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1  Dette tekst er blevet til som en slags grundbog for undervisningen i religionshistorie ved uddannelsen i Religionsvidenskab, Aarhus Universitet i sept. 2018. Mine kolleger har 

været hjælpsomme med at læse og kommentere manuskriptet i dets fortløbende skikkelser. Tak til Marianne Qvortrup Fibiger, Katrine Frøkjær Baunvig, Tove Tybjerg, Marianne 
Schleicher, Jørn Borup og Anders Klostergaard Petersen for gode og kritiske noter, forslag og tilskyndelser. Teksten er i øvrigt under stadig justering.  
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1. Indledning: Om evolutionær religionshistorie 

Emnet for den følgende fremstilling er religionens historie. ‘Religionen’ 
og dens historie er her taget i samme betydning som fx ‘kulturens hi-
storie’, ‘kunstens historie’, ‘handelens historie’ – dvs. det forudsættes 
ikke at der skulle være én religion (fx på et ‘dybere plan’), men at der gi-
ves et sæt af fænomener som det er meningsfuldt og praktisk at katego-
risere som ‘religiøse’. Da religiøse fænomener ikke kun hænger sammen 
‘indadtil’, i en kultur, hvor de sammenlagt udgør en bestemt religion 
(eller endog hele den pågældende kultur), men også ‘udadtil’, i forhold 
til andre kulturers lignende eller anderledes religiøse fænomener og reli-
gioner, vil det være meningsfuldt og praktisk at tale om én fælles histo-
rie. Den akademiske disciplin religionshistorie har efter min mening til 
opgave at beskrive – eller normalt mere realistisk: være med til at be-
skrive – denne historie.  

En kort, overordnet fremstilling af en sådan omfattende religionshi-
storie kan skrives på mange måder – men ingen af dem rigtigt tilfreds-
stillende. Nogle religionsforskere vil mene at religioner og religiøse fæ-
nomener er så forskellige at det vil være ufrugtbart at forestille sig én 
historie. Andre vil mene at en historie måske nok i princippet er mulig 
eller kunne være interessant. Men så vil de være uenige om fx i hvilke 
faser en sådan historie falder, hvilke fænomener der er centrale og 
hvilke der er mere perifere, eller hvilken terminologi der bør benyttes. 
Denne type diskussioner er relevante for forskningen; men forskningen 
kan også lammes af dem, som om intet kan eller tør gøres, hvis ikke 
alle er enige. Forskning udvikler sig ofte via modeludkast, der nok på 
forhånd er problematiske og kritisable, men som fungerer som nyttige 

afsæt for en fortsat diskussion. Og uden en sådan model kan der ikke 
gives en religionshistorie i betydningen ‘religionens historie’, og så be-
står ‘religionshistorie’ alene i ‘religionernes historie’ (som hvis det gav 
mening af tale om Danmarkshistorie, men ikke om verdenshistorie).  

‘Religionernes historie’ er nok normalt den faktiske betydning af or-
det ‘religionshistorie’. Men her foreslår jeg at tænke ‘religionens histo-
rie’. Det vil ske igennem en model over et antal faser i en fælles historie 
fra de tidligst kendte og frem til nutidens former for religion.  

I dette indledningskapitel vil jeg først kort redegøre for den forstå-
else af religion (‘definition’ vil være en for ambitiøs term), som jeg her 
vil gå ud fra. Dernæst vil jeg redegøre for et indbygget problem i for-
holdet imellem religionsmorfologi (tidligere kendt som ‘religionsfæno-
menologi’) og religionshistorien (som den oftest praktiseres) og for 
hvorfor en kulturevolutionær tilgang til religionshistorien kan udjævne 
dette problem. Jeg vil derefter præcisere hvad der ligger og ikke ligger i 
en evolutionær tilgang. Og endelig vil jeg kort skitsere den grundlæg-
gende historiske teori, der her bruges. 

