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Velkommen	til	TABU	
	

	
Kære	læsere	
	
Velkommen	til	indeværende	års	sidste	udgave	af	TABU.	Hvor	de	forrige	numre	har	
været	temabestemte,	så	viser	dette	nummer,	hvad	TABU	med	fuld	ret	også	kan	væ-
re:	Et	skønt	sammensurium	af	forskellige	typer	artikler	og	indslag	om	lige	netop	de	
ting,	der	ligger	skribenterne	på	sinde.	
	
TABU	er	nemlig	lige,	hvad	vi	gør	det	til.	Der	er	kun	én	ting,	som	er	hugget	i	sten,	og	
det	er,	at	den	religionsvidenskabsstuderende	her	skal	have	mulighed	for	at	prøve	
kræfter	med	at	formidle,	underholde	og	inspirere	sine	medstuderende.	
	
Tag	bladet	med	i	toget	når	du	kører	på	læseferie,	eller	find	det	frem	når	du	(ganske	
uundgåeligt)	føler	behov	for	en	tiltrængt	–	men	alligevel	fagligt	forsvarlig	–	afveks-
ling	fra	eksamenslæsningen.	Døren	til	redaktionen	står	som	altid	på	vid	gab,	og	når	
eksaminerne	er	bestået	og	overgangen	til	det	nye	år	på	behørig	rituel	vis	er	blevet	
fejret,	håber	vi,	at	mange	vil	have	lyst	til	at	bidrage	til	kommende	udgaver.	
		
Rigtig	god	læselyst!	
	
På	vegne	af	redaktionen	
Simon	Beierholm		
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Asatro	på	Amager	-	et	vintersolhvervsblót	
på	fælleden	
	
Af	Brian	Traantoft	Rasmussen	
studerende	ved	Religionsvidenskab,	KU	
	
I	 december	 2014	 deltog	 jeg	 i	 et	 vintersol-
hvervsblot	på	Amager	Fælled	sammen	med	
Solbjerg	 Blótlaug.	 Det	 var	 kort	 fortalt	 en	
virkelig	 god	oplevelse,	 og	 i	 bund	og	grund	
kan	artiklen	her	blot	betragtes	som	en	kraf-
tig	opfordring	til	alle,	der	overvejer	at	lave	
religionssociologiske	 undersøgelser,	 der	
inkluderer	feltbesøg.	Gør	det!	Min	oprinde-
lige	opgave	omhandlende,	hvordan	danske	
asatroende	forstår	Asatro,	og	min	deltagel-
se	i	blótet	var	en	del	af	denne	undersøgelse.	
Da	 jeg	 fandt	 oplevelsen	 en	 artikel	 værdig,	
er	 det	 her	 beskrevet	 bare	 en	 kende	 mere	
detaljeret,	 end	der	 var	 plads	 til	 i	 opgaven.	
For	de	udi	asatroen	ret	så	uindviede,	vil	jeg	
løbende	 introducere,	 hvad	den	 gamle	 nor-
diske	religion	egentlig	var	og	er	for	en	reli-
gionsvidenskabeligt	betragtet	størrelse.		
	
”Hil	Odin”		
Vinden	 er	 virkelig	 kold,	 mørket	 er	 utrolig	
mørkt,	og	regnen	siler	fortsat	ned	på	tredje	
time	i	træk.	Bag	os	kæmper	et	mægtigt	bål	
en	 brav	 kamp	 om	 overlevelse	mod	 de	 fal-
dende	 dråber,	 mens	 den	 knitrende	 lyd	 og	
den	tunge	røg	skaber	en	yderst	stemnings-
fuld	og	hyggelig	atmosfære.		
					Et	 hammerkast	 fra	 ildstedet	 danner	 jeg	
sammen	med	cirka	25	andre,	kvinder	såvel	
som	mænd	 i	 alle	 aldre,	 en	 cirkelformation	
omkring	 et	 langt	 mindre	 offerbål.	 Min	
sidemand,	 en	 granvoksen	 mand	 med	 sort	
fuldskæg	 og	 iklædt	 orange	 termoflyver-
dragt,	 står	 på	 cirklens	 østakse	 eller	 kardi-
nalpunkt,	 som	 det	 også	 benævnes.	 Cere-
moniens	forretter,	en	stor	mand	i	sort	kap-
pe	med	sort	cowboyhat	og	 langt	hvidt	hår,	
går	medsols	rundt	om	cirklens	yderside.	Ud	
for	 cirklens	 fire	kardinalpunkter,	 der	mar-

keres	af,	virker	det	til,	de	mest	inkarnerede	
asatro,	 løfter	 han	 drikkehornet	 ud	 i	 strakt	
arm,	 mens	 han	 med	 venstre	 hånd	 holder	
om	og	peger	 vædderhornets	 snoede	horn-
spids	ind	imod	kroppen.	Det	har	den	prak-
tiske	årsag,	har	man	 fortalt	mig,	 at	 forhin-
dre	 mjøden	 i	 at	 skvulpe	 alt	 for	 meget	 ud	
over	dig	selv.	Forretteren	holder	hornet	op,	
kigger	 ind	 i	 mørket	 og	 råber	med	 klar	 og	
høj	 ryst	 ud	 i	 den	 kolde	 aften;	 ”Hil	 Odin”.		
Derefter	 tager	han	en	gedigen	 slurk	af	det	
bukkede	 horn	 og	 fortsætter	 til	 de	 næste	
aksepunkter	 i	 cirklen,	 hvor	 henholdsvis	
Thor,	 Njord	 og	 Freja,	 mener	 jeg,	 hildes.	
Imens	følger	vi	alle,	stille	og	roligt	stående	i	
regnen,	forretterens	gang	rundt	om	os.	
					Ritualet	er	nu	påbegyndt,	og	da	forrette-
ren	 har	 været	 hele	 vejen	 omkring,	 er	
cirklen	 sluttet	 og	 kontakten	 til	 de	 alle-
stedsnærværende	 guder	 oprettet.	 Hellig-
stedet	 er	 indviet,	 og	 ingen	 har	 lov	 til	 at	
bryde	 cirklen,	 førend	 ritualforretteren	 har	
afrundet	 de	 forskellige	 hilde-	 og	 offerrun-
der.		
	
”Ingen	kan	sige,	hvis	syn	der	er	sandest”	
Bryder	 man	 alligevel	 cirklen,	 begår	 man	
”niddingsdåd”,	der	i	bedste	vikingeslang	er	
det	værst	tænkelige	overhovedet.	Skal	man	
tro	de	forskellige	islandske	og	andre	sagaer	
af	 skandinavisk	 oprindelse	 fra	 tidlig	 mid-
delalder,	 var	 det	 at	 begå	 løftebrud	 noget,	
der	ikke	alene	kunne	føre	til	en	udelukkel-
se	 fra	 samfundet,	 men	 også	 noget	 der	 til	
tider	kunne	straffes	meget	brutalt.	Mangen	
en	 blodsudgydelse	 i	 de	 aggressive	 sagaer	
begynder	med	en	niddingsdåd,		der	fører	til	
en	 tvekamp,	 og	 ender	 med	 et	 hoved	 der	
triller.	
					De	 moderne	 asatro	 hugger	 nok	 næppe	
knolden	 af	 dig,	 hvis	 du	 pludselig	 som	 ny	
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glemmer	 spillereglerne,	 men	 der	 er	 ingen	
tvivl	om,	at	denne	regel	bliver	taget	meget	
alvorligt.	En	asatro,	 jeg	interviewede	nogle	
dage	 forinden,	 fortalte	mig,	 at	denne	 regel	
dog	 til	 tider	 kan	 være	 svær	 at	 overholde	
under	de	ofte	 timelange	ritualer.	Hun	hav-
de	 selv	 deltaget	 i	 et	 ritual,	 hvor	 en	 af	 de	
mandlige	 medlemmer	 pludselig	 resolut	
vendte	sig	180	grader	og	trådte	af	på	natu-
rens	 vegne	 midt	 under	 offerrunden.	 Han	
brød	 ikke	 med	 cirklen,	 og	 det	 fik	 han	 ros	
for,	men	nogle	af	de	tilstedeværende	havde	
vist	 alligevel,	 forståeligt	 nok,	 fundet	 hand-
lingen	en	smule	 forstyrrende.	Til	 trods	 for	
at	de	asatro	i	Danmark	ofte	gør	meget	ud	af	
at	pointere,	at	der	ikke	er	noget	fast	i	deres	
religion,	 og	 at	 de	 derfor	 hverken	 har	 en	
etableret	kirke,	faste	obligatoriske	ritualer,	
et	 uddannet	 præsteskab,	 institutioner	 til	
samme	eller	vedtagne	hellige	bøger,	var	det	
vist	alligevel	et	særsyn	af	de	mere	særegne.		
	
Der	 er	 dog	 angående	 niddingsdådslempel-
ser	for	visse	grupperinger.	Børn	og	dyr	må	
godt	 løbe	 frit	 omkring	 da	 de,	 som	 forret-
terne	arkaisk	udtrykker	det,	”ikke	kan	vide	
bedre”,	 som	det	også	ordret	hedder	 i	Forn	
Sidrs	ritualbekendelser.	De	er	undskyldt	på	
forhånd	for	deres	manglende	respekt	over-
for	guderne	eller	Regin,	magterne,	som	asa-
tro	 ofte	 betegner	deres	 gudekompleks	un-
der	ét.	
					Forn	 Sidr	 betyder	 ”forfædrende	 sæd”	
eller	 ”den	 gamle	 skik”,	 og	 denne	 forening	
har	siden	2003	været	et	godkendt	trossam-
fund	 i	 Danmark.	 Interessen	 for	 asatro,	
gammel	 nordisk	 religion,	 nyheden-
skab/neopaganisme	 eller	 hvad	 vi	 nu	 væl-
ger	at	kalde	det,	har	de	seneste	årtier	ople-
vet	en	ren	nordisk	renæssance.	I	1973	blev	
det	første	asatrossamfund	grundlagt	i	Nor-
den,	 Ásatrúarfélagid	 på	 Island,	 og	 i	
1990érne	 fulgte	 de	 andre	 skandinaviske	
lande	trop.	Asatromiljøet	fungerer	dog	også	
i	 bedste	 velgående	 mange	 andre	 steder	 i	
verden,	og	dyrkelsen	af	det	nordiske	finder	
således	også	 sted	 i	både	USA	og	 så	eksoti-

ske	steder	som	Brasilien.		
					I	Danmark	blev	Forn	Sidr,	asa-	og	vane-
trossamfund	i	Danmark,	stiftet	i	1997,	da	et	
dusin	asatro	fandt	sammen	og	stiftede	for-
eningen,	 og	 siden	 er	 medlemstallet	 steget	
betragteligt.	Det	er	dog	meget	kompliceret	
at	afgøre,	hvor	mange	asatro	der	samlet	set	
er	 i	Danmark,	da	måske	kun	25%	er	med-
lemmer	af	Forn	Sidr,	hvilket	vil	 sige	noget	
nær	600	medlemmer.		
					Der	er	forskellige	blótlaug	over	hele	lan-
det,	og	netop	fordi	de	ønsker	en	total	selv-
bestemmelse	og	fortolkningsfrihed,	kan	alt,	
fra	forståelsen	af	guderne,	kosmos,	sagaer-
ne,	blótet	og	Regins	påvirkning	på	det	leve-
de	 daglige	 liv,	 helt	 ned	 til	 aspekter	 som	
mjødbrygning,	 de	 rette	 smykker	 og	 be-
klædningsgenstande	 være	 fuldstændigt	
divergerende,	og	noget	man	vægter	vigtig-
heden	 af	 meget	 forskellige	 fra	 blotlaug	 til	
blotlaug.	Men	her	støder	vi	netop	på	et	lille	
problem.	For	som	et	godkendt	trossamfund	
i	Danmark	skal	man	opfylde	visse	betingel-
ser	 til	 blandt	 andet	 ritualiseret	 praksis.	
Bestyrelsen	i	Forn	Sidr	”konstruerede”	der-
for	 en	 trosbekendelse,	 et	 standardiseret	
fælles	blót	og	et	vielsesritual	for	at	opfylde	
Kirkeministeriet	 krav	 til	 et	 godkendt	 tros-
samfund,	 men	 fastholdte	 alligevel,	 at	 Asa-
tro	 er	 fuldkommen	 op	 til	 den	 enkelte	
asatroende.	 Bestyrelsen	 har	 ganske	 givet	
haft	 dette	 i	 tankerne	 da	 de	 valgte	 at	 ud-
nævne	den	 asatro	Ole	Gotveds	digt	 ”Ingen	
kan	sige,	hvis	syn	der	er	sandest”	 til	deres	
trosbekendelse.		
	
Den	problematiske		
højrefløjsnationalisme			
Ikke	alle	asatro	i	Danmark	føler	dog	allige-
vel,	 at	de	kan	være	en	del	af	Forn	Sidr,	da	
foreningen	 tidligere	 har	 oplevet	 en	 del	 in-
terne	 kontroverser.	 Der	 har	 blandt	 andet	
været	 nogle	 uheldige	 episoder	 med	 med-
lemmer,	 der	 udtalte	 sig	 lige	 lovlig	 højre-
fløjsnationalistisk	 -hvis	 da	 ikke	 decideret	
nazistisk.	 Et	 problem	 der	 ikke	 just	 er	
fremmed	for	asatro,	der	gentagne	gange,	og	
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i	mange	 lande,	er	blevet	 taget	som	gidsel	 i	
en	diskussion	og	diskurs	omhandlende	”ra-
cerenhed”,	 og	 blevet	 benyttet	 som	 en	 et-
nisk	markør	 og	 dikotomi	 om	 ”dem-og-os”.	
Således	har	der	i	alle	de	skandinaviske	lan-
de,	Tyskland	og	i	USA	især,	været	markante	
grupperinger	 af	 asatro,	 der	 sammenkæde-
de	 den	 gamle	 nordiske	 eller	 germanske	
religion	 med	 nazistisk	 propaganda	 fra	
1930érne	 og	 derudfra	 hævdede	 deres	 ra-
cemæssige	overlegenhed.	I	USA	blev	asatro	
da	også	indført	af	danskeren	Else	Christen-
sen,	 der	mere	 end	 bare	 flirtede	med	 nazi-
stiske	tanker.	Da	hun	emigrerede	til	landet	
i	1930érne,	tog	hun	en	yderst	nationalistisk	
forståelse	 af	 den	 gamle	 nordiske	 religion	
med	sig,	som	hun	kaldte	Odinisme	og	den-
ne	racistiske	bevægelse	har	stadig	sine	 til-
hængere	og	udøvere	i	dag.			
					Forn	Sidr	tog	fra	begyndelsen	afstand	fra	
dette	 og	 lignende	 tilfælde,	 og	 den	 eneste	
eksklusionsgrund	 i	 deres	 forening	 er	 da	
også,	hvis	man	udtaler	sig	nazistisk	eller	er	
medlem	af	et	nazistisk	parti.	Problemet	er,	
at	 specielt	 førstnævnte	 kan	 diskuteres,	 og	
derfor	er	meget	få,	hvis	overhovedet	nogen,	
så	 vidt	 jeg	 ved,	 blevet	 ekskluderet	 af	 Forn	
Sidr	igennem	tiden.	Det	var	da	også	yderst	
påfaldende,	at	stort	set	samtlige	asatro	 jeg	
talte	med	omkring	deres	 forståelse	af	Asa-
tro,	alle	som	en	skulle	pointere,	at	de	på	det	
kraftigste	 tog	 afstand	 fra	 nazismen.	 Det	
uden	at	jeg	overhovedet	havde	berørt	den-
ne	 tematik.	 Ja,	 faktisk	 havde	 jeg	 slet	 ikke	
overvejet	 eksistensen	 af	 en	 sådan	 proble-
matik,	 førend	 mine	 første	 respondenter	
gjorde	mig	opmærksom	på	den.			
					Samtidigt	 var	 der	 også	 de	 asatro	 røster	
der	fandt	det	dobbeltmoralsk,	at	man	skul-
le	til	at	konstruere	disse	ritualer,	og	speci-
elt	at	man	søgte	godkendelse	hos	et	Kirke-
ministerium,	som	var	kravet	på	daværende	
tidspunkt,	når	nu	religionen	ligger	så	meget	
vægt	på	selvbestemmelse	og	 til	dels	en	af-
standstagen	 til	 kristendommen	 og	 de	mo-
noteistiske	 religioner	 generelt.	 Af	 samme	
grund	vil	de	fleste	gerne	kaldes	for	asatro	i	

modsætning	til	asatroende,	da	de	ofte	ikke	
betragter	 sig	 selv	 som	 værende	 troende	 i	
kristen	forstand,	men	mere	tro,	som	i	ordet	
trofast,	overfor	aserne,	deres	guder.				
	
Det	manglende	kildegrundlag	
Netop	 problemet	 med	 at	 man	 reelt	 intet	
ved,	eller	i	hvert	fald	har	et	yderst	begræn-
set	 kendskab	 til	 den	 oprindelige	 nordiske	
religion,	er	noget,	 som	de	asatro	 forholder	
sig	 ret	 forskelligt	 til.	 Visse	 grupperinger	
prioriteter	det	meget	højt,	at	kunne	læse	de	
islandske	 sagaer,	 specielt	 Ældre	 Edda	 og	
Yngre	 Edda,	 også	 kaldet	 henholdsvis	 den	
Poetiske	 Edda	 og	 Prosaedda,	 på	 original-
sproget,	da	disse	er	det	 tætteste	de	asatro	
kommer	på	et	samlet	helligskrift.	Disse	kil-
der	fra	1200-tallet	indeholder	nemlig	gude-	
og	 heltedigte,	 der	 fortæller	 om	den	 nordi-
ske	mytologi,	og	derfor	danner	de,	sammen	
med	 enkelte	 andre	 kildetekster,	 arkæolo-
gisk	 fund	 fra	germansk	 jernalder	og	vikin-
getid	 samt	 inskriptioner	 på	 runestene	
rundt	omkring	i	Skandinavien,	det	litterære	
grundlag	 for	 den	 begrænsede	 viden,	 der	
reelt	 eksisterer	 vedrørende	 asatroens	 ud-
foldelse	 i	 førkristen	 tid.	Mange	 asatro	me-
ner,	med	en	klar	berettigelse,	at	deres	reli-
gion	 er	 røget	 i	 miskredit	 grundet	 kristen-
dommens	 indførsel	 i	 Danmark,	 og	 selvom	
meget	tyder	på,	blandt	andet	nye	arkæolo-
giske	 fund	 fra	 Ribe,	 at	 ”hedninge”	 og	 til-
hængerne	af	”Hvidekrist”	levede	i	relativ	ro	
og	orden	i	meget	lang	tid	efter	Ansgars	an-
komst	 til	Danmark	 i	 første	 kvartal	 af	 800-
tallet,	 er	 der	 nok	 ikke	 meget	 tvivl	 om,	 at	
kristendommen	 senere	 førte	 en	 hård	 linje	
overfor	de	asatro.	Af	samme	grund	er	 ikke	
alle	 asatro	 lige	 begejstrede	 for	 kristen-
dommen,	 om	 end	 jeg	 faktisk	 oplevede	 en	
ret	høj	grad	af	religionstolerance	blandt	de	
asatro,	jeg	interviewede	til	min	lille	under-
søgelse.		
	
Invention	of	Sacred	Traditions		
Det	manglende	kildegrundlag	og	den	deraf	
følgende	 manglende	 viden	 omkring	 den	
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oprindelige	 Asatro	 i	 norden,	 har	 ført	 til	
hvad	religionssociolog	James	Lewis	og	reli-
gionshistoriker	 Olav	 Hammer	 har	 kaldt	
”Inventions	of	Sacred	Traditions”.	Oprinde-
ligt	 stammer	 denne	 betegnelse,	 dog	 uden	
den	 for	 religionsvidenskaben	 så	 relevante	
tilføjelse	 ”sacred”,	 fra	 historikerne	 Eric	
Hobsbawn	og	Terence	Ranger	der	fremsat-
te	en	teori	omkring	”Invented	Traditions”	i	
1983	 i	 forbindelse	med	nationalismeteori-
dannelse.	 Lewis	 og	 Hammer	 påpegede,	 at	
”konstruktionen”	 af	 traditioner	 indenfor	
den	religiøse	praksis	er	et	velkendt	arkaisk	
fænomen,	 der	 til	 stadighed	 praktiseres	 og	
fortsat	 tjener	 religioner	 verden	 over	 som	
legitimations-	 og	 autoritetsgrundlag.	 Dette	
er	 også	 tilfældet	 indenfor	 neopaganistiske	
religioner	 såsom	nordisk	Asatro.	 Ifølge	 re-
ligionshistoriker	 Graham	Harvey,	 benytter	
neopaganistiske	 rekonstruktivister	 forti-
dens	kildemateriale	 som	byggesten	og	kit-
ter	 hullerne	 sammen	 med	 ”konstruerede”	
traditioner.	Resultatet	 bliver	 ifølge	Harvey	
en	ny	 religion	med	historiske	 rødder,	 som	
kan	leve	op	til	moderne	menneskers	diver-
gerende	 behov,	 da	 religionen	 netop	 kan	
skræddersyes,	 så	 den	 tilpasses	 den	 enkel-
tes	ønsker.		
					Dette	er	lige	præcis,	hvad	de	asatro	langt	
hen	af	vejen	er	tvunget	til	at	gøre,	da	kilde-
teksterne	 som	 sagt	 er	 ufuldstændige,	 og	
deres	 tolkning	 desuden	 meget	 ofte	 er	 til	
stor	 diskussion.	 De	 opfinder	 selvfølgelig	
ikke	alting,	men	der	er	et	kæmpe	problem	
med	 at	 finde	 præcise	 beskrivelser	 af	 kor-
rekt	 ritualudførelse	 og	 des	 lige.	Men	dette	
faktum	 er	 tilsyneladende	 ikke	 noget	 pro-
blem	 for	de	asatro,	 som	det	ville	 være	det	
for	mange	andre	religionsudøvere.		
					Der	 er	 dog	 i	miljøet	 forskellige	 tilgange	
til	problematikken.	Der	er	de,	der	kan	kal-
des	rekonstruktivisterne,	som	Harvey	talte	
om,	 der	 forsøger	 at	 genfinde	 så	 meget	 af	
det	 tabte	 som	muligt,	 for	 at	 rekonstruerer	
deres	 religion	 så	 troværdigt	 som	 muligt.	
For	disse	grupperinger	kan	det	være	af	stor	
betydning,	at	 religionen	udøves	så	korrekt	

som	muligt	 og	 i	 så	nær	overensstemmelse	
med	 de	 oprindelige	 kildeskrifter	 som	mu-
ligt.	Indenfor	disse	kredse	er	der	som	oftest	
stor	 fokus	 på	 at	 lære	 oldislandsk,	 og	 for-
tolkningen	af	disse	kilder	er	central	i	deres	
forståelse.	Men	 for	de	 fleste	asatro	er	man	
sig	 ganske	 bevidst,	 at	 dyrkelsen	 af	 deres	
guder,	og	den	natur	de	tænkes	at	eksistere	
i,	sandsynligvis	er	langt	fra	den	oprindelige,	
som	 flere	 af	 de	 folk,	 jeg	 talte	med,	 pointe-
rede	uden	problemer.		
	
Af	 samme	 grund	 kan	 asatro	 verden	 over	
dyrkes	 på	 vidt	 forskellige	 måder	 og	 sam-
menkædes	med	 utroligt	mange	 forskellige	
ideologiske	og	 filosofiske	retninger.	Asatro	
forbindes	på	globalt	plan,	og	en	betragtelig	
del	 af	 disse	 forgreninger	 har	 sine	ækviva-
lenter	i	det	nordiske,	i	alt	fra	den	førnævnte	
højrefløjsnationalisme	 og	 direkte	 nazisme,	
til	 de	 mere	 fredelige	 økologister,	 naturel-
skende	 antiindustrialister,	 feminister	 i	
freyakulte	 til	 esoteriske	 spiritualistiske	
retninger	indenfor	blandt	andet	teosofi,	der	
finder	inspiration	i	mystiske	dele	af	blandt	
andet	 Yngre	 Edda.	 Asatro	 kan	 forstås	 og	
praktiseres	 på	 utallige	 måder,	 og	 det	 var	
netop,	mente	flere	af	mine	informanter,	en	
kæmpe	fordel	ved	den	gamle	nordiske	reli-
gion	i	en	nyrevideret	udgave,	da	den	derfor	
kunne	 tilpasses	 den	 enkeltes	 ønsker	 og	
behov,	samtidigt	med,	at	man	kunne	dyrke	
de	uforanderlige	gamle	guder	eller	magter.	
	
De	hårdføre	asatro	
Det	 er	 vinterjævndøgn,	 den	 21.	 december	
2014,	og	jeg	er	til	vintersolhvervsblót	med	
Solbjerg	 Blótlaug	 på	 Amager	 Fælled.	 Jeg	
havde	 tidligere	 i	 forløbet	 forgæves	 forsøgt	
at	 deltage	 i	 et	 lignende	 arrangement	 i	Ha-
reskoven	hos	Harreskovens	Blótlaug.	Men	i	
min	 totale	 uvidenhed	 omkring	 skovens	
størrelse	og	uden	nummeret	på	ét	eneste	af	
laugets	medlemmer,	erfarede	jeg	hurtigt,	at	
skoven	var	stor	nok	til	at	man,	eller	i	hvert	
fald	 jeg,	 sagtens	 kunne	 fare	 vild.	 Efter	 et	
par	timers	hyggelig	vandren	omkring	i	den	
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pæne	efterårsskov	spurgte	jeg	et	par	forbi-
passerende	om	deres	kendskab	til	blótlau-
gets	 tilholdssted,	men	de	anede	 ikke,	hvad	
jeg	talte	om.	De	kendte	intet	til	deres	eksi-
stens,	og	til	 trods	for,	at	den	ene,	en	ældre	
herre,	 jævnligt	 havde	 sin	 gang	 i	 skoven,	
havde	 han	 aldrig	 stødt	 på	 de	 folk,	 jeg	 be-
skrev.	Han	begyndte	 i	stedet	at	 tale	om	en	
spejderforening,	 og	 det	 fik	 jeg	 jo	 ikke	 så	
meget	ud	 af,	men	han	hjalp	mig	dog	ud	 af	
den	totalt	forvirrende	natur.		
Men	 hvorfor	 skulle	 de	 næsten	 også	 kende	
til	deres	eksistens?	De	asatro	gør	 ikke	me-
get	væsen	af	sig,	der	er	måske	kun	omkring	
2000-2500	 asatro	 i	 Danmark,	 om	 end	 det	
er	ret	kompliceret	at	skrive	dem	i	mandtal,	
og	 de	 reklamerer	 som	 sådan	 ikke,	 da	 de	
fleste	 gør	 meget	 ud	 af	 at	 være	 ikke-
missionerende.		
					Med	ved	Solbjerg	Blótlaug	var	jeg	heldig,	
blev	 taget	 godt	 imod,	 og	 inviteret	 med	 til	
alle	deres	arrangementer.	Jeg	valgte	at	del-
tage	 i	deres	vintersolhvervsfejring	og	selv-
om	 jeg	 et	 øjeblik	 overvejede	 om	 ritualet	
måske	 var	 aflyst,	 grundet	 det,	 som	nævnt,	
ret	dårlige	vejr,	tog	jeg	afsted.	Det	viste	sig,	
at	 jeg	 tydeligvis	 ikke	 kendte	 til	 min	 mål-
gruppes	 hårdførhed.	 En	 af	 de	 deltagende	
fortalte	mig,	 at	 de	 året	 forinden	 havde	 de	
stået	 i	 sne	 til	 knæerne,	 så	 den	 smule	 regn	
de	nu	blev	udsat	for,	regnede	de	for	en	klar	
forbedring.		
					De	asatro	har	set	frem	til	denne	dag.	Vin-
tersolhvervsblotet	 er,	 siger	 en	 af	 de	 delta-
gende,	deres	juleaften	i	venners	lag,	og	fle-
re	af	de	der	har	trukket	venner	og	familie-
medlemmer	med,	har	været	spændte	på	at	
vise	deres	religion	frem.	Jeg	gætter	på,	at	vi	
måske	i	alt	er	40	til	hele	gildet	og	omkring	
otte	af	os	er	så	at	sige	gæster.	De	asatro	ved	
godt,	hvem	er	jeg	og	hvorfor	jeg	er	der,	for	
inden	 blotet	 begyndte	 skulle	 vi	 alle,	 igen	
stående	 i	 rundkreds	 og	 med	 hinanden	 i	
hænderne,	 bekende	 på	 æresord,	 at	 vi	 alle	
kom	med	reelle	hensigter	og	ikke	bar	hen-
sigter	 om	 den	 føromtalte	 ”niddingsdåd”.	
Derefter	 skulle	man,	 fordi	 det	 denne	 gang	

var	 et	 åbent	 arrangement,	 præsentere	 sig	
og	 jeg	 bekendte	 øjeblikkeligt	 religionsvi-
denskabelig	 kulør	 og	 takkede	 for	 deres	
åbenhed.		
					Derefter	 forklarede	 forretteren,	 som	 i	
visse	kredse	kaldes	for	en	gode,	hvis	det	er	
en	 mand	 og	 gydje	 hvis	 kvinde,	 hvad	 der	
skulle	 foregå,	 og	 kort	 efter	 stillede	 vi	 op	 i	
rundkreds	og	gjorde	klar	til	blotet.	De	fleste	
gæster	valgte	at	betragte	blotet	på	afstand,	
men	jeg	var	møg	nysgerrig	og	ville	mægtig	
gerne	være	en	del	af	ritualet.		
	
