af 

samlingen De fem klassikere, der består af fem før-konfuzianske skrifter, 

der menes at være forfattet i begyndelsen af Zhou-dynastiet (Egerod 

1987, 28). Udover Dokumenterne består samlingen af Odernes Bog, 

Riternes Bog, Forvandlingernes Bog og Forårs- og Efterårsannalerne.6 

Indenfor kinesisk religion har De fem klassikere, gennem deres 

indflydelse på konfuzianismen, opnået kanonisk status i Kina, en status 

der stadig er gældende i dag. Samlingen har desuden haft en normativ 

indflydelse på eftertidens kinesiske filosofi, etik og statsopfattelse 

(Thompson 1996, 144-145 og Nielsen 2003, 44-45). Det er dog væsentligt 

at pointere, at spørgsmål om religion, etik, filosofi, statslære og 

familieforhold i en old-kinesisk kontekst ikke altid kan adskilles. Der 

eksisterede på dette tidspunkt ikke nogen meningsfuld distinktion 

                                       
5 Også kendt som Historiens Bog (Nielsen 2003, 44). 

6 For beskrivelser af Odernes Bog, Riternes Bog og Forårs- og Efterårsanalerne se Thompson 1996, 146. 

Forvandlingernes Bog beskrives i ibid, 18-19. 
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mellem de forskellige emner, da de på dette tidspunkt udgjorde et 

sammenhængende hele i kinesernes verdenssyn. Sondringen mellem de 

forskellige elementer kan i høj grad tilskrives en vestlig 

religionsopfattelse (Thompson 1996, 40). 

For bedre at kunne forstå den religiøse kontekst, som teksten er 

blevet til i, er det væsentligt at præsentere to centrale begreber i den 

kinesiske religionsforståelse. Det er begreberne �forfædrekult�7 og �sønlig 

ærbødighed� (filial piety), der hænger sammen med den store rolle, som 

familien spiller i det kinesiske religiøse system (ibid., 31). 

Forfædrekulten var baseret på en slags guddommeliggørelse af ens 

afdøde forældre og bedsteforældre på baggrund af det syn på livet efter 

døden, der er givet i følgende tre forudsætninger: For det første anså 

man personligheden for at leve videre efter den fysiske krop var død. 

For det andet mente man, at fortsat kontakt mellem levende og døde 

familiemedlemmer var mulig. For det tredje mente man, at de 

hierarkiske strukturer, der eksisterede indenfor familien, stadig var 

gældende efter et familiemedlems død (ibid., 40-41). Det var vigtigt at 

                                       
7 Jeg har valgt at benytte begrebet �forfædrekult� i stedet for �forfædredyrkelse�, da det betegner en bredere 

definition, der ikke indeholder en fast betydning af de forskellige ritualer. Thompson mener, at begrebet 

�forfædredyrkelse� (ancestor worship) er problematisk idet det kan ses som opstået af en vestlig 

religionsforståelse med familie, individ og religion som adskildte kategorier fremfor den nævne kinesiske 

forståelse, hvor disse kategorier er tænkt i en sammenhængende hele (Thompson 1996, 40). 
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behandle de afdøde forfædre med den respekt, de havde krav på, 

begrave dem efter de rigtige forskrifter og at ofre rigeligt og rigtigt til 

dem. Hvis man gjorde det, kunne man håbe, at den afdøde forfader ville 

blive til en godgørende ånd (shen), der kunne velsigne familien. Ellers 

var der risiko for at vedkommende kunne blive til en ond dæmon eller 

spøgelse (gui), hvilket kunne få katastrofale følger for familien: 

 

Thus the rites of burial and sacrifice were sanctioned both by fear 

of the dead becoming a vengeful demon and by hope that the dead 

would become a benevolent god. Such a fear and such a hope 

underlie all of Chinese religion (ibid., 9). 

 

Dermed skabtes en indbyrdes afhængighed af henholdsvis 

velsignelser og ofre mellem de levende og døde familiemedlemmer 

(ibid. 42). Dette afhængighedsforhold kan ses som en do-ut-des 

afhængighedscirkel, hvor hver part er nødt til at give deres del for at 

modtage fra den anden igen, hvorved forbindelsen opretholdes (Malefijt 

1968, 210).8 

                                       
8 Do-ut-des (jeg giver for at du skal give) er dog et problematisk begreb, idet det ikke giver forklaring på 

ofringens psykologiske grundlag. I denne forbindelse kan det fx ikke udelades, at de gaver der udveksles må 

anses for blot at være givet af kærlighed til ens familiemedlemmer, hvad enten de er levende eller døde, men 

uden nogen eksplicit eller implicit bagtanke derudover. 
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Centralt i udførelsen af forfædrekultens ritualer står familiens 

ældste søn, der ved forældrenes død selv bliver den levende families 

overhoved. Baggrunden for dette ansvar er begrebet om �sønlig 

ærbødighed� (xiao), der fungerer som grundlæggende ideal for dyden 

�li�, et bredt begreb, der kan sammenfattes som �religious basis for 

proper behavior� (Thompson 1996, 34). Det er en adfærdsnorm, hvis 

funktionelle formål er at opstille hierarkiske distinktioner, fx mellem 

personer fra forskellige generationer eller sociale klasser. 

Sønlig ærbødighed er den vigtigste dyd i et godt menneske, idet 

den sammenfatter li, ydmyghed og underlegenhed i forhold til dem, der 

er højere i hierarkiet, så både familie- og samfundsstrukturer forbliver 

intakte. I praksis kommer den til udtryk i børn og svigerbørns 

ærbødighed og hengivenhed overfor forældre og ældre generationer i 

familien, hvilket som nævnt også indbefatter de døde (ibid., 36-39). 

Den konfuzianske tradition skabte senere et gennemgribende etisk 

system baseret på rationalisering og udbygning af li, sønlig ærbødighed 

og andre klassiske dyder9 og traditionelle familieværdier. Denne 

�gammeldags� familiemoral kom til at præge hele det kinesiske samfund 

(ibid., 11-13). 

                                       
9 Fx �moralsk perfektion� (ren). 
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Zhou-samfundet var et feudalsamfund, hvor kongen på trods af sin 

enevælde havde en række feudalherrer under sig, til hvem han uddelte 

jord og dermed magt over det jævne folk i det pågældende område. 

Samfundsindretningen i Zhou-dynastiet var også bureaukratisk i sin 

opbygning, idet yderligere magtandele var decentraliseret og placeret i 

forskellige officielle embeder, om end disse ofte blev besat af den 

styrende elite selv (Schwartz 1982, 42-44 og Nielsen 2003, 42-43). 

Kongens position i toppen af feudalsamfundets magtpyramide, 

skyldtes en opfattelse af ham som �Himlens søn� eller jordisk 

stedfortræder for Himlen med ansvar for opretholdelse af det gode 

forhold menneskene og Himlen imellem. Kongens specielle relation til 

Himlen skyldtes også, at hans royale forfædre sås som havende 

indflydelse på Himlens beslutninger og handlinger (Thompson 1996, 

41). Ofrene til kongens forfædre, som han udførte som en ærbødig søn, 

kom altså til at have betydning for hele samfundet, hvorfor hans rolle 

ikke bare var politisk, men i høj grad også religiøs, altså som en slags 

ypperstepræst. 

 

Tekstinddeling af Den metalbeslåede kiste 

Hovedinddeling: 

I) S.29, l.1 - 10: Problemet opridses. 

II) S.29, l.10 � s.30, l.21: Bønnen til forfædrene nedskrives. 
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III) S.30, l.21�l.36: Svaret på bønnen og de deraf følgende 

handlinger. 

IV) S.30, l.37�s.31, l.34: Striden om Zhou Gongs formynderevner. 

Underinddeling med parafrase: 

I) a) S.29, l.1-4: Kongen er syg og to fyrster vil  

     spørge skildpaddeoraklet til råds. 

b) L.5-10: Zhou Gong træder til og tilbyder sig selv som 

     offergave i stedet for kongen. 

II) a) L.10-14: Bøn til forfædrene nedskrives på  

        bambusstave. Problemet med kongens sygdom opridses. 

b) S.29, l.14 � s.30, l. 7: Zhou Gongs fortrin i forhold til  

     kongens: Han er bedre til at tjene sjælene og ånderne 

    (forfædrene) i det hinsides. 

c) S.30, l.7-15: Kongens fortrin opridses: Han har  

    modtaget Himlens mandat og skal derfor sikre forfædrenes 

    efterkommere på jorden. Han skal også være forfædrenes 

    garant på jorden for at, de modtager deres ofre. 

d) L.15-21: Zhou Gong vil spørge skildpadderne til råds og 

     afventer derefter svar på sine spørgsmål. 

III) a) L.21-24: Både skildpaddeoraklet og bambusrø- 

     rene giver gunstige svar. 

b) L.24-32: Zhou Gong fortæller svaret til kongen. Kongens 
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     reaktion. 

c) L.33-36: Zhou Gong vender hjem og kongen får det 

     bedre. Der sker dog ikke noget med Zhou Gong, hvis 

     ædelmodighed har formildet Himlen. 

IV) a) S.30, l. 37�s.31, l.3: Zhou Gongs brødre  

                (anført af Guan Shu) spreder rygter om, at Zhou Gong ikke  

       er en gavnlig formynder for barnekongen Cheng, der er  

      blevet konge efter Kong Wus død. 

b) S.31, l.3-7: Zhou Gong vil give rygtesprederne en 

     lærestreg, men flygter alligevel østpå i to år. 

c) L.7-11: Zhou Gong laver et digt til Kong Cheng. Kongen 

     vover ikke at gøre Zhou Gong noget. 

 d) L.12-15: Landet rammes af naturkatastrofer. 

 e) L.16-19: Kongen finder ud af, at Zhou Gong  

     havde handlet eksemplarisk i forbindelse med Kong Wus     

    sygdom, hvorved Zhou Gong renses for anklagerne.   

   Dermed er årsagen til naturkatastroferne kendt; landet har 

    påkaldt sig Himlens vrede ved at tvivle på Zhou Gongs   

    hensigter og formåen. 

f) L.30-34: Naturkatastroferne er endt og landet kommer 

   på fode igen. 
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Uddybende realkommentarer til teksten med diskussion 

I.a: Af flere årsager kunne kongens sygdom anses for at være særdeles 

alvorlig. For det første kan den være et tegn på, at Zhou-kongen, der 

netop har overtaget magten fra Shang-dynastiet nogle år forinden, 

allerede har mistet Himlens mandat (se afsnittet Begrebet �Himlen�) 

igen, og dermed vil hans dynasti vil være i overhængende fare for at 

blive væltet. For det andet vil kongens sygdom og eventuelle død 

medføre, at styret ikke vil kunne rette op på sit dårlige forhold til 

Himlen og forfædrene, eftersom det er kongen, der forretter de store 

ofre på statens vegne. 

Brugen af skildpaddeorakler, der nævnes i dette afsnit, henviser til 

en praksis, hvor man brugte skildpaddeskjolde til orakeltagning. Det 

foregik ved at iagttage og tolke de revner i skjoldet, der forekom, når 

man satte en glødende nål på indersiden af det (Thompson 1996, 31-32). 

På denne måde kunne man opnå divinatoriske svar fra de afdøde 

forfædre på spørgsmål om naturen og det overnaturlige. En anden 

funktion af orakeltagningen er, at opnå bevidsthed om hvordan man 

gennem sine handlinger kan hjælpe afdøde familiemedlemmer i det 

hinsides (ibid., 17). 

I.b: Zhou Gongs belæring af de to fyrster Tai Gong og Shao Gong 

kan hænge sammen med Zhou Gongs forrang i beslutninger, idet han er 

kongens bror. Zhou Gongs overlegenhed giver dog et billede af teksten 
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som hagiologisk i sin beskrivelse, hvorved det kan argumenteres at 

teksten ud over sit umiddelbare historiske formål også kan have et 

mytologisk formål; at beskrive en eksemplarisk præcedens (se punkt II.b 

og II.c i dette afsnit for yderligere eksempler). At Zhou Gong opfører tre 

altre må skyldes, at han ønsker at sende sine bønner til sine tre forfædre, 

kongerne Tai, Ji og Wen. At han vender sine bønner mod nord kan 

skyldes, at syd traditionelt er forbeholdt kongen, som det fx ses i 

offerbeskrivelsen i �The Principles of Sacrifice� fra Riternes Bog (Sommer 

1995, 35). 

Det første af de religiøse redskaber som Zhou Gong benytter sig af, 

nemlig jadeskiven, �bi�, symboliserer himlen og har været brugt blandt 

andet ved ofre og i forsøg på at komme i kontakt med guder og 

forfædre. Jadestaven kan være et scepter eller �cong�, der har haft en 

lignende betydning. Brug af jaderedskaber kan også være med til at 

statuere rang eller klasse i forhold til undersåtterne.10 

II.a: De tre henfarne konger, Zhou Gong og Kong Wus forfædre er 

på grund af den nævnte forfædrekult dem, som Zhou Gong retter sin 

                                       
10 Opslag om �bi�, �cong �og �jade� foretaget på Encyclopædia Britannica online: 

- �Bi� Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica Online. 
<http://search.eb.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/eb/article?tocId=9059878> [Accessed December 12, 2004]. 
- �Cong� Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica Online. 
<http://search.eb.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/eb/article?tocId=9073634> [Accessed December 12, 2004]. 
-  �Arts, East Asian� Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica Online. 
<http://search.eb.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/eb/article?tocId=74284> [Accessed December 12, 2004]. 
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bøn til. Og som vi tidligere har set, har de ydermere en særlig status, 

idet de kan have indflydelse på Himlens beslutninger. 

I dette afsnit benyttes bambusstave til at nedskrive bønnen på. De 

kan have haft samme divinatoriske formål som skildpaddeskjoldene, 

altså som en mulighed for at bede forfædrene om noget eller spørge 

dem til råds og derefter få svaret gennem en aflæsning af deres signaler. 

Kongens status som både verdslig og religiøs hersker betyder, at han må 

beskyttes mod angreb, der i sidste ende kan komme hele landet til 

skade. Kongens store religiøse betydning medfører, at han er omfattet af 

taburegler, der også kendes fra andre religioner. Tabuer har to formål: 

At sikre at den religiøse kilde (i dette tilfælde Zhou-kongen og dermed 

hele samfundet) ikke bliver besmittet med urenhed og at beskytte denne 

kilde imod angreb udefra. Navnetabuet fungerer netop på denne måde 

og bygger på en udbredt opfattelse i flere kulturer om at, navnemisbrug 

kan føre til skader på den nævnte.11 Denne tro på navnets status kan 

være det, der er blevet til den �navnemagi�, der fungerer som redskab 

for daoistiske præster til brug ved uddrivelse af ånder eller til skikken 

med at give nyfødte børn nedsættende navne i håb om, at kunne 

forvirre onde ånder og dæmoner til ikke at angribe dem (Thompson 

1996, 26;90). 

                                       
11 Opslag om �navn� og �tabu� i Gyldendals Religionsleksikon, side 387 og 536. 
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II.b: Bønnen er rettet til de tre hengangne konger, der åbenbart 

skylder Himlen et offer i form af �en stor søn�. Det kan være som tak for, 

at netop Zhou-kongerne har fået Himlens mandat og derved overtaget 

magten i riget, eller fordi de har handlet imod Himlens vilje og derfor 

skal sone deres brøde for at beholde mandatet. De tre henfarne konger 

må dog selv vælge hvilket offer, Himlen skal modtage. 

At Zhou Gong benytter sig af sit kaldenavn �Dan�, kan have rod i 

samme opfattelse af navnetabu, som vi så i afsnit II.a, men skyldes nok 

snarere et ønske om at formilde forfædrene ved at udvise beskedenhed, 

eftersom navnet kunne associeres med hans position, og efternavne var 

ensbetydende med høj status i den oldkinesiske kontekst (ibid., 44, 

note). Beskedenheden og offerviljen skal, sammen med de andre vigtige 

kinesiske dyder, der nævnes i bønnen � godhed, lydighed, klogskab og 

dygtighed sikre at forfædrene vælger at tage imod Zhou Gong i stedet 

for kongen som offer til Himlen.  

Zhou Gongs primære årsag til at tilbyde sig selv som offer i stedet 

for kongen er, at han kan undværes i det gensidige 

afhængighedsforhold forfædre og efterkommere imellem. 