1.1. Hvad er religion? = Hvad der vil blive forstået som religion i denne tekst 

Der findes mange forståelser af hvad religion er, eller bud på hvad ter-
men ‘religion’ bør betyde. Men her kan vi nøjes med to tydelige og ty-
deligvis forskellige – i stærkt forkortede udgaver. If. den ene forståelse 
– der nok er den mest almindelige – er religion ‘tro på’ (her i den svage 
betydning af relativ uproblematisk overbevisning om eksistensen af) en 
eller flere guddomme og dyrkelse af denne eller disse. If. den anden 
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forståelse – der er tættere på et religionsvidenskabeligt accepteret be-
greb – er religion dyrkelse af noget meget vigtigt for en gruppe af men-
nesker.  

If. den første definition er religion et kulturelt fænomen, der er ret 
let at afgrænse fra andre kulturelle fænomener. Grundformen for reli-
gion vil man finde i de tidlige højkulturer med deres templer og him-
melske guder, som rådede over sol og regn, krig og fred, sundhed og 
sygdom, belønning og straf. If. den anden definition kan der ikke fin-
des sociale grupper uden religion, for ingen gruppe kan eksistere over 
tid uden enighed om et minimum af fælles værdier – hvad der gerne 
sammenfattes med begrebet ‘det hellige’ eller bedre ‘forestillingen om 
noget helligt’.2  

Der er fordele og ulemper ved begge disse forståelser. Styrken ved 
den første er at den svarer godt til en dagligsproglig, nutidig brug af be-
grebet ‘religion’. Et problem ved den er at der er fænomener som også 
gerne intuitivt forstås som religion, men som ikke falder ind under 
denne forståelse. Mange små samfund uden statslig organisering (det 
vil hedde ‘tribale samfund’ i denne bog) har nok usædvanlige væsener 
som ånder, døde mennesker, dyr, planter, klipper, himmellegemer og 
redskaber der kan tale og handle (eller har kunnet det engang), men 
dårlig noget der kan kaldes ‘guder’ i betydningen ophøjede, personlig-
nende væsener med magt over naturen og menneskenes liv. Store ind-
flydelsesrige religioner som buddhisme, kristendom, islam og hindu-
isme er også dårlige eksempler. Ganske vist kender alle til tro på og 

                                                 
2  Den første forståelse af ‘religion’ findes klassisk udtrykt hos den britiske klassicist 

og antropolog James Georges Frazer i hans store værk The Golden Bough (‘Den 
gyldne gren’, 1. udgave 1890; i den mest kendte udgave, den forkortede (i paper-

dyrkelse af væsener der efter den her nævnte forståelse kan kaldes gu-
der, og i dén forstand er de uproblematiske religioner. Men i nogle af 
deres mest reflekterede selvforståelser, deres ‘teologier’, distancerer de 
sig fra en sådan forståelse af religion. Den første, buddhismen, behøver 
slet ingen guddomme (for guder er væsener der er en del af et livs-
kredsløb, som det gælder om at komme ud af!); den anden, kristen-
dommen, udviklede en tænkning if. hvilken Gud blev et abstrakt be-
greb, væren eller ‘det gode’, som i sagens natur ikke er en størrelse i tid 
og rum, som kan afgrænses fra andre størrelser. Den tredje, Islam, siger 
meget mere om den livsførelse, der følger af den ene guddom, ‘Gud’ 
(arabisk: Allah) end om guddommen selv. En forståelse der på forhånd 
betragter væsentlige religiøse selvforståelser som marginale og uinteres-
sante, er en meget skæv forståelse. Ganske vist er sådanne selvforståel-
ser udslag af hvad man gerne kalder for ‘elitereligiøsitet’. Men dels er 
‘elitereligion’ en del af religioner og dermed en del af religionshistorien, 
der ikke bør ignoreres; dels er elitefænomener ofte forløbere for hvad 
der senere bliver bredt accepteret.  