Odin	for	de	sikre	og	Loke	for	de	modige	
Og	 nu	 for	 alvor	 tilbage	 til	 nutiden	 for	 det	
narratives	skyld:	
					I	 vores	 blotcirkel	 hylder	 vi	 gudekongen	
Odin,	mens	otte	andre	i	en	blotcirkel	et	par	
hundrede	 meter	 fra	 os,	 gemt	 bag	 noget	
skovbevoksning	men	ikke	længere	væk	end	
vi	 snildt	 kan	 høre	 deres	 ceremonielle	 på-
kaldelse,	 hylder	Loke.	 Loke	bliver	 af	 nogle	
betragtet	 som	 uforudsigelighedens	 gud,	
som	 en	 trickster	 gud,	 fortæller	 en	 delta-
gende	 asatro	 mig,	 og	 derfor	 er	 folk	 mere	
ængstelige	 ved	 at	 hilde	 ham,	 da	 nogle	 er	
bange	 for	 de	 eventuelle	 følger,	 det	 kan	 få.	
Dette	 er	 blandt	 andet	 årsagen	 til	 den	
asymmetriske	fordeling	af	de	asatro.			
					Efter	at	cirklen	er	sluttet,	og	 forretteren	
er	tilbage	på	plads	i	det	ene	kardinalpunkt,	
påbegyndes	den	første	af	 fire	skålrunder.	 I	
den	 første	 bestemmer	 forretteren,	 at	Odin	
skal	hyldes.	Han	begynder,	mjødhornet	går	
medsols	og	vi	 løfter	alle	på	skift	hornet	ud	
fra	 kroppen,	 råber	 højt	 og	 tydeligt	 ”hil	
Odin”,	alle	istemmer	”hil	Odin”,	og	dernæst	
sendes	den	varmende	gærede	honningdrik	
videre	til	den	næste	i	rækken.		
					Enkelte	 helt	 grønne	 medlemmer	 delta-
ger	 som	 jeg	 i	 blótet	 for	 første	 gang	 og	 er	
derfor	 lige	 så	meget	 på	 bar	 bund	 som	 jeg	
selv	i	ceremoniens	gang.	De	er	der	dog	med	
et	 lidt	 andet	 formål	 end	 undertegnede	 og	
vil	meget	gerne	imponere	forsamlingen.	En	
ivrig	og	meget	tørstig	ung	mand	gribes	så-
ledes	 af	 stemningen	 og	 tager	 en	 gedigen	
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slurk	mjød,	førend	han	hilder	Odin.	Højlydt	
kommenterer	 forretteren	muntert,	 at	 ræk-
kefølgen	godt	nok	plejer	at	være	omvendt,	
men	 at	 det	 i	 dagens	 anledning	 er	 accepta-
belt.	Folk	kan	sagtens	se	det	komiske	i	situ-
ationen,	 og	 stemningen	 er	 generel	 meget	
fri.	 I	 den	 næste	 runde,	 hvor	 vi	 hilder	 én	
valgfri	 gud,	har	han	 lært	 af	 sine	 fejl	 og	 rå-
ber	 frimodigt	 Thors	 navn,	 før	 han	 sætter	
hornet	for	munden.		
	
Næsering	som	offergave		
Det	er	 for	mig	en	ret	 speciel	og	 lidt	angst-
provokerende	 situation	 at	 stå	 på	 denne	
måde	 med	 alle	 folks	 opmærksomhed	 og	
deltage	 i	 noget,	 som	 jeg	 ikke	 tror	 på.	 Det	
minder	 ikke	 sønderligt	 meget	 om	 min	
barn-	 og	 ungdoms	 salmesang	 og	 andagts-
bønner	 i	 Indre	 Mission.	 Jesus,	 eller	 ”Hvi-
dekrist”	 er	 yderst	 sjældent	 en	 velkommen	
gæst	 i	 disse	 rækker,	 og	 der	 står	 da	 også	 i	
Forn	 Sidr	 bekendelser,	 at	 denne,	 som	 den	
eneste	 gud	 ved	 navns	 nævnelse,	 decideret	
ikke	må	hildes	i	blótet.		
					Samtidigt	 har	 de	 på	 hjemmesiden	 en	
guide	til,	hvordan	man	kan	melde	sig	ud	af	
Folkekirken,	og	i	2009	fik	de	asatro,	der	er	
medlem	af	Forn	Sidr,	 for	 første	gang	et	al-
ternativ	 til	 den	 kirkelige	 begravelse.	 Eller	
rettere	 sagt,	 de	 asatro	 bliver	 reelt	 stadig	
bisat	 eller	 begravet	 i	 kirkelige	 jord,	 for	 de	
har	 fået	 deres	 egen	 begravelsesplads	 på	
Assistens	 Kirkegård	 i	 Odense,	 hvor	 de	 af-
grænset	 af	 en	 skibssætning,	 som	 reglerne	
foreskriver	i	Forn	Sidr,	har	fået	deres	egen	
grund.	 Odense	 Stift	 er	 parentes	 bemærket	
samme	stift,	hvor	min	søster	er	folkekirke-
præst	 og	 på	 ugentlig	 basis	 hilser	 ”Hvi-
dekrist”	velkommen.		
					Men	 det	 var	 blotet,	 vi	 kom	 fra.	 Efter	
”Thor”	 et	 par	 gange	 har	 lydt	 fra	 folkene	
omkring	mig,	 og	 Freja	 og	 Frigg	 også	 næv-
nes,	er	turen	kommet	til	mig,	og	jeg	vælger	
at	hilde	Balder.	Ikke	fordi	jeg	ved	meget	om	
denne	 gut,	 men	 han	 skulle	 efter	 signende	
have	 været	 en	 smuk	 gud	 med	 digteriske	
evner,	følsom	og	rar,	og	det	lyder	da	meget	

fornuftigt	 i	 mine	 ører.	 Efter	 denne	 runde,	
hvor	 den	 lille	 ældre	 kvinde	 ved	 siden	 af	
forretteren	 endnu	 engang	 med	 møje	 og	
besvær	 har	 genfyldt	 vædderhornet	 med	
mjød	fra	en	kæmpe	plastikdunk,	er	vi	nået	
til	 forfædrerunden.	 I	 denne	 hilder	 folk	 på	
skift	de	mennesker	 i	deres	 familie,	som	de	
mener,	de	skyldte	en	tak	eller	tanke.	En	ret	
fin	ide,	synes	jeg,	og	mine	bedsteforældre	lå	
lige	for.		
					Den	sidste	frie	runde	var	vitterligt	fri,	for	
den	 var	 afsat	 til	 alt,	 hvad	der	 faldt	 folk	på	
hjerte,	 om	 det	 var	 versrecitation,	 som	 en	
enkelt	 ældre	 gråsprængt	 herre,	 tilsynela-
dende	gruppens	”skjald”,	 flittigt	benyttede,	
sange	 fra	 samme	 eller	 oplevelser	 fra	 livet	
hårde	skole,	hvor	Regin	havde	ageret	løfte-
stang.	Det	sidste	var	noget,	der	fyldte	en	hel	
del	 hos	 disse	 folk,	 og	 det	 gik	 igen	 i	 sidste	
runde,	som	var	offerrunden.	Her	kunne	folk	
frivilligt	 vælge	 at	 ofre,	 hvad	 de	 nu	 fandt	
passende.	 Skiftevis	 trådte	 de	 der	 ønskede	
det	 et	 skridt	 frem	 i	 kredsen,	holdt	 en	kort	
tale	 og	 gik	 ind	 til	 ilden	 for	 at	 kaste	 deres	
offergaver	 i	 flammerne.	 Der	 blev	 ofret	 alt	
fra	 forskellige	 fødevarer	 som	 mælk,	 æg,	
mjød	 og	 frø,	 der	 alle	 skulle	 symbolisere	
frugtbarhed	samt	det	gamle	års	endelige	og	
det	nye	års	komme,	til	en	næsering	af	sølv.	
Det	sidste	undrede	mig	en	kende,	men	det	
skulle,	fortalte	offergiveren,	symbolisere	et	
offer	af	værdi,	da	det	for	det	første	var	vig-
tigt	 for	hende	at	ofre	noget	man	reelt	 ikke	
kunne	 undvære,	 i	 dette	 tilfælde	 havde	 det	
vist	 været	 en	 ret	 dyr	 ring,	 og	 samtidigt	
skulle	 det	 minde	 hende	 om,	 at	 materielle	
goder	ikke	var	alting	her	i	livet.		
	
Kram	fra	pølseædende	asatro	
Da	 denne	 runde	 var	 færdig	 skulle	 de,	 der	
havde	ønske	om	at	blive	optaget	eller	gen-
optages	i	blótlauget,	træde	frem	og	erklære	
dette	 højt	 og	 tydeligt,	 og	 derefter	 afgjorde	
forretteren,	hvorvidt	en	person	var	klar	 til	
at	 være	med.	De	 asatro	 er	 reelt	meget	de-
mokratiske,	ligesom	de	også	er	det	til	deres	
årlige	alting,	og	havde	nogen	noget	at	 ind-
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vende	 mod	 de	 pågældendes	 optagelse,	
skulle	man	selv	 træde	 frem	og	 fortælle	år-
sagen	 hertil.	 De	 der	 ønskede	 optagelse	
skulle	 som	 minimum	 have	 deltaget	 i	 tre	
blót	 i	 træk	 i	 det	 forgangne	 år,	 og	 opfyldte	
man	 disse	 kriterier,	 var	 alle	 stort	 set	 vel-
kommen.	 Solbjerg	 Blótlaug	 afholder	 vist,	
som	det	er	ret	normalt,	 fire	årlige	blót	ved	
solhverv	og	jævndøgsskiften	til	at	markere	
årstidernes	skifte	og	 livets	cyklus.	Det	var,	
så	vidt	 jeg	kunne	 forstå,	 reelt	kun	naziflir-
ten	eller	rabiate	holdninger,	der	ville	afhol-
de	 folk	 fra	 at	 blive	 optaget	 i	 gruppen.	 Tre	
trådte	 frem	på	skift,	den	sidste	var	en,	der	
ønskede	 genoptagelse	 efter	 at	 have	 raget	
uklar	 om	 et	 eller	 andet,	 og	 efter	 at	 havde	
bedt	om	gruppens	undskyldning,	var	lauget	
blevet	tre	nye	medlemmer	rigere.			
					Pludselig	 var	 blótet	 færdigt,	 næsten	 to	
timer	var	gået,	og	nu	var	det	åbenbart	ku-
tymen	 at	 kramme	 løs.	 Det	 var	 sådan,	man	
afsluttede	et	godt	blót,	og	det	var	netop	det,	
man	takkede	for,	ved	at	kramme	hinanden.	
Så	jeg	gik	rundt	på	må	og	få	til	fuldstændigt	
tilfældige	 mennesker,	 som	 tidligere	 havde	
været	 en	 smule	 distancerede,	 krammede	
dem,	 takkede	 dem	 for	 et	 godt	 blót,	 og	
straks	var	jeg	inde	i	varmen	på	en	helt	an-
den	måde	end	 før.	Van	Gennep,	Turner	og	
hvem	vi	nu	ellers	har	i	det	overgangsritua-
listiske	regi	ville	klappe	i	hænderne	af	fryd.		
					Da	 jeg	 efterfølgende	 valgte	 at	 blive	 og	
deltage	i	deres	blotgilde,	som	er	en	betyde-
lig	del	af	det	sociale	fællesskab	i	deres	reli-
gion	 og	 netop	 det,	 nogen	 definerede	 som	
deres	 juleaften,	 var	der	 for	 alvor	hul	 igen-
nem	og	snakken	gik	 lystigt.	Det	var	mange	
magtpålæggende	at	få	fortalt	deres	version	
af	asatro,	så	min	opgave	kunne	blive	så	nu-
anceret	 og	 omfattende	 som	 overhovedet	
tænkeligt.	 Så	 mens	 mine	 medbragte	 brød	
og	billige	pølser	 lå	og	sugede	vand	på	gril-
len	over	det	store	bål	sammen	med	gedigne	
stykker	 flæsk	 og	 et	 hav	 af	 medlidende	
frankfurtere,	stod	folk	om	bålet	og	talte	om	
alt	mellem	himmel	og	 jord,	mens	de	hjem-
mebryggede	procenter	og	medbragte	Dan-

ske	 Pilsnere	 blev	 hyldet	 i	 skøn	 forening.	
Stemningen	 ved	 gildet	 var	 høj,	 og	 der	 var	
lagt	 i	ovnen	 til	den	helt	 store	omgang,	der	
skulle	 vare	 natten	 igennem.	 Ligesom	 de	
plejede	at	gøre	det.	
					Røgen	 var	 tyk	 og	 krasbørstig,	 børnene	
var	trætte	efter	hoppende	leg	i	vandpytter,	
og	 de	 ”voksne”	 snakkede	 tæt,	 da	 jeg,	 efter	
mange	timers	forløb,	opfyldt	af	både	svine-
kød,	mjød	og	gode	oplevelser,	gik	derfra	ud	
i	nattens	rolige	mørke	over	Amager	Fælled.		
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Er	verdens	største	religion	startet	som	
svampekult?			
	
Af	Vincent	R.	Christoffersen,	
Studerende	ved	Religionsvidenskab,	KU	
	
Til	 en	 overskrift	 der	 for	 mange	 kan	 virke	
ret	så	kontroversiel,	kræves	næsten	en	be-
grundelse.	Jeg	vil	derfor	starte	artiklen	med	
en	 kort	 introduktion	 til,	 hvordan	 jeg	 faldt	
over	dette	spørgsmål.	
					Når	 jeg	 går	 og	 gør	 rent	 eller	 lægger	 tøj	
på	 plads	 herhjemme,	 kan	 jeg	 godt	 lide	 at	
lade	 tankerne	 flyde.	 Nogle	 gange	 har	 jeg	
masser	at	tænke	på,	når	der	nu	engang	sker	
så	meget	 i	vores	verden.	Derudover	har	vi	
på	 religionsvidenskab	 altid	 om	 den	 ene	
spændende	 epoke,	 filosof	 eller	 tradition	
efter	den	anden.	Nogle	gange	kan	det	også	
være	rart,	bare	at	gå	og	lytte	og	lade	andre	
tænke	for	en.	Forleden	havde	jeg	en	sådan	
dag	af	sidstnævnte	karakter,	 så	 jeg	gik	 ind	
på	 nettet	 og	 fandt	 en	 podcast	 der	 hedder	
The	Joe	Rogan	Experience.	Radioværten,	Joe	
Rogan,	er	kendt	 for	sin	stand-up,	 sin	med-
virken	 som	 kommentator	 i	 kampsportsli-
gaen	UFC	samt	 sin	 interesse	 for	universet,	
filosofi	 og	 historie	 hvilket	 hans	 radiopro-
gram	for	det	meste	også	handler	om.	
					I	 afsnittet	 jeg	 havde	 fundet	 frem,	 havde	
Joe	Rogan	besøg	af	den	britiske	forfatter	og	
journalist	 Graham	 Hancock,	 der	 er	 kendt	
for	sine	hypoteser	om	glemte	forhistoriske	
folkefærd,	der	for	omkring	10.000	år	siden	
skulle	 være	 blevet	 udslettet	 af	 forskellige	
naturkatastrofer	og	folkemord.	Da	det	ikke	
er	 en	 teori	 de	 fleste	 historieparadigmer	
opererer	med,	er	han	tit	kritiseret	som	væ-
rende	pseudovidenskabsmand.	Disse	teori-
er	 vil	 jeg	 ikke	 komme	 nærmere	 ind	 på	 i	
denne	artikel.	
					Mens	jeg	gik	og	 lagde	tøj	på	plads,	spid-
sede	 jeg	ører,	da	de	kom	ind	på	et	spørgs-
mål,	der	lød	noget	i	retningen	af:	’Var	Jesus-

bevægelsen	 en	 svampekult	 i	 sin	 spæde	 be-
gyndelse’?	Det	første	der	slog	mig,	var	ordet	
’Konspirationsteori’.	Vi	lever	jo	trods	alt	i	en	
tidsalder,	 hvor	 alt	 og	 alle	 er	 i	 stand	 til	 at	
udgive	artikler	over	internettet	–	dette	har	
skabt	 mange	 gode	 ting,	 men	 man	 bliver	
også	nødt	til,	at	være	langt	mere	kritisk.	Joe	
Rogan	og	Graham	Hancock	mente	begge	to,	
at	 det	 var	højst	 sandsynligt,	 at	 Jesusbevæ-
gelsen	 for	 2000	 år	 siden	 startede	 som	 en	
jødisk	 esoterisk	 forening	 der	 dyrkede	 hal-
lucinogene	svampe	og	lignende,	for	at	opnå	
psykedeliske	bevidsthedstilstande,	for	her-
igennem	at	opnå	kontakt	med	det	helligste.	
					Over	nogle	dage	havde	et	billede	printet	
sig	 fast	 i	 mit	 hoved.	 Billedet	 af	 en	 flok	
svampespisende,	 langskæggede,	 kutteind-
svøbte,	jødiske	mænd,	placeret	i	rundkreds	
om	et	bål,	medens	de	 smagte	på	 farver	og	
var	 i	 direkte	 dialog	 med	 naturen	 og	 det	
guddommelige,	som	man	kunne	have	fore-
stillet	sig	de	unge	revolutionære	i	70´ernes	
ungdomsoprør.	Jeg	syntes	at	det	var	spæn-
dende,	og	jeg	kunne	godt	tænke	mig	at	fin-
de	 ud	 af,	 hvori	 denne	 påstand	 havde	 sine	
rødder;	 hvordan	 kunne	 man	 argumentere	
for	noget	sådant?	Hvordan	skulle	en	narko-
kult	kunne	gro	 til	at	være	den	største	reli-
gion	i	verden?	Kristendommen	og	psykede-
liske	substanser	var	i	min	forståelse	to	ting,	
der	 intet	havde	med	hinanden	at	gøre.	Det	
lød	 simpelthen	 for	 abstrakt,	 og	 når	 jeg	
præsenterede	 idéen	 for	 forskellige	 folk	 jeg	
mødte	på	min	vej,	blev	det	blot	mødt	med	
en	 let	 latter	 og	 et	 arsenal	 af	 kritik.	 Så	 jeg	
besluttede	 mig	 for	 at	 undersøge	 det	 nær-
mere,	og	 jeg	 fandt	hurtigt	ud	af,	at	 Joe	Ro-
gan	 og	 Graham	 Hancock	 var	 langt	 fra	 de	
eneste,	 der	 snakkede	 om	 denne	 problem-
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stilling.	 Der	 er	 meget	 litteratur	 at	 finde,	
som	der	omhandler	dette.	
	

’Den	Historiske	Jesus	har	aldrig	eksiste-

ret’		
Det	er	vigtigt	at	understrege,	at	denne	arti-
kel	kun	omhandler	en	lille	brøkdel	af	teori-
en.	Som	sagt,	har	mange	teoretikere	udlagt	
forskellige	 udgaver	 af	 denne	 teori,	 med	
forskellige	 synspunkter,	 fortolkninger,	 fo-
kuspunkter	mv.	Det	er	en	stor,	omfattende	
teori,	 der	 hurtigt	 dækker	 alle	 facetter	 af	
kristendommen.	 Jeg	 vil	 præsentere	 en	
smagsprøve	 på	 teorien	 baseret	 på	 John	 A.	
Rushs	 The	 Mushroom	 in	 Christian	 Art	
(2011),	 hvori	 han	 tager	 udgangspunkt	 i	
teorien	 om,	 at	 den	 historiske	 Jesus	 aldrig	
har	 eksisteret.1	 Rush	 mener	 derimod,	 at	
den	 Jesus	 der	 så	 ér	 nævnt	 i	 teksterne,	 var	
en	personificering	af	den	psykedeliske,	eu-
foriske	 oplevelsestilstand	 man	 kan	 opnå	
ved	 indtagelsen	 af	 hallucinogene	 substan-
ser.	Denne	teori	bygger	han	på	baggrund	af	
tekstreferencer	 fra	 Biblen	 samt	 en	 analy-
tisk	gennemgang	af	over	250	malerier.	Det	
tidligste	maleri	 han	 tager	 udgangspunkt	 i,	
er	 et,	 der	 er	 fundet	 i	 Calixtus-
katakomberne	 på	 Via	 Appia.	 Det	 er	 den	
ældste	 katakomber	 der	 findes	 i	 Rom,	 og	
maleriet	menes	at	stamme	fra	mellem	100	
evt.	 –	300	evt.	De	næste	250	malerier	han	
tager	 udgangspunkt	 i	 i	 bogen	 spreder	 sig	
over	 forskellige	 epoker,	 helt	 op	 til	 senmo-
derne	 kunstnere	 fra	 90’erne,	 der	 har	 byg-
get	 videre	 på	 den	 kunst	 der	 efter	 sigende,	
skulle	 symbolisere	 menneskets	 forhold	 til	
hallucinogener.	Altså,	har	han	fundet	kunst	
fra	 forskellige	 tider	og	 stilarter,	der	 i	hans	
optik,	alle	har	det	tilfælles,	at	de	understøt-
ter	 teorien	 om	 den	 tidligste	 kristendoms	
brug	af	hallucinogener.		Jeg	har	valgt	enkel-
te	 tekstreferencer	 ud,	 som	 jeg	 personligt	
har	fundet	særligt	interessante.	