II.c: Zhou Gong argumenterer overfor forfædrene med, at kongen 

kan sikre deres efterkommere på jorden og spiller herved på deres håb 

om, at se deres egen familie succesrig og længelevende. Hvis kongen 

mister Himlens mandat, vil det også gå ud over hans forfædre, der 
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derved mister de ofre, som kongen er ansvarlig for og deres specielle 

position tæt på Himlens beslutninger. 

III.a: Ligesom med de tre altre, henviser de tre skildpaddeorakler til 

hver af de tre henfarne konger. 

III.b: Kongens udsagn �Jeg lille barn� henviser til kongens �sønlige 

ærbødighed�. 

Det gunstige orakelsvar medfører, at kongen tror på, at han vil dø 

gammel, hvilket i en familiereligiøs kontekst må anses for at være et 

vigtigt ideal. Når man bliver gammel vil man også selv modtage �sønlig 

ærbødighed� fra sine børn som ved selvsyn kan se, at man har ført 

slægten succesrigt videre. Udtrykket �den ensomme mand� henviser til 

kongens position, alene på toppen af magtpyramiden med eneansvaret 

for folkets ve og vel. 

III.c: At hverken Zhou Gong eller kongen dør må hænge sammen 

med, at det er lykkedes at formilde Himlen ved hjælp af Zhou Gongs 

offervillighed og udstilling af sine andre dyder. 

IV.b: Selvom Zhou Gong fortæller fyrsterne, at han vil give 

rygtesmedene en lærestreg, flygter han alligevel østpå, hvilket virker 

selvmodsigende. Selvom afsnittet kan virke overflødigt, er meningen 

nok at vise, at Zhou Gong får ret i sidste ende, han kan måske endda 

forudse, hvad der vil ske. Det kan være tegn på endnu et 

hagiologisk/mytologisk træk i fortællingen. 
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IV.c: Fortællingen om ugledigtet er endnu en oplysning, der kan 

virke ligegyldig i sammenhængen. Det lader endda til, at der er gået 

kludder i kronologien. Men meningen er nok igen at vise, at Zhou Gong 

får ret i sidste ende. 

IV.e: Hvis �de to fyrster� i dette afsnit er de samme som i starten af 

teksten, ved de vel besked om, at Zhou Gong har stillet sig selv til 

rådighed, og de behøver derfor ikke åbne den metalbeslåede kiste og 

spørge skriveren og embedsmændene. Det viser i så fald endnu et 

selvmodsigende træk i teksten. 

At Zhou Gong har tvunget skriveren og embedsmændene til 

tavshed kan endnu engang skyldes hans beskedenhed, men kan 

eventuelt også skyldes et syn på at orakel-spørgsmål og svar skal holdes 

hemmelige for at virke.12 Kongen viser Zhou Gong sin anerkendelse ved 

at gå ham i møde i stedet for omvendt. 

IV.f: Himlen er tilfreds med resultatet af striden om Zhou Gongs 

formynderevner og med, at kongen har indset og indrømmet sin fejl. 

Faktisk ender det bedre end det startede, idet �Året gav en stor og 

moden høst�, hvilket kan skyldes, at kongen gennem sin anger er steget 

i indsigt, hvilket har behaget Himlen. 

                                       
12 I stil med troen på, at ønsker skal holdes hemmeligt for at gå i opfyldelse i forbindelse med stjerneskud 

etc. 
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Begrebet �Himlen�  

Det billede, som �Den metalbeslåede kiste� tegner af Himlen (tian), kan 

deles op i tre tæt beslægtede punkter: 

Det første punkt handler om Himlens rolle i udvælgelsen af kongen 

og opretholdelsen af hans magt. Begrebet �Himlens mandat� (ming) 

hentyder til, at Himlen nedsender magt og forpligtelser til kongen og 

det regerende hus. På samme måde som de europæsiske 

enevældskonger så sig som direkte under og indsat af Gud, så så de 

kinesiske konger sig som udvalgt af Himlen med mandat til at herske, 

men også med det ansvar, at sikre Himlens velvillighed (Egerod 1987, 

28 og Schwartz 1982, 46). 

Det andet karakteristikon, som teksten tegner af Himlen er som 

antropomorf guddom. Teksten beretter ikke eksplicit om, at Himlen 

fysisk er i menneskelig skikkelse, men den tilskrives uden tvivl 

menneskelige følelser. Vi må gå ud fra, at det er Himlen (og ikke 

forfædrene, som Søren Egerod skriver i parentesen på s.30, l.35-36), der 

skåner både kongen og Zhou Gong på baggrund af den bøn, som Zhou 

Gong stiler til forfædrene, der jo skulle vælge hvilken �stor søn� de ville 

ofre, men ikke om de ville ofre nogen i det hele taget. Himlen er så 

blevet overbevist eller måske endda rørt af Zhou Gongs argumenter og 

gode dyder. Men Himlen fremstår også som en belærende, nidkær og 

straffende gud, der er utilfreds med behandlingen af Zhou Gong: �Nu 
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breder Himlen sin rædsel for at stille Zhou Gong�s dyd til skue� (Egerod 

1997, 31, l.26-27). Kongen får dog til sidst sikret sig Himlens velvilje 

igen, idet han indser sin fejl. 

Det tredje af Himlens karaktertræk, der kommer til udtryk i teksten, 

er som et almægtigt og retfærdigt styrende ontologisk princip, der har 

indflydelse på menneskets sfære. Denne retfærdighed er baseret på 

etiske forskrifter, der indbefatter ret opførsel og korrekt religiøs adfærd i 

forbindelse med stats- og forfædrekulten og kan ved overtrædelse 

medføre at Himlen fratager kongen hans magtmandat igen: 

 

The Mandate of Heaven is not forever. In the long run the will of 

Heaven is not bound to any dynasty. Heavenly attitudes toward the 

kings are based on objective �universalistic� criteria of behavior 

(Schwartz 1982, 46). 

 

Zhou-dynastiets syn på Himlen er i høj grad arvet fra Shang-

dynastiets øverste guddom Shang Di, der også sås som antropomorf 

højgud med indflydelse på menneskers liv og kosmos� gang. Zhou-

dynastiets Himmel er dog i konkret forstand den fysiske himmel, hvor 

Shang Di snarere ansås som The Supreme Ruler in Heaven (Thompson 

1996, 3). Benjamin Schwartz mener, at det var essentielt for de nye 

Zhou-herskere at argumentere for, at deres guddom var den samme 
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som Shang-dynastiets Shang Di. Denne anskuelse kunne bruges til at 

argumentere for, at gudens velvilje nu var flyttet til en anden styrende 

familie; Zhou-familien havde modtaget Himlens mandat fra Shang-

familiens egen gud (Schwartz 1982, 46). 

Selvom troen på Shang Di/Himlen var ensbetydende med troen på 

én højeste gud, er denne gud alligevel ikke den samme som den 

kristne/jødiske Gud, om end de deler flere sammenfaldende træk såsom 

guddommens personlighed, at han griber ind i menneskenes liv med 

velsignelser eller straf og giver konger mandat til at herske. Blandt 

kineserne var der nemlig ikke en tro på, at Shang Di/Himlen havde 

skabt verden eller sat den i system, eller at han/den var ansvarlig for 

dens opretholdelse (Thompson 1996, 3). 

 

Afsluttende bemærkninger 

På baggrund af teksten Den metalbeslåede kiste har jeg i denne opgave 

forsøgt at give et billede af religionsopfattelsen i Zhou-dynastiet med 

begrebet �Himlen� som det centrale. Men også begreber som 

�forfædrekult�, �sønlig ærbødighed�, �Himlens mandat� og 

sammensmeltningen af religion og politik, især eksemplificeret i 

kongens rolle, er blevet behandlet. Det er begreber, som er vigtige for at 

forstå kinesiske religiøse anskuelser helt frem til vor tid og for at kunne 

læse tekster om kinesisk religion og livsanskuelse. 
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Teksten har flere lag. For det første er den en beskrivelse af de første 

Zhou-konger og deres handlinger deriblandt beskrivelser af religiøse 

anskuelser og ritualer fra denne tid. Samtidig indeholder den 

legendestof i form af den hagiografiske beskrivelse af Zhou Gong og 

hans bedrifter, og den bliver derfor også et vigtigt mytologisk 

vidnesbyrd. Tekstens placering i den kinesiske kanon har betydet, at 

den har fungeret som en eksemplarisk myte med forskrifter for religiøs 

opførsel i form af besiddelse af rette dyder og korrekt rituel adfærd. 
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ORIGINALSPROGSORIENTERET OPGAVE I 2. 

KORINTERBREV 5, 1-10 

Susanne Øllgaard 

 

Oversættelse 

1) For vi ved, at hvis vores jordiske hus, teltet, brydes ned, har vi en 

bygning fra Gud, et hus, der ikke er gjort med hænder, evigt i himlene. 

2) For i denne (bolig) sukker vi, idet vi længes efter at iklædes vores 

bolig, den fra himlen, 3) såfremt vi da, afklædte, ikke skal findes nøgne. 

4) For idet vi er i teltet, sukker vi besværede, fordi vi ikke vil klædes af, 

men klædes på, så at det dødelige opsluges af livet. 5) Men den, der har 

sat os i stand til det selv samme, er Gud, ham der har givet os pantet på 

ånden. 6) Idet vi altså altid er ved godt mod og ved, at idet vi har 

hjemme i legemet, er vi fjernt fra Herren; 7) for vi færdes gennem tro, 

ikke gennem skuen. 8) Men vi er ved godt mod, og vil hellere bryde op 

fra kroppen og have hjemme hos Herren. 9) Og derfor sætter vi en ære i, 

enten vi er hjemme hos eller fjernt fra, at være ham behagelig. 10) For 

det er nødvendigt, at vi alle fremvises for Kristus´ domstol, for at enhver 

kan få de ting igen, som han har gjort med kroppen, enten godt eller 

ondt. 
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Tekstkritisk undersøgelse af v.3 og v.4  

V.3: Glosen ekdysamenoi er i en del andre håndskrifter, bl.a. både 

Papyrus 46 og Sinaiticus, erstattet af glosen endysamenoi. Da dette er 

nogle af de vigtigste håndskrifter, kan det være svært at afgøre den rette 

læsemåde, eftersom også den tidligere 25. udgave af Nestle-Aland læser 

endysamenoi, men så i nærværende udgave har valgt at læse 

ekdysamenoi. Selvom tekstens læsemåde kun er bevidnet i et enkelt af 

de vigtigste håndskrifter, nemlig en redigeret udgave af Damaskus-

håndskriftet, giver det dog alligevel bedst mening at vælge den, fordi 

det er den sværeste læsemåde (lectio difficilior): I sammenhæng med at 

længes efter at iklædes en himmelsk bolig giver det mere mening at tale 

om at være påklædt end afklædt. En helt tredje læsemåde er 

eklysamenoi, som man dog må afskrive som værende opstået ud fra en 

skrivefejl (ex err.). 

V.4: Damaskus-håndskriftet har her indsat glosen touto efter toi 

skenei, men man må alligevel vurdere, at tekstens læsemåde er bedre 

bevidnet. Det samme er tilfældet med glosen baroumenoi, der bl.a. i en 

redigeret udgave af Damaskus-håndskriftet er erstattet af barynomenoi, 

der betyder det samme, men som igen er dårligere bevidnet end 

tekstens læsemåde. 
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Parafrase 

Paulus starter med at understrege, at både han og hans medapostle 

deler den opfattelse, at de kristne har to forskellige legemer, et jordisk 

og et himmelsk. Han sammenligner i den forbindelse disse to legemer 

med to forskellige bygninger. Den jordiske bygning, de kristnes hus på 

jorden, kalder han et telt, mens han om den himmelske bygning siger, at 

den er fra Gud, evig og ikke lavet med menneskehænder. Hvis altså den 

jordiske bygning bliver ødelagt, har de kristne stadig deres evige 

himmelske bygning (v.1). 

Livet på jorden er for Paulus og hans medapostle kendetegnet af en 

længsel efter at blive iklædt deres himmelske gudsgivne bygning (v.2) 

ledsaget af en forventning om, at de ved denne lejlighed ikke skal stå 

helt nøgne, når de er blevet klædt af (v.3). Derfor er det jordiske liv 

besværligt, og Paulus og hans medapostle sukker, fordi det netop er 

vigtigt for dem ikke at blive klædt af, men klædt på så det dødelige kan 

blive opslugt af livet (v.4). Men det faktum, at de overhovedet er i stand 

til at gå og sukke over jordelivets trængsler og længes efter deres 

himmelsk legeme, skyldes ene og alene Ånden, som Gud har givet til 

Paulus og hans medapostle i deres jordiske liv som pant på deres 

himmelske bygning (v.5). 

Paulus understreger herefter, at han og hans medapostle godt er 

klar over, hvordan det forholder sig med den jordiske og den 
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himmelske bygning, nemlig at man ikke kan være sammen med Gud, så 

længe man befinder sig i sin jordiske krop (v.6). Han understreger 

yderligere, at de altid er ved godt mod, fordi de lever efter, hvad de tror 

og ikke efter, hvad de ser (v.7) og vil derfor hellere bryde op fra deres 

jordiske krop til fordel for et liv i himmelen med Gud (v.8) 

Sluttelig betoner Paulus det faktum, at de alle skal stilles for 

Kristus´ domstol, hvor enhver vil blive dømt på sine gerninger, hvorfor 

både han og hans medapostle sætter en ære i også at tjene Gud i det 

jordiske liv (v.9-10). 

 

Indledende bemærkninger til kommentaren 

Som Furnish´s kommentar antyder, er 2.Kor. en lang apologi for Paulus´ 

status som apostel (Furnish 1984, 291). Som sådan skal brevet også ses i 

forlængelse af situationen i 1.Kor., som mellem de to breve har udviklet 

sig drastisk. Hvor Paulus i 1.Kor. skriver til en menighed i splittelse for 

at formane dem til enighed (1.Kor.1,10), står han i en situation i 2.Kor., 

hvor han skal forsvare sit apostolat over for en menighed, der er 

kommet under indflydelse fra konkurrerende apostle (2.Kor.1,12-14; 3,1-

4). Denne udvikling skal for det første ses ud fra hans manglende 

overholdelse af løfter om besøg givet i 1.Kor. (1.Kor.16,5; 2.Kor.1,15ff) og 

for det andet ud fra hans, ifølge nogle korinteres statushierarki, svage 
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fremtoning som apostel13. Ligesom i 1.Kor. prøver Paulus ihærdigt også 

i 2.Kor. at indprente korinterne den værdiomkalfatring af stærkt og 

svagt, der følger af hans forkyndelse (2.Kor.4,7-12), hvilket bl.a. 

indebærer, at de forfølgelser og skændsler, han og hans medapostle har 

været udsat for, ikke er en svaghed, men en styrke. Det er på denne 

baggrund, man skal forstå 2.Kor.5,1-10, der i en eskatologisk ramme 

uddyber denne forskel mellem det ydre og det indre, hvorved Paulus´ 

status som apostel også forsøges styrket. 

 

Kommentar 

2.Kor.5,1-10 hænger således tematisk sammen med det foregående 

(2.Kor.4,7ff), og det markeres yderligere af, at Paulus begrundende 

starter afsnittet med �For vi ved, at�. Han og hans medapostle er ikke 

bekymrede over modgangen i kap.4, for de ved nemlig, at de som 

kristne, trods modgang, har en himmelsk bygning. Når Paulus således i 

v.1 beskriver det jordiske legeme som et telt, der kan brydes ned, 

                                       
13  I forhold til typiske græsk-antikke statusbegreber som magt, rigdom og veltalenhed virkede Paulus i sin 

sølle fremtoning som en dårskab, hvilket fremgår tydeligt af hans argumentation i 1.Kor. mod �de stærke� i 

menigheden (1.Kor.4,8-12). Ud fra steder som 2.Kor.5,12 giver det god mening at antage, at der i 2.Kor. 

muligvis er en forbindelse mellem de stærke korintere fra 1.Kor. og de konkurrerende apostle, som Paulus 

prøver at spidde.  
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potenserer han føromtalte modgang og siger, at selv i døden er de ved 

godt mod. Fordi teltet, i kraft af dets sårbarhed og midlertidighed14, for 

Paulus fungerer som metafor for menneskets jordiske legeme, er det 

nærliggende også at tolke den himmelske bygning som metafor for 

menneskets himmelske legeme, som det ifølge 1.Kor. får ved 

opstandelsen (1.Kor.15,50-58)15. Furnish argumenterer dog i sin 

kommentar for, at det er i forlængelse af Paulus´ forsvar for sit apostolat 

og ikke i forhold til diskussionen om opstandelsen i 1.Kor., man skal se 

2.Kor.5,1-10 (Furnish 1984, 296), men jeg mener ikke, de to ting på nogen 

måde udelukker hinanden.  