Styrken ved den anden forståelse er at den undgår vanskeligheden 
ved den første. I stedet for ‘guder’ som det centrale har den det meget 
vigtige for en given gruppe, ‘det hellige’. Problemet bliver så at alt hvad 
der normalt forstås som ‘kultur’, her bliver til religion. Ganske vist kan 
man med god grund mene at religion og kultur i de tidligste menneske-
lige samfund netop har været ét og det samme: menneskers moral, 
slægtskabsformer, krigsførelse, fester, kunst osv. har alt sammen været 

backversionen af “Abridged Edition” fra 1922, reprint. 1957 er det s. 65f.). Den an-
den forståelse blev formuleret af den franske sociolog Émile Durkheim i hans ho-
vedværk Les formes élémentaires de la vie religieuse (‘Det religiøse livs elementære for-
mer’, 1912). 
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forbundet med religion – dvs. en moralhistorie, en kunsthistorie osv. 
må altid begynde som en religionshistorie. Men i løbet af historien har 
der gradvis udviklet sig selvstændige værdisystemer, såsom stat, militær, 
økonomi, kunst, filosofi, moral osv., der er blevet forstået som forskel-
lige fra religion. Igennem denne proces er religion, der oprindeligt var 
mere eller mindre identisk med kultur, er blevet indsnævret til ‘kun’ at 
være religion, altså et særligt værdisystem med nogle specifikke forestil-
linger, praksisser og normsystemer, som adskiller sig fra de mange an-
dre værdisystemer.3 Sådan er det i en nutidig forståelse af religion: Det 
er en sektor i samfundet som er til stede, men som mennesker ikke 
nødvendigvis er en del af. Hvis religionshistorien begynder som iden-
tisk med en kulturhistorie, vil den slutte som en snæver institutionshi-
storie. Omvendt vil man, hvis man ville fortælle religionshistorien bag-
læns, fra nutiden og tilbage til religionens tidsligste former, se at hvad 
der i nutiden er et nogenlunde klart afgrænset fænomen religion, lang-
somt flyder mere og mere sammen med andre områder og til sidst ikke 
er til at skelne fra kultur. 

Efter min mening gør religionsvidenskaben bedst i at prøve at be-
væge sig imellem disse to forståelser. Jeg er ganske vist grundlæggende 
enig i forståelse af religion som fællesskabet om noget helligt; men jeg 
medgiver at det kan være praktisk ofte at orientere sig ud fra forestillin-
ger om noget guddommeligt. Man kan illustrere dilemmaet som en el-
lipse med to brændpunkter: 

                                                 
3  Dette mente fx den tyske sociolog Max Weber i “Zwischenbetrachtung: Theorie 

der Stufen und Richtungen religiöser Weltablehnung” (dansk: “Indskudte betragt-
ninger: Teori om religiøs verdensafvisnings stadier og retninger” i Weber 2003), ud-
givet 1920 i Weber, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Religionssoziologische Skizzen 
(‘Verdensreligionernes økonomiske etik. Religionssociologiske skitser’). 

I bogen her har jeg valgt en middelvej imellem disse to forståelser. Jeg 
vil udvide begrebet om guder til at inkludere magtfulde ikke-menneske-
lige væsener. Forestillinger og praksisser hos stammefolk der ikke har 
nogen stat eller komplekse samfundsordninger – det som nedenfor skal 
kaldes ‘animisme’ og ‘totemisme’, vil her regnes som religioner.4 Jeg vil 
regne de nævnte store religioner for religioner, fordi de rummer grund-

læggelsesfortællinger, ritualer og moralske regler, der er sat af magter el-
ler instanser uden for menneskene selv. Jeg vil også regne de bevægel-
ser fra ca. 500 før Kristus der bliver udgangspunktet for de nævnte 
store religioner, for religioner, selv om de oprindeligt var udtryk for et 
oprør og en protest imod de religionsformer der dengang var domine-
rende, og selv om man kan diskuterer hvornår fx ‘filosofi’, ‘moral, eller 
‘kunst’ egentlig bliver til selvstændige felter der ikke nødvendigvis har 
noget med religion at gøre.  

4  Mens Frazer ikke anså australske forestillinger og praksisformer som ‘religion’, men 
som ‘magi’, en forudgående og mere primitiv tilværelsesforståelse, betragtede Durk-
heim netop australske eksempler som fremragende eksempler på ‘religion’. På dette 
punkt er det altså Durkheim, som jeg her følger. 

guddom 
(Frazer-definition) 

helligt 
(Durkheim-definition) 
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1.2. Religionshistorie og/eller religionsfænomenologi (= religionsmorfologi)? 