																																																								
1	John	A.	Rush;	PhD	i	Antropologi	v.	Sierra	College,	
Rocklin,	California.	

Vi	må	huske	på,	at	mennesket,	 i	den	histo-
rie	vi	kender	til,	tit	har	gjort	sig	brug	af	di-
verse	 kemiske	 forbindelser	 i	 jagten	 på	 al-
ternative	sindsoplevelser.	Det	har	været	alt	
fra	 alkohol,	 cannabis,	 hallucinogene	 svam-
pe	 (eks.	Amanita	Muscaria,	Psilocybe	Semi-
lanceata,	 Psilocybe	 Cubensis	 m.fl.),	 kaktus-
ser	 (Lophophora	Williamsii	der	 indeholder	
hallucinogenet	 meskalin),	 Ayahuasca	 (en	
the	 der	 dyrkes	 af	 shamanstammer	 i	 ama-
zonområdet,	der	består	af	planten	Baniste-
riopsos	Caapi,	 som	 i	mødet	med	div.	andre	
planter	 udløser	 det	 kemiske	 stof	 N,N-
Dimethyltryptamin,	også	kaldet	DMT)	sup-
pleret	 af	 en	 lang	 liste	 af	 andre	 substanser,	
man	igennem	tiden	har	brugt	til	forskellige	
oplevelser	af	bevidstheden.	
					Vi	 ser	 også	 traditioner	 der	 søger	 æn-
dringer	 i	 bevidsthedsgrundlaget	uden	eks-
terne	kemiske	instanser.	Det	kan	vi	eksem-
pelvis	 se	 hos	 Sufi-ordenen	 der	 monotomt	
danser	i	takt,	buddhistiske	traditioner	hvor	
munkene	 fokuserer	 deres	 tanker	 i	 mange	
timer	 på	 specifikke	 objekter,	 hinduistiske	
brahminere	der	reciterer	vedaerne	udenad	
osv.	Altså,	er	det	ikke	noget	nyt,	at	menne-
sket	i	forbindelse	med	religion	har	gjort	sig	
brug	af	både	 interne	og	eksterne	virkemid-
ler	i	jagten	på	andre	bevidsthedsoplevelser.	
					Som	 kort	 nævnt,	 mener	 John	 A.	 Rush	
ikke,	 at	 man	 overhovedet	 kan	 snakke	 om	
den	historiske	Jesus.	Altså,	den	Jesus	der	er	
beskrevet	 i	 Biblen	 har	 aldrig	 eksisteret.	
Ikke	som	person	i	hvert	fald.	Derimod	blev	
han	 skabt	 som	en	personificering	 af	 rusen	
forårsaget	 af	 hallucinogene	 svampe.	 Rush	
mener,	at	man	specielt	kan	sætte	svampen	
Amanita	 Muscaria,	 også	 kendt	 som	 Rød	
Fluesvamp,	i	forbindelse	med	”Jesusrusen”.	
En	af	hans	argumentationer	 for	dette	bun-
der	i,	at	man	ikke	har	nogen	personificeret	
afbildning	af	Jesus	før	mellem	slutningen	af	
300	 evt.	 og	 tidlig	 400	 evt.	 Altså,	 man	 har	
ikke	 nogle	 malerier	 der	 viser	 Jesus	 som	
person	 fra	 før	 denne	 tid.	 Han	 mener,	 at	
personificeringen	af	Kristus	først	kom	ind	i	
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billedet,	da	kristendommen	gik	fra,	at	være	
en	 forfulgt	 mystisk	 kult	 med	 esoteriske	
tendenser,	 til	 at	 blive	 en	 politisk	 statsreli-
gion	 i	 Romerriget	 i	 300tallet,	 da	 kristen-
dommen	 nu	 gik	 fra	 at	 være	 en	 personlig	
religion	 til	 en	kollektiv	 ideologisk	 religion,	
ifølge	Rush.	
					Vi	kan	ikke	gå	ind	i	en	dybere	billedana-
lyse	i	denne	artikel,	men	i	bogen	medfølger	
der	 ca.	250	billeder	af	de	malerier	 John	A.	
Rush	tager	udgangspunkt	i.	Det	er	dog	ikke	
alle	 af	 disse	malerier	 der,	 i	min	optik,	 kan	
bruges	som	tydelige	beviser	i	understøttel-
sen	 af	 denne	 teori,	 da	 jeg	 mener,	 at	 han	
hurtigt	 drager	 en	 konklusion	 ud	 fra	 nogle	
billedkunstneriske	 metaforer,	 der	 kan	 be-
tyde	mange	 andre	 forskellige	 ting.	 Eksem-
pelvis,	er	der	et	maleri	hvor	vi	ser	Moses	på	
Sinaibjerget	der	får	overleveret	de	10	bud.	
Gud	 er	 malet	 på	 himlen,	 og	 i	 hånden	 har	
han	 hvad	 der	 ligner	 en	 rød	 frugt.	 Her	 er	
Rush	hurtig	 til	 at	 konkludere,	 at	 det	 ér	 en	
Rød	Fluesvamp.	Dette	kan	også	være	sym-
bolet	 kærlighed,	 et	 hjerte,	æblet	 fra	Edens	
Have	mv.	Til	gengæld	er	der	nogle	malerier	
hvor,	at	det	ikke	kan	være	mere	tydeligt,	at	
svampene	er	et	faktuelt	objekt.	For	eksem-
pel	er	der,	på	det	selvsamme	maleri	(Moses	
Before	 the	 Burning	 Bush,	 Domenico	 Fetti	
1613	 evt.)	 som	 førnævnt,	 en	 meget	 stor	
svamp	afbilledet	for	foden	af	Moses.	Vi	kan	
ikke	komme	udenom,	at	svampe	er	at	finde	
i	kristen	kunst.	 Som	kort	nævnt,	 er	der	en	
håndfuld	 gange,	 hvor	 man	 sagtens	 ville	
kunne	 associere,	 hvad	 Rush	 mener	 er	 en	
svamp,	 med	 en	 masse	 andre	 ting.	 På	 den	
anden	 side,	 kan	 man	 flere	 gange	 se,	 at	
svampe	er	 tydeligt	afbilledet.	Blandt	andet	
ved	siden	af	Moses,	 Jesus	og	andre	kristne	
skikkelser.	 Dette	 er	 selvfølgeligt	 ikke	 det	
pure	bevis	på,	at	alle	tidlige	kristne	dyrke-
de	hallucinogene	svampe,	men	fra	et	forsk-
ningsperspektiv	 mener	 jeg,	 at	 der	 er	 for	
mange	afbildninger	til,	at	man	kan	ignorere	
faktummet	 at,	 svampe	 må	 have	 betydet	
noget	for,	 i	hvert	fald,	nogle	grene	af	krist-

ne	 igennem	 tiden.	 Selvfølgeligt	 kan	 man	
diskutere,	 om	 meningen	 med	 svampene	
kunne	 have	 en	 anden	 oprindelse	 end	 den,	
den	pågældende	hypotese	 tilbyder,	hvilket	
vi	 ikke	 kan	 komme	 udenom,	 er	 en	 funda-
mental	problematik	for	hele	hypotesen.	
					Selvom	 John	 A.	 Rush’s	 bog	 tager	 ud-
gangspunkt	 i	den	kristne	kunst,	mener	 jeg	
ikke	at	en	dybere	billedanalyse	vil	være	så	
anvendelig	 i	 en	 artikel	 uden	 illustrationer.	
Derfor	 vil	 jeg	 hellere	 komme	 ind	 på	 nogle	
af	de	tekstreferencer	han	nævner	i	sin	bog.	
	
Jakobs	Drøm			

I	1.	Mosebog,	kap.	28	v.	10,	finder	vi	histo-
rien	 om	 Jakobs	 Drøm.	 Patriarken	 Jakob	
drager	 fra	 Be’ersheba	 til	 Karan.	 På	 sin	 vej	
går	solen	ned	og	Jakob	tager	en	sten	til	ho-
vedgærde	 og	 ligger	 sig	 til	 at	 sove,	 på	 det	
sted	han	nu	befinder	sig.	Her	drømmer	han,	
at	han	ser	en	stige,	hvorpå	Guds	engle	dra-
ger	 op	 og	 ned.	 Jakob	 møder	 i	 drømmen	
Gud,	der	giver	ham	det	 land	han	nu	befin-
der	sig	på.	I	vers	18	står	skrevet;”Om	mor-
genen	 tog	 Jakob	 den	 sten,	 han	 havde	 stillet	
som	 hovedgærde,	 rejste	 den	 som	 stenstøtte	
og	hældte	olie	over	den”.	Altså	har	stenen	en	
tydelig	 rolle	 i	 historien.	 Ifølge	 Rush,	 kan	
stenen	her	være	en	metafor	 for	 et	halluci-
nogen,	 da	 det	 er	 bemærkelsesværdigt,	 at	
han	 ligger	en	sten	under	sit	hoved,	hvoref-
ter	 han	 visualiserer	 himmelstigen,	 Guds	
engle	 og	 mødet	 med	 Gud	 der	 lover	 ham	
landet	 hvorpå	 han	 står.	 Et	 typisk	 tegn	 på	
indtagelsen	af	fluesvampen,	er	en	dyb	søvn.	
Folk	har	før	troet,	at	den	berusede	har	væ-
ret	død.	Kan	 Jakobs	dybe	søvn	have	været	
et	tegn	på	beruselsen	af	Amanita	Muscaria?	
Mht.	olien	der	hældes	ud	over	 stenen,	væ-
des	de	tørrede	fluesvampe	før	brug	–	dette	
kommer	vi	kort	tilbage	til.		
	

Den	Vantro	Thomas		
I	 Johannesevangeliet	kap.	20	v.	24-29,	kan	
vi	 læse	 om	 Thomas,	 også	 kaldet	 Didymos,	
hvilket	 betyder	 ”Tvillingen”	 –	 hvilket	 kan	
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betyde,	som	nogle	teologer	påpeger,	at	han	
altid	er	 i	 to	sind.	Han	er	en	af	 Jesu	tolv	di-
sciple,	men	modsat	de	andre	disciple,	tviv-
ler	han	på	Jesu	opstandelse	og	vil	først	tro,	
når	han	kan	se	ham	og	kan	stikke	sin	finger	
i	naglemærkerne	og	stikke	sin	hånd	i	hans	
side.	Når	han	kan	komme	til	dét,	vil	han	tro	
på	 Jesus.	 De	 andre	 har	 set	 Jesus,	 og	 ifølge	
historien	 går	 der	 otte	 dage,	 og	 Jesus	 viser	
sig	 for	 dem	 alle	 bag	 lukkede	 døre.	 Jesus	
siger	til	Thomas;	”	Ræk	din	finger	frem,	her	
er	 mine	 hænder,	 og	 ræk	 din	 hånd	 frem	 og	
stik	den	i	min	side,	og	vær	ikke	vantro,	men	
troende”	(Johannesevangeliet	kap	20.	v27).	
Efter	dette	er	sket,	er	Thomas	ikke	længere	
tvivlende	og	bliver	nu	troende.	Ifølge	Rush,	
er	dette	en	historie	om	hvordan	en	flok	har	
været	i	kontakt	med	Gud	gennem	en	psyke-
delisk	 rus.	 Vi	 kan	 bide	 mærke	 i,	 at	 Jesus	
viser	sig	for	dem	bag	lukkede	døre;	hvilket	
Rush	 mener	 er	 en	 understregning	 af	 det	
esoteriske	 element	 i	 svampekulten.	 Han	
mener,	 at	 man	 kan	 læse	 det,	 at	 Thomas	
stikker	 sin	 hånd	 i	 hans	 side	 som,	 at	 de	
smelter	sammen;	Thomas	og	Jesus	går	i	ét	–
Thomas	spiser	Jesus,	Thomas	spiser	svam-
pen	 for	 at	 få	 kontakt	med	 Jesus,	 hvorefter	
han	 bliver	 troende.	 Rush	 nævner	 et	 par	
gange,	samme	tendens	 i	nadverritualet;	på	
den	måde,	at	man	indtager	Jesu	kød	og	blod	
for	at	opnå	kontakt	med	Jesus.	Så	var	nad-
verritualet,	et	ritual	der	gik	ud	på,	at	spise	
svampe	for,	at	opnå	en	højere	bevidstheds-
tilstand	hvori	man	kunne	 få	 råd	og	vejled-
ning	af	Gud?	Rush	argumenterer	for,	at	det-
te	 var	 måden	man	 tog	 sig	 af	 de	 tvivlende	
på.	Hvis	de	tvivlede	på	Guds	eksistens,	 tog	
man	 dem	 med	 bag	 lukkede	 døre	 og	 gav	
dem	 en	 dosis	 tørrede	 svampe,	 så	 de	 selv	
kunne	se	Guddommen	med	egne	øjne.	
	
Englen	med	den	lille	bogrulle		

I	Johannes	Åbenbaring	kap.	10,	v.	1-11,	fin-
der	 vi	 Johannes’	 beretning	om	mødet	med	
en	engel	der	 stiger	ned	 fra	himlen.	Englen	
er	klædt	 i	 en	sky,	med	en	regnbue	om	ho-

vedet.	Dens	ansigt	er	som	solen	og	benene	
er	 som	 ildsøjler,	 forklarer	 han.	 Englen	 har	
et	ben	i	havet	og	et	ben	på	land,	og	vigtigst	
af	alt	holder	den	en	lille	åben	bogrulle	i	den	
ene	hånd.	Johannes	beskriver	hvordan	brø-
let	 fra	 englen	 lyder	 med	 høj	 røst	 som	 en	
løve,	som	man	fornemmer	englens	overdå-
dighed.	 	Johannes	 forklarer	 hvordan	 han	
går	hen	til	den	mægtige	engel	og	beder	om	
bogen,	 som	 englen	 har	 i	 hånden.	 Englen	
befaler	Johannes	at	sluge	den;	”Den	vil	være	
bitter	 i	 din	 mave,	 men	 i	 din	 mund	 vil	 den	
være	 sød	 som	 honning”	 (Joh.	 Åbenbaring	
kap.	 10	 v9).	 På	 den	 befordring	 gør	 Johan-
nes	som	englen	siger,	og	ganske	rigtigt	for-
klarer	 han,	 at	 den	 smager	 sødt	 som	 hon-
ning	 og	 at	 den	 er	 bitter	 i	maven.	 Derefter	
siger	englen,	med	en	røst	der	får	himlen	til	
at	skælve;	”Du	skal	 igen	profetere	om	man-
ge	 folk	 og	 folkeslag,	 tungemål	 og	 konger”	
(Joh.	Åbenbaring	kap	10	v11).	Ifølge	Rush,	
er	 dette	 en	 tydelig	 beretning	 om	 en	 af	 Jo-
hannes’	psykedeliske	visioner.	For	det	 før-
ste	kan	vi	høre	den	abstrakte	beskrivelse	af	
englen,	der	 ikke	 ligner	noget	vi	kender	 fra	
den	 ”normale”	 verden.	 Derudover	 nævner	
Rush	 flere	 gange	 i	 løbet	 af	 bogen,	 symbo-
likken	 i,	at	have	et	ben	på	den	ene	side	og	
et	 på	 den	 anden;	 her	 har	 englen	 et	 ben	 i	
havet	og	det	andet	på	land.	Det	er	noget	vi	
tit	møder	i	de	kristne	kanoniske	tekster	og	
kunst.	Dette	 skulle	 være	et	 symbol	på	 for-
bindelsen	 mellem	 den	 hinsides	 verden	 og	
vores	profane	verden.	Eller	mere	specifikt,	
ud	 fra	 Rush’s	 teori,	 forbindelsen	 mellem	
den	 hallucinogene	 oplevelsestilstand	 og	
den	normale	oplevelse	af	 tilstedeværelsen.		
	Det	 lyder	absurd,	at	 Johannes	skulle	 spise	
englens	 bog.	 Men	 når	 vi	 har	 in	 mente,	 at	
den	 smager	 sødt	 af	 honning	 samt	 at	 den	
bliver	bitter	 i	maven,	 kan	det	 give	mening	
hvis	 vi	 igen	 retter	 fokus	 mod	 svampen	
Amanita	 Muscaria.	 Inden	 man	 indtager	
denne	 røde	 fluesvamp,	 bliver	 padehatten	
tørret	i	en	tid,	hvorefter	den	bliver	væddet.	
Man	har	tit	set	i	historien,	at	folk	har	brugt	
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honning	 til	 at	 væde	 svampen	med.	Vædel-
sen	af	svampen	aktiverer	det	hallucinogene	
stof	Muscimol.	 Derudover	 er	 rumlen	 i	ma-
ven	en	af	kroppens	normale	 reaktioner	på	
indtagelse	af	psykedeliske	svampe;	”Den	vil	
være	bitter	i	din	mave(…)”.	
	
Mytisk	eller	historisk	perspektiv		

Vi	har	nu	kigget	på	et	beskedent	uddrag	af	
John	 A.	 Ruhs’s	 argumentationer	 for	 hans	
teori	 om,	 at	 Jesusbevægelsen	 skulle	 have	
været	en	esoterisk	svampekult.	Vi	har	kig-
get	på	 Jakob	og	hans	drøm	om	himmelsti-
gen	og	mødet	med	Gud,	på	Thomas	der	ik-
ke	 tror	 før	han	 selv	har	 set,	 hvorefter	han	
får	Jesus	at	se	bag	lukkede	døre	og	til	sidst	
har	 vi	 kigget	 på	 Johannes’	 beskrivelse	 af	
englen	der	giver	ham	den	lille	bogrulle.	Jeg	
tror	 med	 fordel,	 at	 vi	 videnskabeligt	 kan	
vælge,	at	dele	disse	beretninger	op	i	to	for-
skellige	kategorier;	altså	at	se	det	fra	enten	
den	 mytiske	 eller	 den	 historiske	 vinkel.	
Med	den	mytiske	mener	jeg,	at	vi	kan	vælge	
at	læse	alle	beretningerne	i	Biblen	som	væ-
rende	fiktive	fortællinger	af	mytologisk	art,	
der	er	blevet	skabt	med	det	 formål,	at	 for-
tælle	en	god	historie,	at	 lære	om	moral	og	
etik,	 skabe	og/eller	 legitimere	autoritet	og	
lignende.	Hvis	vi	derimod	vælger	at	 se	det	
fra	 et	 historisk	 perspektiv,	 og	 derved	 er-
kender	 at,	 dele	 af	 disse	 beretninger	 rent	
faktisk	kan	have	 fundet	sted,	mener	 jeg,	at	
det	kan	give	god	mening,	at	have	sine	eth-
nobotaniske2	 briller	 på,	 da	 det	 er	 faktuelt,	
at	mange	kulturer,	har	beruset	sig	med	for-
skellige	substanser.	Derudover	ligner	man-
ge	af	bibelfortællingerne	de	beskrivelser	af	
psykedeliske	 oplevelser	 vi	 kender	 fra	mo-
derne	fænomenologiske,	terapeutiske	samt	
kognitive	studier.		
					Jeg	vil	 ikke	sige,	at	 jeg	er	enig	med	John	
A.	Rush	hele	vejen,	om	at	alle	tidlige	kristne	
har	 dyrket	 hallucinogener.	 Jeg	 synes,	 at	

																																																								
2	Ethnobotani;	studiet	af	ethnologi	og	kulturers	
brug	af	planter.	

nogle	af	hans	begrundelser	kunne	have	haft	
godt	 af	 en	 lidt	 skarpere	 selvkritik.	 Derud-
over	 kunne	 et	 dybere	 studie	 af	 svampen	
som	symbolik	være	yderst	passende,	i	svar	
til	 denne	 teori.	 Når	 det	 så	 er	 sagt,	 mener	
jeg,	at	der	er	nogle	ting	der	peger	 i	en	ret-
ning	der	angiver,	at	man	ikke	burde	overse,	
at	brugen	af	hallucinogene	planter	kan	ha-
ve	haft	en	ligeså	væsentlig	rolle	i	nogle	dele	
af	 kristendommen	som	 i	 andre	 traditioner	
og	 religioner.	 Hvis	 man	 har	 denne	 teori	 i	
mente,	kan	vi	måske	få	svar	på	nogle	af	de	
huller,	 vi	 stadigt	 har	 i	 studiet	 af	 kristen-
domshistorien	 –	 eller	 i	 hvert	 fald	 få	 en	 ny	
dimension	på	det.	



	 18	

	

Moneter,	magi	og	monstre	
	
Af	Holger	Klint,	
studerende	ved	Religionsvidenskab,	KU	
	
Hvorfor	indeholder	medierne	film	efter	film,	
hvor	det	ene	menneske	efter	det	andet	bliver	
flået	 og	ædt	 levende	 af	 en	 horde	 af	 gående	
døde?	 Hvorfor	 er	 det	 lige,	 at	 når	 der	 laves	
syv	 film	om	en	dreng	 i	England	med	et	ar	 i	
panden	 og	 en	 pind	 i	 hånden,	 så	 bliver	 det	
bare	 førstevalget,	 når	 der	 skal	 vælges	 un-
derholdning	søndag	aften?	Det	vil	 jeg	prøve	
at	give	et	bud	på,	men	først	skal	vi	lige	have	
styr	på	et	begreb.	
	
Professor	ved	Københavns	Universitet,	Stig	
Hjarvard,	 præsenterer	 i	 ”Three	 Forms	 of	
Mediatized	 Religion.	 Changing	 the	 Public	
Face	of	Religion”	begrebet	“banal	religion”.	
Han	 præciserer:	 “Begrebet	 ’banal	 religion’	
er	 inspireret	 af	 Michael	 Billigs	 tilsvarende	
begreb	 om	 ’banal	 nationalisme’	 og	 er	 der-
med	en	betegnelse	for	de	symboler,	handlin-
ger	og	artefakter,	som	i	hverdagslivet	skaber	
et	baggrundstæppe	af	henvisninger	til	noget	
religiøst.	Banal	religion	er	upåfaldende	som	
religion,	 dvs.	 banalt	 religiøse	 symboler	 op-
træder	i	sammenhænge,	hvor	der	typisk	ikke	
er	 forkyndende	 intentioner,	 og	 de	 indgår	
sjældent	i	en	sammenhængende	religiøs	for-
tælling.	 I	populærkulturen	er	banal	religion	
typisk	 kendetegnet	 ved	 en	bricolage	af	 reli-
giøse	 elementer	 uden	 skelen	 til	 deres	 her-
komst.	 Det	 ’banale’	 betyder	 ikke,	 at	 denne	
form	for	religion	er	mindre	vigtig	eller	 sub-
stantiel.	 Tværtimod	 er	 mit	 argument,	 at	
denne	form	for	religion	snarere	skal	opfattes	
som	den	primære	 religiøse	 erfaring,	hvorpå	
eksplicitte	og	institutionaliserede	former	for	
religion	bygger.”	
					Disse	 religiøse	elementer,	 som	Hjarvard	
nævner,	kan	stamme	fra	 institutionaliseret	
religion	som	fx	munke	og	kors.	Det	kan	og-

så	være	elementer	 fra	 folkereligionen	som	
vampyrer,	varulve	og	zombier.	
					Folkereligiøse	 elementer	 som	 zombier	
og	andre	monstre	har	alle	det	 til	 fælles,	 at	
de	har	noget	med	 frygt	at	gøre.	Men	hvor-
for	er	det	så,	at	vi	mennesker,	i	stedet	for	at	
flygte	 fra	disse	vederstyggeligheder,	bliver	
tiltrukket	i	en	så	høj	grad,	at	fx	zombieseri-
en	The	Walking	Dead’s	 sæson	6	premiere-
episode	 ramte	 et	 totalt	 seertal	 på	 næsten	
20	millioner?			
					Netop	 dette	 prøver	Mathias	 Clasen,	 der	
er	 ph.d.	 ved	 Århus	 Universitet,	 at	 give	 et	
svar	på	i	sin	bog	Monstre	(2012),	der	er	en	
del	 af	 bogserien	 ”TÆNKEPAUSER”.	 Clasen	
påpeger,	 at	 vi	 evolutionært	 er	 konstrueret	
til	 at	 finde	 tilfredsstillelse	 i	 at	 få	viden	om	
potentielle	 farer	 for	 vor	 egen	 eksistens.	
Dette	 kan	 man	 for	 eksempel	 se	 ved,	 at	
menneskebørn,	 såvel	 som	andre	pattedyrs	
unger,	 opnår	 tilfredsstillelse	 ved	 hoved-
kulds	 at	 kaste	 sig	 ud	 i	 forskellige	 lege.	 De	
fleste	(menneske)børn	er	store	fans	af	ner-
vepirrende	 lege	 som	 dåseskjul,	 blindebuk	
mm.	 Dette	 kunne	 skyldes,	 at	 menneske-
børnene	 gennem	 leg	 kan	 opnå	 evner	 fare-
frit,	 som	 kan	 blive	 en	 fordel	 for	 børnene	
(og	 nok	 i	 højere	 grad	 pattedyrsungerne)	
senere	i	livet,	når	de	føler	sig	truet.		

Det	er	ubehageligt	at	kigge	på.	Men	af	en	eller	anden	
grund	er	du	nødt	til	at	se	videre.			
Billede	er	fra	serien	The	Walking	Dead	
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Hvis	 for	 eksempel	 en	 hjort	 fandt	 sig	 selv	
stående	ansigt	til	ansigt	med	en	glubsk	ulv,	
ville	det	ikke	være	fordelagtigt	for	hjorten,	
at	 bruge	 tid	 på	 forskelligartede	 camoufla-
geteknikker	 og	 undvigemanøvrer.	 Hvis	
hjorten	 derimod	 gennem	 leg	 som	 kid	 har	
opnået	udholdenhed,	 fart	eller	evnen	 til	at	
gå	fra	tanke	til	handling	hurtigere,	vil	dens	
chancer	 for	 at	 overleve	 mødet	 med	 ulven	
straks	 være	 større.	 Det	 samme	 gælder	 for	
mennesket.	 Hvis	 vi	 gennem	 fx	 film	 obser-
verer	 mennesker,	 der	 prøver	 at	 overleve	
under	 en	 zombieapokalypse	 eller	 på	 en	
galeanstalt,	hvor	hver	anden	indsatte	på	en	
eller	anden	måde	har	 fået	 fat	 i	 en	økse,	 så	
finder	vi	nydelse	i	dette,	fordi	vi	kan	udvik-
le	 vores	 egenskaber	 risikofrit	 og	 derved	
berede	os	på	livets	senere	trusler	(om	disse	
så	kommer	eller	ej).	Om	medierne	har	gjort	
sig	disse	overvejelser,	eller	om	de	bare	har	
kigget	på	statistik	og	konkluderet	”monstre	
sælger!”,	da	de	valgte	at	bruge	disse	i	så	høj	
grad	 i	 fiktions	medier,	 kan	 der	 kun	 gisnes	
om	 (dog	 hælder	 undertegnede	 mest	 til	
sidstnævnte).	
					Et	 andet	 folkereligiøst	 element,	 hvor-
igennem	banal	 religion	 sælger	 i	medierne,	
er	 magi.	 Lektor	 ved	 Århus	 Universitet	 Je-
sper	 Sørensen,	 forklarer	 i	 sin	 bog	 Magi	
(2014),	 der	 også	 er	 en	 del	 af	 bogserien	
”TÆNKEPAUSER”,	 at	magi,	 i	 sin	 betydning	
som	 noget	 vi	 associerer	 med	 en	 eksotisk,	
ofte	 primitiv	 og	 fremmed	 verden,	 vækker	
vores	 fascination	 og	 har	 en	 dragende	 ef-
fekt.	 Derfor	 kan	 man	 stadig	 i	 fx	 nutidig	
spådomskunst	 se,	 hvordan	 Amazon-
indianernes	 mystiske	 skikke	 kommer	 til	
udtryk	 ved,	 at	 spåkonen	 fremsiger	 nogle	
besværgelser	på	oldtidens	indianske	sprog.	