Som jeg nævnte i de indledende bemærkninger, skal Paulus i 

2.Kor.5,1-10 ikke kun retfærdiggøre sine trænglser, men også 

diskvalificere andre konkurrerende apostle i Korint. Temaet fra 2.Kor.3 

og 2.Kor.4 om den nye indre pagt i hjertet frem for den gamle skrevet 

med blæk16 er således i 2.Kor.5,1 stadig det samme, bare forstået på et 

                                       
14 Teltet forstået som et midlertidigt opholdssted, både set i lyset af israeliternes 40 år i ørkenen og Paulus´ 

forståelse af kristenlivet som et �allerede� og �endnu ikke�, hvilket jeg senere kommer ind på. 

 

15 Ud fra forekomsten af ord som �iklædes�, �aflædt�, �påklædt� og �krop� i afsnittet virker denne tolkning 

også mere plausibel. 
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spatialt i stedet for et temporalt plan: Fordi apostlene lever i 

overensstemmelse med den nye indre pagt, har de en himmelsk 

bygning fra Gud, hvorimod det modsatte nødvendigvis må gælde for 

alle, der er uenige med dem, nemlig de konkurrerende apostle. 

Det jordiske liv beskriver Paulus i v.2 som en tilstand af længsel og 

suk efter sit himmelske legeme, hvilket svarer til de trængsler, han som 

apostel har været igennem. Man forventer umiddelbart en uddybning af 

dette, men i stedet kommer der et indskud i teksten af mere eller mindre 

polemisk karakter rettet mod de i Korint, der nedgør Paulus´ apostolske 

status. 

Der har af de grunde, jeg har nævnt i tekstkritiken, hersket en del 

problemer med dette vers, og det er da også afgørende, om man i en 

tolkning vælger at læse påklædt eller afklædt. Furnish argumenterer 

således i sin kommentar for i v.3 at læse �påklædt� i stedet for �afklædt�, 

idet han opfatter klædningsmetaforen som havende klangbund i en 

bestemt samtidig dåbspraksis; målet for Paulus skulle da være at 

erindre korinterne om, at de efter dåben endnu ikke er frelste, men 

                                                                                                                               
16 Gennem hele v.3 sammenligner Paulus således de falske apostles forkyndelse med Moses´ gamle 

ufuldstændige pagt, der var skrevet i det ydre med blæk. Dette skal ikke opfattes som et opgør med Loven, 

men som en pointering af dualismen mellem det indre og det ydre.   
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stadig har en dom over deres jordiske gerninger i vente. (Furnish 1984, 

298). Idet der hersker en vis usikkerhed om, hvorvidt 

klædningsmetaforen i Paulus´ samtid virkelig kan kædes sammen med 

en dåbspraksis og i øvrigt ud fra de tekstkritiske problemer, er det dog 

mere nærliggende at læse �afklædt� og lade hele v.3 finde sted ved 

dommen. Furnish´s pointe kan dog sagtens bibeholdes, især i 

sammenhæng med Paulus´ polemiske sigte, idet v.3 netop pointerer 

muligheden for, at nogle i Korint i deres jordiske gøren og laden ikke 

har gjort sig fortjent til at iklædes den himmelske herlighedsdragt (jf. 

2.Kor.2,15-16) og altså skal findes nøgne (jf. 1.Kor.15,37-38).  

Efter således at have spiddet de konkurrerende apostle og andre i 

Korint, der ikke følger hans forkyndelse, tager Paulus herefter i v.4 

tråden fra v.2 op igen. Hvor han i v.2 taler om i dette liv at sukke og 

længes efter at iklædes den himmelske bolig, gentager han nu ikke blot 

dette, men begrunder længslen yderligere, idet dens genstand uddybes 

som det dødeliges opslugen af livet. Stadig med henvisning til 

klædningsmetaforikken i 1.Kor.15,50ff mener jeg også her, at man 

konkret skal opfatte det dødeliges opslugen af livet som den 

transformation, der foregår ved parousien og ikke en, som konsekvens 

af dåben, længsel efter frelsens generelle fuldendelse (Furnish 1984, 

297). Verset skal som sådan ses i tæt sammenhæng med det 

efterfølgende v.5, hvor Paulus henviser til det pant på Ånden, som han 
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og hans medapostle har fået af Gud. Man må formode, især ud fra hans 

tidligere tale om Ånden i 2.Kor.1,22, at Paulus taler om den kaldelse, 

han og hans medapostle har modtaget, som gør dem i stand til i dette 

betrængte liv at længes og sukke efter det himmelske legeme, de 

forhåbentlig vil få ved parousien17. Furnish har en god pointe, når han 

siger, at Ånden andre steder i Paulus´ breve sættes i forbindelse med det 

at sukke i den forstand, at lidelserne i denne verden gennem Ånden 

hænger sammen med den kommende verdens frelse (Furnish 1984, 295). 

Dette giver ligeledes god mening i v.4-5, idet Paulus netop skal forsvare 

sin apostolske autoritet mod indvendinger fra korinterne om, at al hans 

modgang har gjort ham svagere. Denne modgang, siger Paulus, er en 

følge af hans kaldelse og som sådan netop et tegn på, at han vil få del i 

den kommende frelse (jf. 2.Kor.12,7-10; 2.Kor.1,5-7). 

Paulus´ polemiske sigte bliver endnu mere tydelig i v.6-8, som det 

for sammenhængens skyld bedst giver mening at behandle som et 

samlet hele. Meningen i de tre vers er forholdsvis svær at finde, idet 

Paulus i v.6 starter en sætning for dernæst at komme med et indskud og 

tilsidst i v.8 starter en helt ny sætning igen, og det er således tydeligt, at 

                                       
17 En anden mulighed er, at Paulus her taler om den dåb, alle kristne har modtaget (Furnish 1984, 297), men i 

sammenhæng med hans forensiske sigte virker kaldelsen dog mest plausibel. 
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han af iver efter at spidde sine modstandere havner i knudrede 

sætningskonstruktioner.  

Paulus starter, i forlængelse af v.5, i v.6a ud med at sige, at det 

netop er Ånden, der sætter ham og hans medapostle i stand til at bevare 

modet, men understreger så i v.6b, at de godt ved, at de ikke kan være 

hos Herren, så længe de er i kroppen. Om denne sidste del af verset 

siger Furnish, at det højst sandsynligt er en polemik mod nogle i Korint, 

der tror, de allerede er hos Herren, altså allerede er opstandne (Furnish 

1984, 302-303). Martin argumenterer dog for, ud fra sammenligninger 

med generel hellenistisk filosofi, at ingen i Korint som sådan afviste en 

opstandelsestanke, men derimod en legemlig opstandelse (Martin 1995, 

112-115). Set i lyset af 2.Kor.5,16-21 virker Martins argumentation 

umiddelbart som den mest plausible, idet det således ikke giver nogen 

mening for Paulus at fortælle korinterne, at de allerede er aktualiserede 

kristne, hvis hans mål er at spidde en overrealiseret frelsesforestilling. 

Ud fra Paulus´ tale i 1.Kor.15,42-58 om det himmelske legeme som 

værende af en ganske anden slags stof end det jordiske, virker v.6b 

således ikke polemisk. Alligevel er der ingen tvivl om, at det på en eller 

anden vis tjener et formål for Paulus i hans forsvar over for korinterne, 

især set i sammenhæng med det efterfølgende v.7. Det er en 

problemstilling, jeg senere i opgaven vil komme ind på i forbindelse 

med Paulus´ retoriske strategi.  
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I stedet for at afslutte v.6 fortsætter Paulus den polemik, han har 

startet ved at komme med et indskud i v.7, nemlig at han lever gennem 

tro, ikke gennem skuen. I forlængelse af v.6 virker indskuddet 

umiddelbart som en fremhævelse af hans egen rette lære i modsætning 

til det fejlagtige udsagn i v.6b, problemet med de to vers er dog, at de 

alligevel ikke rigtigt hænger sammen. Det giver således ikke 

umiddelbart nogen mening, at Paulus kommer med en antitese over for 

et argument, som korinterne er enige med ham i, hvis hans mål er at 

spidde dem. Dette er igen en problematik, jeg senere i opgaven vil 

komme ind på. 

Efter det polemiske indslag i v.7, som Paulus allerede startede i 

v.6b, tager han nu i v.8 tråden fra v.6a op igen og siger, at han hellere vil 

bryde op fra kroppen og have hjemme hos Herren. Eftersom verbet 

�bryde op� står i aorist, må det henvise til en punktuel, afsluttet 

handling, og det er derfor, også ud fra den øvrige kropsmetaforik i v.1-

4, mest nærliggende, at Paulus her taler om, at man efter døden har et 

hjem hos Herren (jf.1.Thess.4,17). Paulus kæder her, ligesom i v.5, de 

jordiske lidelser sammen med den kommende frelse, idet det at have et 

hjem hos Gud ifølge dette vers bliver en naturlig følge af den modgang, 

ultimativt endende med døden, som Paulus og hans medapostle indtil 

videre har været igennem. Konsekvensen af dette er, at det modsatte 
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nødvendigvis må gælde for dem, der ikke har oplevet modgang, nemlig 

de falske apostle (2.Kor.11,22-29). 

Som en afslutning på den noget forvirrede polemik i foregående 

afsnit om at have hjemme hos Herren forsøger Paulus nu i v.9-10 at 

runde diskussionen af ved at gentage pointen fra v.3: Hvad enten 

Paulus og hans medapostle er i deres jordiske eller himmelske legemer, 

sætter de en ære i at være Gud velbehagelig, idet alle kristne på 

dommens dag får løn efter de gerninger, de har gjort gennem kroppen18. 

I lyset af den status Paulus i de foregående vers har givet sine lidelser, er 

han her ikke selv i tvivl om, hvordan han bliver bedømt af Kristus (jf. 

2.Kor.4,11); anderledes er situationen imidlertid for hans modstandere, 

der jo netop har diskrediteret hans sølle fremtræden. 

 

Paulus´ brug af eskatologiske forestillinger 

Den altoverskyggende eskatologiske forestilling, der præger 2.Kor.5,1-

10, og som især kommer til udtryk i det afsluttende v.10, er 

forestillingen om, at de kristne skal opstå, når Kristus kommer igen ved 

parousien, og at enhver ved denne lejlighed skal dømmes efter sine 

                                       
18 Furnish fremhæver her det faktum, at participierne intet objekt har, hvilket tyder på en indifferens fra 

Paulus´side over for spørgsmålet om, hvornår man skal tjene Herren � det skal man nemlig, ifølge Paulus, 

altid (Furnish 1984, 304) 
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jordiske gerninger. Dette er en forestilling, Paulus også fremhæver i 

andre af sine breve (jf. 1.Thess.4,13-18; 1.Kor.15,1-28; 2.Thess.1,5; 

1.Kor.4,5; 1.Kor.11,29), og den er af en essentiel karakter, idet 

opstandelsen og dommen sammen med dåben for Paulus hører 

uløseligt sammen med den kristne etik og levemåde, han opmuntrer 

sine medkristne til at følge. Der er, som Witherington siger, et krav om 

korrekt moralsk optræden, for at den kristne kan indtræde i Gudsriget 

(Witherington 1992, 65+67). Som tidligere nævnt er frelsen for Paulus et 

�allerede� og et �endnu ikke�. Mennesket er allerede frelst, fordi det 

gennem dåben har fået Ånden som pant på den forligelse, Gud som en 

nådesgave har givet verden (2.Kor.5,11-21). Gud har forsonet sig med 

mennesket, og derfor kan mennesket nu regnes for retfærdigt, men 

skylder dog stadig Gud at gøre retfærdige gerninger (jf. 1.Thess.4,3.7). 

Det er disse gerninger, der skal dømmes på dommens dag og i 

sammenhæng med situationen i 2.Kor., er det derfor vigtigt for Paulus 

at understrege dette, fordi det i sidste ende hænger sammen med 

opfattelsen af hans apostolske autoritet. De gerninger, som korinterne 

skylder Gud, er nemlig gerninger gjort i overensstemmelse med den 

værdiomkalfatring af stærkt og svagt, ydre og indre, som Paulus har 

plæderet for gennem begge korinterbreve, og som i sin natur ændrer 

hans fremtoning som apostel fra svag til stærk. Værdiomkalfatringen 

har sin begrundelse i Paulus´ forkyndelse af Kristus som korsfæstet 
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(1.Kor.1,18-25). Fordi Gud har åbenbaret sig selv gennem Kristus´ 

korsfæstelse, et ultimativt udtryk for alt det svageste i verden, betyder 

det nu, at alle tidligere ideer om stærkt og svagt i denne verden er 

forandret. Det vil i praksis sige, at stærke korintere, der i kraft af denne 

verdens visdom (1.Kor.20) havde høj status, nu ikke længere kan hævde 

sig på bekostning af de svage, idet det netop er dem, Gud har udvalgt. 

Hvor denne pointe i 1.Kor. har til formål at ophæve de klasseskel, der 

på baggrund af dette er opstået i korintermenigheden, er Paulus´ formål 

i 2.Kor. at bevare sin svage status som apostel, og derfor fremhæver han 

netop dommen i 2.Kor.5,3+10 som en advarsel til sine modstandere i 

Korint: Fordi korinterne endnu ikke er frelste, er det vigtigt, de tager 

den værdiomkalfatring alvorligt, som følger af Kristus´ korsfæstelse og 

dermed deres egen dåb, for at de ikke som skyldige over for Gud skal 

stå nøgne på dommens dag. 

Kravet om specielle gerningsmæssige forudsætninger for at 

indtræde i Gudsriget hører igen sammen med en anden eskatologisk 

forestilling, som Paulus også gør brug af i 2.Kor.5,1-10, nemlig det 

faktum at de kristne ved opstandelsen bliver iklædt et nyt legeme. Som 

jeg tidligere har argumenteret for, giver det god mening i 2.Kor.5,1-10 at 

antage, at Paulus ser iklædningen af et himmelsk legeme ved parousien 

som en del af belønningen for at have ført et korrekt kristent liv (jf. 

1.Kor.15,50-58). Således også Witherington når han siger, at 
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The work of the Spirit in the present in the believer is preparing that 

believer not only for the final judgment of Christ, but for the final 

work of the Spirit for the believer, that is, resurrection in the likeness 

of Christ´s glorified body� (Witherington 1992, 188).  

 

Det er dog alligevel tydeligt, at situationen i 2.Kor. har udviklet sig 

drastisk, idet Paulus i 1.Kor. kan tale om en �frelse, dog som gennem 

ild� (1.Kor.3,15) og i 2.Kor.5,3 om muligheden for ved dommen at blive 

fundet nøgen. 

Karakteristisk ved Paulus´ tale i 2.Kor.5,1-10 om de kristnes 

himmelske legeme er en, i forhold til 1.Kor.15, slående mangel på ordet 

krop (soma). Han beskriver således i 2.Kor.5,1-5 udelukkende det 

himmelske legeme ved hjælp af metaforer og bruger i 2.Kor.5,6-10 kun 

ordet soma om den jordiske krop. Selvom Paulus´ sigte her, som 

Furnish også nævner, ikke, som i 1.Kor.15, er en diskussion af, hvilket 

legeme de døde får ved opstandelsen (Furnish 1984, 296), er hans 

ordvalg angående de himmelske legemer alligevel bemærkelsesværdigt 

i 2.Kor.5,1-10, og spørgsmålet er, om det ikke dækker over en vis 

strategi fra Paulus´ side. Martin skriver om de stærke i Korint, at de, 

grundet deres kropsfjendske holdning og inspiration fra den 

hellenistiske populærfilosofi, ikke kunne godtage tanken om det døde 

legemes opstandelse; dette betød ikke, at de var dualister i kartesiansk 
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forstand, fordi mange af dem mente faktisk, at sjælen efter døden havde 

en vis substans bare en ganske anden end den kropslige. (Martin 1995, 

107-116). Ifølge Martin er 1.Kor.15,35-58 Paulus´ forsøg på at få de 

stærke til at forstå opstandelsen korrekt, og heri ligger der for ham to 

opgaver: Over for de stærkes nedvurdering af kroppen, der som 

konsekvens har en laissez-faire holdning over for det jordiske liv, hvor 

alt er tilladt (1.Kor.6,12-17), hævder Paulus den legemlige opstandelse 

som begrundelse for også at leve etisk korrekt i det jordiske liv. 