I religionsvidenskaben skelnes der gerne imellem religionshistorie og 
religionsfænomenologi. Religionshistorien tager sig af de historiske reli-
gioner i alle deres udtryk. Religionsfænomenologien fokuserer i første 
omgang på genkommende træk på tværs af alle religioner, uafhængigt 
af tid og sted og kulturel kontekst i øvrigt. En bestemt religion har fx 
sine myter, helligsteder, ritualer og religiøse specialister, der kan have 
forandret sig igennem tiden. Det er religionshistoriens opgave at be-
skrive dem. Men myter, helligsteder osv. forekommer i mange eller alle 
religioner, og forudsætningen for at vi kan beskrive myter og helligste-
der i en bestemt religion er, at vi har almene begreber om disse fæno-
mener. 

Da forståelse af en bestemt historisk religion normalt forudsætter 
specialiserede kundskaber om sprog, geografi. økonomisk, politisk og 
social historie og indsigter i mange andre områder, fx arkæologi eller 
skrift og teksthistorie, er der i religionshistorien en indbygget tendens 
til at den enkelte forsker fokuserer på denne nødvendige specialviden – 
med en nærliggende risiko for at ligheder til andre religioner enten 
glemmes eller undervurderes som overfladiske og ubetydelige tilfældig-
heder. Ofte er hvert enkelt religionshistorisk felt desuden så omfat-
tende at den enkelte forsker må specialisere sig i fx bestemte perioder 
eller bestemte geografiske forekomster, med risiko for endda at overse 
sammenhængen med den religion som de særlige felter er del af. I 
denne forståelse af religionshistorie ligger der en indbygget tendens til 

                                                 
5  Som forbindes med berømte filosoffer som Edmund Husserl, Martin Heidegger, 

Maurice Merleau-Ponty og Paul Ricœur. 

at den fragmenteres ud i en mangfoldighed af selvstændige ekspertise-
felter uden indre sammenhæng. 

Dette kunne i princippet modgås af en anden disciplin, der traditio-
nelt er blevet kaldt ‘religionsfænomenologi’. Meningen med ‘fænome-
nologi’ har været at betegne dens genstandsområde som det der umid-
delbart foreligger for iagttagelse. Man ‘ser’ ikke en religion som islam 
eller buddhisme; man ‘ser’ bestemte ‘fænomener’ – bygninger, ritualer, 
fortællinger, regler – som hører til islam eller buddhisme. For at kunne 
tale om, og undersøge, disse ‘fænomener’ for sig, var det praktisk med 
en særlig disciplin af religionsvidenskaben, altså ‘religionsfænomenolo-
gien’. Men betegnelsen har været problematisk, fordi den inviterer til at 
tro, at den skulle være en gren af den betydningsfulde filosofiske 
strømning ‘fænomenologien’,5 hvad den i praksis ikke er. For at undgå 
den misforståelse, skal der derfor bruges et andet begreb i det følgende, 
‘religionsmorfologi’, dvs. den del af religionsvidenskaben som fokuse-
rer på de grundlæggende elementer som indgår i religioner, netop religi-
øse bygninger, fortællinger, regler, osv.. 

Religionsmorfologien er ofte blevet set som den gren af religionsvi-
denskaben som kunne binde de religionshistoriske områder sammen. 
Den indbyggede tendens til ‘centrifugalitet’ i religionshistorien – af stu-
diet af kristendom, af hinduisme, af australske indfødte religioner osv., 
eller af middelalderkristendom, tidlig hinduisme, særlige australske 
stammer osv. – har haft en modvægt i religionsmorfologiens ‘centripe-
talitet’ (‘bevægelse i retning af et centrum’). Religionsmorfologien har 
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været set som en art tyngdefelt der var kraftigt nok til at holde de religi-
onshistoriske delområder fra at forlade religionsvidenskaben og blive 
trukket ind af andre tyngdefelter: arkæologiske, filologiske, regionale hi-
storier osv. Uanset alle mulige forskelle imellem de mange religioner 
havde de alle myter (eller andre grundlæggelsesfortællinger), forestil-
lingsuniverser med usædvanlige aktører (som fx ånder, døde, gud-
domme, dæmoner), ritualer af forskellig slags (såsom ofringer og initia-
tioner), hellige steder (som templer, kirker, moskeer), personer med 
særlige religiøse evner og kompetencer (såkaldte ‘religiøse specialister’ 
som fx profeter eller præster). 