Spåkonen	 kan	 også	 have	 gamle	 Amazon-
indianske	 materialer	 som	 voodoodukker	
og	 talismaner,	 der	 alle	 sammen	 har	 en	 ef-
fekt	i	forhold	til	at	give	spåkonen	autoritet.	
Denne	 dragende	 effekt,	 samt	 autoritets-
skabelsen	forstår	medierne	at	udnytte.	Det	
er	blandt	andet	derfor,	at	populærkulturen	
har	en	overflod	af	fortællinger	og	film,	hvor	
mennesker	 bliver	 forhekset	 af	 shamaner,	
troldkvinder	 fremsiger	 spådomme,	 der	
bliver	 fulgt	 uden	omtanke	 af	 vores	hoved-
person,	 fordi	 spådommen	 blev	 fremsagt	
under	 et	 urgammelt	 mayaritual,	 og	 mon-
stre	 bliver	 overvundet	 ved	 hjælp	 af	magi-
ske	 besværgelser.	 I	 filmene	 og	 fortællin-
gerne	 bliver	 både	 tilværelsen	 og	 kosmos	
genfortryllet,	 ved	 at	 mediet	 fremstiller	 en	
paralleltilværelse,	som	de	normale	menne-
sker	 i	 fortællingen	 ikke	 kender	 til.	 Også	
selvom	den	er	lige	foran	ansigtet	på	dem.		
					Bare	i	2014	var	den	seneste	Dracula-film	
og	The	Walking	Dead-serien	så	populær,	at	
man	i	2015	besluttede	at	lave	spin-off	seri-
en	Fear	The	Walking	Dead,	hvori	Sæson	to	
er	bestemt	til	at	komme	i	2016.	Og	et	stort	
suk	gik	 igennem	fans	verden	over,	da	man	
opdagede	 at	 ottende	 afsnit	 af	 fortællingen	
om	Harry	Potter,	Harry	Potter	and	the	Cur-
sed	 Child,	 var	 et	 teaterstykke.	 Magien	 og	
monstrene	i	medierne	i	dag	er	kommet	for	
at	blive.	Vi	er	nysgerrige	efter	at	vide	mere	
om	den	overnaturlige	verden,	hvor	et	mon-
ster	lurer	i	hver	en	krog,	og	en	lille	træpind	
er	et	nødvendigt	redskab	til	at	fremsige	de	
besværgelser,	der	er	essentielle	 for	hoved-
personens	succes.	Vi	bliver	pirret,	vi	bliver	
tilfredsstillet	og	dette	udnytter	medierne	til	
perfektion.	Og	nogen	smiler	hele	vejen	hen	
til	banken.	
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Et	antiklimatisk	møde	med		
en	kontroversiel	klassiker	
	
Af	Simon	Beierholm,		
studerende	ved	Religionshistorie,	KU	
	
I	 forbindelse	med	mit	 forestående	speciale	
er	 jeg	 blevet	 optaget	 af	 fænomenet	darwi-
nisme,	og	de	måder	forskellige	personer	og	
institutioner	har	 tolket	(og	tolker)	 teorien.	
Charles	 Darwins	 (1809-1882)	 teorier	 har	
haft	 stor	 betydning	 for	 biologien,	 men	 de	
idéhistoriske	konsekvenser	har	også	været	
vidtrækkende.	Darwins	arbejde	er	bestemt	
også	 interessant	 i	 religionsvidenskabeligt	
perspektiv.	Med	moderne	kognitionsforsk-
ning	er	evolution	 igen	blevet	en	vigtig	 fak-
tor	i	studiet	af	religion,	men	heldigvis	på	et	
mere	 oplyst	 grundlag	 end	 forrige	 århund-
redes	 fejlagtige	 socialdarwinisme	 og	 race-
lære.	I	et	forsøg	på	at	se	klart	gennem	den	
sky	 af	 populære,	 men	 politisk	 og	 værdi-
mæssigt	 farvede	 fremstillinger	 af	 teorien	
som	man	 kan	 støde	 på,	 har	 jeg	 i	 embedes	
medføre	søgt	mod	kilden.		
					Darwins	 evolutionsteori	 (det	 var	 ikke	
den	 første	 af	 sin	 slags)	 fik	 sit	 offentlige	
gennembrud	 i	 hans	 værk	On	 the	 Origin	 of	
Species	 by	 Means	 of	 Natural	 Selection:	 or,	
the	 Preservation	 of	 Favored	 Races	 in	 the	
Struggle	for	Life	(populært	bare	Origin)		fra	
1859,	 en	 bog	 der	 unægtelig	 nyder	 klassi-
kerstatus.	 Der	 er	 tale	 om	 et	 værk	 af	 den	
type,	 som	har	plantet	sig	yderligt,	men	so-
lidt,	i	rigtig	mange	menneskers	bevidsthed.	
Men	så	snart	vi	zoomer	mentalt	ind	på	det,	
så	må	vi	erkende	at	den	idé	om	det,	som	vi	
ligger	 inde	 med,	 begrænser	 sig	 til	 et	 par	
citater	og	et	billede	af	en	alvorligt	udseen-
de	forfatter.	Uden	at	have	konsulteret	stati-
stikken	tør	jeg	godt	give	et	kvalificeret	gæt	
på	at	det	skyldes,	at	det	er	de	færreste	der	
rent	 faktisk	 har	 sat	 sig	 ned	 og	 læst	 det.	 I	
flæng	kan	der	dog	 ikke	nævnes	 ret	mange	
andre	naturvidenskabelige	værker	som	har	

opnået	status	af	allemandseje	–	eller	i	hvert	
fald	bare	har	efterladt	spor	i	 folks	bevidst-
hed.	 Det	 skulle	 lige	 være	 Einsteins	 popu-
lærvidenskabelige	 fremstilling	 af	 relativi-
tetsteorien	fra	1915,	men	der	kan	den	kol-
lektive	bevidsthed	vist	koges	ned	til	en	en-
kelt	formel,	som	de	færreste	er	i	stand	til	at	
udfolde	yderligere.	Mange	har	 en	mere	 el-
ler	mindre	 klar	 idé	 om	 hvad	 pointen	 i	On	
the	Origin	of	Species	er,	og	kan	faktisk	også	
huske,	 at	 det	 er	 en	misforståelse	 at	 det	 er	
den	 stærkeste	 der	 overlever	 –	 det	 er	 der-
imod	 den	 bedst	 tilpassede.	 Og	 så	 var	 der	
også	en	kontroversiel	idé	om	at	mennesket	
var	i	tæt	familie	med	aberne.	
					Frem	for	at	lade	forestillingerne	om	det-
te	værk	forblive	 forestillinger,	har	 jeg	sim-
pelthen	 læst	mig	 igennem	 det.	 Er	 der	 tale	
om	 et	 ateistisk	manifest	med	 himmelstor-
mende	 angreb	 på	 de	 herskende	 religiøse	
idéer	 (som	nutidens	militante	 ateister	kan	
give	indtryk	af)?	Eller	er	det	kontroversiel-
le	 i	 værket	mere	 subtilt	 formuleret,	 og	 de	
vidtrækkende	konsekvenser	mere	implicit-
te?	 Det	 er	 to	 retoriske	 spørgsmål,	 som	
sammen	 med	 overskriften	 ikke	 efterlader	
meget	 tvivl	 om	 hvordan	 jeg	 som	 nutidig	
læser	har	oplevet	værket.	På	trods	af	denne	
konstatering	vil	jeg	forsøge	at	gengive	hvad	
værket	indeholder	–	og	ikke	indeholder	–	i	
et	omfang	som	forhåbentligt	er	spiseligt	for	
ikke-biologier	 (hvilket	 jeg	 antager	 majori-
teten	af	TABUs	læsere	er).	
	
Alt	det	der	står	i	bogen	
On	the	Origins	of	Species	er	opdelt	 i	14	ka-
pitler,	 i	 originaludgaven	 på	 lidt	 over	 500	
sider.	De	indledes	af	et	forord,	hvor	Darwin	
takker	sine	betroede	venner,	og	beskedent	
undskylder	 for	 den	 ufuldstændighed	 som	
han	 mener	 værket	 har.	 Han	 beklager	 at	
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pladsmangel	 ikke	 har	 gjort	 det	 muligt	 at	
inkludere	mere	eksempelmateriale,	selvom	
der	for	en	ikke-biolog	synes	at	være	rigeligt	
af	 det.	 Det	 er	 nemlig	 gennemgående	 for	
værket,	 at	 Darwins	 teoretiske	 pointer	
fremføres	 relativt	 kort	 og	 koncist,	 hvoref-
ter	der	vies	godt	med	spalteplads	til	at	give	
eksempler	på	observationer	af	dyr,	planter	
og	 landskaber	 som	 understøtter	 teorien.	 I	
forordet	 undskylder	 han	 også	 for	 ikke	 at	
have	mulighed	 for	 at	 takke	alle	 sine	 inspi-
rationskilder	 og	 forskerkollegaer.	 Darwin	
skrev	i	en	tid	hvor	det	videnskabelige	hen-
visnings-	 og	 noteapparat	 ikke	 var	 synder-
ligt	udviklet,	og	ofte	benyttes	andre	forske-
res	 som	 autoritative	mere	 på	 baggrund	 af	
deres	 troværdige	 karakter,	 end	 på	 bag-
grund	 af	 konkrete	 værker	 de	 måtte	 have	
forfattet.	 I	 forordet	opsumerer	han	indhol-
det	af	samtlige	kapitler,	og	 får	 faktisk	alle-
rede	 her	 tydeliggjort	 sine	 pointer.	 Jeg	 vil	
dog	redegøre	for	dem	i	samme	rækkefølge	
som	han	udfolder	og	præciserer	dem	i	bo-
gen.	
					I	 bogens	 første	 kapitel	 redegør	 Darwin	
for	 sine	 observationer	 af	 den	 bevidste	 og	
kontrollerede	udvælgelse	af	 individer	med	
gode	egenskaber,	som	dyre-	og	planteavle-
re	 foretager.	Dem	bruger	han	 til	 at	 under-
strege	det	i	samtiden	ikke	så	kontroversiel-
le	faktum,	at	det	altså	er	muligt	for	arter	at	
forandre	 sig.	Der	 findes	variationer	blandt	
individer	i	en	art,	og	ved	kontrolleret	avling	
kan	 man	 over	 mange	 generationer	 frem-
bringe	nye	racer.	
					I	avlede	bestande	af	dyr	 findes	altså	va-
riationer	 mellem	 individerne,	 og	 variatio-
nerne	 er	 tilsyneladende	 arvelige,	 og	 har	
potentiale	 for	at	blive	mere	markante.	Det	
faktum	bruger	Darwin	i	næste	kapitel	til	at	
pointere,	 at	 det	 samme	 gør	 sig	 gældende	
ude	i	naturen,	dog	over	væsentligt	længere	
tid	 end	 det	 sker	 i	 fangenskab.	 Samtidens	
naturhistorikere	 har	 store	 problemer	med	
at	enes	om	hvor	man,	når	man	kategorise-
rer	de	vilde	dyr	der	synes	beslægtede,	skal	
skelne	mellem	selvstændige	arter	og	varie-

teter	 eller	 racer	 (eller	 underarter,	 de	 tre	
ord	 bruges	 synonymt).	 Darwin	 mener	 at	
kunne	 løse	 dette	 problem	 ved	 at	 betragte	
de	beslægtede	arter	som	underarter	af	den	
samme	 oprindelige	 art,	 som	 blot	 over	 tid	
har	ophobet	tilstrækkelig	store	variationer	
til	at	blive	betragtet	som	nye	arter.	På	den	
måde	 skal	 arter	 ikke	 betragtes	 som	 noget	
statisk,	men	som	noget	der	altid	er	i	foran-
dring.	 I	 den	 sammenhæng	 rejser	 han	 også	
den	første	eksplicitte	kritik	af	den	opfattel-
se,	 at	 de	 enkelte	 arter	 skulle	 være	 skabt	
hver	for	sig.	
					Derfra	 går	 Darwin	 videre	 til	 at	 forklare	
hvordan	 han	 så	 mener	 at	 ophobningen	 af	
disse	variationer	kan	 føre	til	 tilblivelsen	af	
adskilte	arter	med	tilpasninger	til	forskelli-
ge	 forhold.	 Motivationen	 mener	 han	 skal	
findes	 i	 det	 faktum,	 at	 alle	 arter,	 både	dyr	
og	planter,	 får	mere	afkom	end	jorden	kan	
brødføde.	 Hvis	 samtlige	 individer,	 af	 en	
given	art,	fik	lov	at	overleve	og	selv	forme-
re	sig,	ville	jorden	på	overraskende	kort	tid	
være	 fuldstændig	 oversvømmet	 af	 dyr	 af	
den	 pågældende	 art.	 Logiske	 beregninger	
(og	observationer)	 viser	 altså	 at	der	 fødes	
flere	individer	end	der	kan	overleve,	og	en	
konstant	 kamp	 om	 begrænsede	 resurser	
må	 altså	 være	 naturens	 grundvilkår.	 Til	
denne	 iagttagelse	 lod	Darwin	 sig	 inspirere	
af	 økonomen	 Thomas	 Malthus	 (1766-
1834).	Malthus	havde	fremlagt	en	teori	om	
at	 den	 menneskelige	 population	 vokser	
hurtigere	end	den	 tilgængelige	mængde	af	
føde,	 hvilket	 vil	 føre	 til	 hungersnød	 hvis	
man	 ikke	 aktivt	 begrænser	 befolkningstil-
væksten.3	Ved	at	overføre	en	teori	udtænkt	
på	mennesker	til	at	gælde	for	hele	den	bio-
logiske	 verden	 sidestiller	 Darwin	 faktisk	
mennesket	med	andre	arter,	i	hvert	fald	på	
																																																								
3	Med	industrialiseringens	øgede	effektivitet	i	bl.a.	
langbruget	blev	denne	tendens	knækket,	hvilket	har	
muliggjort	den	eksponentielt	høje	befolkningstil-
vækst	som	Jorden	har	set	de	sidste	200	år.	Se	end-
videre	
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura
_og_politik/Økonomi/Økonomi%2c_biografier/Tho
mas_Robert_Malthus	
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ét	parameter.	Det	er	dog	temmelig	implicit	
og	ikke	noget	han	elaborerer	videre.	
					Dét	at	kampen	for	overlevelse	er	en	kon-
stant	realitet,	bruger	Darwin	til	at	 forklare	
det	 begreb	 som	 står	 helt	 centralt	 for	 vær-
ket:	 den	 naturlige	 selektion.	 Det	 er	 denne	
mekanisme	som	forklarer	hvordan	nye	ar-
ter	 udvikles	 i	 naturen,	 gennem	 ophobning	
af	 variationer.	 Når	 variation	 blandt	 dyr	 af	
samme	art	er	en	realitet,	og	den	nødvendi-
ge	kamp	om	resurserne	også	er	det,	så	kan	
selv	meget	små,	men	 fordelagtige	variatio-
ner	være	afgørende	for	hvilke	individer	der	
overlever	og	hvilke	der	dør.	Det	individ	der	
pga.	et	minimalt	 længere	næb	har	nemme-
re	 ved	 at	 finde	 føde,	 eller	 vha.	 minimalt	
tykkere	 pels	 end	 sine	 artsfæller	 overlever	
vinteren,	vil	også	være	det	individ	som	har	
de	 bedste	 muligheder	 for	 at	 pare	 sig.	 På	
den	måde	 kan	 det	 give	 den	minimale	 for-
skel	 videre	 til	 en	 nye	 generation	 af	 arten,	
hvor	flere	individer	vil	besidde	den	fordel-
agtige	 ændring	 (under	 forudsætning	 af	 at	
variationen	 er	 arvelig).	 Individer	 med	
ufordelagtige	 variationer	 har	 dårligere	
chancer	 for	 at	 nå	 at	 parre	 sig,	 og	 denne	
ufordelagtige	 evne	 vil	 altså	 blive	 sorteret	
fra	og	ikke	blive	givet	videre	til	andre	indi-
vider.	Over	 tilstrækkeligt	 store	 tidsrum	og	
tilstrækkelig	 mange	 generationer	 vil	 der	
kunne	 akkumuleres	 så	 mange	 bittesmå	
variationer	 at	 en	 art	 kan	 være	 ændret	 til	
ukendelighed.	 Hvilke	 variationer	 der	 er	
fordelagtige	 vil	 afhænge	 af	 det	 miljø	 som	
arten	lever	i.	Hvis	der	fx	akkumuleres	vari-
ationer	som	gør	det	nemmere	at	overleve	i	
hhv.	varmere	og	koldere	omgivelser,	kan	to	
fraktioner	af	en	art	bevæge	sig	 længere	og	
længere	 væk	 fra	 hinanden,	 indtil	 de	 frem-
står	 som	 helt	 separate	 arter,	 som	 så	 ikke	
behøver	at	kæmpe	om	de	samme	resurser	
på	 det	 samme	 sted.	 Der	 er	 flere	 faktorer	
der	spiller	 ind	og	påvirker	mekanismen,	 fx	
antallet	af	 individer,	pludselige	miljøforan-
dringer	 og	 den	 seksuelle	 selektion,	 som	
fordrer	 at	 hannerne	 udvikler	 til	 tider	
upraktiske	våben	eller	pynt,	som	skal	sikre	

dem	muligheden	 for	parring.	Men	princip-
pet	om	”…	decent	with	modification”	er	det	
der	 står	 helt	 centralt	 som	 forklaring	 på	 at	
nye	arter	opstår	fra	eksisterende	arter.	
					Selvom	 Darwin	 præsenterer	 dette	 sim-
ple	 princip	med	 hvis	 selvsikkerhed,	 så	må	
han	siges	at	være	mere	påholdende	da	han	
efterfølgende	forsøger	at	forklare	hvad	der	
forsager	variationerne	mellem	forældre	og	
deres	 afkom.	 Han	 erkender	 blankt	 at	 han	
faktisk	ikke	ved	det,	men	konstaterer	at	der	
jo	 nødvendigvis	må	 være	 en	 årsag	 når	 nu	
forskellene	kan	konstateres.	Han	viger	hel-
ler	 ikke	 tilbage	 for	 at	 udkaste	 forskellige	
teorier,	bl.a.	om	at	miljøet	kan	have	indfly-
delse	 på	 forplantningsorganerne	 (det	 ven-
der	vi	tilbage	til	nedenfor).	
					Darwin	 er	 vel	 vidende	om	at	 hans	 teori	
på	 ingen	måde	 er	 skudsikker	 og	 har	 flere	
løse	 ender,	 og	 derfor	 bruger	 han	 meget	
plads	 på	 gendrivelse	 for	 at	 komme	 sine	
kritikere	 i	 forkøbet.	 Jeg	vil	 ikke	gå	 for	me-
get	 i	detaljer	her,	men	han	kommer	ind	på	
en	 række	 eksempler	 på	 forhold,	 hvor	 han	
pointerer,	 at	 idéen	 om	 at	 arterne	 skulle	
være	skabt	samtidig	på	ingen	måde	leverer	
mere	 tilfredsstillende	 svar	 end	 hans	 egen	
teori.	Særligt	lægger	han	vægt	på	den	man-
gelfulde	mængde	af	fossiler	man	har	kend-
skab	til	i	samtiden.	Hvor	kritikere	kan	bru-
ge	manglen	 på	mellemformer	 til	 gamle	 og	
nye	arter	i	de	fossile	lag	til	at	angribe	teori-
en,	så	betragter	Darwin	selv	de	kendte	fos-
siler	(med	forbehold	 for	mangler)	som	be-
vis	 for	 at	 alle	 arter	 kan	 føres	 genealogisk	
tilbage	til	den	samme	urform.	Her	trækker	
han	på	en	stor	og	geologisk	viden,	der	tager	
højde	 for	kontinenternes	vandring	og	skif-
tende	klima,	og	opererer	altså	med	geologi-
ske	tidsrum	som	er	væsentligt	længere	end	
der	 nødvendigvis	 er	 fast	 konsensus	 om	 i	
samtiden.	
					Da	Darwin	runder	sin	afhandling	af,	kan	
han	altså	starte	med	at	gøre	status	over	de	
kritikpunkter	 han	 selv	 har	 rejst,	 men	 de	
modsvar	han	har	givet	med	udgangspunkt	i	
sin	teori.	Han	henviser	til,	at	mange	af	kri-
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tikpunkterne	 omhandler	 forhold	 som	 slet	
ikke	 er	 undersøgt	 grundigt	 nok,	 og	 derfor	
ikke	nødvendigvis	 falsificerer	 teorien.	Han	
kan	 dernæst	 opsummere	 de	 samlede	 ar-
gumenter	han	selv	er	nået	 frem	til	 for	 teo-
rien.	 Darwin	 kommer	 også	med	 en	 opfor-
dring	til	besindelse	blandt	de	ældre	natur-
forskere,	som	forståeligt	nok	har	svært	ved	
at	 omstille	 sig,	 når	 de	 hele	 deres	 liv	 har	
arbejdet	ud	 fra	det	man	 i	dag	kunne	kalde	
et	andet	paradigme.	Han	udtrykker	sit	håb	
om	at	yngre	generationer	vil	tage	imod	teo-
rien	med	mere	åbent	sind,	og	han	udkaster	
sine	 visioner	 om	 videnskabernes	 fremtid,	
hvor	 ligegyldige	 diskussioner	 om	 fx	 arts-
begrebet	vil	blive	skrinlagt	på	baggrund	af	
teorien.	
	
Således	får	Darwin	altså	fremlagt	sin	teori,	
som	 meget	 summarisk	 kan	 siges	 at	 ville	
vise	tre	ting:	for	det	første	at	der	finder	en	
udvikling	 af	 arterne	 sted,	 for	 det	 andet	 at	
den	 udvikling	 kan	 forklares	 med	 naturlig	
selektion	 og	 for	 det	 tredje	 at	 man	 på	 den	
baggrund	 kan	 konkludere,	 at	 alle	 arter	 er	
beslægtede	med	hinanden,	mere	eller	min-
dre	 langt	 ude,	 i	 et	 kæmpe	 stamtræ	 som	
rækker	umådelig	langt	tilbage.	
	
Alt	det	der	ikke	står		
I	 forlængelse	 af	denne	 introduktion	 til	 bo-
gens	indhold	er	det	givtigt	at	pointere	hvad	
der	ikke	står	i	den.	Der	vil	nemlig	forment-
lig	 være	 sammenfald	 mellem	 nogle	 af	 de	
ting,	og	så	de	ting	som	populært	associeres	
med	den	(især	blandt	folk	der	ikke	har	læst	
den).	
					Først	 og	 fremmest	 er	 det	 værd	 at	 be-
mærke,	 at	 selve	 titlen	 på	 bogen	 godt	 kan	
være	 lidt	 misvisende,	 hvis	 man	 tager	 den	
for	bogstaveligt.	Med	On	 the	Origin	of	 Spe-
cies	mener	 der	 at	man	 vil	 få	 en	 forklaring	
på	arters	opståen	med	udgangspunkt	 i	an-
dre	arter	–	ikke	en	forklaring	på	selve	livets	
opståen.	Darwin	 har	 ingen	 intentioner	 om	
at	 teoretisere	 over	 livets	 opståen,	 men	
skriver	 sig	 diskursivt	 ind	 i	 den	 herskende	

opfattelse	 af	 Gud	 som	 den	 der	 har	 blæst	
livet	ind	i	de	(eller	det)	første	væsner.	
					Hvis	 man	 forhåbningsfuldt	 leder	 efter	
ateistiske	udsagn	 i	bogen	bliver	man	nem-
lig	 skuffet.	 Darwin	 lægger	 bestemt	 ikke	
skjul	på	at	han	misbilliger	den	opfattelse	at	
arterne	 skulle	 være	 resultater	 af	 separate	
skabelsesakter,	og	som	har	sit	ophav	i	mere	
bogstavelige	 læsninger	 af	 Biblen.	 Han	 be-
brejder	 også	 dem	der	 hellere	 påkalder	 sig	
mirakler	 end	de	 accepterer	 teoriens	 ratio-
nale.	Men	det	betyder	ikke	at	han	på	nogen	
måde	 benægter	 eksistensen	 af	 en	 højere	
magt,	 eller	 dennes	 betydning	 for	 naturen.	
Den	måde	som	Darwin	omtaler	Gud	på	kan	
karakteriseres	 som	 deistisk.	 Gud	 fremstil-
les	på	deistisk	vis	som	en	urmager	[ikke	en	
metafor	 Darwin	 selv	 bruger]	 der	 i	 sin	 tid	
har	 skabt	verden	og	 sat	de	 forskellige	 ele-
menter	i	den	i	gang,	 for	derefter	at	trække	
sig	 tilbage.	 Tingene	 får	 lov	 selv	 at	 udfolde	
sig	 i	 overensstemmelse	 med	 de	 love	 han	
har	nedsat,	og	han	intervenerer	ikke	på	må	
og	 få.	 Darwin	 betragter	 det	 som	 en	 hån	
mod	skaberværkets	fine	mekanik,	hvis	man	
hævder	 at	 de	 mange	 nærtbeslægtede	 og	
foranderlige	 arter	 blot	 skulle	 være	 udtryk	
for	 skaberens	 uransagelige	 veje.	 Darwin	
har	 ingen	 referencer	 til	 kristendom	 eller	
anden	 åbenbaret	 religion,	 men	 henviser	
kun	 til	 det	 som	med	 en	 religionsfilosofisk	
term	kaldes	 ”naturlig	 religion”.	Det	er	mu-
ligt	 at	 Darwin	 i	 løbet	 af	 sit	 liv	 afsværgede	
sin	tro	(som	man	kan	finde	mange	tolknin-
ger	af),	men	det	er	i	hvert	fald	ikke	et	bud-
skab	som	er	at	finde	i	Orgin.	
					Darwin	 bruger	 de	 samme	 teorier	 på	
mennesker	og	dyr	og	bruger	de	menneske-
lige	sprog	og	dialekter	som	metafor	for	ar-
terne	 og	 underarter,	 og	 det	 kan	 synes	 at	
ligge	 som	 en	 implicit	 følgeslutning	 at	 reg-
lerne	 også	 må	 gælde	 for	 mennesket.	 Det	
kommer	dog	kun	meget	antydningsvist	(og	
lidt	konfliktsky	kan	man	fornemme)	til	ud-
tryk	 i	 dette	 værk.	 Først	 11	 år	 senere,	 i	
1871,	 tog	Darwin	 skridtet	videre	og	appli-
cerede	teorien	på	mennesket,	i	værket	The	
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Descent	of	Man,	and	Selection	in	Relation	to	
Sex	 (hvor	 han	 også	 udbyggede	 teorien	 om	
den	 seksuelle	 selektion).	 Indtil	 da	 var	 for-
holdet	mellem	mennesker	og	aber	kun	no-
get	der	figurerede	i	debatten	(som	da	også	
var	livlig).	
					Endnu	 et	 forhold	 som	det	 sandsynligvis	
er	godt	at	få	slået	fast,	er	at	selvom	Darwin	
præsenterede	 en	 omfangsrig	 teori	 som	 på	
mange	 punkter	 stadig	 er	 accepteret,	 så	
havde	han	altså	ikke	ret	i	sine	antagelser	på	
alle	 punkter.	 I	 dag	 er	 evolutionsteorien	
blevet	 revideret	 af	 flere	 omgange.	 Darwin	
indrømmede	at	han	ikke	var	klar	over	hvad	
der	forsagede	variationerne,	men	kom	med	
forskellige	 bud,	 bl.a.	 at	 det	 skyldtes	 skif-
tende	miljøers	indvirkning	på	de	følsomme	
kønsorganer.	 Siden	 da	 har	 man	 opdaget	
generne,	 og	 de	 mutationer	 i	 generne	 som	
forsager	 forandringer.	 Opdagelserne	 er	
blevet	 syntetiseret	 i	 1930’erne	 og	 40’erne	
og	 har	 styrket	 teorien,	men	Darwin	havde	
ingen	anelse	om	at	der	 fandtes	gener.	Me-
sterens	 arbejde	 var	 originalt,	 men	 ikke	
ufejlbarligt.	
	
Denne	lille	præsentation	må	gerne	ses	som	
endnu	 et	 eksempel	 på	 vigtigheden	 af	 at	
beskæftige	 sig	 med	 de	 originale	 kilder,	
frem	 for	 at	 nøjes	 med	 litteraturen	 rundt	
om.	Det	er	vejen	frem	når	man	vil	si	de	dele	
der	hører	 til	et	værks	virknings-	og	recep-
tionshistorie	fra	i	sin	bevidsthed.	I	kontekst	
af	 at	 vi	 inden	 for	 religionsfaget	 arbejder	
historisk	må	 titlen	på	denne	artikel	natur-

ligvis	 læses	 ironisk.	Der	 ligger	 i	sagens	na-
tur	 et	 åbenlyst	 tolkningsarbejde	 for	 histo-
rikeren	 i	at	 forstå,	hvorfor	en	samtidig	 læ-
ser	kunne	finde	bogen	så	meget	mere	kon-
troversiel	 end	 undertegnede	 som	 nutidig	
læser	gør.		
	