Samtidig er han nødt til, for ikke helt at miste de stærke, at hævde en vis 

forvandling af det legemlige (Martin 1995, 135). 

Denne strategi mener jeg således også kommer til udtryk i 

2.Kor.5,1-10, hvor Paulus nu bruger den til at vinde korinterne tilbage. 

Her undgår han således helt at bruge ordet krop om det himmelske 

legeme og pointerer dermed kraftigt, at opstandelsen ikke er af en 

legemlig karakter (v.6b+8), samtidig med at han i v.9+10 fremhæver 

kroppens betydning for opstandelsen. På denne måde måde går han 

både ind på sine modstanderes præmisser, samtidig med at han prøver 

at bevare sin egen værdiomkalfatring (Martin 1995, 135).  

I forhold til denne strategi udgør v.6b og 7 en særlig retorisk 

spidsfindighed, som jeg også antydede i kommentaren. Paulus´ mål er 

naturligvis her, som i resten af brevet, at få korinterne til at erkende 

værdiomkalfatringen og dermed hans apostolske status. Derfor afviser 
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han først i v.6b, vel vidende at det er i fuldstændig overensstemmelse 

med de stærkes holdning, tanken om en legemlig opstandelse for 

derefter i v.7 at hævde denne holdning som værende en nødvendig 

konsekvens af den værdiomkalfatring, Paulus gennem hele brevet har 

argumenteret for, men som er en torn i øjet på de stærke. Konsekvensen 

af dette er følgelig, at alle, der ikke er enig med Paulus i 

værdiomkalfatringen, nødvendigvis må klassificeres som hævdende en 

legemlig opstandelse, noget som højst sandsynligt ville være utænkeligt 

for de stærke.  

 

Konklusion  

Som det fremgår af ovenstående, skal det forsvar, Paulus laver i 

2.Kor.5,1-10 for sit apostolat, ses i tæt sammenhæng med hans 

eskatologiske forestillinger. For Paulus er det i 2.Kor. ikke længere givet, 

at hans lære naturligt forlenes med autoritet via hans status som apostel, 

og derfor er hans mål i 2.Kor.5,1-10 at gøre selve frelsen afhængig af, om 

man tilholder sig hans lære eller ej. Dette gør han ved at præsentere 

korinterne for en eskatologisk diskurs, ifølge hvilken ens jordiske 

handlinger er afgørende for frelsens fremtidige himmelske bolig; en 

bolig, som han i overensstemmelse med korinternes egen holdning, 

fremhæver som værende af en ganske anden slags end deres jordiske 

krop. Herefter fremhæver han sin egen værdiomkalfatring som netop 
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værende afgørende for denne frelse, hvorefter al opsætsighed mod 

Paulus i henhold til diskursen herefter må forstås som udelukkende een 

fra frelsen. Dermed har han manipuleret korinterne ind i en situation, 

hvor det ikke længere er muligt at blive frelst uden om Paulus, hvorefter 

alle andre konkurrerende apostle gerne skulle blive overflødige. 
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VOLD, OFFER OG KRISTENDOM IFØLGE RENÉ 

GIRARD OG FRIEDRICH NIETZSCHE 

Karsten Viholm 

 

De næste sytten sider drejer sig om forholdet mellem to store tænkere. 

Fælles for opgavens protagonister er deres bestræbelse på at finde 

sandheden om den europæiske kultur og om den vestlige civilisations 

religiøse udtryk. Begge har de har gjort det til deres livsprojekt at 

indkredse den kristne religions væsen. Jeg vil i det følgende beskæftige 

mig med Friedrich Nietzsche og René Girard. 

Girards syndebukkemekanisme optræder i det følgende som en 

slags ledemotiv. På baggrund af den franske tænkers teori om 

syndebukken vil jeg søge at drage ligheder og forskelle mellem Girard 

og Nietzsche med det formål at indkredse deres syn på offeret, der, som 

det søges at vise, udgør en væsentlig komponent i syndebukkeme-

kanismen. Girards teori om syndebukken indtager en betydelig rolle i 

beskrivelsen af forholdet mellem Girard og Nietzsche. Det skal 

diskuteres, hvorvidt Nietzsche kan tilslutte sig et girardiansk 

syndebukkeparadigme og i forlængelse heraf, hvilke følger den tyske 

filosofs syn på offeret har for filosoffens mere normative del. 
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Opgavens fokus vil herefter rette sig mod Girards syn på 

kristendommen og sammenholde dette med Nietzsches filosofi. De er 

begge enige om, at kristendommen er en religion med mange ansigter, 

der veksler igennem historien. Til gengæld divergerer deres opfattelser 

absolut, når det kommer til de normative udsagn om kristendommen. 

Opgavens overordnede formål er da, på baggrund af en diskussion af 

syndebukkemekanismen, at opnå en indsigt i de to tænkeres normative 

syn på kristendommen. 

 

Girard-litteratur 

Det kommende afsnit handler om Girards teori om syndebukkeme-

kanismen. Begreber som det hellige, forbudene, mytens realitet og 

surrogatofferet knytter Girard til syndebukkemekanismen, som 

fornemmest udfoldes i værket Things Hidden Since the Foundation of the 

World.19 Nærværende opgave interesserer sig primært for værkets to 

første dele, nemlig de dele der vedrører Girards syndebukketeori samt 

mekanismens forhold til de jødisk-kristne skrifter. I den sidstnævnte del 

anvender Girard teorien om syndebukkemekanismen på tekster fra det 

Gamle Testamente og det Nye Testamente eller rettere, han viser, 

                                       
19 Herefter benævnes værket blot Things Hidden. 
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hvorledes teorien om syndebukken hænger sammen med de bibelske 

skrifter.  

 

Det mimetiske begær og kulturen 

En af konklusionerne i Things Hidden er, at enhver kultur opstår som et 

resultat et det mimetiske begær (Girard 2003, 26). Det mimetiske begær 

er fundamentet i Girards teori, et aksiom i teorien om 

syndebukkemekanismen. Begæret bliver mimetisk, når individer i 

samfundet, uanset om det drejer sig om arkaisk eller moderne tid, 

begærer de samme objekter. Det mimetiske eller det smittende består 

dog ikke i, at to mænd eksempelvis blot begærer den samme kvinde, 

men at den ene begærer kvinden, fordi den anden også gør det. I 

konflikten strides to rivaler om det samme objekt, men i virkeligheden 

kan rivaliseringen blive så dominerende, at de oprindelige objekter 

tabes af syne. Denne simple model kan man måske betegne som en 

urscene i Girards teori. I hvert fald er Girards analyse af rivaliseringen i 

samfundet og samfundets bestræbelse på at bringe en ende på 

konflikten afgørende for at forstå hans teori. Girard siger om 

rivaliseringen, at �� (a)s rivalry becomes acute, the rivals are more apt 

to forget about whatever objects are �� (ibid.). Vi er her inde på et 

centralt område i Girards tænkning, nemlig dobbeltgængermotivet 
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(ibid.).20 I Das Heilige und die Gewalt bruger Girard Sophokles´ Kong 

Ødipus til at illustrere, hvorledes volden tager kontrollen over 

protagonisterne. Ødipus genkender ikke sin far, kong Laios, ved deres 

møde på korsvejen i Fokis med den konsekvens, at Ødipus, drevet af 

volden, slår faderen ihjel. Girard siger om dette dobbeltgængermotiv: 

�In dem Maβe, wie sich die Krise steigert, werden die Mitglieder der 

Gemeinschaft insgesamt zu Zwillingen der Gewalt. Wir sagen 

unsererseits, einer sei des anderen Doppelgänger� (Girard 1999, 120). 

Også Euripides´ Bakchanterne tolker Girard som et eksempel på det 

mimetiske begær, og tragedien viser ikke mindst fordoblingens og 

dobbeltgængerens voldelige karakter. Således ser Pentheus, før sit eget 

drab, dobbelt. Han ser Dionysos som både menneske, gud og tyr (ib., 

238). Forskelle, som tidligere kunne opretholdes, er udvisket 

umiddelbart før drabet. Vi skal i denne sammenhæng ikke gå nærmere 

ind på Girards fortolkning af tragedierne, men kan foreløbigt forsigtigt 

konstatere, at dobbeltgængermotivet er forbundet med vold og drab. 

Fra drabet kan det mimetiske begær udarte sig forskelligt. Konflikten 

kan enten optrappes, eller også findes der en form for forløsning ved 

drabet. I førstnævnte tilfælde eskalerer konflikten yderligere, uden at 

                                       
20 Girard bruger et kapital i Das Heilige und die Gewalt til behandlingen af dobbeltgængermotivet (Girard 

1999). 
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der tilsyneladende findes nogen afslutning herpå. Men der er også en 

anden mulighed. Drabet kan bevirke, at det mimetiske begær for en 

stund standses. Det voldelige dobbeltgængermotiv ophører, og 

samfundet når en vis tilfredsstillelse med drabet. I denne sammenhæng 

har Girard to væsentlige pointer. For det første at det mimetiske begær 

kan bryde ud i forskellige sociale sammenhænge. Mennesker vil altid 

være indfældet i en form for kollektiv og dermed altid potentielt udøve 

eller eventuelt selv være offer for det mimetiske begær. For det andet 

hævder Girard, at der er tale om et reelt reaktionsmønster og ikke en 

abstrakt ide. Syndebukken kan forløse striden, drabet kan bilægge 

konflikten (Girard 1988, 228). Drabet afløses af et andet centralt aspekt i 

syndebukkemekanismen, nemlig at syndebukken altid vil være 

genstand for fortolkning. Eftertiden vil i forlængelse af drabet rejse 

spørgsmål som: Hvem var syndebukken? Hvorfor skulle netop han og 

ikke en anden ofres? Hvilke følger havde dette offer? Det er denne 

fortolkningsproces, som Girard analyserer i Things Hidden.21 Som titlen 

fra Matthæusevangeliet 13,35 angiver, er det interessante det, som blev 

skjult ved verdens grundlæggelse. For Girard er enhver kulturel 

institution et produkt af den retrospektive sammenfatning af tingenes 

                                       
21 Værkets titel er hentet fra Matthæusevangeliet 13,35: �� Jeg vil åbne min mund med lignelser, jeg vil 

fremføre det, der har været skjult, siden verden blev grundlagt.� 
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forløb. Verdens grundlæggelse svarer til tilblivelsen af kultur i denne 

sammenhæng. Fortolkningen, som bevirker denne fremkomst, finder sit 

udtryk i myten. Men hvilken sammenhæng er der mellem drab og offer, 

fortolkning og kultur? 

 

Syndebukkemekanismen udfoldet 

I det ovenstående er det forsøgt at vise, at drabet, ifølge Girard, kan 

hindre en yderligere eskalering af konflikten. Drabet kan forløse 

stridigheder og standse udbredelsen af det mimetiske begær. Vi vil i det 

følgende se nærmere på omstændighederne omkring drabet med afsæt i 

Things Hidden, der vier et kapitel til en diskussion af Lévi-Strauss´ 

myteteori. Girard anerkender her, at den strukturalistiske myteteori når 

til en vis indsigt i myter (Girard 2003, 105-125). Denne myteteori påviser 

korrekt mytens struktur, men den kan ikke forklare, hvilken drivkraft 

eller mekanisme, der ligger bag myten. Girards projekt består i at 

blotlægge mytens sande væsen. Bag enhver myte ligger en virkelighed, 

der er grundlagt på vold. Men netop sagens kerne, drabet, maskeres i 

fortolkningsprocessen. Denne tilsløring er udgangspunktet for Girards 

teori. Første del af Things Hidden illustrerer på overskuelig vis 

syndebukkemekanismens faser. I værkets kronologiske orden foregår 

Girards analyse på følgende vis: Først præsenteres det mimetiske begær, 

der fører til drabet. Dernæst diskuteres offerets funktion efterfulgt af 



 77

den fortegnede fortolkningsproces, og til sidst analyseres nutidens 

myter, forfølgelsesteksterne. Jeg vil først opholde mig lidt ved de tanker, 

Girard gør sig om offeret. 

Udgangspunktet for syndebukketeorien er det offer, der bringer en 

ende på det mimetiske begær og altså ikke det drab, som er en del af en 

stadigt tiltagende mimetisk krise. I førstnævnte forstand går handlingen 

fra at være et drab til at blive et offer. Man kan måske sige, at offeret i 

Girards terminologi er et drab, der har en forløsende effekt på en 

gruppe mennesker. Dette offer er navnlig kendetegnet ved sin 

tvetydighed, en grundlæggende ambivalens, der rummer prædikaterne 

kaos og kosmos. Offeret er ansvarligt for den mimetiske krise samtidigt 

med, at det frelser gruppen fra en yderligere optrapning af konflikten. 

Hvorfor denne dobbelthed? Den afgørende pointe i Things Hidden er, at 

eftertidens rekonstruktion af drabet med en væsentlig undtagelse22 ikke 

er foretaget af personer, der sympatiserer med offeret, men af 

lynchningshoben selv. Indeholdt i syndebukkemekanismen er altså 

selve fortolkningsprocessen. Det er i denne, at offeret tildeles 

tvetydigheden. Den opstår retrospektivt, eftertiden tillægger offeret en 

særlig betydning. Det konstateres, at samfundet fandt forløsning netop i 

kraft af dette offer, men samtidigt tildeles den dræbte ansvaret for 

                                       
22 Nemlig evangeliernes rekonstruktion af fortiden. Mere herom i det følgende.  
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krisen; han eller hun var skyld i krisen. Det er resultatet af Girards 

analyse af Ojibwa-indianerne i Things Hidden. Man kan endda med 

Girard sige, at dette mønster er mytens væsen (ibid.). Det er først 

eftertiden, der tillægger offeret konnotationen af skyld. Girards påstand 

er, at offeret i virkeligheden er uskyldigt, men at denne kendsgerning 

sløres i fortolkningsprocessen (ibid., 118). Det forhold, at det mimetiske 

begær breder sig, fører polariseringen af et enkelt individ med sig, som i 

sidste ende må ofres. Alternativet er, at voldseskaleringen udbygges, og 

at der ikke er nogen ende på volden. Offeret bevirker, ud over en 

foreløbig standsning af volden, en vis forløsning. Det kan være ydre 

forhold, der fremkalder udvælgelsen af det pågældende offer, såsom 

forskellige fysiske karakteristika herunder et halt ben, talefejl eller andre 

synlige tegn, der afgrænser individet fra gruppen.23 Ikke desto mindre er 

konklusionen, at der ikke er nogen saglig begrundelse for lynchningen. 

Tværtimod er myten eftertidens fordrejede svar på det irrationelle, det 

mimetiske begær, som ingen i gruppen er i stand til at konfrontere på et 

sandfærdigt plan. Mytens refleksion er eftertidens gengivelse af 

begivenhederne og her netop i løgnens, bedragets og forvanskningens 

tegn. Det er nu muligt at forstå, hvorfor offeret er kendetegnet med 

                                       
23 Jf. Girards diskussion af betydningen af offerets fysiske skavanker i udvælgelsesprocessen (Girard 2003, 

122-123). 



 79

denne dobbelttydighed. Offeret er både skyldigt, da det har bevirket 

konflikten, og forløsende, da det har udfriet samfundet fra krisen. Kun 

den sidste af disse prædikater har en klangbund i virkeligheden. Offeret 

er i stand til at løse en konflikt (ibid., 51). 

Vi nærmer os hermed Girards definition af det hellige, som lyder: 

�The sacred is the sum of human assumptions�focused on a 

reconciliatory victim at the conclusion of a mimetic crisis� (ibid., 42). Det 

hellige er altså summen af vore antagelser vedrørende offereret, der 

forløser en mimetisk krise. Som vi allerede har konkluderet, er 

lynchningshobens antagelser i stort omfang fejlagtige, da de tillægger et 

uskyldigt offer skyld. Det er sandt, at offeret kan forløse en gruppe af 

mennesker, men derudover bygger antagelserne vedrørende det hellige 

på en løgn.  