Men hvis der er en indbygget ‘centrifugal’ tendens i religionshisto-
rien til at fokusere på særlige områder og konkrete fænomener og un-
dervurdere ligheder med og sammenhænge til andre religioner – altså at 
opgive at være en samlende religionshistorie og splitte sig op i et uover-
skueligt antal regionale ‘religionsstudier’ – , er der omvendt en ‘centri-
petal’ indbygget tendens i religiøsmorfologien til at udviske eller under-
vurdere vigtige systematiske forskelle imellem religionerne. Morfologi-
ske kategorier som ‘myte’, ‘religiøs specialist’, ‘helligsted’ lægger ikke op 
til at skelne imellem rene fiktioner om guder og halvt legendariske, 
halvt historiske fortællinger om religionsgrundlæggere, imellem præster 
og lærere, imellem templer og moskeer. Et problem her er imidlertid at 
religionsgrundlæggerfortællinger, lærere og moskeer historisk er kom-
met til som eksplicitte alternativer til myter, præster og templer. Hvad 
der altså i de enkelte religioner er helt afgørende og dramatiske for-
skelle, risikerer i religionsmorfologien at blive reduceret til overfladiske 
forskelle, fordi alle religioner ‘jo’ har grundlæggende fortællinger, religi-
øse specialister og særlige steder for religiøs aktivitet.  

Kort sagt: Mens religionshistorien har en tendens til at overbetone 
forskelle og underbetone ligheder, har religionsmorfologien omvendt 
en tendens til at overbetone ligheder og underbetone forskelle. Inden 
for en overordnet religionshistorie kan de i princippet tænkes at afba-
lancere hinanden, så der rammes et fornuftigt forhold imellem det 
samme og det forskellige. Men i lang tid har der (efter min mening) væ-
ret en ubalance. De religionshistoriske områder har specialiseret sig og 
overladt til religionsfænomenologen at udgøre det i egentlig forstand 
religionsvidenskabelige bidrag til forståelse af religion og religioner. 
Men en ligevægt kan genoprettes ved at forstå religionshistorie ikke 
kun som et samlebegreb for religionernes individuelle historier, men 
også som et begreb om religionens fælles, sammenhængende historie. 
Det er hvad der skal forsøges i denne lille bog, og det gøres igennem et 
begreb om en evolutionær religionshistorie. Jeg forestiller mig at denne 

evolutionær religionshistorie 

religionsmorfologi regionale religionshistorier 

centripetalitet: overbe-
toning af ligheder 

centrifugalitet: overbe-
toning af forskelle 
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kan være et medieringspunkt imellem religionsmorfologien og de regio-
nale religionshistorier. Den er historisk nok til at skærpe opmærksom-
heden over for afgørende forskelle; og den er almen nok til at se religi-
onernes som dele af et fælles felt. 

1.3. Religiøs evolution 

‘Evolution’ og ‘evolutionær’ er begreber der kan bruges i flere betyd-
ninger, mere eller mindre strikt defineret.6 I denne tekst vil jeg med 
‘evolution’ forstå en historie, altså et forløb i tid, hvor én størrelse – her 
‘religion’ – undergår dramatiske forandringer, således at der opstår nye 
og anderledes former for religion. Hver forandring sker på grundlag af 
allerede eksisterende former, hvoraf nogle elementer transformeres el-
ler får en ny plads og ny funktion i den nye form eller helt udelades. 
‘Evolution’ her er altså forstået som kontinuerlig forandring i tid, hvor 
nye former kommer til som forandring af det der var i forvejen. Som i 
al evolution er det et stadigt problem, hvornår der kan tales om noget 
afgørende ‘nyt’ og ikke blot om en ikke-afgørende ændring af noget be-
stående; men dette problem er af logisk art og har ikke specielt med 
evolution generelt, endsige med religionshistorisk evolution, at gøre.7 
Man kan kun til en vis grad bruge religiøse udsagn til at afgøre hvornår 
der er tale om en kvalitativ forandring. Der findes mange eksempler på 