Litteratur	
Vil	 man	 selv	 stifte	 nærmere	 bekendtskab	
med	 værket,	 så	 er	 originaludgaven	 af	 On	
the	 Origin	 of	 Species,	 ja	 faktisk	 Darwins	
samlede	skrifter	 (inkl.	alle	seks	udgaver	af	
Origin	 som	Darwin	 selv	 redigerede)	 gratis	
tilgængeligt	online	på:		
darwin-online.org.uk	
	
I	 anledning	 af	
150-året	 for	 ud-
givelsen	 blev	 der	
i	2009	udgivet	en	
ny	 dansk	 over-
sættelse	 af	 før-
steudgaven,	 med	
titlen	 Arternes	
oprindelse	 ved	
naturlig	 selekti-
on,	som	afløser	for	J.	P.	Jacobsens	oversæt-
telse	 fra	 1872	 (baseret	 på	 femteudgaven).	
Den	er	oversat	af	Jørn	Madsen	og	udgivet	af	
Statens	 Naturhistoriske	 Museum,	 og	 er	
ganske	 anbefalelsesværdig,	 hvis	 man	 vil	
lette	 tilgangen	 til	 det	 uvante	 fagområde.	
Den	indeholder	også	gode	forord	af	Hanne	
Strager	 og	 Peter	 C.	 Kjærgaard,	 som	 begge	
har	arbejdet	intenst	med	Darwin.	
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”Lever	vi	i	en	oplyst	tid?	Nej,	vi	lever	i	
oplysningstiden”	–	del	I		
–	lidt	om	naturvidenskab,	filosofi	og	teologi	i	1700-tallets	Danmark		
	
Af	Brian	Traantoft	Rasmussen,		
studerende	ved	Religionsvidenskab,	KU	
	
De	 to	 følgende	 artikler	 er	 et	 forsøg	 på	 at	
give	 et	 oversigtligt	 sammensurium	 af	 de	
kulturelle,	 filosofiske	 og	 naturvidenskabe-
lige	 traditioner	 og	 tankestrøg	 vedrørende	
Guds	skaberværk	i	særdeleshed	og	religion	
i	 almindelighed,	 der	 påvirkede	 teologien	 i	
Danmark	 i	 1700-tallet.	 Teologien	 blev	 i	
denne	 periode	 ikke	 kun	 influeret	 af	 inter-
nationale	 metafysiske	 strømninger,	 men	
tillige	af	de	fremadstormende	og	uafhængi-
ge	 naturvidenskabelige	 institutioner	 der	
skød	 frem	 som	 paddehatte	 både	 her	 til	
lands	og	i	Europa	generelt.	For	mange	dan-
ske	 teologers	vedkommende	blev	et	kend-
skab	 til	 naturfilosofiske	 discipliner	 afgø-
rende	 for	 deres	 teologiske	 forståelse	 og	
argumentation.	
					Ikke	 alle	 disse	 europæiske	 filosofiske	
tanker	 fandt	 dog	 bundklang	 i	 det	 danske	
kongerige,	men	de	fik	ofte	indflydelse	på	de	
tanker	der	gjorde,	og	derfor	er	de	alligevel	
vigtige	 at	 nævne	 for	 forsøgsvist	 at	 forstå	
oplysningstidens	 teologiske	 tanker	 i	 Dan-
mark.	
	
Oprindeligt	var	disse	to	artikler	en	del	af	en	
meget	 længere	 og	 mere	 omsiggribende	
artikel,	som	jeg	forfattede	for	sjov	og	af	ren	
interesse	 i	 foråret	 2015.	Men	 af	 æstetiske	
og	medmenneskelige	TABU-hensyn	har	vi	i	
redaktionen	 valgt,	 at	 inddele	 denne	 mop-
pedreng	 i	 fire	 dele.	 De	 første	 to	 udgives	
som	nævnt	i	dette	TABU-nummer,	mens	vi	
tænker	 at	 vente	med	 udgivelsen	 af	 de	 re-
sterende	 to	 til	 foråret.	 Man	 kan	 jo	 også,	
hvor	utroligt	det	end	lyder,	 få	for	meget	af	

1700-tallet	på	én	gang.	
					Artiklerne	 kan	 læses	 hver	 for	 sig,	 men	
giver	dog	mest	mening	i	ét	samlet	hele.	Den	
første	handler	om	en	generel	 introduktion	
til	 oplysningstiden	 i	 dansk	 kontekst,	 det	
problematiske	 ved	 periodeangivelser,	 det	
konservative	Københavns	Universitet	og	de	
frie	 uddannelsesinstitutioner	 og	 lidt	 om	
dansende	 minidjævle	 i	 Sorø	 Amt,	 alkymi,	
Holberg	og	naturfilosofi.	
					Den	næste	 artikel	 er	 teoretisk	 tungere	 i	
stoffet	 og	 tager	 ømme	 livtag	 med	 Descar-
tes,	 Aquinas,	 Spinoza,	 ateisme,	 mekanisk	
materialisme,	 gudløshed,	Hume	 og	 en	 teo-
logi	der	kunne	bevise	Guds	eksistens.	
					Forårets	 artikler	 omhandler	 en	 gruelig	
masse	 engelsk	 og	 tysk	 bibelkritik,	 danske	
teologers	 fascinerede	 forsvar	 eller	 forfær-
digede	 angreb	 på	 samme,	 Wolffs	 system-
tænkning,	 samt	 en	 smule	 om	 den	 royale	
skørtejæger	Struenses	banemand,	politike-
ren	 og	 ikke	 mindst	 teologen	 Ove-Høegh	
Guldberg.	Men	alt	det	må	 I	dog	vente	med	
til	forårets	komme.	
					Skulle	 emnerne	 her	 have	 interesse,	 kan	
man	 læse	 mere	 i	 den	 anvendte	 litteratur,	
der	findes	oplistet	sidst	i	anden	artikel.	
	
Men	for	nu,	
Rigtig	god	fornøjelse!	
	
	
Perioders	problematiske	afgrænsning	
Perioders	 afgrænsning	 er	 ofte	 et	 definito-
risk	mareridt,	da	der	sjældent	findes	ét	fæl-
les	 bagvedliggende	 tankemønster	 der	 re-
præsenterer	tiden,	uden	at	det	samtidig	er	
omklamret	 af	 utallige	 gråzoner	 og	 mod-
sætningsforhold.	 Overordnet	 kan	 histori-
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ske	 perioder	 måske	 tilnærmelsesvis	 be-
tragtes	 som	 dialektiske	 produkter	 baseret	
på	devisen	fra	fysikkens	verden,	om	at	tryk	
avler	 modtryk.	 Med	 den	 hermeneutiske	
tilføjelse,	at	modtrykket	 ikke	nødvendigvis	
er	 direkte,	 fx	 ved	 et	 decideret	 paradigme-
skifte,	 men	måske	 blot	 en	 anderledes	 for-
ståelse	af	”trykket”.	
					Det	 samme	 er	 tilfældet	 for	 den	 danske	
oplysningstid,	 der	 rettelig	 kan	 defineres	
som	en	længere	række	af	forskellige	oplys-
ningstider,	afhængigt	af	hvilket	genstands-
område	der	er	tale	om.	Males	der	med	den	
brede	 pensel,	 kan	 Oplysningstiden,	 med	
stort	O	og	som	dækkende	hele	det	vestlige	
Europa	(og	til	dels	det	senere	USA),	dateres	
til	 perioden	 fra	 cirka	 1650-1800;	 fra	 Des-
cartes	 rationalistiske	 tankestrømninger	
over	 til	 den	 tyske/engelske	 bibelkritik,	 til	
Napoleons	nedsabling	af	den	broderskabe-
lige	franske	frihed,	Kants	forskellige	filoso-
fiske	 kritikker	 og	 romantikkens	 sejrsgang	
og	overtag	i	Nordeuropa.	
					Det	diskuteres	til	stadighed	blandt	histo-
rikere	i	dag,	hvordan	oplysningstidens	reelt	
skal	eller	kan	defineres,	da	oplysningsidea-
lerne	tilsyneladende	var	geografisk	og	kul-
turelt	 forskellige	perioden	 igennem.	Histo-
riker	 Peter	 Gay,	 en	 hovedskikkelse	 inden-
for	 oplysningstidens	 idehistorie,	 mente	
således,	 at	 oplysningstidens	 tænkere,	 til	
trods	for	tidens	mange	forskellige	skoler	og	
filosofiske	 retninger,	 overordnet	 betragtet	
var	 enige	 i	 nøgleord	 som	 sekularisering,	
humanisme,	 kosmopolitisme	 og	 frihed.	
Forskellen	lå	hovedsageligt	i,	hvordan	disse	
grundtanker	 skulle	 implementeres	 i	 sam-
fundet.	 Af	 samme	 grund	 kan	 der	 på	 det	
overordnede	 niveau	 tales	 om	 mindst	 en	
fransk,	 tysk	 og	 engelsk	 oplysningstid	 og	
muligvis	 også	 en	 nordisk,	 selvom	 specielt	
Danmark-Norge	i	mange	aspekter	var	mest	
under	indflydelse	af	de	tyske	tanker.	
					Afgrænser	vi	nu	oplysningstidens	 tema-
tik	 til	 teologien	 i	 Danmark,	 kan	 perioden	
derimod	tidsfæstes	til	at	tage	sin	begyndel-
se	 nogenlunde	 samstemmende	 med	 kong	

Christian	 VI´s	 død	 i	 1746.	 Kongen	 havde	
været	stærk	pietistisk	og	 i	hans	regerings-
tid	 havde	 den	 tyske	 hallensiske	 pietisme	
nærmest	 været	 statsreligion.	 Blandt	 andet	
var	 der	 i	 1735	 blevet	 indført	 tvungen	 kir-
kegang4	 og	 al	 teater,	 kortspil,	 barliv,	 ma-
skerade	 og	 ”morskabslevned”	 (adiafora	
som	 det	 benævnes	 under	 ét)	 var	 blevet	
forbudt	 på	 søn-	 og	 helligdage	 og	 flere	 un-
derholdningssteder	 var	 tvunget	 til	 helt	 at	
lukke.	 Den	 måske	 kedeligste	 tid	 i	 Dan-
markshistorien	 var	 en	 realitet,	 og	Holberg	
ærgrede	sig	grumme	meget.	Sønnen	og	ef-
terfølgeren,	 Frederik	 V,	 var	 dog	 bestemt	
ikke	pietistisk	anlagt,	og	ophævede	det	me-
ste	faderen	havde	indført.	
					Den	 teologiske	oplysningstid	 i	Danmark	
kan	 omvendt	 siges	 at	 tage	 sin	 afslutning	
omkring	århundredeskiftet	med	censurens	
tilbageindførsel	 i	 1799,	 oversættelsen	 af	
filosoffen	 Immanuel	 Kants	 Kritik	 af	 den	
Rene	Fornuft	til	dansk	i	samme	årti	og	Hen-

																																																								
4	Danskerne	var	ikke	og	har	reelt	aldrig	været	sær-
lig	flittige	kirkegængere.	Historien	om	de	gode	gam-
le	dage	med	fyldte	kirker	til	hver	eneste	højmesse	
har	i	virkeligheden	ikke	meget	på	sig.	Ifølge	lektor	i	
teologi	ved	Københavns	Universitet,	Hans	Ravn	
Iversen,	toppede	besøgstallene	til	de	ugentlige	høj-
messer	i	kølvandet	på	henholdsvis	reformationen	
og	vækkelsesbevægelserne	cirka	300	år	senere	og	i	
begge	tilfælde,	kan	den	forøgede	kirkegang	ifølge	
Iversen,	sandsynligvis	tilskrives	et	forøget	behov	for	
identitetskonstruktion	i	forbindelse	på	omvendel-
serne.	Selv	i	disse	populære	perioder	kom	besøgs-
tallet	kun	op	på	mellem	10-20%	estimerer	Iversen.	
					I	både	Danske	Lov	fra	1683	og	igen	under	både	
Frederik	IV	i	1730	og	hans	søn,	Christian	VI	i	1735,	
blev	der	indførte	forskellige	former	for	tvungen	
kirkegang	med	bøder	eller	sågar	gabestok	som	straf	
ved	udeblivelse,	men	folket	var	tilsyneladende	ikke	
synderligt	skræmte.	I	1797	florerede	der	således	et	
skrift	i	Aalborg	skift,	”Om	Aarsagerne	til	Bondens	
sjældne	Kirkegang”,	hvori	sognepræsten	fra	Vend-
syssel	fortalte	at,	”Kirkerne	er	mange	gange	næsten	
tomme	og	præsterne	må	de	fleste	steder	være	glade,	
kan	de	have	den	tyvende	del	af	deres	menighed	at	
prædike	for	hver	søndag,	få	steder	er	der	flere,	men	
mange	steder	færre”	(Bregnsbo,	s.	81).	En	præst	
skulle	på	dette	tidspunkt	altså	være	godt	tilfreds	
med,	at	5%	af	den	pågældende	menighed	dukkede	
op	til	en	almindelig	søndagsgudstjeneste.	
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rich	 Steffens	 forelæsninger	 i	 København	 i	
1802-1803	 som	 introducerede	 romantik-
kens	tyske	tankestrømninger,	der	på	sin	vis	
tog	afstand	fra	den	fornuftsprægede	teolo-
giske	verdensopfattelse.	
					Parentes	 bemærket	 var	 selve	 betegnel-
sen	 ”Oplysningstid”,	 som	 periodebetegnel-
ser	 har	 for	 vane,	 en	 benævnelse	 der	 først	
opstod	 da	 perioden	 lakkede	 mod	 enden.	
Betegnelsen	 blev	 formuleret	 af	 den	 aner-
kendte	og	ovenfornævnte	 tyske	 filosof	 Im-
manuel	 Kant,	 der	 i	 værket	 Beantwortung	
der	 Frage:	 Was	 Ist	 Aufklärung?	 fra	 1784	
beskrev	 oplysning	 som	 ”menneskets	 ud-
træden	af	dets	selvforskyldte	umyndighed.	
Umyndighed	 er	 en	 manglende	 evne	 til	 at	
bruge	 sin	 forstand	 uden	 andres	 ledelse”.	
Den	 manglende	 evne”	 skyldes	 ifølge	 Kant	
ikke	 mangel	 på	 intelligens,	 men	 derimod	
ren	 ubeslutsomhed	 og	 mangel	 på	 mod,	
hvorfor	 den	 var	 selvforskyldt,	 og	 derfor	
mente	 Kant	 at	 oplysningstidens	 valgsprog	
måtte	 være	 ”hav	mod	 til	 at	 bruge	 din	 for-
stand”.	Af	samme	grund	spurgte	Kant	reto-
risk	 ”lever	 vi	 i	 en	 oplyst	 tid”,	 hvortil	 han	
svarede	”nej,	vi	lever	i	oplysningstiden”.	
	
Oplysning	til	folket	
I	de	fleste	europæiske	statsdannelser	samt	
det	 forjættede	 britiske	 Amerika	 gik	 oplys-
ningstidens	 fornuftstanker	 om	 frihed,	 lig-
hed	 og	 broderskab	 hånd	 i	 hånd	med	 ene-
vælde,	 censur	 og	 undertrykkelse.	 Det	
samme	var	tilfældet	her	til	lands	hvor	ene-
vælden	 stortrivedes,	 kirken	 og	 staten	 slog	
pjalterne	 endnu	 tættere	 sammen	 under	
perioden	for	”statspietismen”	mens	majori-
teten	 af	 befolkningen,	 bønderne,	 var	 tvun-
get	 til	 stavnsbundet	 landarbejde	 i	 største-
delen	 af	 1700-tallet.	Men	det	 var	dog	 ikke	
lige	 sort	 alt	 sammen.	 Forholdene	 og	 tan-
kerne	udefra	udmøntede	sig	i	denne	perio-
de	 aldrig	 i	 en	 decideret	 dansk	 revolution,	
omend	den	danske	regering	muligvis	 fryg-
tede	dette	i	kølvandet	på	censurens	midler-
tidige	ophævelse	i	1790.	Oplysningsidéerne	
havde	 dog	 på	 dette	 tidspunkt	 for	 længst	

spredt	 sig	 til	 den	 danske	 konglomeratstat,	
og	 de	 kom	 i	 hele	 1700-tallet	 til	 at	 danne	
grobund	 for	 mange	 vidtforgrenede	 refor-
mer,	der	fik	betydning	for	alle	samfundslag	
og	 på	 så	 vidt	 forskellige	 aspekter	 som	
statsopfattelse,	 økonomi,	 naturfilosofi,	
kvindesyn,	 børneopdragelse,	 mode,	 ar-
bejdsgang	samt	de	snørklede	teologiske	og	
filosofiske	 tankemønstre	 som	 vi	 her	 skal	
kigge	nærmere	på.	
					I	 oplysningstidens	 kulturelle	 og	 økono-
miske	zenit,	 var	det	nok	hovedsageligt	det	
voksende	urbane	borgerskab	der	nød	bedst	
af	 tidens	 forbrugsgoder	 og	 tankegods,	 da	
bønderne	havde	nok	at	 gøre	med	at	holde	
hovederne	oven	vande.	Men	også	disse	folk	
lavest	 i	 fødekæden	 fik	 dog	 del	 i	 oplysnin-
gen,	 blandet	 andet	 med	 begyndende	 fri-
hedsinitiativer	 i	 landboreformerne.	 Siden	
1733	 havde	 de	 danske	 bondemænd	 været	
stavnsbundet	 til	 den	 godsejer	 der	 ejede	
deres	 fødegård,	 men	 efter	 forbillede	 fra	
franske	 økonomer	 begyndte	 man	 med	
landboreformerne	i	sidste	halvdel	af	1700-
tallet	 blandt	 andet	 at	 løsne	 godsejerens	
greb	om	bønderne.	Hovedsageligt,	at	døm-
me	 ud	 fra	 datidens	 diskussioner,	 på	 bag-
grund	af	økonomiske	hensyn.	Det	var	gan-
ske	 enkelt	mere	 rentabelt	med	 selvejende	
bønder,	 end	 bønder	 der	 så	 at	 sige	 var	
tvangsforpagtere,	 da	 man	 havde	 nået	 et	
produktionsloft,	 men	 også	 med	 enkelte	
røster	 der	 talte	 om	 frihed	 og	 lighed.	 En	
blanding	af	argumenter	der	i	samme	perio-
de	 blev	 benyttet	 flittigt	 af	 slavehandlens	
modstandere.	 Borgerskabet	 voksede	 vold-
somt	 i	disse	år,	grundet	optimale	betingel-
ser	 for	 en	 yderst	 lukrativ	 dansk	 kolonial-
handel	 under	 et	 neutralt	 dannebrog	 mel-
lem	 krigsførende	 stormagter.	 Denne	 øko-
nomiske	 situation	 var,	 ifølge	 filosoffen	 og	
idehistorikeren	Carl	Henrik	Koch,	netop	en	
af	 hovedårsagerne	 til	 at	 Danmark	 i	 1700-
tallet	var	åben	overfor	et	bredt	 felt	af	 filo-
sofiske	og	teologiske	tankestrømninger	der	
væltede	ind	over	rigets	grænser.	
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Den	abstrakte	og	jordnære	fornuft	
Ofte	 bliver	 oplysningstiden	 karakteriseret	
som	 ”fornuftens	 århundrede”	 men	 fornuf-
ten	 og	 det	 fornuftige	 blev	 forstået	 på	 et	
både	abstrakt	filosofisk	niveau,	og	et	prak-
tisk,	 i	 bogstaveligt	 forstand,	 meget	 jord-
nært	niveau.	
					For	 statsmagten	 indeholdte	 begrebet	
oplysning	og	 fornuft	nemlig	et	 ideal	om	at	
udbrede	 den	 rationelle	 erkendelsestanke	
til	 blandt	 andre	 bønder	 og	 håndværkere.	
Fornuften	og	det	fornuftige	blev	tolket	som	
det	 nyttige	 og	 helst	 det	 samfundsnyttige.	
Som	en	 overførsel	 af	 flyvsk	 teori	 til	 nytte-
bunden	praksis.	 I	 forbindelse	med	 teologi-
en	var	tanken	i	denne	forbindelse	helt	kon-
kret	 at	 sognepræsterne,	 som	 i	 forvejen	 på	
mange	 områder	 var	 statsmagtens	 forlæn-
gede	 arm,	 skulle	 undervise	 bønderne	 og	
håndværkerne	 fra	prædikestolen	 i	naturfi-
losofiens	 (datidens	 naturvidenskabelige	
afart)	 nyeste	 teknologiske	 og	 teoretiske	
opdagelser	 indenfor	 fx	agerbrugsdyrkning,	
manufakturproduktion,	 skovdrift,	 søfart,	
medicinering	mod	kvægsygdomme	og	me-
get	meget	andet.	Kort	sagt	skulle	bønderne	
til	 søndagens	 messe	 uddannes	 i	 alle	 de	
håndværk	 og	 teoretiske	 innovationer	 der	
berørte	 og	 kunne	 forbedre	 den	 danske	
statsmagts	økonomiske	grundlag:	 landbru-
get,	 skovdriften	 og	 den	 merkantilistiske	
handel.	
					Det	var	dog	mere	statens	og	progressive	
naturfilosoffers	og	teologers	tanker,	end	et	
generelt	 ønske	næret	 af	 præstestanden	og	
Københavns	 Universitet.	 Universitetet,	
denne	stolte	og	konservative	uddannelses-
institution,	kunne	 stadig	 i	det	meste	af	 år-
hundredet	betegnes	som	værende	mere	en	
præsteskole5	 end	 et	 åbent	 videnscenter.	
Universitets	første	statutter	fra	1479,	insti-
tutionens	 grundlag,	 blev	 ændret	 i	 1539	 i	
kølvandet	på	reformation	og	overgangen	til	

																																																								
5	I	perioden	fra	1732-1788	var	66.7%	af	alle	kandi-
daterne	fra	Københavns	Universitet	i	teologi,	5.455	
uf	af	8176,	mens	30.6%	var	fra	jura,	1.5%	i	filologi	
og	1.2%	i	medicin	(Kragh,	s.	45)	

lutheransk	 protestantisme.	 I	 tiden	 helt	 op	
til	 1732,	 hvor	 fundatsen	 ændredes	 igen,	
kunne	 universitet	 netop	 betragtes	 som	 en	
præsteskole	hvor	 et	professorat	 i	 fx	medi-
cin,	 blot	 kunne	 betragtes	 som	 et	 spring-
bræt	til	en	senere	lærestol	i	det	langt	mere	
prestigefyldte	teologi.	I	denne	periode	hav-
de	 naturvidenskaben	 dog	 alligevel	 haft	 en	
gylden	 tid,	 specielt	 i	 dele	 af	 1600-tallet.	
Men	 i	 1728	 brændte	 store	 dele	 af	 Køben-
havn	og	dermed	både	alle	bøger	på	univer-
sitetsbiblioteket	 og	 det	 anatomiske	 teater	
heriblandt.	 Samtidigt	 var	 tidens	 største	
danske	 videnskabsmand,	 Ole	 Rømer,	 der	
tillige	 var	 internationalt	 anerkendt,	 død	 i	
1710	 og	 dermed	mistede	Danmark	 sit	 na-
turvidenskabelige	 fyrtårn.	 Naturvidenska-
ben	 havde	 utrolig	 trange	 kår	 og	 i	 den	
nævnte	nye	 fundats	 af	 1732,	 blev	 naturvi-
denskaben	på	Københavns	Universitet	ind-
skrænket	 yderligere,	 samtidigt	 med	 at	 et	
nyt	fag,	kirkehistorie,	så	dagens	lys.	Der	var	
simpelthen	ikke	nogen	prestige,	og	dermed	
få	 lærestole,	 i	 naturvidenskabelig	 forsk-
ning.		
					Fag	 som	matematik,	 fysik,	 kemi,	 biologi	
m.fl.	 blev	 blot	 anset	 for	 hjælpediscipliner	
under	 medicinen,	 der	 igen	 var	 underlagt	
teologien	i	rangering,	og	derfor	havde	de	et	
yderst	 begrænset	 selvstændigt	 virke.	 Pro-
minente	skikkelser	og	nyetablerede	institu-
tioner	 forsøgte	 i	 de	 kommende	 årtier,	 at	
overbevise	 universitetet	 om	det	 gavnlige	 i	
at	 forbedre	 uddannelsesniveauet	 indenfor	
de	 naturvidenskabelige	 områder,	 men	
uden	 videre	 held.	 Lensgreve	 Johan	 Ludvig	
Holstein	foreslog	således	i	1750’erne,	at	de	
teologistuderende	 skulle	 tilegne	 sig	 en	 vi-
den	indenfor	naturfilosofien	som	de	kunne	
viderebringe	almuen	fra	deres	prædikesto-
le,	 som	 idealet	 foreskrev.	 I	 hvert	 fald	 det	
ideal	Holstein	med	 andre	mente	 var	 et	 ef-
terfølgelsesværdigt	 oplysningsideal,	 for	
såvel	biskopper	 som	universitetets	 ledelse	
afviste	 blankt	 forslaget.	 Først	 i	 det	 sidste	
tiår	 inden	 århundredet	 udløb	 blev	 denne	
tanke	 endelig	 gennemført,	 og	 sognepræ-
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sterne	kunne	nu	prædike	vidt	og	bredt	om	
naturfilosofiens	 forskellige	 landvindinger.	
Men	ikke	alle	var	tilfredse	med	denne	teo-
logiske	 udvikling.	 ”Kartoffelprædikanter-
ne”,	 som	 disse	 rationelle	 oplysningsteolo-
ger	nedsættende	blev	kaldt	i	de	mere	pieti-
stiske	kredse,	blev	hovedårsagen	 til	opret-
telsen	 af	 de	 første	 vækkelsesbevægelser	 i	
slutningen	 af	 1700-tallet.	 Tjenestekarlen	
Peder	Frandsen	fra	Horsensegnen,	en	af	de	
danske	 vækkelsesbevægelsers	 koryfæer,	
mente	således,	at	disse	naturvidenskabeligt	
inspirerede	 teologer	 fokuserede	 mere	 på	
effektivisering	 af	 landbruget.	 Bod,	 anger,	
omvendelse	 og	 en	 afstandstagen	 til	 druk,	
hor,	kortspil	og	andre	verdslige	sysler	stod	
derimod	 helt	 centralt	 i	 Frandsens	 kristen-
domsforståelse.	 Ikke	 overraskende	 ønske-
de	 han	 og	 hans	 ligesindede	 en	 tilbageven-
den	 til	 den	 pietistiske	 fromme	 tid,	 hvor	
blandt	 andre	 Brorsonfamilien	 dominerede	
i	 det	 danske	 landskab.	 Der	 er	 altid	 nogen	
der	skal	være	på	tværs.	
					Bevægelser	baseret	på	pietistiske	tanker	
som	disse,	fik	for	alvor	igen	vind	i	sejlene	i	
1800-tallet	 i	 opposition	 til	den	daværende	
naturromantiske	teologiforståelse,	men	det	
er	en	helt	anden	periode	og	en	helt	anden	
artikel.				
	