Vi kan nu forsigtigt indkredse Girards påstand om kulturen som 

grundlagt på vold. Til belysning af dette forhold tager Girard 

udgangspunkt i det sakrale kongedømme, der viser hvorledes 

syndebukkemekanismen udleves institutionelt som �mythology in 

action� (ibid., 56).24 Det afgørende i termen �det sakrale kongedømme� er 

foreningen af kongedømmet og det hellige. Netop gennem gentagelsen 

                                       
24 Desuden siger Girard om ligheden mellem monarkiet og kulturen (det institutionelle): �Like any human 

institution, monarchy is at first nothing but the will to reproduce the reconciliatory mechanism� (Girard 

2003, 51). 
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af myten, det vil sige gennem ofringen af kongen, undgår samfundet 

den mimetiske krise, der har uoverskuelige konsekvenser. Kongen får 

en dobbelttydig rolle; på en gang er han en trussel mod samfundet, og 

genstand for pøbelens beundring og tilbedelse (ibid., 51-52). Kulturen 

grundlægges og opretholdes da i kraft af det mimetiske begær, hvor 

kongen optræder som samfundets kroniske syndebuk. Offeret indtager, 

som hos Girard, en afgørende rolle hos Nietzsche. I det følgende vil jeg 

derfor se nærmere på Nietzsches syn på offeret. 

 

 

 

Nietzsche-litteratur 

Nietzsches forhold til kristendommen er en relativt foranderlig 

størrelse.25 Den tidlige Nietzsche, der skriver Geburt der Tragödie, afviger 

noget fra den Nietzsche, vi ser i Antichrist. Man kan vælge forskellige 

vinkler i bestræbelsen på at tydeliggøre den udvikling, Nietzsche 

gennemgår i sit oeuvre. I nærværende sammenhæng interesserer vi os 

særligt for offeret. Måske kan denne problemstilling forekomme noget 

kunstig, eftersom det aldrig, i det mindste ikke eksplicit, var Nietzsches 

projekt at analysere offerets rolle igennem historien. Ikke desto mindre 

                                       
25 Jf. Arne Næss´ diskussion om Nietzsches begreber med skiftende betydning (Næss 1963, 110). 
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vil jeg med afsæt i nogle af Nietzsches værker søge at vise offerets 

afgørende betydning for hans filosofi. 

 

Offerets rolle i Nietzsches religionskritik 

Umiddelbart er Nietzsche især blevet kendt for aforisme 125 fra Die 

fröhliche Wissenschaft (Nietzsche 1999 B). Vi forbinder Nietzsche med 

Guds død. Men hvad ligger der bag den tyske filosofs opgør med 

religionen? Nærværende opgave rejser disse spørgsmål for at skabe et 

tematisk grundlag for sammenligning mellem Girard og Nietzsche. For 

dem begge gælder det, at kristendommen er genstand for betydelig 

refleksion. I denne sammenhæng skal det derfor dreje sig om at 

nuancere Nietzsches kritik af kristendommen, der bestemt ikke er 

enfoldig i modsætning til den gængse opfattelse af hans filosofi. I 

Antichrist kan Nietzsche således på et normativt plan skelne mellem 

forskellige former for religion. Der er en gammeltestamentlig gud, 

måske to endda, der er Jesus, Paulus, der er den kristne urmenighed, 

kirken, Luther; der findes med andre ord lag på lag af fortolkning 

igennem kristendommens historie. Og Nietzsche har ikke en entydig 

opfattelse af den jødisk-kristne kulturarvs religiøse former.  

Nietzsche spørger, hvad der driver mennesker, dels religionens 

grundlæggere, dels dem, som følger autoriteten. Vi kan dårligt komme 
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til bunds i dette spørgsmål uden Nietzsches begreb om viljen til magt.26 

Der er tale om en kompleks størrelse, der måske endda er noget 

modsætningsfyldt. Lad os foreløbig nøjes med en forenklet udgave af 

begrebet, nemlig at �viljen til magt� vil herske i en verden, hvor kampen 

er udgangspunktet. Indbefattet i dette begreb er både uorganiske og 

organiske forekomster, herunder kulturelle fænomener. Det er 

Nietzsches opfattelse, at selve livet er gennemsyret af en vilje til magt. 

Nietzsches hovedanliggende i Antichrist er det organiske, herunder 

menneskets kulturelle produktion og historiens forskellige former for 

kristendom. Det kunne umiddelbart lyde som om, der er tale om en 

systematisk tilgang. I virkeligheden har hans projekt en helt anden 

karakter. I Antichrist søger han at vise, hvordan vi alle er indfældet i 

denne vilje til magt. Projektet i Antichrist er snarere en tour de force i 

Nietzsches begreb om viljen til magt end en historisk-kritisk 

gennemgang af kristendommens grundlæggelse. Hvad det indebærer, 

fremgår af Nietzsches analyse af kristendommens historie, som her skal 

udfoldes i det følgende. I denne sammenhæng er det for det første 

vigtigt at understrege, at Nietzsches udgangspunkt i Antichrist er 

                                       
26 Rüdiger Safranski påviser, hvorledes Antichrist først var påtænkt som en del af et større systematisk 

projekt med titlen Der Wille zur Macht og senere som en del af Umwerthung aller Werthe. Som bekendt 

lykkedes det dog aldrig Nietzsche at føre disse projekter ud i livet, i hvert fald ikke systematisk samlet i et 

værk, og Antichrist blev udgivet som et selvstændigt værk (Safranski 2000, 295). 
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polemisk. Han befinder sig i en diskurs, hvor han gør op med den 

herskende moral og dannelse i 1870´ernes og 1880´ernes Tyskland 

(Nietzsche 2002, 155). Nietzsches opfattelse er, at tidsåndens moral 

finder et ekko mange hundrede år tilbage i historien. Og dette tidspunkt 

falder i høj grad sammen med kristendommens tilblivelse. Antichrist kan 

læses som et opgør med den moral, han i Jenseits von Gut und Böse kalder 

slavemoralen (Nietzsche 1999, C). Denne moral eksisterer selvsagt ikke 

uafhængigt af tid og sted, men er tværtimod en reaktion mod de 

herskende og deres fornemme moral. Den fornemme moral er en 

bejaelse af magten og skønheden. Og Nietzsche, der hylder denne 

moral, finder et religiøst udtryk for den i kongetiden (Nietzsche 1999 A, 

193). Om denne tid siger Nietzsche: �Sein Javeh (Israels) war der 

Ausdruck des Machtbewusstseins, der Freude an sich, der Hoffnung auf 

sich ...� (ibid.). Nietzsche kalder dette for en naturlig religion, hvilket 

sigter til forholdet mellem Jahve og israelitterne. Som Nietzsche siger 

lidt senere: �Javeh ist der Gott Israels  und f o l g l i c h Gott der Gerech-

tigkeit �� (ibid.). Folket havde magt eller var i magt, som Nietzsche 

siger, og deraf følger den gode, naturlige samvittighed. Denne 

magtbevidsthed manifesterer sig fornemmest i kulten, hvor folket 

bekræfter deres styrke og deres mægtighed i ærbødighed over for den 

nidkære Jahve. Nietzsche ser således kulten som stedet, hvor folkets 

styrke kommer til udtryk. Kongetiden repræsenterer for Nietzsche en 
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fornem tid, hvor kulten og dermed ofringer med rette hørte til de 

fremtrædende aktiviteter i israelitternes liv. Folket sagde ja til livet i 

kulten med dens fejring af årstidernes vekslen, hvor de levede i 

taknemmelighed over det, som Nietzsche kalder �Jahreskreislauf�. Folket 

levede i glæde over denne naturlige tilstand. Der er ingen tvivl om, at 

Nietzsche sympatiserer med denne udgave af gammeltestamentlig 

religion. Og hans begejstring går først og fremmest på israelitternes 

moral. De var ikke underkastet nogen skyld, som de ikke selv var 

ansvarlige for. Den kunstige skyldfølelse, som Nietzsche tager den 

senere kristendom til indtægt for, var israelitterne ukendt. Jahve var en 

projektion af et mægtigt, fornemt folk og derfor en retfærdig gud. Med 

denne moral følger ritualernes blodige ofre, hvilket Nietzsche tolker 

som et billede på israelitternes styrke.  

Kongetidens fornemme moral bliver dog afløst af forfald.27 Vi skal 

senere gå ind i en mere eksplicit diskussion om offeret, men kan 

foreløbigt konkludere, at den tyske filosof tillægger kulten i Det Gamle 

Testamente en positiv betydning. Denne kendsgerning skal naturligvis 

også ses i lyset af hans heftige polemik imod en bestemt udgave af 

kristendommen, som han rent ud sagt hader. På israelitternes 

                                       
27 Det er bemærkelsesværdigt, hvorledes Nietzsche beklager forfaldet i den gammeltestamentelige religion 

(Nietzsche 1999 A, 193).  
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intellektuelle niveau gjorde de det rigtige; de tilbad en mægtig gud, 

fordi de selv var mægtige.28 Nietzsche siger i Antichrist kort og koncist 

om sin kobling mellem folket og guden: 

  

Freilich: wenn ein Volk zu Grunde geht; wenn es den Glauben an 

Zukunft, seine Hoffnung auf Freiheit endgültig schwinden fühlt; 

wenn ihm die Unterwerfung als erste Nützlichkeit, die Tugenden 

der Unterworfenen als Erhaltungsbedingungen ins Bewusstsein 

treten, dann m u s s sich auch sein Gott verändern� (ibid., 182-183).  

 

Religion er udtryk for folkets vilje til magt, og Nietzsche kan ikke 

udstå den slavemoral, som fostrer kristendommen. Forfaldet indledes 

dog ikke med kristendommen, men begynder i den jødedom, der følger 

efter kongetiden. Nietzsche konstaterer tørt om baggrunden for afkaldet 

på den fornemme moral: ��die Anarchie im Innern, der Assyrer von 

Aussen� (ibid., 193). I tillæg til de ydre omstændigheder er det 

menneskets indre lovløshed, der afstedkommer denne slavemoral. Den 

store synder i denne sammenhæng er, ifølge Nietzsche, præsteskabet. 

Gennem deres forfalskning og omtydning af skrifterne manifesterer de 

deres vilje til magt. Deres middel til magt er deres omfortolkning af 

                                       
28 Nietzsche erkender endda israelitternes religiøse begavelse i Antichrist (Nietzsche 1999 A, 185). 



 86

historien til deres fordel.29 Forudsætningen for deres etablering af 

magten går gennem en forløjet omgang med historien. Præsterne var 

således nødt til at finde en åbenbaring for at sætte deres magtbegær 

igennem og dermed opnå en position, som de ikke havde før.30 Det er 

vigtigt for Nietzsche at understrege, at præsteskabet hele tiden forsøger 

at komme til magt ved at gøre sig så uundværlige som overhovedet 

muligt. Dette sker blandt andet igennem præsternes monopolisering af 

alle institutioner, herunder lovgivningen. I den forbindelse taler 

Nietzsche om præsteskabets parasitisme. Endvidere gør præsterne 

loven til et spørgsmål om skyld og vejen tilbage til Gud går følgelig 

igennem præsterne. Kritikken af præsteskabet går først og fremmest på 

deres fordrejede udlægning af sandheden for deres egen vindings skyld. 

En af Nietzsches centrale pointer er, at forvanskningen af den historiske 

realitet radikaliseres, efterhånden som vi fjerner os fra den oprindelige 

offerbaserede gammeltestamentelige religion. Essensen i Jesus´ kritik af 

den etablerede kirke bygger endda, hævder Nietzsche, på et grundlag, 

der ligger endnu fjernere fra sandheden end præsteskabets egen 

fordrejning af historien. Jesus´ kritik består i en benægtelse af selve 

                                       
29 Bemærk her, hvorledes Nietzsche forsvarer den slagne, nidkære gud. Det gør ham ondt at se præsterne 

misbruge Guds navn (Nietzsche 1999 A, 195). 

30 Nietzsche siger det ikke direkte, men han hentyder formodentlig til Josias´ reform (2 Kong 23,1), der som 

bekendt sigtede mod en centralisering af kulten. 
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kirken, hierarkiet, ordenen, præsternes privilegier, kort sagt den til den 

tid herskende politiske og religiøse virkelighed.31 Derfor er Jesus i 

Nietzsches øjne en hellig anarkist. Og derfor døde han på korset. Ikke 

som et offer, men som en politisk oprører uden realitetssans. Først 

senere fortolker menigheden i deres vilje til magt Jesus som et offer, 

mens de historiske omstændigheder omkring hans død i virkeligheden 

var nogle helt andre. Men lad os først i lyset af Nietzsches fortolkning 

prøve at indkredse den historiske Jesus lidt nærmere.  

Som nævnt tolkes Jesus som endnu et led i realitetsforskydningen 

fra den naturlige religion. Og mens præsteskabet forvansker historien, 

benægter Jesus virkeligheden. Og det i en sådan grad at virkeligheden 

tømmes for indhold, og verden reduceres til sprog opfattet igennem 

symboler; kun indre realiteter gælder som sandhed (ibid., 206). 

Himmerriget er ikke et fysisk sted, men et sted i hjertet. Det er i den 

forstand, at Nietzsche mener, at Jesus´ lære fjerner os i endnu højere 

grad fra virkeligheden ved simpelthen at benægte dens eksistens. Den 

kristendom, der følger Jesus, ligger derimod ud over Jesus´ egen 

fortolkningshorisont. Efter Nietzsches opfattelse er eftertiden, og 

herunder urmenigheden, drevet af et had og en hævntørst, og i deres 

                                       
31 Den allerførste jesusbevægelse udtrykker: ��der Priester-Instinkt, der den Priester als Realität nicht mehr 

verträgt, die Erfindung einer noch a b g e z o g n e r e n Daseinsform, einer noch u n r e a l e r e n Vision der 

Welt...Das Christentum verneint die Kirche...� (Nietzsche 1999 A,  197). 
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magtbegær vil de netop ikke nøjes med symbolsproget. Eftertiden, og 

herunder mest prominent Paulus, omfortolker kristendommen på en 

sådan måde, at Jesus´ oprindelige budskab sløres. Essensen i Nietzsches 

rekonstruktion af den historiske Jesus er, at Jesus overvandt 

ressentimentet og hadfølelsen i modsætning til sine efterfølgere: ��die 

kleine Gemeinde (hat) gerade die Hauptsache nicht verstanden, das 

Vorbildliche in dieser Art zu sterben, die Freiheit, die Überlegenheit ü b 

e r jedes Gefühl von Ressentiment �� (Nietzsche 1999 A, 213).32 Hermed 

har Nietzsche skabt en kulturel og religiøs baggrund for eftertidens 

fortolkning af Jesus, og scenen er dermed sat til opgøret med 

slavemoralen. 

Som antydet er især Paulus genstand for Nietzsches polemik. For 

Nietzsche er Paulus hadets geni, der bruger Jesus´ budskab til egen 

fordel. Endnu en gang fordrejes fortiden; Paulus forfalsker på ny Israels 

historie. Nu fremstår Det Gamle Testamentes profeter som Paulus´ 

talerør, der bekræfter hans fortælling. Profeternes løfter om frelse tolkes 

som et gammeltestamenteligt ekko, der bekræfter Paulus i hans lære. 

Med Paulus er det endnu en gang præsteinstinktet, der vil til magten 

                                       
32 Omvendt virker det som om, Nietzsche tilægger Jesus hævnmotiver bag hans lære: �Alles was aus 

Schwäche, aus Neid, aus R a c h e stammt. � Der Anarchist und der Christ sind Einer Herkunft...� (Nietzsche 

1999 A, 244). Det kan dog i høj grad diskuteres, om der med �Christ� i virkeligheden ikke henvises til 

eftertidens historiske udgave af kristendommen og dermed netop ikke til den historiske person Jesus. 
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(ib., 216). Det er igen omfortolkningen af historien, der er midlet til at 

komme til magt, det er �� Instinkt-Hass gegen jede Wirklichkeit das 

treibende, das einzig treibende Element in der Wurzel des 

Christentums� (Nietzsche 1999 A, 212). Ifølge Nietzsche er det hadets 

instinkt, der driver kristendommen fra Paulus, og dermed distancerer 

apostlens teologi sig langt fra Jesus´ oprindelige budskab. Men hvori 

består dette hadets logik, og hvorfor fremkalder det sådan en kraftig 

reaktion fra Nietzsche? 