                                                 
6  Det vil ofte være kontroversielt hvordan ‘evolution’ skal forstås. I Den Store Dan-

ske Encyklopædi defineres begrebet fredsommeligt og bredt som “udvikling, lang-
som og gradvis ændring af ting eller tilstande; i biologien den udviklingsproces 
uden ende eller mål, som har skabt mangfoldigheden af alt levende gennem mere 
eller mindre gradvise forandringer.” Det ligger altså ikke i begrebet at det nødven-
digvis er i darwinistisk, hhv. neo-darwinistisk, forstand. Og ‘langsom og gradvis’ 
skal tages med et gran salt, også i biologien. I engelsk Wikipedia er der flg. defini-
tion: “Evolution is change in the heritable characteristics of biological populations 

at en religion kan betone et brud med en anden, tidligere eksisterende 
religiøs tilstand. Men der kan også i en religion være en interesse i at 
forstå en religiøs tilstand som en fortsættelse af noget allerede eksiste-
rende, selv om der fra et forskningssynspunkt måtte være tale om store 
og afgørende forskelle. Alt dette betyder at forståelsen af hvad der er 
kontinuitet og hvad der er brud, kun er praktisk bestemt. Hvornår det 
giver videnskabelig mening at tale om et kvalitativt brud, og hvornår 
det er bedre at tale om reel kontinuitet, bestemmes af hvilke træk man 
ønsker at fremhæve. Det siger sig selv at diskussioner af denne type 
tenderer til det uafsluttelige. Men bliver man stående ved diskussionen, 
mister man muligheden for at give et bud på en tidslig ordning af religi-
onerne. Dermed falder man tilbage til ubalancen imellem en religions-
morfologi som tenderer til at udviske forskelle og kun se ubestemt ‘reli-
gion’, og en religionshistorie som tenderer til at udviske ligheder og kun 
se særlige religioner, særlige og isolerede kulturer. 

Imidlertid: En faktor der har været medvirkende til at religionshisto-
rien har tenderet til at isolere sig som selvstændige vidensfelter (og der-
med har overladt det til religionsmorfologien at definere den egentlige 
religionsvidenskab), har været en ret markant fjendtlighed over for al 
kulturevolutionær teori. Evolutionære argumenter har været betragtet 
som en ideologisk konstruktion der tjente til at fremhæve den vestlige 

over successive generations”. Denne biologiske forståelse kan i udgangspunktet 
også gælde for kulturelle fænomener, fx religioner, hvis man forstår disses om en 
slags populationer. 

7  Man kan sammenligne med diskussionen af om fugle er en selvstændig biologisk 
klasse eller, som den videnskabelige konsensus nu siger, om de tilhører klassen 
theropode dinosaurer. 
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kultur og politik, og evt. dens dominerende religion, kristendommen på 
bekostning af alle andre, som blev placeret som tidligere og nu i prin-
cippet forældede former.  

Denne holdning er ikke ny; tværtimod går den tilbage til begyndelen 
af 1900-tallet. En af argumenterne imod kom fra reaktionerne på 1. 
verdenskrig. Verdenskrigene viste nu at det ikke kun var i videnskabelig 
indsigt og teknisk formåen, at den vestlige verden kunne siges at være 
resten af verden overlegen, men også i evne og vilje til grusomhed og 
blodbad i astronomisk skala. Evolutionisterne fra 1800-tallet og indtil 
1914 havde naivt antaget at videnskabelig-teknisk indsigt og moralsk 
niveau var én og samme sag. Slagmarkerne i 1. verdenskrig viste at intet 
kunne være længere fra sandheden. Andre ikke-vestlige kulturer og an-
dre religioner og deres etikker og æstetikker – alt det der var ‘forældet’ 
if. de tidlige evolutionister – blev nu relevante som inspiration og som 
alternativer til en vestlig overlegenhedsfølelse der havde spillet fallit. 
Religionsvidenskaben (og antropologien) blev domineret af en anti-
evolutionær stemning.8 