Missionsfolk	og	naturfilosofien	
At	 ideen	 om	 præster	 som	 ”oplysningsfor-
kyndere”,	 rationalistiske	 teologer,	 kuldsej-
lede	i	den	teologiske	oplysningstid	skyldtes	
som	nævnt	 først	og	 fremmest	Københavns	
Universitet.	Det	var	en	konservativ	bastion,	
der	 ikke	 ønskede	 at	 reformere	 teologiud-
dannelsen	 synderligt,	 eller	 at	 indlemme	
eller	 opprioritere	 de	 nyeste	 naturfilosofi-
ske	discipliner.	Men	der	oprettedes	 i	 sam-
me	periode	en	længere	række	af	forskellige	
private	 akademier	 og	 institutioner	 i	 det	
danske	 kongerige,	 såsom	 Videnskabernes	
Selskab	fra	1742	og	”Sorøe	Ridderlige	Aca-

demie”6,	 der	 var	 konfessionsløse	 og	 fuld-
kommen	 selvstyrende.	 Tanken	 om	 selv-
stændige	 dannelses-	 og	 uddannelsesinsti-
tutioner	var	bestemt	 ikke	ny,	og	siden	sid-
ste	halvdel	af	1600-tallet	var	de	spiret	frem	
i	højere	grad	end	tidligere.	Men	her	fra	før-
ste	kvartal	af	1700-tallet	 formerede	de	sig	
som	svampesporer	til	alle	tænkelige	fag	og	
discipliner.	 En	 som	 sædvanlig	 forsinket	
tendens	 fra	 det	 europæiske	 fastland.	 Blot	
fordi	 institutionerne	 var	 konfessionsløse,	
betød	 det	 dog	 ikke	 at	 de	 udelukkede	 alt	
hvad	der	hed	religion,	men	mere	at	de	hav-
de	 friere	 tøjler	 til	 at	 vælge	 hvad	 udgivel-
serne	og	forskningen	skulle	omhandle.	
					Universitetet	havde	dermed	ikke	 længe-
re	det	tilnærmelsesvise	uddannelsesmono-
pol,	 og	 reformivrige	 oplysningstænkere	
tordnede	 derud	 af	 med	 ideer	 om	 folkelig	
oplysning	og	specielt	med	fokus	på	naturfi-
losofien.	 Universitetet	 havde	 dog	 stadig	
patent	på	de	klassiske	fag	og	dermed	teolo-
giuddannelse	 samt	 præsteproduktionen,	
men	 disse	 teologiske	 studerende	 kunne	
under	 dannelsesrejser,	 længerevarende	
udlandsophold	ved	europæiske	universite-
ter	 eller	 ved	 at	 følge	 frie	 forelæsninger	på	
de	 nye	 institutioner,	 erhverve	 sig	 en	 gedi-
gen	 viden	 indenfor	 naturfilosofien.	 Et	
kendskab	 der	 for	 manges	 vedkommende	
kom	til	at	præge	deres	teoretiske	erkendel-
sesramme	og	dermed	teologiske	 forståelse	
og	 udlægning	 af	 de	 bibelske	 skrifter.	 Det	
naturfilosofiske	blev	for	mange	teologer	en	
vigtig	del	 af	 deres	 argumentation	 for	 guds	
skaberværk	 og	 eksistens,	 som	 på	 dette	
tidspunkt	var	noget	mange	teologer	og	na-
turfilosoffer	gik	vældig	meget	op	i.	
					Sammenblandingen	mellem	naturfilosofi	
og	teologi	var	dog	slet	ikke	ukendt,	for	flere	
naturfilosoffer	 var	 uddannet	 teologisk	 og	
udsendte	 danske	missionærer	 foretog	 ofte	
naturfilosofiske	 undersøgelser	 som	 en	 bi-

																																																								
6	Akademiet	havde	tidligere	fungeret	som	adelssko-
le	en	kort	periode	i	renæssancen,	men	i	1747	blev	
det	genoprettet	med	en	mere	åben	naturfilosofisk	
profil.	
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beskæftigelse.	 Præsten	 Henning	 Engel-
hardt	 i	Tranquebar	på	 Indiens	Østkyst	var	
en	 af	 disse.	 Han	 foretog	 astronomiske	 ob-
servation,	og	sendte	resultaterne	med	han-
dels-	 og	 missionsskibene	 hjem	 til	 danske	
selskaber.	Et	andet	eksempel	er	missionær	
og	 senere	 biskop,	 Otto	 Fabricius,	 der	 var	
yderst	 botanikinteresseret,	 og	 som	 endte	
med	 at	 forfatte	 den	 internationalt	 aner-
kendte	 Fauna	 Groenlandica.	 Gode	 gamle	
Hans	 Egede,	 ”Grønlands	 apostel”,	 stod	 da	
heller	 ikke	 tilbage	 for	 naturfilosofien.	 Han	
kastede	sig	over	alkymien	og	dennes,	popu-
lært	 betragtet,	 yndlingsdisciplin;	 at	 skabe	
guld.	Alkymi	har,	trods	sin	til	tider	esoteri-
ske	 karakter,	 sandsynligvis	 spillet	 en	 væ-
sentlig	større	rolle	i	udviklingen	af	europæ-
isk	videnskab	end	den	ofte	tilskrives	i	dag,	
og	 langt	 hen	 af	 vejen	 var	 alkymi	 fra	 mid-
delalderen	 og	 op	 til	 begyndelsen	 af	 1800-
tallet	 at	 betragte	 som	 det	 vi	 i	 dag	 kender	
som	kemi.	Den	byggede	på	Aristoteles’	lære	
om,	at	alt	i	verden	var	opbygget	af	fire	ele-
menter,	 og	 derfra	 har	 visse	 pengegerrige	
magthavere	 fået	 dollartegn	 i	 øjnene	 ved	
tanken	 om,	 at	 den	 korrekte	 sammensæt-
ning	af	stoffer	teoretisk	ville	skabe	guld.	Af	
samme	grund	havde	den	danske	enevældi-
ge	 konge	 Frederik	 IV,	 der	 ifølge	 Kongelo-
ven	fra	1665	var	indsat	af	”Guds	Naade”	og	
desuden	 var	 statskirkens	 overhoved,	 sin	
egen	 hofalkymist,	 som	 hans	 forgængere	
tidligere	 havde	 haft	 Tyche	 Brahe,	 og	 som	
den	 engelske	 regent	 havde	 Isaac	 Newton.	
Vigtige	 videnskabelige	 skikkelser	 der	 des-
uden	 alle	 mente,	 at	 deres	 videnskabelige	
landvindinger	 blot	 bevidste	 den	 kristne	
Guds	 storhed.	 7	 En	 normal	 tanke	 blandt	
datidens	videnskabsfolk.	
					Egede	stod	ikke	tilbage	for	sine	forbille-
der	i	Brahe	og	Newton.	I	et	optimistisk	for-
søg	 på	 at	 skaffe	 finanser	 til	missionsmålet	
Grønland,	 som	 Egede	 havde	 fået	 tilladelse	

																																																								
7	Hvis	det	er	et	emne	af	interesse,	kan	man	læse	
Richard	H.	Westfalls	gedigne	monografi	om	Newton;	
”Never	at	Rest:	A	Biography	of	Isaac	Newton”,	Cam-
bridge	University	Press,	1980.	

til	at	foretage	missionsrejser	til	 i	1721,	ka-
stede	 Egede	 sig	 derfor	 over	 alkymiens	
snørklede	 videnskab	 mens	 han	 opholdte	
sig	i	Bergen	og	ventede	på	afrejsen.	Efter	to	
års	 forgæves	 hårdt	 arbejde	 var	 det	 eneste	
han	 havde	 opnået	 dog	 ”skinde	 Fingre,	 og	
dertil	nogle	Pengers	Forliis”.	Desuden	måt-
te	han	erkende,	at	alkymistiske	 instruktio-
ner	 var	 komplet	 uforståelige	 med	 deres	
”Hieroglyphiske	 og	 forblummende	 Tale-
maader”.8	 Egede	var	dog	 ikke	 sådan	at	 slå	
ud,	 og	mens	han	missionerede	på	 livet	 løs	
blandt	hvad	han	mente	var	de	efterkomme-
re	af	de	oprindelige	”nordboerne”	på	Grøn-
land,	 erhvervede	 han	 sig	 med	 de	 danske	
missionsskibe	 en	 betragtelig	 samling	 af	
international	alkymilitteratur.	
					I	 1700-tallet	 var	 alkymiens	 generelle	
offentlige	popularitet	og	anerkendelse	dog	
for	faldende,	og	Holberg,	som	ofte	må	siges	
at	være	yderst	klar	og	barsk	i	mælet,	skrev	
i	1724	komedien	Det	Arabiske	Pulver,	hvor	
en	 af	 de	 beske	 replikker	 lyder	 ”Alle	 Guld-
magere	 er	 bedragere,	 og	 du	 er	 en	 nar,	 ha,	
ha,	ha”.	
					Selvom	 alkymi	 i	 dag	 har	 fået	 et	 noget	
blakket	 ry	 og	 ofte	 kun	 forbindes	 med	
”guldmageri”,	mystiske	ritualer,	formler	og	
underlige	 ceremonier	 og	 derfor	 til	 tider	
nedladende	kaldes	for	”overtro”,	var	det	på	
daværende	tidspunkt	stadigvæk	noget	gud-
frygtige	 teologer	 som	 Hans	 Egede	 kunne	
kaste	 sig	over	med	stor	 iver	uden	at	kom-
promittere	sit	kristne	missionsprojekt.	Det	
var	 dog	 en	 praksis	 der	 i	 samme	 periode	
efterhånden	begyndte	at	miste	anseelse,	da	
”oplyste”	kristendomskritikere,	som	blandt	
andre	Holberg	i	sin	Almindelige	Kirkehisto-
rie	og	Moralske	Tanker	ønskede	at	rydde	ud	
i	 alkymien	 og	 overtroen	 ved	 hjælp	 af	 for-
nuften.	
	
Rødglødende	trykkerier	
Fra	 de	 frie	 uddannelsesinstitutioner,	 der	
dog	som	oftest	stadig	var	forbeholdt	et	vel-

																																																								
8	Kragh,	s.	221	
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havende	 borgerskab	 eller	 adelsrygmærke,	
spredtes	 der	 fra	 midten	 af	 1700-tallet	 et	
større	 folkelig	 kendskab	 til	 oplysningsti-
dens	 tankestrøg.	 Det	 var	 der	 flere	 grunde	
til.	 Ofte	 var	 grundlaget	 for	 etableringen	 af	
institutionerne,	 ligesom	 statsmagtens	 øn-
skede	 det,	 at	 forbedre	 det	 generelle	 dan-
nelses-	og	uddannelsesniveau.	Derigennem	
håbede	 man	 at	 kunne	 forbedre	 den	 øko-
nomiske	 situation	 og	 at	 samle	 forsknings-
kræfterne	 indenfor	 det	 givne	 felt.	 Trykke-
rierne	 i	 specielt	 København	 og	 kulturho-
vedstaden	 Altona	 i	 det	 nuværende	 Tysk-
land	 var	 rødglødende	 af	 aktivitet,	 da	 der	
var	et	nærmest	umætteligt	marked	for	po-
pulære	 videnskabelige	 og	 populærviden-
skabelige	 værker	 på	 alle	 niveauer	 og	 om-
handlende	alle	mulige	besynderlige	emner.	
En	af	oplysningstidens	tanker	var	nemlig	at	
publicere	 på	 eget	modersmål,	 da	man	 øn-
skede	 delvist	 at	 dæmme	 op	 for	 den	 tyske	
bølge	 i	 det	 danske	 hovedland.	 Samtidigt	
ville	 institutionerne	 tage	 afstand	 fra	 det	
akademiske	 uforståelige	 parnas	 som	 Kø-
benhavns	 Universitet	 med	 sit	 latin	 stadig	
stolt	bidrog	til	videreførelsen	af	i	både	pub-
liceret	materiale	og	forelæsningsøjemed.	
					I	Lærde	Efterretninger	der	udkom	1720-
1836,	 og	 igennem	 perioden	 havde	 både	
stifteren	af	Berlingske	Tidende,	Ernst	Hein-
rich	Berling,	og	forlæggeren	Søren	Gylden-
dal	 som	 redaktører,	 anmeldte	 man	 efter	
frank	 forbillede	 tidens	 både	 danske	 og	 in-
ternationale	oplysningsværker.	Tidsskriftet	
havde	 en	 del	 børnesygdomme,	 for	 enten	
drillede	censuren	eller	prominente	skikkel-
ser	følte	sig	trådt	over	tæerne	af	anmeldel-
serne,	 men	 efterhånden	 som	 det	 mentale	
danske	marked	blev	mere	kritikvant,	fandt	
tidsskriftet	 fodfæste	 og	 en	 del	 lignende	
magasiner,	 ofte	 af	 mere	 kritisk	 karakter,	
såsom	Minerva	og	Kritik	og	Antikritik,	blev	
populære	meningsdannere.	Fra	disse	udgi-
velser	kunne	velstillede	borgere	 følge	med	
i	 tidens	 politiske,	 filosofiske,	 kulturelle,	
økonomiske	 og	 teologiske	 udvikling	 i	 Eu-
ropa.	 Bladene	 udkom	 i	 sagens	 natur	 på	

dansk	og	nød	forholdsvis	stor	popularitet	i	
samtiden.			
					Denne	 sproglige	 skelsætning,	 at	 man	
udgav	på	et	 for	det	meste	almenforståeligt	
dansk,	medførte,	at	en	bredere	offentlighed	
end	hidtil	fik	mulighed	for	at	skabe	og	ytre	
deres	 mening.	 Selvfølgeligt	 foregik	 dette	
indenfor	de	 til	 tider	 ret	 tilfældige	 grænser	
for	censur,	men	igennem	fx	aviser,	udgivne	
postiller	 fra	 reformvenlige	 teologer	 eller	
populære	magasiner	 eller	 tidsskrifter	 som	
ovenstående,	 kunne	 borgerne	 følge	 med	 i	
tidens	 tanker.	 Denne	 litterære	 oplysnings-
tankegang	 og	 trang	 til	 viden,	 kan	muligvis	
bedst	 eksemplificeres	 i	 den	 gedigne	 fran-
ske	 encyklopædi	 som	 i	 en	 periode	 fra	
1751-1776	udkom	i	17	kæmpe	bind.	Dette	
enorme	 projekt	 havde	 blandt	 andet	 den	
franske	filosofi	Denis	Diderot	som	redaktør	
og	 senere	 den	 franske	 matematiker	 Jean	
d´Alembert.	Værket	var	ifølge	disse	tænke-
re,	i	al	fransk	beskedenhed,	et	katalog	over	
”al	fornuftig	viden”.9			
	
Havmænd,	dansende	minidjævle	og	kol-
de	kirker	
Til	trods	for,	at	analfabetismen	i	1700-tallet	
efterhånden	 var	 beskåret	 til	 hovedsageligt	
den	 funktionelle	af	 slagsen	og	der	hele	år-
hundredet	 igennem	 udkom	 bøger	 for	 al-
muen,	 er	 det	 nok	 begrænset	 hvor	 megen	
tid,	 evne	 og	 overskud	 bønderne	 reelt	 har	
haft	til	en	større	fordybelse	i	politiske	tan-
ker	 omkring	 fornuft,	 frihed	 og	 ligestilling.	
Det	 var	 i	 hvert	 fald	 ikke	 noget	 de	 danske	
fæstebønder	mærkede	synderligt	meget	til	
i	 størstedelen	 af	 1700-tallet.	 Siden	 1733	
havde	danske	mandlige	bønder	været	bun-
det	 til	 deres	 fødegård	 som	 gratis	 arbejds-
kraft	for	den	pågældende	jordejer	og	først	i	
1788	 blev	 denne	 ordning	 begyndelsesvist	
ophævet.	 Som	 tidligere	 nævnte	 var	 der	 i	
denne	periode	 tvungen	kirkegang,	om	end	
det	 kan	 diskuteres,	 hvorvidt	 denne	 over-
hovedet	 blev	 overholdt.	 Flere	 af	 datidens	
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teologer	og	naturfilosoffer	var	dog	bekym-
ret	for	danskernes	trang	til	folketro.	
					Det	 er	 dog	 besværligt	 at	 være	 teologisk	
tankepoliti,	 og	 det	 var	 nok	heller	 ikke	 alle	
bønder	 der	 troede	 og	 praktiserede	 en	 kri-
stendom	 som	 deres	 lille	 katekismus,	 Lu-
thers	 guide	 til	 korrekt	 kristendom,	 fore-
skrev.	 Folketroen	 var	 nemlig	 yderst	 ud-
bredt	 over	 hele	 det	 danske	 kongerige,	 og	
denne	overtro,	 som	den	nedsættende	blev	
kaldt,	 ønskede	 statsmagten	og	mange	 lær-
de,	 både	 teologer	 og	 naturfilosoffer,	 at	
komme	til	livs.	
				Matematikeren	 Jens	 Kraft,	 der	 var	 pro-
fessor	 ved	 Sorøe	 Ridderlige	 Achademie,	
mente	 således,	 at	 oplysning	 til	 almuen	
kunne	 knække	 overtroen	 og	 udrydde	 al-
muens	 tro	 på	 spøgelser,	 trolde,	 hekse,	
havmænd	og	alle	mulige	 andre	 fantastiske	
gespenster.	 Sorø	Amt	var	 ifølge	 folketroen	
særlig	hårdt	ramt	af	gengangere,	havmænd	
og	 generende	 minidjævle,	 der	 i	 flamme-
dans	 hoppede	 omkring	 på	 de	 mystiske	
stendysser.	En	enkelt	sag	med	nogle	besti-
alske	 trolde,	 der	 skulle	 have	 kidnappet	 et	
barn,	gik	endog	så	 langt	som	til	selve	kon-
gen.	 Myndighederne	 forsøgte	 at	 komme	
dette	 til	 livs	med	mere	skolegang,	publice-
ring	 af	 værker	 der	 forkyndte	 den	 ”sande”	
kristendom	og	præstebesøg	hos	de	særligt	
”folketroiske”.	
					Ikke	alle	mente	dog,	at	folketroen	var	så	
slem	 igen.	 I	 1807	klagede	pastor	 J.	H.	 Lar-
sen	i	et	teologisk	månedsskrift	over,	at	me-
nigheden	 i	 hans	 sogn	 så	 utrolig	 sjældent	
mødte	 op	 til	 søndagens	højmesser.	Det	 ly-
der	som	noget	vi	har	hørt	før.	Han	opliste-
de	de	for	ham	at	se	syv	vægtigste	årsager	til	
denne	 udeblivelse.	 Udover	 arrogante	 præ-
ster	der	talte	et	uforståeligt	sprog	og	elen-
dige	kirkebygninger	der	var	så	kolde	at	det	
gjorde	folk	syge,	var	årsag	nummer	ét	”den	
aftagende	 overtro	 og	 tiltagende	 vantro”.10	
Nok	 var	 folket	 blevet	 mindre	 overtroiske,	
mente	 Larsen	 at	 kunne	 erfare,	 men	 deres	

																																																								
10	Bregnsbo,	s.	83	

overtro	var	ikke	blev	erstattet	med	en	sand	
kristen	 lære,	 men	 derimod	 en	 vantro.	 For	
Larsen	 at	 se,	 havde	 kristendomsoplysnin-
gen,	som	man	ellers	fokuserede	meget	på	i	
disse	 år,	 altså	 ikke	 haft	 synderligt	 meget	
held	med	sig.	Men	selvom	folketroen	aftog	i	
dette	århundrede,	muligvis	grundet	en	del-
vis	 succes	 ved	myndighedernes	 foretagen-
de	 som	 pastor	 Larsen	 dog	 var	 skeptisk	
overfor,	eksisterede	folketroen	dog	forsat	i	
bedste	velgående	i	Danmark	i	tæt	symbiose	
med	 kristendommen	 lang	 tid	 efter.	 Dette	
kunne	 blandt	 andet	 folkemindesamleren	
Evald	Tang	Kristensen	 fortsat	 dokumente-
re	 150	 år	 senere	 på	 folkloristiske	 vandre-
ture	i	det	jyske	lynglandskab.	
	
Et	teologisk	kludetæppe	
På	 det	 praktiske	 plan	mundede	 dele	 af	 de	
teologiske	 oplysningstanker	 i	 Danmark	
altså	ud	i	et	ønske	om	at	uddanne	den	dan-
ske	 almue	 til	 nyttige	 rentable	 samfunds-
borgere,	 samtidigt	med	at	deres	kirkegang	
og	 kristendomsforståelse	 skulle	 overvåges	
og	gås	efter	 i	sømmene.	For	folketroen	tri-
vedes	 i	 bedste	 velgående	 og	 kirkegangen	
var	ikke	just	imponerende.	Alkymien	var	til	
dels	stadig	stueren	blandt	teologer,	om	end	
den	var	på	retur	i	dette	fornuftens	århund-
rede.	Men	I	en	tid	hvor	frie	uddannelsesin-
stitutioner	 muliggjorde	 vidensdeling	 som	
aldrig	 før,	 og	 hvor	 der	 florerede	 et	 hav	 af	
forskellige	 teologiske	 og	 filosofiske	 forstå-
elser	 af	 kristendommen,	 blev	 spørgsmålet	
hvilken	 forståelse	 af	 kristendommen	 der	
skulle	forstås	som	den	rette.		
					Ikke	nok	med	at	 teologien	blev	påvirket	
af	 filosofiske	 tankestrømninger.	 Sammen-
blandet	med	den	fremherskende	naturfilo-
sofi,	 der	 ofte	 blev	 en	 hjælpedisciplin	 for	
teologiske	 apologeter,	 var	 de	 teologiske	
tanker	 i	 Danmark	 et	 rent	 kludetæppe	 af	
divergerende	 holdninger.	 Hvilke	 europæi-
ske	tankestrømninger	det	reelt	drejede	sig	
om,	og	hvorfor	de	var	så	kontroversielle	på	
daværende	 tidspunkt,	 skal	 vi	 se	 nærmere	
på	i	næste	artikel.	
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”Lever	vi	i	en	oplyst	tid?	Nej,	vi	lever	i	
oplysningstiden”	–	del	II		
–	lidt	om	naturvidenskab,	filosofi	og	teologi	i	1700-tallets	Danmark			
	
Af	Brian	Traantoft	Rasmussen,		
studerende	ved	Religionsvidenskab,	KU	
	
Denne	 artikel	 er	 anden	 del	 i	 en	 længere	
artikelserie	 omkring	 1700-tallets	 teologi-
ske,	naturvidenskabelige,	kulturelle	og	filo-
sofiske	 strømninger	 med	 udgangspunkt	 i	
Danmark.	 For	 sammenhængens	 skyld,	 gi-
ver	det	mest	mening	først	at	læse	del	I,	men	
denne	 artikel	 kan	 dog	 også	 udmærket	 læ-
ses	uden	den	første	del.		
					Vi	slap	artikel	I	lige	hvor	det	begyndte	at	
blive	 rigtig	 spændende,	 nemlig	 ved	 intro-
duktionen	til	nogen	af	de	forskellige	tanke-
strømninger	 der	 via	 England,	 Frankrig,	
Holland	og	Tyskland	spredte	sig	 i	det	dan-
ske	kongerige.	Hvor	artikel	I	dog	fokusere-
de	mere	på	oplysningstidens	tanker	ud	fra	
et	praktisk	nytteprincip,	en	jordnær	forstå-
else	af	fornuften	og	det	fornuftige,	vil	vi	her	
se	nærmere	på	den	mere	teoretiske	og	filo-
sofiske	forståelse	af	samme	begreber.		
					Hvis	man	som	læser	bliver	hængende,	vil	
man	 ved	 endt	 læsning	 derfor	 vide	 en	 del	
mere	om	Descartes,	Aquinas,	 Spinoza,	 ate-
isme,	 mekanisk	 materialisme,	 gudløshed,	
Hume,	 Holberg	 og	 en	 teologi	 der	 kunne	
bevise	Guds	eksistens.		
	
God	fornøjelse!	
	
Fremskridtstanken	og	naturfilosofien	
Flere	 og	 flere	 rationalistiske	 tænkere	 be-
gyndte	 under	 oplysningstiden	 at	 være	 til-
hængere	af	fremskridtstanken;	at	den	bed-
ste	 og	 mest	 veludviklede	 periode	 var	 den	
herskende	nu	og	her	og	det	indenfor	alver-
dens	forskellige	områder.	Ord	som	fornyel-
se	 og	 innovation	 havde	 tidligere	 været	 i	

miskredit,	men	 dette	ændrede	 sig	med	 de	
nye	generationer	af	 tænkere.	 I	 forlængelse	
heraf	 mente	 mange,	 at	 det	 var	 muligt	 at	
forbedre	 fremtiden	 yderligere.	 Dette	 blev	
begrundet	 i	 blandt	 andet	 naturfilosofiske	
forgangsmænd	 og	 deres	 forskellige	 gen-
nembrud	de	 forgangne	200	år,	 eksemplifi-
ceret	ved	skikkelser	som	 fx	Galilei,	Kepler,	
Newton	 og	 Linné.	 Fortiden	 blev	 ikke	 læn-
gere	 glorificeret	 på	 samme	 vis	 som	 i	 re-
næssancen,	hvor	antikken	var	blevet	frem-
hævet	 som	 en	 glorværdig	 eftertragtelses-
værdig	epoke,	men	udsat	for	en	dundrende	
kritik	der	udsprang	fra	enten	frie	selskaber	
eller	enkeltpersoner	der	nu	havde	en	stør-
re	mulighed	end	tidligere	for	at	få	trykt	og	
udbredt	 deres	 tanker,	 censuren	 til	 trods.	
Denne	 kritiske	 holdning	 spredte	 sig	 som	
ringe	 i	 vandet	 til	 stort	 set	 samtlige	 sam-
fundsrelaterede	 områder.	 Børneopdragel-
se,	 mode,	 universitetsstrukturen,	 samfun-
dets	 opbygning,	 kvinders	 rolle,	 naturen,	
religion	 og	 Gud	 blandt	 meget	 andet	 blev	
diskuteret	 og	 kritiseret	 ud	 fra	 tidens	 for-
nuftsløsen.	 Tidligere	 piedestaliske	 værker	
blev	underlagt	en	hidtil	fuldkommen	uhørt	
kritik	grundet	blandet	andet	inspiration	fra	
tænkere	 som	 først	 Spinoza	 og	 Descartes,	
hvis	disciple	mente,	at	”de	gamles	historie”	
var	overvurderet,	og	kort	efter	fra	tænkere	
som	Hume	 og	 de	 engelske	 og	 tyske	 bibel-
kritikere.	 Vedtagne	 konfessioner,	 om	 de	
var	politiske,	religiøse,	kulturelle	eller	 filo-
sofiske	 af	 karakter,	 blev	 sat	 under	 lup,	 og	
en	af	 grundene	 til	denne	kritiske	holdning	
var,	 som	 blandt	 andre	 religionshistoriker	
Erik	 Sand	 har	 påvist	 i	 flere	 ombæringer,	
mødet	 med	 og	 et	 større	 kendskab	 til	 nye	



	 34	

kulturer	kloden	rundt.11	
					Ifølge	 den	 franske	 åndshistoriker	 Paul	
Hazard	fik	datidens	rejsen	omkring,	både	i	
europæisk	men	især	oversøisk	regi,	en	stor	
betydning	 for	 europæisk	 mentalitet	 som	 i	
mødet	med	 fremmede	kulturer	opbyggede	
en	øget	tolerance	for	anderledestænkende,	
der	resulterede	i	en	kulturel	selvkritik.		
					Dette	møde	med	 fremmede	 kulturer	 og	
religiøse	 overbevisninger	 og	 den	 efterføl-
gende	 kolonisering	 var	 ifølge	 Erik	 Sand	
med	 til	 at	 ”relativisere	 europæernes	 ver-
densbillede	og	opfattelse	af	religion	og	mo-
ral”.12	
	