Det virker som om, Nietzsches aversion tager til, efterhånden som 

religionen efter hans opfattelse fjerner sig fra dén gammeltestamentelige 

udgave, som endnu ikke var monopoliseret af præsteskabet. Med 

præsteskabets vilje til magt begynder centraliseringen af kulten; 

historien fordrejes i præsternes magtbegær. Jesus overvandt til gengæld 

ressentimentet og viljen til at herske og bekrige (Nietzsche 1999 A, 213). 

Det modsatte er tilfældet med eftertidens fortolkning af Jesus. Hvor 

Jesus tilgiver, forlanger menigheden hævn. Og det er igennem denne 

hævn, at præsteskabet selv forsøger at komme til magt. Hvordan skal 

dette da tænkes? Omkalfatringen af moralen begynder med præsternes 

tolkning af Jesus´ død. I eftertidens fortolkning døde Jesus ikke som en 

politisk opponent til præsteskabet, men som Guds offer for 

menneskehedens skyld. Igen er det denne monopolisering af adkomsten 

til Gud, der fremkalder Nietzsches vrede. Ligesom centraliseringen af 
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kulten for Nietzsche vidner om præsteskabets vilje til magt, ligeså 

forsøger urmenigheden, og herunder Paulus, at tage patent på 

sandheden i forsøget på at tilrane sig magten. Og sandheden, som 

Paulus prædiker, ligger fjernt fra den oprindelige religion, som netop 

var en naturlig religion. Med Paulus og Jesus forlægges tilværelsens 

tyngdepunkt til det hinsides, det ikke-eksisterende, det unaturlige 

(Nietzsche 1999 A, 217). Det kan Nietzsche sige efter at have præsenteret 

den naturlige religion, der jo fandt sit fornemmeste udtryk i den 

praktiske kult. I urmenigheden tages der afstand fra virkeligheden, og 

troen kommer i stedet til at spille en afgørende rolle. I den oprindelige 

religion tilbad israelitterne Jahve gennem kulten. Den efterfølgende tid 

har omvendt fordrejet historien til egen fordel. Det gælder både for 

præsteskabet, Jesus og Paulus. 

Lad os kort rekapitulere Nietzsches analyse af kristendommens 

tilblivelsesproces. Nietzsche arbejder med relativt få begreber i sin 

bestræbelse på at indkredse især de moralske forudsætninger for de 

forskellige religiøse udtryk fra kongetiden til den kristne urmenighed. 

Et centralt begreb i denne sammenhæng er den naturlige religion. Den 

naturlige religion findes ifølge Nietzsche alene i kongetiden. Jahve var 

en projektion af et mægtigt folk, følgelig var Jahve en mægtig gud. I 

denne historiske guldalder følger det moralske forfald med 

centraliseringen af kulten. Dermed har vi aktiveret et andet nøglebegreb 
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i Nietzsches (og Girards) analyse: Fortolkningsprocessen. Det er nemlig 

igennem deres fordrejning af sandheden, at præsterne søger at komme 

til magt. Netop eftertidens forvanskning af historien deler præsteskabet 

med Paulus og Jesus. Historien fordrejes til egen fordel i deres vilje til 

magt. Hermed skulle de vigtigste linier være trukket i Nietzsches kritik 

af moralens udvikling fra kongetiden til den kristne menighed.  

 

Sammenfatning af Girards og Nietzsches syn på offeret  

Girard vil med sin teori om syndebukken demaskere og konfrontere 

myten med dens fortegnede billede af begivenhederne. Girard 

anerkender, at offeret har en forløsende virkning på en gruppe 

mennesker, men blotlægger i sin analyse desuden offerets uskyld. 

Nietzsche beskæftiger sig ligeledes med mytens og religionens 

grundlag, men interesserer sig i modsætning til Girard primært for 

offerets effekt frem for offerets eventuelle ansvar for krisen. Centralt for 

begge tænkere står fortolkningsforløbet, der finder sit narrative nedslag 

i myten.  

I det ovenstående har vi beskæftiget os med filosoffernes analyse af 

religionens grundlæggere. Begge tænkere er enige om, at mytens 

gengivelse af fortiden beror på forfatternes egennyttige rekonstruktion 

af historien. For Girard er grundlæggernes bevæggrund for at skjule 

mytens bagvedliggende realitet forfatternes manglende evne til at fatte 
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det mimetiske begær. Myten opstår som et resultat af den forløsende 

effekt fra offeret og den manglende indsigt i det mimetiske begær. For 

Nietzsche er historien siden det gammeltestamentlige præsteskab blevet 

brugt som middel i forskellige ideologiske gruppers bestræbelse på at 

komme til magt.  

Nietzsche og Girard: Den naturlige verden vs. refleksionens styrke 

I sit første værk Geburt der Tragödie (Nietzsche 2002) søger Nietzsche at 

indkredse omstændighederne omkring tragediens fødsel og død. Det er 

værkets tese, at kunstens forfald indledes med sokratismen (ibid., 77). 

Hvis Antichrist i høj grad er et opgør med den kristne moral, er 

tragediebogen et opgør med sokratismen. Geburt der Tragödie er 

påstanden om, at tragedien og dermed den europæiske kultur led et 

skæbnesvangert nederlag med fremkomsten af Sokrates´ rationelle 

tænkning. Livets irrationelle dimension er et centralt tema i hele 

Nietzsches tænkning. Som Safranski siger i sin Nietzsche-biografi: �... 

(D)as Ungeheure (bleibt) Nietzsches lebenslanges Thema, sein Versuch 

und seine Versuchung� (Safranski 2000, 12-14). Og i tragediebogen 

indtager Dionysos rollen som en modpol til de sokratiske værdier. Han 

repræsenterer livets rus, en �Weltwille�, der samtidigt udgør tragediens 

omdrejningspunkt (Nietzsche 2002, 107). Det dionysiske optræder i 

forskellige sammenhænge, men dets stærkeste udtryk finder Nietzsche i 

musikken. Ifølge den tyske filosof bestod tragedien oprindeligt alene af 
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koret, mens dramaet endnu ikke gjorde sig gældende. Nietzsche mener, 

at dramaet må være en senere tilføjelse, der dog får afgørende 

betydning for tragediens udvikling. Dramaet repræsenterer for 

Nietzsche en rationel, forklarende overbygning.  Den tyske filosof 

opererer da med en tid, hvor det dionysiske ikke havde noget ansigt, 

men optrådte bag en ukendelig maske. Her er det dionysiske ��ein 

ewiges Meer, ein wechselnd Weben, ein glühend Leben� (Nietzsche 

2002, 58). Denne Dionysos kan, ifølge Nietzsche, kun opleves i 

musikken, i koret. Guden Dionysos er en senere objektivering. I 

modsætning til den rusens Dionysos er Apollon den formende drøm, 

det skønne skin: �die Weihe des schönen Scheines� hviler på Apollon 

(Nietzsche 2002, 21). Hermed er det givet, at Apollon ikke formidler 

sandheden, men det skønne skin. Dette argumentative mønster ligner 

umiddelbart det fra Nietzsches analyse af den jødisk-kristne religion. 

Også her var tolkningsprocessen, fra præsteskabet til Paulus, 

udslagsgivende for forskydningen fra det oprindelige. Den afgørende 

forskel består dog i, at mens Nietzsche i den oprindelige religion ser en 

regression fra naturlig religion til eksempelvis kristendom, anskuer den 

unge Nietzsche bag tragediebogen tragedien som den skønne forening 

af det oprindelige og fortolkningen, det dionysiske og dets 
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objektivering.33 Den irrationelle Dionysos er dog fortsat helten i 

tragediebogen. I den forstand ligger kimen allerede her i Nietzsches 

første værk til et opgør med den rationelle tydning af verden.34 

For Girard går vejen til den sande erkendelse via en 

refleksionsproces over mytens tilblivelse. Og Things Hidden søger at vise, 

hvilken rolle rationaliseringen har indtaget i europæisk kulturhistorie. 

Evangelierne er for Girard opgøret med den mytiske tænkning, der altid 

kræver offer. Girard siger om Jesus´ budskab: �This is the complete 

elimination of the sacrificial for the first time � the end of divine 

violence and the explicit revelation of all that has gone before� (Girard 

2003, 200). Dette citat viser den nære sammenhæng, som Girard ser 

mellem offerets afsløring og evangelierne. Evangelierne er 

åbenbaringen, der sætter os i stand til at konfrontere og overvinde ikke 

bare den helligt sanktionerede vold, men volden overhovedet. Girard 

ser i evangelierne en erkendelsesmæssig progression, der betragtes som 

en udløber af den jødiske arv. Det Gamle Testamentes profeter er for 

den franske tænker et skridt på vejen mod demaskeringen af volden. 

Profeterne viser på fremtrædende vis skiftet i mytens synsvinkel fra 

                                       
33 Nietzsche understreger dog gentagne gange, at der er tale om �herrliche Täuschung� (Nietzsche 2002, 

133). Tragedien udtrykker ikke det sande, men det skønne. Derfor er der i kunsten ikke tale om �� 

Erlösung, sondern Lebenssteigerung�� (Safranski 2000, 83). 

34 Kunsten er i Geburt der Tragödie en metafysisk trøst (Nietzsche 2002, 50). 
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forfølgernes til ofrenes, et skifte der gennemføres fuldstændigt i 

evangelierne (ibid., 154). Evangelierne leverer en enestående indsigt i de 

ting eller den mekanisme, som har været skjult siden verdens 

begyndelse (ibid., 138). Med det kristne budskab har vi ifølge Girard 

nået et irreversibelt stade i den vestlige kultur med afgørende 

konsekvenser til følge. Det er således ikke muligt at vende tilbage til 

forløsningen gennem offeret, eftersom vi nu har kendskab til 

lynchningshobens skyld samt offerets uskyld. Dog består det mimetiske 

begær og vil altid møde samfundet i en form for konfrontation. I denne 

sammenhæng søger Girard at vise, hvorledes myten i en tilsyneladende 

rationel tidsalder er blevet afløst af forfølgelsestekster. Sidstnævnte 

tekster er netop ikke i stand til at forløse samfundet fra en given krise. 

Herom siger Girard: �The text of persecution reveals an inability to 

produce true myths that characterizes the modern Western world as a 

whole� (ibid., 130). Volden er ikke længere hellig, men den eksisterer 

endnu. Spørgsmålet er, hvad samfundet stiller op med denne vold, når 

der ikke længere findes nogen guddommelig udfrielse fra den. Girard 

tegner her to mulige scenarier for enden af det mimetiske begær. Ét 

muligt mønster er, at et samfund som det vestlige, der ikke kan finde 

forløsning i kraft af offeret, risikerer at ende i en tilstand af ubegrænset 

eskalerende vold. Der findes intet offer, som kan tilvejebringe en 

afslutning på krisen, eftersom vi alle har gennemskuet offerets uskyld. 
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Denne udvej vil som yderste konsekvens være lig med menneskehedens 

tilintetgørelse. Den anden mulighed er den bevidste og totale 

afsværgelse af volden som foreskrevet af evangelierne (ibid., 137). Det er 

efter Girards opfattelse ikke muligt at vende tilbage til et mytisk 

verdensbillede. Historien blev afgørende ændret med evangelierne; det 

betød ikke blot en ændring i fortællingens synsvinkel, men en ændring i 

vores måde at betragte verden på. Fra og med evangelierne kan verden 

ikke længere anskues cyklisk, men lineært. Med demaskeringen af 

mytens sande væsen ændres vores måde at opfatte tiden på. Girard 

sammenfatter argumentationen på følgende vis: �From now on, it 

becomes impossible to put the clock back. There is an end to cyclical 

history, for the very reason that its mechanisms are beginning to be 

uncovered� (ibid. 206). Netop i kraft af refleksionens styrke hæver vi os 

over historiens fejlslutninger, og vi bevæger os i retning af et bedre og 

mere sandt samfund. Vi har i hvert fald muligheden for det. 

Som vi har været inde på tidligere, spiller hermeneutiske 

overvejelser også i Nietzsches tænkning en vigtig rolle. Allerede den 

unge Nietzsche diskuterer i Geburt der Tragödie forståelsens problem. 

Problemet består dels i bestræbelsen på at ville forstå, dels i resultatet af 

den hermeneutiske tænknings konsekvenser for tragedien. Mens den 

første del af kritikken er knap så udtalt i tragediebogen, indtager 

polemikken mod den sokratiske æstetik en væsentlig rolle i bogen. Det 
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sokratiske credo lyder ifølge Nietzsche: �� alles muss verständig sein, 

um schön zu sein� (Nietzsche 2002, 79). Resultatet af sokratismens 

indtrængen medfører tragediens fremmedgørelse fra det dionysiske og 

dermed den oprindelige tragedies død (ibid., 82). I Antichrist 

beskæftiger den sene Nietzsche sig intenst med hermeneutikkens 

problem, og her tages skridtet fuldt ud til en afsværgelse af 

�forståelsesprojektet�. Nietzsche siger ironisk om det moderne 

menneske: �Diese Toleranz und largeur des Herzens, die Alles 

�verzeiht�, weil sie Alles �begreift�, ist Scirocco für uns� (Nietzsche 1999 

A, 169). Ikke alene det at ville forstå er problemet hos den ældre 

Nietzsche, men som konsekvens heraf også tilgivelsen. Antichrist vil 

bryde med den tænkning, der tager de svages parti. Han tager afstand 

fra denne medlidenhedstænkning: �Die Schwachen und Missrathnen 

sollen zu Grunde gehn: erster Satz u n s e r e r Menschenliebe. Und man 

soll ihnen noch dazu helfen� (ibid., 170). Dette er Nietzsches 

næstekærlighed: At mennesket ikke skal leve i fremmedgørelse over for 

en slavemoral, der, ifølge Nietzsche, repræsenterer selve modsætningen 

til livet (ibid., 194). Er det mimetiske begær for Girard en trussel mod 

samfundet, der i sidste ende kan blive dets undergang, ser Nietzsche i 

medlidenheden en smittende størrelse, der breder sig i samfundet og 

udhuler dets livskraft. Livet er fattigere når man �lider med�: �Man 

verliert Kraft, wenn man mitleide(t)� (ibid., 172). Og hermed er vi 
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tilbage ved Nietzsches kritik af det kristne gudsbegreb. Den kristne gud 

er en kastreret gud, der kun er god, og som ikke kender til vrede, hævn, 

misundelse og hån. Det er det svage folk, der tilbeder en svag gud. 

Nietzsche kan ikke udstå denne udifferentierede gud, et gudsrige der er 

overalt og ingen steder, samfundets middelmådighed, kort sagt, denne 

udifferentierede masse, som ikke kender til grænser eller forskelle. 

Centralt i kristendommen står for Nietzsche: �Die Instinkt-

Ausschliessung aller Abneigung, aller Feindschaft, aller Grenzen und 

Distanzen im Gefühl�� (ibid. 200-201). 

I det ovenstående så vi, hvorledes Euripides´ Bakchanterne 

blotlægger det udifferentieredes dødelige udgang i kraft af 

dobbeltgængermotivet. Pentheus genkender ikke Dionysos, men ser et 

menneske, en gud og en tyr. For Girard er det netop kendetegnende for 

det mimetiske begær, at det udvisker forskelle og som følge heraf 

kræver et forsonende offer. For Girard har vi med evangelierne fået 

redskabet til at overvinde det mimetiske begær. Gennem besindelsen på 

den kristne demaskering kan volden afsværges totalt. Nietzsche ønsker 

at overvinde det udifferentierede på anden vis. Nietzsche ønsker at 

nagle forskellene fast. I den sande verden hersker ulighed: �� die  U n g 

l e i c h h e i t  der Rechte ist erst Bedingung dafür, dass es Rechte gibt...� 

(ibid., 243). Og denne rangorden er nødvendig for at sikre de stærkeste. 

Det er netop i dette �Pathos der Distanz� (ibid.), der er verdens sande 
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sammenhæng, at mennesket siger ja til verden. Om �de fornemme� siger 

Nietzsche: �Die schwere Aufgabe gilt ihnen als Vorrecht, mit Lasten zu 

spielen, die Andre erdrücken...� (ibid.). Og netop denne tanke er en 

moderne variant af offertanken, som blev tilkendt en positiv rolle i 

Nietzsches beskrivelse af Det Gamle Testamentes kult. På dette 

normative punkt er fronterne trukket knivskarpt op mellem Nietzsche 

og Girard. Som Girard siger i Things Hidden: �It is impossible to 

rehabilitate a sacraficial mechanism in the process of decomposition 

because growing awareness of these mechanisms is what decomposes 

them�� (Girard 2003, 128). Nietzsche vil som udgangspunkt afvise 

dette forståelsesprojekt, som beskrevet i det ovenstående, og kan derfor 

hævde, at der er en vej tilbage til et mere naturligt, offerbaseret 

samfund. 

 

Afsluttende kommentarer 

Lad os hermed afrunde billedet af de to tænkere. Fælles for Girard og 

Nietzsche er deres beskæftigelse med myten. Mens myter for Girard 

handler om tilsløringen af en lynchning, tager Nietzsche et andet sigte 

på religionens hellige fortællinger. For Nietzsche er myter udtryk for 

forskellige ideologiers vilje til magt inden for en given religion. Igennem 

en løgnagtig intellektualisering af fortiden selekterer præsteskabet og 

urmenigheden en variant af fortiden, der tjener netop deres interesser. 
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For så vidt tager Nietzsche ligeledes et kritisk sigte på de herskendes 

omgang med historien. Man kan med Nietzsche sige, at det netop er 

igennem deres historieforvanskning, at den intellektuelle elite søger at 

nå til magt. Da rejser der sig imidlertid spørgsmålet om, hvad de to 

tænkere normativt set sætter i stedet for den forløjede intellektualisering 

af fortiden. Som det i det ovenstående er forsøgt vist, er der for Girard 

kun ét rigtigt alternativ til myten. Ifølge Girard har vi nået et 

irreversibelt stade i menneskehedens historie, hvorfra der ikke gives vej 

tilbage til myten. Den eneste mulighed for at overvinde mimetiske 

kriser er følgelig en �definitive renunciation og violence� (Girard 2003, 

137). Og vejen til den totale afsværgelse af volden går gennem 

besindelsen på de tekster, som har fostret muligheden for 

demaskeringen af volden, nemlig evangelierne. Med evangelierne er det 

ikke længere lynchningshoben, der dikterer eftertidens udgave af den 

mimetiske krise. Derimod skifter synsvinklen i kristendommen til 

offeret, som dermed demaskerer den voldelige syndebukkemekanisme. 

Og netop i kraft af besindelsen på denne fortælling kan vi for fremtiden 

overvinde kommende kriser, der tidligere ville finde en voldelig 

løsning.  

Nietzsche tager, som det er forsøgt vist, ligeledes et kritisk opgør 

med et ideologiserende misbrug af fortiden. Men Nietzsches alternativ 

er, i modsætning til Girards besindelse på evangelieteksterne, mere 
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kompliceret og uklart i tråd med tænkerens rigt facetterede filosofi. 

Gennemgående i Nietzsches filosofi er hans opgør med forskellige 

ideologiers egennyttige rationalisering af fortiden. For Nietzsche kom 

occidentens onde ind i verden med sokratismen. Tragediens undergang, 

der tilskrives det rationelles indtog, betød samtidigt den fornemme 

kulturs endeligt. Den unge Nietzsche omfavner i tragediebogen den 

irrationelle Dionysos, men anerkender samtidigt Apollons nødvendige 

rolle som tragediens rytme. Den sene Nietzsche er derimod på vej til at 

forlade tanken om kunstens metafysiske trøst. Desuden afsværger 

Antichrist enhver medlidenhedstanke. Netop på dette stade bliver 

Nietzsches tankegang kompliceret. For Nietzsche havde næppe et 

1930´ernes eller 1940´ernes Tyskland i tankerne, da han skrev Antichrist. 

I denne sammenhæng interesserer det os derimod primært, at 

Nietzsches overvindelse af det udifferentierede, mimetiske begær går 

over en offertanke, som, ifølge Girard, er et umuligt projekt. For 

Nietzsche er denne vej dog et nødvendigt led i bestræbelsen på at 

afvende en udvikling, som tager slavemoralens udgangspunkt. Men 

hvilket samfund, Nietzsche forestiller sig i forlængelse heraf, det er et 

andet spørgsmål. 
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Konklusion 

Jeg har i det ovenstående skildret nogle træk hos to filosoffer, der søger 

at nå til bunds i kristendommens væsen. Mens Girard tager evangeliets 

budskab med dets demaskering af volden som et normativt 

udgangspunkt for overvindelsen af kommende mimetiske kriser, stiller 

den sene Nietzsche spørgsmålet, om det overhovedet er befordrende at 

tage den svages parti. Nietzsche opretholder da med sin positive 

vægtning af det Det Gamle Testamentes kult en metafysisk dimension i 

sin filosofi. Måske kan man sige, at Nietzsches værker er et opgør med 

den sokratiske formel �Alles muss verständig sein, um schön zu sein�. 

Som modvægt til dette forståelsesprojekt søger Nietzsche en livets 

irrationalitet, som finder sit positive religiøse udtryk i kulten. Nietzsche 

opstiller her en gammeltestamentelig kult, der endnu ikke var inficeret 

af præsternes monopolisering. I denne kult blev det mægtige samfund 

opretholdt og revitaliseret gennem de tilbagevendende ofringer. 

Hvordan denne filosofi konkret skal tænkes implementeret på et 

moderne, samfundsmæssigt niveau, er da et andet spørgsmål, som ikke 

kan besvares her. Det står derimod fast, at særligt den sene Nietzsche 

sympatiserer med tanken om offeret som en nødvendig del af et 

samfund, der ikke ønsker at drukne i sin middelmådighed. Mens Girard 

i kristendommen ser et antropologisk og religiøst budskab, der i sidste 

ende kan frelse verden, har Nietzsche den opfattelse, at kristendommen 



 103

udgør modsætningen til det naturlige, offerbaserede samfund, som 

fandt sit fornemmeste religiøse udtryk i Det Gamle Testamentes kult. 

Girard har erkendt Nietzsches bevidste fravalg af 

medlidenhedstanken, hvilket, ifølge Girard, dermed også implicerer en 

anerkendelse af volden. Girard siger i To Double Business Bound om den 

tyske tænker, at hans vanvid må udledes fra netop dette valg. For 

Nietzsche er offertanken derimod vejen til �die ewige Wiederkehr des 

Gleichen� og dermed til en mere naturlig verden. 
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MODERNE MUSLIMER OG ISLAM I DANMARK I 

DISKURSANALYTISK PERSPEKTIV. 

Ida Marie Gerdes. 

 

Indledning 

Debatten i de danske medier om islam og muslimer har været præget af 

en negativ skildring af muslimerne i Danmark, hvilket har ført til en 

fremstilling, der har givet anledning til en opdeling mellem danskere og 

muslimer i et os-dem spændingsforhold. En sådan opdeling ser for det 

første bort fra, at der her er tale om en opdeling, der hviler på to 

forskellige identitetstyper, nemlig en national og en religiøs. Desuden 

ses der bort fra de mangfoldige variationer, der er, både i forståelsen af 

hvad det vil sige at være dansk, men også i forståelsen af det at være 

muslim. Denne fremstilling behandler det at være muslim i en dansk 

kontekst. 

 

Problemformulering 

Jeg vil med udgangspunkt i Muslimske stemmer af Karen-Lise Johansen 

(Johansen 2002) og Nasers Brevkasse af Naser Khader (Khader 2001) 

analysere de to fremstillinger af islam og muslimer i en moderne, dansk 

kontekst med henblik på at undersøge: 
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1) Hvordan de forskellige diskurser adskiller sig fra hinanden. 2) Hvilke 

diskurser, der trækkes på i de forskellige udtryk og 3) diskutere hvorfor 

de eventuelt adskiller sig fra hinanden. 

Min tese er, at Khaders fremstilling af islam og muslimer i Danmark 

reartikulerer os-dem diskursen, hvor �dem� er muslimer, der, ifølge 

Khader (og andre), ikke er tilpasset det danske samfund. I modsætning 

til denne diskurs står de unge, danske muslimer. Disse artikulerer en 

diskurs, som vidner om en gruppe bevidst religiøse unge mennesker, 

der samtidig opfatter sig selv som danske. 

 

Indholdsoversigt 

Synopsen vil først skitsere den valgte teori og metode. Herefter følger en 

analytisk fremstilling af, hvorledes de to positioner adskiller sig fra 

hinanden og en redegørelse for hvilke diskurser, de hver især trækker 

på. Efterfølgende vil jeg på baggrund af analysen lægge op til en 

diskussion af, hvorfor de to positioner differentierer sig fra hinanden. 

 

Teori 

Da synopsens empiriske materiale handler om, hvordan danske 

muslimer forstår sig selv i et moderne samfund, har jeg valgt at tage 

udgangspunkt i to forskellige sociologiske teorier om modernitet og 

samfundskonstruktion. Med Anthony Giddens teori om modernitet fra 
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Modernitet og selvidentitet (Giddens 1999), ønsker jeg at forklare, hvilke 

rammer det moderne samfund er med til at sætte for individet. I den 

mundtlige fremstilling vil jeg koncentrere mig om nogle af det moderne 

samfunds karakteristika: Refleksiviteten, livsstilsvalg, tvivl, tillid og 

mediernes indflydelse, da jeg mener, at disse begreber kan anvendes i 

en forståelse af de danske muslimer. 

Peter Bergers teori om �den samfundsskabte virkelighed� (Berger 

1967) skal bidrage med en redegørelse for hvilke rammer, individet er 

med til at sætte for sig selv og samfundet. Jeg vil i den mundtlige 

præsentation koncentrere opmærksomheden på begreberne 

eksternalisering, objektivering og internalisering. Disse begreber vil jeg 

sætte i spil i analysen af, hvordan de danske muslimer forsøger forstå 

sig selv som muslimer i en dansk, ikke-muslimsk kontekst. 

 

Metode 

Kritisk diskursanalyse 

Metodisk er jeg blevet inspireret af Norman Faircloughs kritiske 

diskursanalyse (Jørgensen og Phillips 1999, 72-104): 

•  Diskurs anses både som konstitueret og konstituerende. 

•  I anvendelsen af den kritiske diskursanalyse er der to fokuspunkter 

(ibid., 79): 

- Den kommunikative begivenhed (fx en tekst, en film m.m.) 
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- Diskursordener: Summen af de diskurstyper, der kan bruges inden for 

et bestemt domæne. 

•  Den kommunikative begivenhed opfatter Fairclough som et tilfælde af 

sprogbrug, og et sådant indeholder tre dimensioner (ibid., 79-83).  

1: Sprogbrug er en form for tekst. 2: Sprogbrug er en diskursiv praksis. 

3: Sprogbrug er en social praksis. 

Disse punkter vil jeg uddybe i den mundtlige fremstilling. 

 

Diskursteori 

Jeg har derudover valgt at inddrage en række begreber fra Ernesto 

Laclau og Chantal Mouffes diskursteori (ibid., 34-71) til det analytiske 

arbejde, i det jeg mener, at det er muligt at anvende disse begreber 

selvstændigt. 

•  Jeg vil anvende følgende begreber, som jeg vil uddybe i den mundtlige 

fremstilling: Nodalpunkt, momenter og elementer, artikulation, 

hegemoni, lukning og ækvivalenskæder. 

 

Analyse 

To hovedområder: 

1) Her vil jeg undersøge, hvilken plads islam har i de to fremstillinger, 

og herunder vil jeg undersøge, hvordan det at være muslim fremstilles i 

de to præsentationer. 
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2) Herefter vil jeg forsøge at identificere hvilke diskurser, der trækkes på 

i de forskellige udtryk. 

 

Diskursernes fremstilling af islam og det at være muslim i Danmark 

De unge muslimer og religionens betydning 

•  For de unge muslimer, som Johansen kalder islamiske modernister, er 

islam det vigtigste og mest grundlæggende element i deres tilværelse. 

Dette udtrykker de uden nogen form for overvejelser omkring islams 

sandhedsværdi, hvilket eksempelvis ses i udtalelserne:  

 

Islam er mere end en religion. Islam er en livsanskuelse og en fast 

del af min personlighed�Islam er en livsform, som besvarer alle 

livets mysterier, som viser vejen til fred og harmoni�Islam er en 

livsstil, og det vigtigste for mig er følelsen af og troen på, at Gud 

eksisterer. Gennem min religion ved jeg, at der er et formål med 

livet. Vi ved, at der på et tidspunkt kommer en dommedag, hvor vi 

skal stå til regnskab for vores handlinger (Johansen 2002, 102). 

 

•  Udtrykket �er mere end en religion� gør islam inkommensurabel med 

andre religioner, og anvendelsen af er og ved i �islam er� og i �ved jeg� 

og �vi ved� er værd at bemærke. Den modalitet, der her anvendes i 

talen om islam er modaliteten sandhed (Jørgensen og Phillips 1999, 95-
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96). I anvendelsen af verberne �er� og �ved� frem for eksempelvis �håber� 

og �tror�, tilslutter de unge muslimer sig fuldstændigt udsagnene. 

•  De unge giver udtryk for, at der kun eksisterer en rigtig form for 

islam:  

 

Det har været vigtigt for mig at nå ind til kernen i islam. Der er så 

meget der er fordrejet, men ved at gå tilbage til Koranen og til 

Profeten har jeg oplevet islam på den sande måde. Jeg har set 

islams sande ansigt (Johansen 2002, 95). 

 

•  De unge henfører deres engagement i samfundet til islam, og de er 

meget bevidste omkring deres handlinger i det offentlige rum: 

 

Islam er jo er religion, som udstikker retningslinjer på alle livets 

områder. Den afskærer mig ikke fra det verdslige liv, tværtimod 

opfordrer min religion mig til at engagere mig i samfundet (ibid., 

78). 

Islamiske værdier er, at du skal respektere ældre mennesker og 

dine forældre. Du skal ikke lyve, stjæle eller bedrage. Du skal være 

høflig og venlig og vise hensyn. Der er på sin vis stor lighed 

mellem islamiske og kristne værdier (ibid., 120). 
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De unge muslimer og muslimsk identitet 

•  I fremstillingen af de unge muslimer er der flere temaer, der berøres, 

når det handler om at være ung dansk muslim. For at kunne 

sammenligne diskursen med Khaders, vil jeg rette fokus på et punkt, 

der behandles grundigt i begge fremstillinger, om end det ikke er det 

centrale i det at være dansk muslim: tørklædet. Jeg har udvalgt en 

række udtalelser, der viser de unge kvinders forhold til tørklædet:  

 

Jeg havde ikke religiøse følelser i hjertet. Jeg praktiserede godt nok 

islam ved fx at gå med tørklæde, men det var fordi jeg var 

opdraget til det, og synes derfor, det var o.k. Men nu bærer jeg 

tørklædet af trosmæssige årsager, jeg gør det udelukkende for 

Guds skyld (ibid., 114). 

Det er jo ikke altid så let at gå med tørklæde, og nogle hævder 

også, at det ikke er påkrævet, men jeg er nu overbevist, om at det 

er noget, Gud ønsker, jeg skal gøre (ibid., 115). 

Ja, nu går jeg med tørklæde. Det er jo et klart symbol på, at jeg er 

muslim, men beslutningen traf jeg ikke, for at folk skulle se det. Jeg 

blev bare afklaret med, at det var det rigtige at gøre (ibid., 116). 

 

•  Diskursen handler om, hvad tørklædet betyder for de unge muslimer, 

og er en del af den religiøse diskurs. Tørklædet er et nodalpunkt i denne 
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diskurs, der kædes sammen med �det trosmæssige�, for �Guds skyld� 

og �Guds ønske�, �det rigtige at gøre�. Der er sket en lukning efter der 

har været en hegemonisk kamp: �fordi jeg var opdraget til det� vs. de 

�trosmæssige årsager�. 

For de unge muslimer er der altså tale om en udvikling: Fra ikke-

tørklæde/tørklæde af hensyn til traditionen til at gå med tørklæde af 

hensyn til Gud. 