Den	splittede	Gud	–	én	eller	to	substan-
ser?	
På	et	abstrakt	niveau	udsprang	oplysnings-
tidens	 diskussioner	 om	 fornuften,	 dens	
ophav,	 afbenyttelse	 og	 afgræsninger	 me-
stendels	 fra	 den	 franske	 rationalistiske	 fi-
losof	René	Descartes	(1598-1650).	Descar-
tes	 havde	 været	 et	 koryfæ	 som	blandt	 an-
det	erkendelsesteoretiker,	 idet	han	ændre-
de	samtidens	filosofiske	fokus	fra	det	onto-
logiske,	hvad	vi	kan	sige	om	verdenen,	som	
havde	været	et	 toneangivende	spørgsmål	 i	
århundredes	 teologiske	 og	 filosofiske	 dis-
kussioner,	til	det	epistemologiske,	hvordan	
mennesket	 grundlæggende	 erkender	 selve	
verdenen.	Han	benyttede	en	radikal	skepti-
cistisk	metode	i	sin	tilgang	til	spørgsmålet,	
dissekerede	 menneskets	 tanke-	 og	 erken-
delsesvirksomhed	og	fandt	endeligt	frem	til	
at	mennesket	alene	på	baggrund	af	fornuf-
ten,	med	udgangspunkt	 i	cogito’et	(det	der	
tænker	tanken),	kunne	erkende	Guds	fulde	
skaberværk	 og	 eksistens.	 Sanserne	 og	 er-
kendelsen	er	i	udgangspunktet	blændværk,	
illusoriske	 impulser	 der	 kan	 forstyrre	
menneskets	 virkelighedssans,	 som	 vi	 alle	
sammen	 kender	 det	 fra	 drømmeverdenen.	
Kun	via	fornuften	og	dennes	ide	om	Gud,	en	

																																																								
11	Læs	blandt	andet	Erik	Reenberg	Sand:	”Jens	Kraft	
–	en	dansk	udviklingshistoriker	fra	1700-tallet”	i	
CHAOS	nr.	13,	1990.	
12	Sand	(1994),	s.	28	

ide	som	Gud	med	sin	højere	grad	af	virke-
lighedsfylde	 og	 uendelige	 substans	 havde	
plantet	 i	 menneskets	 fornuft	 og	 forstand,	
kunne	mennesket	erkende	den	kristne	mo-
noteistiske	 Guds	 eksistens.	 Idéen	 om	 Gud	
skyldes	en	virkning,	 en	årsag,	 som	 i	 sidste	
instans	 således	 var	 Gud	 selv,	 idet	 han	 er	
årsag	 til	 at	 mennesket	 kan	 tænke	 tanken	
om	Gud.	Descartes	havde	dermed,	med	me-
todisk	udgangspunkt	i	den	samtidige	popu-
lære	 religiøse	 skepticisme,	 fremskrevet	 et	
aposteriorisk	gudsbevis.	Efter	den	metodi-
ske	 tvivl	 mente	 Descartes	 desuden,	 at	 er-
kendelsen	og	sanserne	var	mere	troværdi-
ge,	så	længe	det	mennesket	erkender	frem-
står	klart	og	evident	for	sanserne.	Kun	med	
grobund	i	fornuften,	er	erkendelsesappara-
tet	dog	validt.	Descartes	påpeger,	at	selvom	
mennesket	 kan	 lade	 som	 om	 at	 det	 ikke	
erkender	Gud,	kan	man	ikke	nægte	at	man	
kender	 begrebet	 og	 idéen	 Gud.	 Folk	 der	
ikke	erkender,	at	det	at	kende	ideen	Gud	er	
det	samme	som	at	erkende	Guds	eksistens,	
har	 ganske	 enkelt	 ikke	 tænkt	 længe	 nok	
over	 begrebet	 og	 ideen.	 Dermed	 mente	
Descartes	at	have	afvist	den	religiøse	skep-
ticisme,	 som	 hans	 egen	 metode	 udsprang	
fra,	 samt	 de	 folk	 der	 pure	 nægtede	 guds	
eksistens.		
					Dette	 var	 en	 tænkning	 som	 påvirkede	
mange	 af	 de	 senere	 rationalistiske	 oplys-
ningsteologer,	 men	 Descartes	 rationalisti-
ske	erkendelsesidéer	var	ikke	alle	sammen	
nye.	 Det	 var	 tilsyneladende	 en	 tilbageven-
den	til,	eller	en	tydelig	 inspiration	fra,	 teo-
logen	og	filosoffen	Thomas	Aquinas	(1224-
1274).		
	
Den	naturlige	og	åbenbarede	teologi	
Aquinas	 var	 katolsk	 dominikanermunk	 og	
skolastisk	 tænker,	 og	havde	den	daværen-
de	kontroversielle	holdning	at	 filosofi,	 for-
stået	 som	 viden,	 og	 teologi,	 forstået	 som	
tro,	 var	 to	 forenelige	og	 supplerende	 stør-
relser.	 Skolastikken	var	 en	 art	 argumenta-
tionsteknik	 og	 tænkemåde,	 hvis	 hele	 for-
mål	var	at	forene	troen	på	Biblens	autoritet	
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med	viden	og	fornuften.	Via	filosofien	kun-
ne	mennesket,	uden	om	biblens	åbenbarin-
ger	og	kun	ved	hjælp	af	 fornuften,	komme	
frem	til	nogle	rette	indsigter	om	Guds	eksi-
stens	og	 fulde	skaberværk.	Dette	definere-
de	Aquinas	som	den	naturlige	teologi.	Den-
ne	indgik	dog	i	en	symbiose	med	den	åben-
barede	teologi,	en	viden	om	guds	indre	væ-
sen	 og	 menneskets	 frelse,	 der	 kun	 kunne	
erkendes	 via	 de	 hellige	 skrifter	 i	 Biblen.	
Filosofien	og	teologien	kunne	i	samspil	be-
vise	 guds	 eksistens	 og	 biblens	 gyldige	
sandhed,	da	intet	i	Biblen	stred	mod	fornuf-
ten,	 selvom	 en	 hel	 del	 lå	 over	 fornuften	 -	
altså	 udenfor	 menneskets	 umiddelbare	
fatteevne.	 Det	 der	 lå	 over	 eller	 uden	 for	
fornuften,	fx	de	kristne	dogmer,	kunne	kun	
erkendes	via	troen	og	Biblen.	Via	filosofien	
alene,	 dvs.	 viden,	 kunne	 man	 fx	 bevise	 at	
jorden	er	 skabt,	 og	 teologien	kunne	deref-
ter	påvise	at	skabelsen	havde	en	begyndel-
se.	 I	 samspil	 kunne	 den	 systematiske	 hel-
hedstænkning	 bevise	 Guds	 eksistens,	
åbenbaring	og	skaberværk.13	
					Andre	tænkere	var	mere	skeptiske	over-
for	 Guds	 deltagelse	 i	 tilværelsen,	 Biblens	
troværdighed	og	 religion	 generelt.	 Filosof-
fen	Baruch	de	Spinoza	 (1632-1677)	havde	
ment,	 at	 der	 kun	 eksisterede	 én	 substans,	
en	uendelig	 substans,	 som	var	overalt	og	 i	
alt,	selv	mennesket.	Substansen	kaldte	han	
for	Gud	eller	naturen,	og	dette	var	et	forsøg	
på,	 at	 rationalisere	 Descartes	 to-
verdenssystem	 til	 én	verden.	Gud	var	 ikke	
altings	skaber,	men	ganske	enkelt	dets	hele	
årsag	 og	 evige	 grund.	 I	 samspil	 med	 den	
samtidige	 filosof	Leibniz´	 idéer	om	den	til-
strækkelige	 grunds	 princip	 og	 modsigel-

																																																								
13	Dette	var	allerede	da	en	gammel	tanke	der	ud-
sprang	fra	Aristoteles	og	blev	videreført	af	islamiske	
tænkere	såsom	Averröes,	der	af	den	katolske	kirke	
blev	anklaget	for	at	være	kritisk	naturalist	i	hans	
afvisning	af	fx	en	personlig	gud	og	i	at	mene	jorden	
var	evig.	Aquinas	sammenblandede	dog	Averröes´s	
ideer	med	en	tillempet	augustinske	tænkning	og	
pludseligt	opstod	et	nyt	teologisk	system	indehol-
dende	tro	og	viden.	Men	det	er	dog	en	helt	anden	
snak	og	en	helt	anden	artikel.	

sesprincippet14,	blev	disse	tanker	til	en	sy-
stemtænkning	der	mente,	at	alt	i	verden	er	
bundet	 sammen	 i	 en	 tilværelseskæde	 i	 et	
hierarkisk-holistisk	 system	 til	ære	 for	Gud	
og	 menneskehedens	 bedste.	 Gud	 var	 al-
tings	 ene	 sammenhæng,	 selve	 verdensfor-
nuften	og	ved	at	vise	kærlighed	til	Gud,	vi-
ser	Gud	kærlighed	til	sig	selv.	Der	er	ingen	
forskel	mellem	 skaber	 og	 det	 skabte,	 hvil-
ket	Spinoza	påpeger	 som	en	af	 fejlene	ved	
Augustins	og	Descartes	rationalistiske	 filo-
soferen.	Gud	er	for	Spinoza	derfor	ikke	no-
get	transcendent.		
					Spinoza	hævdede	derfor,	at	biblen	hver-
ken	 var	 Guds	 ord	 eller	 guddommeligt	 in-
spireret,	 hvorfor	 den	 udelukkende	 skulle	
tolkes	 ud	 fra	 den	 historiske	 kontekst,	 og	
han	 bortrationaliserede	 derved	 blandt	 an-
det	 skabelsestanken.	 Af	 samme	 grund	 var	
han	kraftig	fortaler	for	tolerance	og	trosfri-
hed,	da	den	kristne	skrift	 ikke	kunne	hæv-
de	 et	 sandhedsmonopol.	 Spinoza	 var	 be-
stemt	 ikke	 populær	 i	 sin	 samtid	 og	 dette	
skyldes	både	ovenstående	filosofi	samt	den	
kendsgerning,	at	han	var	jøde.	Men	en	jøde	
som	grundet	samme	tanker	var	blevet	eks-
kommunikeret	af	sit	jødiske	samfund	i	Hol-
land.	 Spinoza	 gjorde	 det	 ikke	 nemt	 for	 sig	
selv,	og	af	både	den	jødiske	og	kristne	sam-
tid	blev	han	forstået	som	en	gudsfornægter	
og	kynisk	ateist,	hvilket	var	noget	nær	det	
værst	tænkelige.		
	
Frygten	 for	 den	 statsomstyrtende	
”Atheist”	
I	 dag	 er	 ateisme,	 i	 lighed	med	 religion,	 et	
definitorisk	 minefelt,	 men	 i	 1700-tallet	
kunne	begrebet	 i	 al	 sin	 enkelthed	betegne	
personer	der	nægtede	Guds	eksistens	og	et	
liv	 efter	døden,	 og	derfor	 selvfølgeligt	hel-

																																																								
14	Førstnævnte	princip	hævdede,	at	der	ikke	kan	
eksistere	noget	sandt	udsagn	eller	nogen	kendsger-
ning,	uden	at	der	eksisterer	en	årsag	til	at	det	netop	
forholder	sig	sådan	og	ikke	anderledes.	Modsigel-
sesprincippet,	et	Aristotelisk	logisk	aksiom,	var	et	
logisk	princip	der	hævdede,	at	intet	utvetydigt	kan	
være	både	sandt	og	falsk	samtidigt.	
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ler	 ikke	mente,	 at	 universet	 og	menneske-
heden	var	et	produkt	af	guddommelig	kre-
ativitet.	Denne	forståelse	kan	vi	blandt	an-
det	 læse	 i	 teologen	 Ove	 Høeg-Guldbergs	
værk	 Den	 Naturlige	 Theologie	 fra	 1765.15	
Guldberg	er	måske	mest	kendt,	eller	beryg-
tet,	 for	 at	 være	 et	 vigtigt	 led	 i	 komplottet	
mod	 den	 reformivrige	 og	 dronningeglade	
oplysningstænker	 par	 excellence,	 Johann	
Struensee.	 Da	 Struensee	 efter	 en	 meget	
kort	men	yderst	produktiv	regeringsperio-
de,	 fra	 1770-1772,	 blev	 et	 hoved	 kortere	
selvsamme	 år,	 blev	 Guldberg	 nemlig	med-
lem	 af	 den	 nye	 kommission	 der	 styrede	
kongeriget	 grundet	 regenten,	 Christian	
VII´s,	svære	sindslidelse.	I	 forbindelse	med	
talen	om	ateister	i	Den	Naturlige	Theologie	
udtaler	 Guldberg	 sig	 selvfølgelig	 som	 teo-
log,	men,	vil	jeg	mene,	måske	også	som	be-
gyndende	 politisk	 interessant.	 Struensee	
bliver	først	fast	tilknyttet	Christian	VII	som	
livlæge	i	1767-68,	hvorfor	Guldbergs	kritik	
i	Den	Naturlige	Theologie	næppe	kan	siges	
at	 være	 rettet	 direkte	 imod	 ham	 på	 dette	
tidlige	tidspunkt.	Struensee	blev	i	samtiden	
af	 visse	 konservative	 kristne	 kræfter	 dog	
anklaget	 for	 at	 nære	 en	 længere	 række	 af	
ukristne	tanker;	enten	var	han	tilhænger	af	
Spinozas	 panteisme,	 af	 den	 engelske	 deis-
me	eller,	hvilket	de	største	kritikere	mente,	
den	deciderede	ateisme.	Guldberg	har	ikke	
meget	 tilovers	 for	 sidstnævnte	gruppe,	 for	
”Atheisterne	 …	 denne	 Jammerfulde	 Flok	
…”16	 	 som	 han	 sammesteds	 benævner	 kri-
stendommens	største	”…	Fiender	og	Forag-
tere	 …”,	 betragtedes	 som	 farlige	 for	 sam-
fundet,	da	de	 ifølge	Guldberg	nedbryder	al	
moral,	 dyd	 og	 pligtfølelse.	 ”Atheisterne”	
ønsker	kun	at	gøre	andre	mennesker	ulyk-
kelige	 og	 specielt	 de	 bedrestillede	 i	 sam-
fundet	 er	de	ude	efter,	 idet	 ateisterne	kun	
har	 for	 øje	 at	 ”…	 forstyrre	 det	 Borgerlige	

																																																								
15	Guldberg	foretager	i	værket	blandt	andet	en	hie-
rarkisk	opremsning	af	kristendommens	største	
”Fiender	og	Foragtere”	og	øverst	står	”Atheisterne”	
(Guldberg,	s.	250-254)	
16	Guldberg,	s.	252	

Selskab	…”.	Han	havde	 ikke	meget	 fidus	til	
disse	 ateister,	 eller	 fritænkerne	 som	de	 til	
tider	kaldtes,	da	han	frygtede	de	ville	ned-
bryde	 både	 samfund	 og	 statskirke.	 Af	
samme	 grund	 mente	 han	 ikke,	 at	 ateister	
og	 ateismen	 skulle	 være	 tilladt	 indenfor	
kongerigets	grænser.17	
			
Mekanisk	 materialisme	 og	 menneske-
maskinen	
Denne	 form	 for	 ateisme,	 som	 Guldberg	
frygtede,	kan	også	betegnes	mekanisk	ma-
terialisme,	 og	 den	 fik	 sit	 begyndende	 gen-
nembrud	 i	 oplysningstidens	 tankeunivers.	
Ideen	 stammer	 fra	 radikale	 tænkere	 som	
den	 franske	 fysiker	 og	 filosof	 Julien	 de	 La	
Mettrie	 (1709-1751)	 og	 den	 franske-tyske	
forfatter	 og	 filosof	 Paul	 Henri	 Holbach	
(1723-1789).	De	var	begge	med	stor	sand-
synligvis	 inspireret	 af	 Spinoza	 og	 fransk-
manden	 Pierre	 Bayle	 (1647-1706).	 Den	
franske	filosof	Bayle	 levede	en	ret	omtum-
let	 tilværelse,	da	hans	skiftende	konfessio-
nelle	 holdninger	 drev	 ham	 fra	 Frankrig	 til	
Schweiz	 til	 Nederlandene	 hvor	 han	 igen	
senere	måtte	 forlade	 sin	 lærestol,	 da	 hans	
holdninger	var	for	harske	selv	for	det	pro-
testantiske	Nederland,	der	ellers	var	kendt	
som	 et	 helle	 for	 religiøse	 og	 politiske	 fri-
tænkere.	 Bayle	 blev	 med	 værket	Historisk	
og	 Kritisk	 Ordbog	 (1697)	 en	 foregangs-
mand	indenfor	senere	videnskabelig	meto-
de	i	sin	stræben	efter	objektivitet	og	kilde-
kritiske	 sans	 og	 samtidigt	 var	 udgivelsen	
en	 kritik	 af	 al	 religiøs	 forståelse.	 Officielt	
positionerede	 Bayle	 sig	 i	 modsætning	 til	
Descartes	idet	han	mente,	at	tro	ikke	kunne	
retfærdiggøres	 ved	 hjælp	 af	 fornuften,	 da	
Gud	 i	 sin	 natur	 er	 fuldstændig	 uforståelig	
for	den	menneskelige	erkendelse.	Bayle	gik	
dog	 længere	 endnu	 i	 sin	 kritik	 af	 kristen-
dommen	og	religioner	og	ved	hjælp	af	filo-
sofien,	som	han	mente	var	i	modsætning	til	
teologien,	 beviste	 han	 forskellige	 religio-
ners	 interne	teologiske	selvmodsigelser	og	

																																																								
17	Lausten,	s.	196	
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dekonstruerede	kristendommens	selvhæv-
delse	af	at	være	den	eneste	sande	religion.	
Bayle	var	virkelig	ude	med	riven,	og	selvom	
han	 fortsat	 postulerede	 at	 være	 kristen,	
kunne	man	godt	have	den	mistanke,	at	det-
te	 mere	 tjente	 som	 et	 censurskalkeskjul,	
end	en	 reel	overbevisning.	Men	under	alle	
omstændigheder	 blev	 hans	 kildekritiske	
metoder	 og	 talen	 for	 objektivisme	 meget	
populære	i	samtiden	og	specielt	eftertiden.	
Idehistorikeren	 Jonathan	 Israel	 mener,	 at	
Bayle	reelt	bedre	kan	beskrive	som	væren-
de	 ”kryptospinozist”,	 og	 hvis	 dette	 er	 rig-
tigt,	 kan	 både	 Bayle	 og	 Spinoza	meget	 vel	
have	 været	 inspirationskilden	 for	 la	 Met-
trie	og	Henri	Holbach.		
					La	Mettrie	 og	Henri	Holbach	plæderede	
nemlig	begge	for,	at	materien	og	materiens	
kræfter	 ikke	 er	 den	 tildelt	 af	 nogen	 gud	
eller	guddom	men	ganske	enkelt	er	i	mate-
rien	 selv,	 hvilket	 var	 i	 modstrid	 med	 fx	
Descartes’	tanker	om	fornuften	som	gudgi-
ven.	Mettrie	skildrede	denne	tanke	i	værket	
L´homme-machine	 (1748),	 hvori	 han	 poin-
terede,	 at	 mennesket	 blot	 var	 en	 ren	 ma-
skine	 uden	 hverken	 sjæl	 eller	 indbygget	
moral.	 Mettrie	 havde	 sandsynligvis	 fået	
disse	 kvasi-ateistiske	 tanker	 i	 sine	 medi-
cinske	studier	af	menneskets	anatomi,	hvor	
han	rent	fysisk	kunne	konkludere,	at	sjælen	
ikke	var	en	håndgribelig	størrelse	i	menne-
skekroppen.	Det	var	netop	ateistiske	hold-
ninger	 som	 disse	 teologer	 som	 Guldberg	
frygtede	 og	 ønskede	 ulovliggjorte,	 da	 de	
frygtede,	 at	 tanken	 om	 mennesket	 som	
grundlæggende	 moralløst	 kunne	 få	 fatale	
samfundsnedbrydende	konsekvenser.		
					Holbach	bliver	til	tider	kaldt	for	den	før-
ste	 selverklærede	 ateist	 i	 oplysningstiden	
og	 specielt	 værket	Kristendommen	 afsløret	
(1761)	 var	 provokerende	 i	 samtiden.	
Sammen	med	La	Mettrie	udgjorde	Holbach	
et	 ubetydeligt	 fåtal	 på	 daværende	 tids-
punkt,	men	de	er	som	subgruppe	ret	spæn-
dende,	 idet	 de	 er	 foregangsmænd	 for	 tan-
ker	 der	 senere	 blev	 om	 ikke	 populære,	 så	
dog	 væsentlig	 mere	 accepterede.	 Holbach	

og	Mettrie	blev,	ligesom	Spinoza	var	blevet	
det,	 mødt	 med	 en	 meget	 skarp	 kritik	 fra	
kristne	 apologeter	 såsom	 Guldberg,	 men	
tillige	fra	mere	moderate	oplysningstænke-
re	som	Ludvig	Holberg,	der	kaldte	Mettries	
skrift	 for	 ”…	 et	 af	 de	 vederstyggeligste	
Skrifter,	som	nogen	Tid	er	kommet	for	Ly-
set”.18	
					Dette	 til	 trods	 for	 at	 Holberg	 i	 første	
Levnedsbrev	 (1728)	advokerede	for,	at	alle	
mennesker	burde	bruge	deres	egen	fornuft,	
ikke	 andres,	 og	 ”…	 undersøge	 de	 fra	 vore	
Fædre	 nedarvede	 trosforestillinger,	 læse	
de	 forbudte	bøger	og	 tvivle	på	alt”.19	 	Men	
selv	Holberg	havde	dog	tilsyneladende	sine	
grænser	 for	 tolerance,	og	religionskritik	af	
mekanisk	materialistiske	dimensioner	anså	
han	 sandsynligvis	 for	 samfunds-	 og	 mo-
ralsk	 nedbrydende	 ligesom	 de	 mere	 kon-
servative	kristne.		
					De	 ateistiske	 eller	 mekanisk	 materiali-
stiske	 tanker	 var	 kendt	 på	 disse	 bredde-
grader,	 men	 de	 fandt	 kun	 yderst	 begræn-
set,	 hvis	 nogen,	 reel	 officiel	 tilslutning	 på	
dette	 tidspunkt	 i	 Danmark.	 Teologen	 og	
orientalisten	 Andreas	 Christian	 Hviid,	 der	
af	Guldberg	modtog	et	treårigt	rejselegat	til	
bibelfilologiske	 studieture	 ved	 forskellige	
prominente	 europæiske	 universiteter	 i	
1777-1780,	 skriver	 i	 sin	 rejsedagbog	 fra	
samme	periode,	at	han	tvivlede	meget	kraf-
tigt	på,	at	der	overhovedet	eksisterede	ate-
ister.20	 Hviid	 var	 ellers	 på	 ingen	måde	 en	
konservativ	 stivstikker,	 og	 flere	 gange	 i	
dagbogen	hylder	han	en	meget	åbensindet	
ytringsfrihed.	 Selv	 hardcore	bibelkritikere,	
så	som	Hermann	Reimarus,	byder	han	vel-
kommen	i	debatten.	Der	er	dog	også	græn-
ser	 for	 selv	Hviids	 tolerance	eller	 forståel-
seshorisont,	 og	 både	 overtro,	mirakler,	 in-
doktrinering	af	kristendommen	til	børn	og	
ateismen	 stiller	han	 sig	 yderst	 skeptisk	og	
uforstående	overfor.	Og	ateister	troede	han	
simpelthen	ikke	eksisterede.	

																																																								
18	Kragh,	s.	26	
19	Holberg,	s.	59	
20	Hviid,	s.	211	
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Erkendelsen	 går	 via	 erfaringen,	 ikke	
fornuften	
En	anden	skelsættende	religionskritiker	og	
oplysningstænker	 var	 den	 skotske	 filosof	
David	Hume	(1711-1776),	der	var	en	af	de	
koryfæer	 der	 i	 1700-tallet	 var	 med	 til	 at	
rykke	 det	 intellektuelle	 tyngdepunkt	 fra	
Frankrig	 til	 Storbritannien.	 Hume	 mente,	
stik	 modsat	 Descartes,	 at	 al	 erkendelse	
måtte	baseres	på	empiriske	undersøgelser	
og	 uden	 om	 fornuften.	 Det	 eneste	menne-
sket	 kan	 erkende	 omkring	 verden	 og	 den	
eneste	adgang	vi	har	til	verden,	er	via	erfa-
ring.	 Der	 gives	 ingen	 medfødte	 erfaringer	
ved	 fødslen,	 og	mennesket	 er	 ved	 indtræ-
delsen	i	denne	verden	blot	at	betragte	som	
en	tom	erfaringsmæssig	tavle.	
					Hume	 fastholdte	 denne	 radikale	 bevis-
empirisme,	 og	 mente	 det	 var	 umuligt	 for	
mennesket	 at	 bevise	 Guds	 eksistens	 ude-
lukkende	 på	 baggrund	 af	 egne	 fornufts-
slutninger.	 Så	 længe	der	 ikke	 er	 erfarings-
mæssigt	belæg	for	at	hævde	eksistensen	af	
en	 transcendent	 størrelse,	 er	der	 intet	der	
taler	for	en	sådan	eksistens.	Dette	var	tyde-
ligvis	 en	 kritik	 af	 de	 tidligere	 ontologiske	
gudsbeviser,	som	fx	Anselm	af	Canterburys	
fra	 begyndelsen	 af	 højmiddelalderen,	men	
tillige	 Thomas	 Aquinas	 og	 Descartes	 for-
nuftsprægede	 argumentationsteknikker.	
Hume	kritiserede	hermed	både	den	natur-
lige	 samt	 den	 åbenbarede	 teologi,	 Guds	
direkte	ord	som	det	udtrykkes	 i	Biblen,	og	
reelt	 alt	 religiøst	 tankegods,	 for	 så	 vidt,	 at	
det	 bundede	 i	 en	 ikke-menneskelig	 tilvæ-
relsesdimension.	På	samme	vis	afviste	Hu-
me	mirakler	 og	 forklarede	 derimod	 religi-
on	 som	 en	 psykologisk	 mekanisme,	 et	
menneskeligt	 kulturprodukt,	 der	 i	 første	
instans	 udsprang	 af	 frygten	 for	 naturen.21	
Hume	afviste	dog	ikke	kategorisk	Guds	ek-
sistens,	 dertil	 var	 han	muligvis	 for	 radikal	

																																																								
21	Reelt	ikke	nogen	ny	tanke.	Blandt	andre	de	antik-
ke	tænkere	som	Epikur	(341-270	f.v.t.)	og	Statius	(1.	
årh.	e.v.t.)	mente	tillige,	at	religion	udsprang	af	en	
dødsfrygt	(Tybjerg,	s.	35-36)	

en	 skeptiker22	 (eller	 også	 var	 han	 for	 på-
passelig	med	censuren),	men	dette	 faktum	
gjorde	 ikke	 udmeldingen	 mindre	 kontro-
versiel,	 og	 Hume	 fik	 da	 også	 udgivet	 et	 af	
de	 måske	 mest	 religionskritiske	 værker	
posthumt,	 nemlig	Dialogues	 Concering	 Na-
tural	Religion	i	1779.		
	