 

Naser Khader og muslimsk identitet 

•  Khader har en anden version af tørklædets betydning for muslimske 

kvinder: En række udtalelser, der skitserer hans holdning: 

 

Ud over at tørklædet og sløret af nogle opfattes som et religiøst 

påbud, er det også et tegn på, at her er en ærbar, anstændig pige 

(Khader 2002, 46). 

Jeg tror, der skal tid og udvikling til, og at færre og færre piger i 

Danmark vil ønske at gå med tørklæde. Hvis de kommer ud på 

arbejdsmarkedet får de en chance for at se, at det ikke er farligt at 

lægge tørklæderne (ibid., 49). 

Det er jo heller ikke tørklædet, som bestemmer, om man er en god 

muslim eller ej (ibid., 47). 
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For dem uden tørklæde handler det om, at religion er en personlig 

ting. Ikke noget der sidder i et tørklæde eller et slør (ibid., 47). 

 

•  Denne diskurs handler også om, hvad tørklædet symboliserer og 

betyder. Khader opfatter blot tørklædet som en del af en forældet 

tradition og mener, at kvinder gennem mødet med arbejdsmarkedet vil 

vælge ikke at gå med tørklædet, da det for Khader ikke på nogen måde 

opfattes som et religiøst symbol. De sidste udtalelser handler om de 

muslimske kvinder, der på samme måde som Khader mener, at 

tørklædet - groft sagt - er ligegyldigt. Den underliggende tanke bag 

dette må være at disse kvinder har tilpasset sig det danske samfund på 

en - ifølge Khader - passende måde.  

 

Naser Khader og religionens betydning 

•  Khaders opfattelse af islams råderum i tilværelsen adskiller sig 

væsentligt fra de unges, på trods af at han også mener, at det at være 

muslim er en del af hans personlighed (ibid., 52-53). 

•  Khader har to fremstillinger af islam. Den ene er hans personlige 

opfattelse: �Og for mig er religionen altså ikke længden på tørklædet 

eller bredden på skægget. Det handler om de indre ting, at man er god 

ved sine medmennesker, at man ikke svindler, snyder og bedrager� 

(ibid., 15). 



 114

Forestillingen uddybes i bogen Khader.dk (Khader 2000), hvor han 

definerer, hvad han forstår ved begrebet �kulturel muslim�: 

 

Med det mener jeg, at jeg er muslim på samme måde, som mange 

danskere er kristne. Islam er en del af min opdragelse og min 

kultur, men det er ikke noget, jeg skænker så mange tanker i 

hverdagen. Det er noget, der i højere grad ligger i baghovedet på 

mig, og der ligger der som et i virkeligheden temmelig privat 

anliggende (Khader 2000, 189). 

 

•  I modsætning til de unge muslimer er islam �blot� en religion:  

 

Der er mange muslimske lande, som alle fortolker islam på 

forskellige måder. Religion er ofte et spørgsmål om fortolkning 

[�] Koranen er som Bibelen en taknemmelig bog: Søg og du skal 

finde. Det gælder for begge bøger. (Khader 2001, 57). 

 

•  For Khader er islam heller ikke udelukkende en størrelse: 

 

Islam er utrolig mange ting og har du to muslimer, har du også to 

forskellige tolkninger af islam. Der er så mange grene og så mange 

måder at være muslim på. Det vigtigste må være, at der er plads til 
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dem alle, så islam ikke bliver indskrænket til bare at være en vej 

(Khader 2001, 52). 

 

I denne diskurs åbnes der for, at man kan være muslim på flere måder. 

•  Men disse udtalelser kombineres med hans mere generelle udsagn: 

 

Det var i gymnasieårene at jeg holdt op med at faste, i den periode, 

hvor man lærer at være kritisk, og jeg begyndte at sætte 

spørgsmålstegn og tvivle. Indtil da havde jeg været præget af de 

absolutte sandheder og altid fået at vide, at det var blasfemi at 

sætte spørgsmålstegn ved religionen (Khader 2001, 53). 

(Det) nytter ikke noget, når de i øvrigt udmærkede mennesker på 

Grundtvig-seminariet ikke vil anerkende, at der findes sådan 

noget som kulturelle muslimer. For det er dem de skal satse på 

(Khader 2000, 197). 

 

Når Khader i sin definition sætter det at være kulturel muslim op, 

overfor det at være praktiserende muslim (Khader 2001, 52), får man to 

dikotomiske ækvivalenskæder om det at være muslim i Danmark. Over 

for denne diskurs står de unge muslimers diskurs, hvilket kan illustreres 

skematisk: 
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Khader: 

Diskurs → 

Nodalpunkter ↓  

Kulturel muslim i 
Danmark 

Praktiserende 
muslim i Danmark 

Forhold til religionen Lille/ingen betydning 
Relativt 

Stor betydning 
Absolut 

Status i samfundet Indenfor/tilpasset Udenfor/utilpasset 

Tørklæde/religiøse 
symboler 

Ligegyldige/gammeldags Vigtige (pga. tradition 
og manglende oplys-
ning) 

Intellektuel 
kompetence 

Kritisk/oplyste Ukritisk (følger tradi-
tionen)/uoplyste 

 

Unge muslimer: 

Diskurs → 

Nodalpunkter ↓  

Praktiserende muslim i 
Danmark 

Forhold til religionen Altomfattende 

Status i samfundet Indenfor/tilpasset 

Tørklæde/religiøse 
symboler 

Personlige i forholdet 
til Gud 

Intellektuel 
kompetence 

Kritiske/oplyste 
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Diskursive ressourcer 

•  Spørgsmålet er så hvilke diskurser, der trækkes på i de to 

fremstillinger, og hvordan disse diskurser får realitet for individerne. 

Det er her formålet at forsøge at identificere det andet niveau i 

Faircloughs tredimensionelle model det vil sige de diskurser, der sættes 

i spil og trækkes på i de to fremstillinger. 

•  Jeg vil i det følgende skitsere en række diskurser, som jeg mener, har 

indflydelse på de to forskellige diskurser, og som jeg vil diskutere 

nærmere i den mundtlige fremstilling. Dele af disse diskurser kan 

genfindes i repræsentationen af islam og det at være muslim i Danmark. 

 

Sekulariseringsdiskurs 

Sekularisering: Proces, hvor religiøse institutioner og symboler ikke 

længere har indflydelse på kulturelle og samfundsmæssige sektorer. Ses 

af Berger som en historisk proces, der for alvor begyndte med 

reformationen, hvor de religiøse autoriteters magt indskrænkedes, og 

hvor religionen ændrede udtryk. 

  

Nationalstatsdiskurs 

Beror på en forestilling om Danmark som en nogenlunde homogen 

enhed, der trækker på både en objektiv og en subjektiv definition af 
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nationen. De objektive træk ved denne diskurs er fx det fælles sprog, 

dansk historie, ytringsfrihed, kristendommens betydning, mens de 

subjektive træk er staten, dansk lovgivning, territoriet Danmark og 

demokrati (Jørgensen og Phillips 1999, 170ff.). 

 

Kulturelle og religiøse diskurser 

Med dette menes der for det første den religiøse diskurs i hjemmet, der 

har dannet ramme for opvæksten. Det er fx kendskabet til Koranen, 

centrale muslimske begreber, højtiderne og den rituelle praksis. 

Samtidig menes der den eller de diskurser, som de unge forholder sig til 

i deres hverdag med andre muslimer, i ungdomsforeninger og i 

debatfora på internettet, hvor der trækkes på begreber fra Koranen og 

den islamiske tradition fx �idjtihâd� og �shûrâ�. 

Man kan diskutere, hvorvidt man kan karakterisere dette som en 

diskurs i Faircloughs forstand, men i og med at disse i en eller anden 

grad er blevet artikuleret i hverdagen, mener jeg, at de kan opfattes som 

diskurser. 

Mediernes diskurs 

Diskursen konstrueres ud fra en opfattelse af at danskhed og islam er 

uforenelige størrelser, og den er nærmere behandlet i Hervik (2003) og 

Hussain (2003). Denne diskurs bliver ikke reartikuleret i de unge 
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muslimers diskurs, men den tilhører sammen diskursorden, og der 

foregår en hegemonisk kamp mellem de to diskurser. 

Jeg forventer at kunne konkludere, at der foregår både 

interdiskursivitet og hegemoniske kampe i konstruktionen af Khaders 

og de unge danske muslimers diskurs, og at disse diskursers 

nodalpunkter og momenter indholdsudfyldes af nodalpunkter og 

momenter fra de ovenfor skitserede diskurser. Jeg forventer yderligere 

at kunne konkludere, at Khaders diskurs er præget af en os-dem 

dikotomi, som blandt andet finder sit grundlag i den diskurs, jeg har 

kaldt nationalstatsdiskurs. 

•  Man kan således spørge, hvordan diskurserne får realitet for fx de 

unge muslimer. Jeg mener, at man kan bruge Bergers teori om 

menneskets verdensbyggende aktivitet til dette, hvilket jeg vil uddybe i 

den mundtlige fremstilling. 

 

Forskellenes mulige årsager 

Jeg vil her forsøge at fremlægge nogle argumenter for, hvorfor de to 

diskurser adskiller sig fra hinanden. Det er naturligvis ingen nem 

opgave at pege på de årsager, der medvirker til at mennesker udvikler 

sig forskelligt. Man kan sige at både de unge muslimer og Khader har 

det tilfælles at deres forældre stammer fra mere traditionelle samfund, 

hvor slægtskab, køn og social status oftest afgjorde ens identitet. Men 
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efter familierne har slået sig ned i Danmark, er de traditionelle mønstre 

blevet udfordret, hvilket stiller både Khader og de unge muslimer i en 

ny situation med hensyn til identitet. Udfordringen skyldes blandt 

andet det moderne samfunds dynamik og kompleksitet. 

•  Man kan betragte de forskellige diskurser som resultater af en række 

livsstilsvalg. Både Khader og de under muslimer er enten 

højtuddannede eller studerende, der i kraft af dette er meget bevidste 

om deres identitet. 

•  I deres identitetskonstruktion er livsstilsvalgene centrale, da de i det 

refleksive og komplekse samfund er med til dels at reducere 

kompleksiteten, men også får dem til at fremstå som stærke individer. I 

Khaders tilfælde er det som politisk aktør vigtigt at adskille sig, for at få 

politisk opmærksomhed, hvilket han blandt andet gør ved at kalde sig 

kulturel muslim eller �muslim-ultra-light�, som er betegnelser der lyder 

godt i en dansk sammenhæng (hvor det �ultralighte� fremstår som en 

sundere udgave af et produkt). Khader er ikke den eneste (radikale) 

muslimske politiker, der har bragt sig selv i mediernes søgelys, også en 

personlighed som Sherin Khankan og forfatterne bag bogen Islam i 

bevægelse (Sheik et alia. 2003) søger at fremme deres politiske ambitioner 

gennem medierne. 

•  De unge muslimer har, i kraft af deres status som minoriteter med 

muslimske identitet og i kraft af deres ønske om at gøre noget for islam i 
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et ikke-muslimsk land, behov for at markere sig selv som muslimer 

(Johansen 2002, 133). De ønsker at fremstå som rollemodeller for andre 

muslimske unge (ibid., 38) og er dermed nødt til at fremstå som stærke 

muslimer. 

 

Foreløbig konklusion 

Jeg mener, at jeg med inspiration fra Norman Faircloughs 

diskursanalyse har vist, hvorledes veluddannede unge muslimer � både 

kulturelle og praktiserende - i Danmark, konstruerer forskellige 

diskurser omkring, hvad islam er for en størrelse, og hvad det vil sige at 

være muslim i Danmark og (aktiv) samfundsborger. 

Jeg forventer at kunne konkludere, at de forskellige diskurser 

etableres gennem interdiskursivitet, og at artikulationen af diskurserne 

er præget af en række træk ved det moderne samfund. 
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WALKING IN THE SAME FOOTSTEPS AS THE 

MILLIONS BEFORE ME 

 

� en teoretisk og empirisk analyse og diskussion af traditions- og 

identitetskonstruktion blandt moderne pilgrimme på Camino de 

Santiago � 

 

7.0.0 English summary. 

The work presented in this thesis constitutes a theoretical and empirical 

analysis and discussion of tradition and identity construction among 

contemporary pilgrims on the ancient catholic pilgrim trail Camino de 

Santiago � a trail which for more than a thousand years has brought 

pilgrims to what is believed to be the tomb of St. James the Greater in 

Santiago de Compostela in Galicia in north-western Spain. 

The thesis led off in part 2.0.0 with a general introduction to the 

historical and legendary background of the contemporary pilgrimage. 

Focus was directed not only at the historical material behind the myth of 

St. James and Santiago de Compostela but also on the Spanish and 

European ecclesiastical and political history, which the pilgrimage 

greatly influenced through the centuries. (Beginning in the early 800s 

with the discovery of the tomb to the Christian reconquista of the 

Muslim occupied Spain completed in the 1400s to the increased 
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popularity and upsurge in the numbers of pilgrims in more recent 

years). 

Subsequently followed the analysis and discussion of identity and 

tradition construction among contemporary pilgrims described in three 

parts: a methodological, theoretical and analytical/empirical part. Part 

3.0.0 constituted the methodological section of the thesis. After having 

first explained the process of defining the analytical question of the 

project, it was explained how the methodological considerations and 

reflections influenced and shaped not only the construction of the 

questionnaire survey and the fieldwork itself but also the applied 

method and process in the final data analysis. Part 4.0.0 constituted the 

theoretical section of the thesis, which was divided into two subsections 

discussing identity and tradition respectively. In the analysis of the 

concept of identity, both the social construction of reality itself and more 

recent trends in the theoretical understandings of procedural identity 

constructions was discussed, primarily through a presentation and 

discussion of the works of Danish social psychologist Per Schultz 

Jørgensen, American sociologists Peter Berger and Thomas Luckmann 

and English sociologist Anthony Giddens. Subsequently a discussion of 

the concept of tradition was presented - this was primarily based on the 

theories of Dutch social anthropologist Jeremy Boissevain and American 

sociologist Edward Shils, and their discussion facilitated a thorough 
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analysis and examination of the English historian Eric Hobsbawm�s 

theory of the invention of tradition, a much debated and widely 

acclaimed theory concerning the social and present construction of 

invented counterfactual traditions � this theory was challenged by the 

critical standpoints of Dutch theologians Marcel Sarot and Paul Post. 

Part 5.0.0 constituted the empirical and analytical section of the thesis 

where the interview results from the fieldwork was analysed on the 

basis of the methodological and theoretical discussions presented in 

parts 3.0.0 and 4.0.0. Again the analysis was carried out in two separate 

sections: Section 5.1.0 analysed and discussed the existence and content 

of the shared contemporary pilgrim identity - how this was perceived 

and articulated by the pilgrims mainly through the expressed or 

implicitly understood rules of inclusion, participation and exclusion 

from the pilgrim group on the route. Section 5.2.0 analysed and 

discussed the interpretations of tradition and history of the 

contemporary pilgrims � here the intention was to determine whether 

an experience of community with the ancient pilgrim tradition existed 

among the pilgrims, and in which case, how this interpretation 

influenced the present individual and social construction of pilgrim 

identity. It was attempted to clarify if a sort of shared consensus 

concerning the representation of �tradition� and �history� existed in the 
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group, and furthermore if this interpretation was based on a primarily 

nostalgic need and search for present historical authenticity. 

Finally a general conclusion was offered in section 6.0.0. It was 

concluded that on the basis of the completed interviews a contemporary 

pilgrim identity was in fact traceable primarily through the individual 

self-identifications of the case-study pilgrims but also through the 

observed rules of inclusion, participation and exclusion of the pilgrim 

group. Furthermore it was concluded that this identity was primarily 

based on a shared interpretation of the pilgrim tradition, which in a very 

tangible sense shaped the pilgrim experience of today specifically 

through the registered and interpreted rules for performing the 

pilgrimage in an �authentic� sense. It was concluded that this 

interpretation to a very large extent was an �invented tradition� in more 

than one sense, that is both as a general social construction but also as a 

historically counterfactual tradition, meaning that most of the applied 

historical arguments in the definitions of the pilgrimage as being 

performed in a �real� or �authentic� sense to a very large extent was not 

based on genuine historical knowledge and insight but rather on a 

modern construction or invention of an �authentic� but counterfactual 

history or tradition. 

 

 