Tankernes	indtog	i	Danmark		
Den	 naturlige	 og	 åbenbarede	 teologi,	 den	
franske	 rationalisme,	 engelske	 empirisme,	
hollandske	 spinozisme,	 ”atheisme”	 og	me-
kaniske	materialisme	 udgjorde	 blot	 nogle,	
men	dog	sandsynligvis	de	mest	væsentlige,	
filosofiske	 og	 teologiske	 tankestrømninger	
i	 europæisk	 oplysningstid	 i	 bredeste	 for-
stand.	 Alle	 var	 de	 centreret	 omkring	Guds	
mulige	 eksistens,	 erkendelse	 generelt	 og	
erkendelsen	af	Gud.	Dette	var	ikke	bare	en	
strid	 af	 snæver	 teologisk	 og	 filosofisk	 ka-
rakter,	 men	 en	 højtravende	 debat,	 for	 det	
var	det	der	også	øvede	indflydelse	på	man-
ge	af	 samfundets	mere	praktiske	områder,	
som	vi	kan	se	det	i	Guldbergs	udtalelser,	og	
som	vi	senere	skal	se	det	i	kristendomsfor-
ståelse	 i	 Danmark.	 Ikke	 alle	 disse	 tanker	
vandt	 lige	meget	 indpas	 i	 det	 danske	kon-
gerige,	men	de	påvirkede	alle,	enten	direk-
te	 eller	 indirekte,	 det	 danske	 filosofiske,	
naturvidenskabelige	 og	 teologiske	 tanke-
mønster	 i	 1700-tallet.	 Dermed	 påvirkede	
de	også	i	høj	grad	den	måde	man	rent	prak-
tisk	 forskede	 og	 underviste	 i	 disse	 områ-
der,	 og	 derfor	 også	 hvordan	 menigmand	
igennem	 gudstjeneste	 og	 skolegang	 fik	
præsenteret	 kristendommen	og	 den	 ”rette	
forståelse”	af	denne	i	Danmark.		
					Til	 foråret	 udløses	 spændingen	 når	 vi	
trykker	 de	 sidste	 to	 artikler	 i	 denne	 lille	
artikelserie.	 I	 disse	 ser	 vi	 nærmere	 på,	
hvordan	 ovenstående	 tankemønstre	 rent	
praktisk	 fik	betydning	 for	både	den	engel-
ske	 og	 tyske	 bibelkritik,	 den	 wolffianske	
systemtænkning	der	”reddede”	mange	teo-
logers	 forsvar	 for	 kristendommen,	 og	

																																																								
22	Tybjerg,	s.	38	
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hvordan	dette	rent	praktisk	påvirkede	den	
teologiske	 og	 naturvidenskabelige	 debat	 i	
Danmark.		
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Religious	&	single	–	and	ready	to	mingle?	
	
Af	Cecilia	H.	Skogstad,		
studerende	ved	Religionsvidenskab,	KU	
	
Som	 en	 del	 af	 KU’s	 samarbejdsaftaler,	 var	
jeg	i	foråret	2015	på	udveksling	på	Barnard	
College,	 Columbia	 University	 i	 New	 York.	
Her	 stødte	 jeg	 på	 brugen	 af	 religiøse	 da-
tings-apps,	 og	 jeg	 opdagede	 hurtigt,	 at	 de	
var	 forholdsvis	 udbredte.	 Derfor	 har	 jeg	
valgt	 at	 skrive	 om	 religiøse	 dating-apps,	
hvor	 man	 som	 bruger	 søger	 at	 date	 folk	
med	 samme	 religiøse	 overbevisning	 som	
en	selv.		
	
”Love	at	first	swipe”	
Tinders	 indtog	 på	 dating-scenen	 har	 gjort	
det	muligt,	 på	 hvilket	 som	 helst	 tidspunkt	
af	døgnet,	at	finde	den	eneste	ene	ved	blot	
et	enkelt	swipe	til	højre.	Blandt	de	estime-
rede	50	millioner	brugere,	bliver	der	”swi-
pet”	omkring	en	milliard	gange	dagligt23,	og	
man	 kan	 derfor	 roligt	 sige,	 at	 Tinder	 har	
taget	 verden	 med	 storm.	 At	 man	 gennem	
en	 app	 kan	 finde	 den	 eneste	 ene,	 er	 be-
gyndt	at	trende	inden	for	religiøse	grupper,	
og	 religiøse	 dating-apps,	 såsom	 JSwipe	
(JewSwipe	 red.)	 og	 ChristianMingle,	 er	 nu	
på	 markedet	 blandt	 de	 mange	 andre	 da-
ting-apps.		
	
JSwipe	og	ChristianMingle	
Grundlæggeren	af	JSwipe,	David	Yarus,	har	
i	 et	 interview	 med	 The	 New	 York	 Times,	
forklaret	 hvordan	 han	 fandt	 på	 at	 udvikle	
appen.	Han	fik	idéen	da	han	stødte	på	Tin-
der,	og	vidste	med	det	samme,	at	en	sådan	
type	 app	 manglede	 inden	 for	 det	 jødiske	
fællesskab.	Han	lavede	JSwipe	som	en	joke,	
men	appen	har	vist	 sig	at	være	en	kæmpe	

																																																								
23http://www.nytimes.com/2014/10/30/fashion/t
inder-the-fast-growing-dating-app-taps-an-age-old-
truth.html?_r=0	

succes.24	 JSwipe	 har	 mange	 ligheder	 med	
Tinder,	 men	 den	 religiøse	 dimension	 er	
tydelig	 –	 når	 appen	 downloades	 vælger	
man	som	det	første	sin	denomination.	Man	
kan	 fx	 vælge:	Orthodox,	 Conservativev,	 Just	
Jewish,	Traditional,	 Reform,	Willing	 to	Con-
vert	 og	 Other.	 Næste	 spørgsmål	 der	 følger	
er:	 ”Do	 you	 keep	 kosher?”,	 hvorefter	 man	
kan	 trykke	 ”yes”	 eller	 ”no”.	 Når	 man	 har	
valgt	de	billeder,	der	skal	pryde	ens	profil,	
kan	man	som	bekendt	fra	Tinder,	swipe	til	
højre	og	venstre	 for	at	se	eventuelle	 frem-
tidige	 dates	 eller	 kærester.	 Af	 profilerne	
fremgår	det	så,	hvilken	denomination	man	
tilhører,	og	om	man	holder	kosher	eller	ej.	
ChristianMingle	er	lidt	anderledes	indrettet	
end	 Tinder	 og	 JSwipe,	 men	 i	 det	 store	 og	

																																																								
24http://www.nytimes.com/2015/03/15/style/for
-nice-jewish-guys-swipe-right.html?_r=0	
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hele	går	appen	ud	på	det	samme	som	de	to	
andre	 dating-apps.	 I	 ChristianMingle-
appen,	vælger	man	også	hvilken	denomina-
tion	man	er	en	del	af,	og	her	er	der	opteg-
net	 en	 udførlig	 liste,	 som	 spænder	 fra	7th	
Day	 Adventist	 til	 Pentecostal	 til	 Southern	
Bapstist	 og	 mange	 flere.25	 ChristianMingle	
reklamerer	 med,	 at	 appen	 gør	 det	 let	 at	
finde	nye	venner	og	bekendtskaber,	en	god	
date,	 kærlighed	 eller	 endda	 et	ægteskab.26	
Med	religiøse	dating-apps	såsom	JSwipe	og	
ChristianMingle,	åbnes	der	op	 for	den	mu-
lighed,	at	man	i	et	online	datingunivers	kan	
matche	 med	 en	 partner	 inden	 for	 samme	
trosretning	 som	 en	 selv,	 og	 dermed	 forud	
for	 alt	 andet,	 kan	 vælge	 hvilken	 religiøs	
retning	den	eneste	ene	skal	have.	
	
Handlingsteorier	og	tilpasningsevne		
At	der	findes	dating-apps	som	anvendes	af	
specifikke	 religiøse	 grupper,	 rejser	mange	
spændende	spørgsmål.	Et	af	dem	er,	hvor-
for	man	vælger	at	lave	en	profil,	hvor	målet	
er	at	matche	med	en,	som	har	samme	reli-
giøse	 overbevisning	 som	 en	 selv.	 Mange	
forskellige	 faktorer	 kan	 spille	 ind,	men	 en	
mulig	forklaring	er,	at	man	følger	den	reli-
giøse	gruppes	habitus,	og	at	socialiseringen	
der	 foregår	 inden	 for	den	religiøse	gruppe	
er	 afgørende.	 Ifølge	 den	 franske	 sociolog	
Pierre	Bourdieu,	orienterer	mennesker	 sig	
efter	det	han	kalder	habitus,	som	er	et	”[…]	
socialt	 konstitueret	 system	 af	 strukturere-
de	 og	 strukturerende	 holdninger,	 der	 er	
tilegnet	i	en	praksis	og	konstant	er	oriente-
ret	 mod	 praktiske	 mål”	 (Bourdieu	 1996:	
106-107).	 Habitus	 kan	 derfor	 beskrives	
som	 alt	 det,	 vi	 gennem	 historien	 har	 lært	
fra	vores	forældre,	lært	gennem	vores	miljø	
eller	 vores	 uddannelse.	 Habitus	 er	 endvi-
dere	 et	 udtryk	 for	 den	 måde	 vi	 erkender	
på,	og	den	adfærd	vi	har	i	sociale	sammen-
hænge.	Hvis	man	bruger	en	 spilanalogi,	 er	

																																																								
25	https://itunes.apple.com/us/app/christian-
mingle-christian/id941317572?mt=8	
26	Ibid.	

habitus	 derfor	 kenskabet	 til	 ”spillets	 reg-
ler”.	 ”Spillets	 regler”	 er	 i	 denne	 sammen-
hæng,	at	vi	kender	til	”reglerne”	om	at	finde	
en	partner	 inde	 for	 samme	 religiøse	 grup-
pe,	den	kulturelle	kapital,	og	derfor	vælger	
at	 gøre	 det.	 Derved	 afspejler	 adfærden	 i	
den	specifikke	sociale	gruppe,	alt	det	vi	har	
fået	med	i	bagagen	fra	vores	forældre.		
					En	 anden	 teori	 hvor	 socialisering	 også	
spiller	en	stor	 rolle	 i	 forhold	 til	 samfunds-
strukturen,	 er	 Peter	 L.	 Berger	 og	 Thomas	
Luckmanns	socialkonstruktivistiske	erken-
delsesteori.	 Ifølge	Berger	og	Luckmann,	 er	
samfundet	et	menneskeskabt	produkt,	som	
til	 stadighed	 virker	 tilbage	 på	 sin	 produ-
cent	 (Berger	 1967).	 Dette	 udsagn	 er	 ikke	
kontradiktorisk,	 da	 Berger	 og	 Luckmann	
mener,	 at	 man	må	 forstå	 sociale	 fænome-
ner	 dialektisk.	 Berger	 og	 Luckmann	 anfø-
rer,	 at	 virkeligheden	 skabes	 gennem	 tre	
social-psykologiske	processer,	 som	de	 kal-
der	 for,	 eksternalisering,	 objektivering	 og	
internalisering.	Dermed	sagt,	er	samfundet	
et	menneskeligt	produkt,	som	har	en	objek-
tiv	 realitet,	men	mennesket	 er	 samtidig	 et	
produkt	af	det	samfund.	En	vekselvirkning	
finder	derfor	sted	mellem	de	tre	processer.	
Sagt	på	en	 lidt	anden	måde;	vi	er	 styret	af	
samfundet,	 men	 vi	 styrer	 selv	 samfundet,	
og	vi	er	med	til	socialt,	at	konstruere	vores	
virkelighed.	I	internaliseringen	sker	der	en	
socialisering,	hvor	sprog,	værdier,	og	hand-
lingsmønstre	 lagres,	 og	det	 er	herigennem	
at	mennesket	 bliver	 til	 et	 produkt	 af	 sam-
fundet.	Gennem	socialiseringen,	eller	habi-
tus,	 lærer	 mennesket	 således	 hvilke	 nor-
mer	 eller	 dispositioner,	 mennesket	 skal	
orientere	 sig	 efter.	 For	 nogle	 religiøse	
grupper	er	handlingsmønstret	eller	de	kul-
turelle	 vaner,	 at	 finde	 en	 partner	 med	
samme	 religiøse	 orientering	 som	 en	 selv,	
og	 man	 går	 derfor	 efter	 en	 der	 ligner	 en	
selv.	 Denne	 teori	 kan	 illustrere	 at	 en	 jøde	
eller	 en	 kristen,	 laver	 en	 profil	 på	 de	 re-
spektive	 dating-apps,	 fordi	 valget	 af	 part-
ner	med	 samme	 religiøsitet	 er	 blevet	 ind-
lejret	 gennem	 socialiseringen.	 Det	 er	 dog	
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vigtigt	at	holde	sig	for	øje,	at	denne	teori	er	
en	deterministisk	forståelse	af	menneskers	
handlinger,	da	menneskets	handlinger	 iflg.	
teorien	 er	 et	 resultat	 af	 socialisering.	 Der-
med	er	det	primære	 fokus	 for	denne	 teori	
aktørens	 socialiseringen	 og	 ikke	 aktørens	
rationelle	og	frie	valg.	
					Rational	 choice-teorien,	 kan	 på	 den	 an-
den	side,	anskueliggøre	brugen	af	religiøse	
dating-apps	ud	fra	aktørens	rationelle	valg.	
Rodney	 Stark	 og	William	 Sims	 Bainbridge	
bygger	 deres	 religionsteori	 på	 rational-
choice,	hvor	mennesket	søger	de	løsninger,	
der	er	mest	fordelagtige	for	dem	selv	(Fur-
seth	&	Repstad	2007).	Iflg.	teorien	er	men-
nesket	et	rationelt	handlende	menneske,	og	
vi	 laver	derfor	en	cost-benefit-analyse,	når	
vi	 skal	 foretage	 et	 valg.	 Dvs.	 mennesket	
kigger	 på	 hvilke	 fordele	 kontra	 hvilke	
ulemper,	der	er	indlejret	i	valgmuligheder-
ne.	Valget	af	en	partner	med	samme	religi-
on	som	en	selv,	kan	begrundes	med,	at	man	
kan	se	 flest	 fordele	og	færrest	ulemper,	da	
man	har	det	 samme	sæt	 religiøse	værdier.	
Det	kan	yderligere	påpeges,	at	fordelene	er	
langt	 mere	 specifikke	 end	 den	 religiøse	
overbevisning,	 da	man	 kan	 se	 fordele	 ved	
at	 dele	 samme	 denomination	 og	 fx	 de	
samme	spisevaner.	Endvidere	kan	forståel-
sen	 af	 kærlighed	 i	 religiøse	 fællesskaber	
også	 tænkes,	at	have	en	 indflydelse	på	det	
valg	 der	 tages.	 Rational	 choice-teorien	 ta-
ger	 dog	 ikke	 højde	 for,	 at	 mennesket	 er	
ambivalent,	 og	 man	 kan	 også	 sætte	
spørgsmålstegn	 ved,	 om	 mennesket	 altid	
har	helt	 klare	præferencer.	Teorien	 forud-
sætter	 derfor,	 at	mennesket	 er	 frigjort	 fra	
sociale	 og	 kulturelle	 sammenhænge,	 og	
dermed	 handler	 fuldstændig	 upåvirket	 af	
socialiseringen.	 Men	 hvis	 vi	 følger	 tanken	
om,	 at	 man	 vælger	 en	 partner	 inden	 for	
samme	 religion,	 fordi	 man	 anser	 det	 for	
mest	 fordelagtigt,	 er	 det	 så	 fordi,	 at	 folk	
med	 samme	 religion	 har	 lettere	 ved	 at	 få	
tingene	til	at	fungere,	fordi	man	har	samme	
religiøse	 standpunkt?	 Ifølge	 Christian-
Mingle	 bygger	 deres	 online	 fællesskab	 på,	

at	 møde	 ”like-minded,	 local	 singles”27.	 Ved	
dette	 udtryk	 skaber	 ChristianMingle	 en	
ramme	 for,	 hvem	 man	 kommer	 i	 kontakt	
med,	 dvs.	 ligesindede,	 og	 udtrykker	 der-
med	også	implicit,	at	det	er	ønskværdigt	at	
være	ligesindede.	Men	hvorfor	er	det	ønsk-
værdigt	at	have	det	samme	religiøse	stand-
punkt?	Er	det	fordi	vi	er	magelige,	og	fordi	
vi	tror,	at	der	ikke	kommer	så	mange	kom-
plikationer	ud	af	det?	Er	det	fordi	vi	tænker	
praktisk	 mht.	 spisevaner	 og	 helligdage?	
Eller	 er	 det	 bare	 tilfældigt	 hvem	 vi	 falder	
for?	
					Brugen	af	JSwipe	og	ChristianMingle	kan	
analyseres	 i	 lyset	 af	 forskellige	 handlings-
teorier,	 og	 man	 kan	 argumentere	 for,	 at	
Jswipe	 og	 ChristianMingle	 er	 et	 værktøj,	
der	 er	 med	 til	 at	 reproducere	 endogami,	
fordi	 der	 fastholdes	 en	 vane	 omkring	 at	
finde	en	partner	fra	samme	religiøse	grup-
pe.	 Dette	 argument	 kan	 dog	 ikke	 under-
bygges,	da	der	ikke	findes	en	statistik	over,	
hvor	 mange	 der	 reelt	 bliver	 gift	 efter	 at	
have	fundet	hinanden	via	de	to	apps.		
					Foruden	 socialisering	 eller	 rationel	
handlen,	 illustrerer	 JSwipe	 og	 Christian-
Mingle	 noget	 helt	 tredje	 –	 nemlig	 hvor	
stærk	en	tilpasningsevne	religionen	har.	De	
to	 apps	 er	 således	 et	 bevis	 på,	 at	 religion	
formår	 at	 tilpasse	 sig	 forskellige	moderne	
tiltag	og	er	”helt	med	på	beatet”.	JSwipe	og	
ChristianMingle	 demonstrerer,	 at	 religion	
kan	 sætte	 sit	 præg	 på	 moderne	 social-
media-platforme,	 og	 de	 demonstrere	 også,	
hvordan	mennesket	kan	omforme	religion,	
således	 at	 religionen	 efterlever	 hvad	 det	
moderne	menneske	 efterspørger.	Men	 når	
nu	religion	spiller	så	stor	en	rolle	i	forhold	
til	disse	apps,	har	det	 så	påvirket	udfaldet	
af	de	to	apps?		
	
	
	
	

																																																								
27	https://itunes.apple.com/us/app/christian-
mingle-christian/id941317572?mt=8	
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Let’s	get	married	
Tinder	er	blevet	kendt	for	at	være	en	hook-
up-app,	og	appen	lægger	heller	ikke	ekspli-
cit	 vægt	på,	 at	 relationen	over	Tinder	 skal	
føre	til	et	eventuelt	ægteskab.	Spørgsmålet	
er	 så,	 om	ægteskab	 overhovedet	 er	med	 i	
brugernes	 overvejelser	 omkring	 Tinder.	
Nogle	 har	måske	 tænkt	 tanken,	 andre	 har	
måske	ikke.	Men	på	det	her	punkt	adskiller	
JSwipe	 og	 ChristianMingle	 sig	 i	 hvert	 fald	
fra	 Tinder.	 De	 religiøse	 datings-apps	 har	
nemlig	begge	en	form	for	ægteskabssymbo-
lik.	På	JSwipe	kommer	der	fx	en	animation	
af	den	 jødiske	dans	Horah28,	med	ordende	
”Marzel	 tov!”	 op,	 når	 der	 matches.	
ChristianMingle	 lægger	 også	 vægt	 på,	 at	
brugen	 af	 appen	 kan	 føre	 til	 ægteskab,	
hvorimod	 Tinders	 punchline	 ikke	 sporer	
tankerne	hen	mod	ægteskab,	da	den	lyder,	
”It	 stars	 here.	 Friends,	 dates,	 relationships,	
and	 everything	 in	 between”.29	 Tinder	 anfø-
rer	her,	at	det	kan	være	alt	mellem	venner,	
dates	og	forhold,	og	siger	derfor	implicit	at	
relationen	også	kan	være	noget	langt	mere	
uforpligtende.	 I	 artiklen	 ”A	 Jew	 reviews:	
Hands-on	 with	 Jswipe,	 a	 Tinder	 for	 the	 tri-
be”,	 skriver	 forfatteren,	 ”[…]	 there’s	 really	
only	 one	 reason	you	want	 to	 find	 a	 fellow	
Jew	to	date:	You’re	looking	for	a	long-term	
commitment.”30	 Ud	 fra	 hans	 erfaringer,	 er	
der	således	også	en	 forskel	mellem	Tinder	
og	Jswipe,	da	JSwipe	i	højere	grad	indbyder	
til	et	 længerevarende	 forhold.	Vi	må	gå	ud	
fra,	at	de	 forskellige	apps’	mål	er,	at	skabe	
relationer	 mellem	 folk.	 Om	 JSwipe	 og	
ChristianMingle	 oftere	 resulterer	 i	 et	 læn-
gerevarende	 match	 fremfor	 et	 hook-up,	
hvis	endemålet	er	ægteskab	vel	og	mærke,	
kunne	være	interessant	at	undersøge.	
	
	

																																																								
28	Horah	er	en	traditionel	jødisk	bryllupsdans	hvor	
ægtefolkene	bliver	løftet	op	i	en	stol.	
29	https://www.gotinder.com	
30	http://venturebeat.com/2014/07/19/a-jew-
reviews-hands-on-with-jswipe-a-tinder-for-the-
tribe/	

Socialt	og	kulturelt	pres	
David	 Yarus	 har	 udtalt,	 at	 han	 anser	 de	
gennemsnitlige	JSwipe-brugere	for	at	være,	
”millennial	 Jews	 around	 the	 world	 whose	
grandparents	 and	 mothers	 are	 saying,	
’When	are	you	going	to	marry	someone	Jew-
ish?’”31	Her	giver	Yarus	udtryk	for,	at	der	er	
en	forventning	om,	at	man	gifter	sig	med	en	
jøde,	og	dermed	ikke	med	en	kristen,	mus-
lim,	buddhist	eller	hinduist.	Herved	er	der	
lagt	 et	 pres	 fra	 familiens	 side	 om,	 hvem	
man	bør	gifte	sig	med.	Et	mere	direkte	pres	
kommer	 til	 udtryk	 blandt	 enkelte	 grupper	
af	 jøder,	hvor	det	 fx	 får	konsekvenser	hvis	
man	 ikke	 gifter	 sig	med	 en	 jøde.	 Overrab-
biner	 Bent	 Lexner	 har	 til	 kristligt-
dagblad.dk	 udtalt	 sig	 om	 jødedommens	
standpunkt	i	forhold	til	tværreligiøse	ægte-
skaber.	 Han	 siger	 bl.a.	 at,	 ”Jøder	 skal	 gifte	
sig	med	 jøder	 […]	 Jødedommen	konstaterer,	
at	det	kun	er	børn	af	jødiske	mødre,	der	bli-
ver	betegnet	som	jøder	[…]	Hvis	man	mener,	
at	der	er	værdi	i	den	religion,	man	er	opdra-
get	i,	og	man	ønsker	at	videregive	det	til	sine	
børn,	 så	er	det	bedst	at	gifte	 sig	med	en	 jø-
de.”32	 I	denne	 situation	er	det	derfor	 afgø-
rende,	 at	man	gifter	 sig	med	en	 jøde,	 eller	
ud	 fra	 den	 ortodokse	 forståelse	 af	 det	 at	
være	 jøde,	 konverterer,	 hvis	man	 vil	 have	
at	 ens	 børn	 skal	 blive	 jøder.	Da	 sædvanen	
dermed	 er,	 at	man	 skal	 gifte	 sig	 inden	 for	
gruppen,	 spiller	 det	 sociale	 og	 kulturelle	
pres	derfor	en	rolle	i	forhold	til,	hvem	man	
vælger	 at	 gifte	 sig	 med.	 Vi	 må	 derfor	 for-
mode,	at	endogami	stiller	store	krav	til	val-
get	af	ægtefælde.	Ved	brugen	af	Jswipe	kan	
man	på	den	ene	side	sige,	at	brugerne	lever	
op	til	familiernes	forventninger,	da	de	leder	
efter	en	partner	med	 jødisk	baggrund.	 (Da	
man	 ikke	 har	 nogen	 statistik	 over,	 hvor	
mange	 der	 reelt	 ender	 ud	 i	 ægteskabelige	
forhold,	 kan	man	 sige,	 at	 brugerne	 i	 hvert	
fald	 lever	 op	 til	 familiernes	 forventninger	
																																																								
31http://www.nytimes.com/2015/03/15/style/for
-nice-jewish-guys-swipe-right.html?_r=0		
32	http://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/de-
store-religioner-om-tværreligiøse-ægteskaber	
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på	 overfladen).	 Men	 på	 den	 anden	 side,	
sætter	 de	 sig	 fri	 fra	 familiens	 bånd,	 da	 de	
nu	 selv	 kan	 vælge	 hvilken	 jødisk	 fyr	 eller	
pige,	de	gerne	vil	møde.	Valgmulighederne	
har	 således	 førhen	været	mere	 snævre,	da	
det	tidligere	var	familien,	der	havde	mulig-
hed	 for	 at	 sætte	 deres	 søn	 eller	 datter	 op	
med	en	bekendt	af	familien.	Nu	er	der	med	
appen,	 flere	 forskellige	muligheder,	 i	 form	
af,	 at	man	 vælger	 på	 egen	 hånd,	 og	 at	 det	
ikke	givetvis	er	en	fra	ens	eget	jødiske	mil-
jø,	 men	 måske	 er	 en	 fra	 en	 anden	 jødisk	
gruppe.	Men	mon	et	sådan	valg	accepteres	
af	 familierne?	Det	 kan	også	 tænkes,	 at	 det	
måske	 bliver	 ligesom	 rumspringa,	 ”prøve-
perioden”,	som	unge	Amish-folk	gennemle-
ver.	 Således	 at	 man	 i	 dette	 tilfælde,	 også	
prøver	 nogle	 forskellige	 ting	 af,	 før	 man	
gifter	sig	med	en	bekendt	af	familien.	

		
Religion	har	 fulgt	 trop	med	den	 teknologi-
ske	 udvikling,	 og	 gennem	 JSwipe	 og	
ChristianMingle	kan	vi	spore,	hvordan	reli-
gion	 sætter	 sit	 præg	på	den	moderne	 ver-
den	–	i	form	af	religiøse	dating-apps	til	vo-
res	 iPhones.	 The	 New	 York	 Times	 kalder	
JSwipe	for:	”[…]	a	 faddish	[very	 fashionable	
for	 a	 short	 time	 red.]	 take	 on	 the	 age-old	
desire	 to	 marry	 within	 the	 tribe.”33	 Avisen	
mener	 derved,	 at	 de	 forskellige	 apps	 ikke	
er	kommet	for	at	blive.	Om	religiøse	dating-
apps	 blot	 er	 en	 trend	 lige	 nu,	 er	 svært	 at	
sige,	men	en	ting	er	sikkert:	religion	har	det	

																																																								
33http://www.nytimes.com/2015/03/15/style/for
-nice-jewish-guys-swipe-right.html?_r=0	

med	 at	 transformere	 sig,	 til	 selv	 de	 mest	
moderne	slags	platforme.		
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