1.4. Begrebet om kulturel evolution: fordele og risici 

Der er imidlertid mindst to problemer med den principielle afvisning af 
evolutionær teori. For det første afskærer man sig så fra en tænkning 
der ellers er dominerende, og uproblematisk, i nutiden. Biologisk evo-
lution er almindelig anerkendt. Evolution er en helt accepteret forstå-
else af alle kulturelle og sociale fænomener (samfundenes styreformer, 

                                                 
8  Denne stemning kan fx ses udtrykt i artiklen om ‘evolutionisme’ i Den Store Danske 

Encyklopædi. Artiklen ‘evolution’ i Gyldendals religionsleksikon Religion/Livsanskuelse (3. 
udg. 1998) slutter med ‘fascistiske raceteorier’. 

informationsformer, økonomiske teknikker, transport og handel, sek-
suel etik osv. – og ikke mindst videnskaberne selv!). Det kan virke un-
derligt at religion skulle være det omtrent eneste der ikke er undergået 
evolution. For det andet fastholder det religionshistorien i de selvstæn-
dige, specialiserede felter og den skæve balance til religionsmorfologien. 
Derfor anlægges der her et evolutionært syn på religionens historie. 
Men så vil det også være vigtigt at understrege hvad der ikke ligger i det 
begreb om evolution der her anlægges.  

Med evolution menes som sagt en kontinuerlig historie hvor nye 
former udvikles i et dobbelt forhold af kontinuitet og brud. Alle foran-
dringer sker ved transformationer af noget allerede eksisterende. Men 
undertiden er de indtrufne forandringer af en sådan art at de – intende-
ret eller uintenderet – fortrænger de tidligere former som de kommer 
fra. Der ligger nu ikke i begrebet om evolution at nyere former i sig 
selv skulle være hverken ‘bedre’ eller ‘ringere’ end tidligere former. For 
en evolutionær betragtning vil ‘god’ sige ‘overlevelsesdygtig’. En ‘god 
religion’ er dermed en religion der eksisterer i lang tid, en ‘dårlig reli-
gion’ er en religion med kun kort levetid. ‘God’ og ‘dårlig’ er her rent 
funktionelle begreber; de har intet at gøre med fx moralske eller æsteti-
ske kriterier. Fx vil mesopotamisk religion her være en ‘god religion’, 
for den kan siges at have eksisteret kontinuerligt i imellem to og tre tu-
sind år. Om fx en senere tilkommen religion som scientology er en god 
eller dårlig religion, kan ud fra dette synspunkt kun afgøres af historien. 
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Samtidig er det et oplagt emne for religionshistorien at overveje 
hvorfor nogle religioner overlever og andre uddør. ‘Overleve’ vil her 
sige at kopiere sig selv til næste generation, for religioner, som alt andet 
der er i en eller anden forstand ‘levende’ (fra biologiske former til kul-
turer og sprog), er altid kun en generation fra at uddø.9 Mesopotamisk 
religion var succesfuld mht. at ‘kopiere sig’ – dvs. at videregive viden 
om og interesse for de bestemte guddomme, helligsteder, ritualer, for-
tællinger, som indgik i mesopotamisk religion. Og dog forsvandt denne 
religion engang i de første århundreder af vor tidsregning. Og så allige-
vel, jf. ovenfor om overgange fra én tilstand til en anden: Det er måske 
umuligt at tale om at en religion helt forsvinder, for meget af det der 
kendes fra israelitisk religion, jødedom og islam, kommer fra mesopo-
tamisk religion. Så en anden måde at se på sagen er at sige at mesopota-
misk religion, eller dele af den, indgår i de senere religioner, og at den i 
denne forstand aldrig uddøde helt. Alligevel: Som en selvberoende reli-
gion og kultur med sine egne sprog (sumerisk, akkadisk), sit eget skrift-
system (kileskrift), sine egne guder (Marduk, Ishtar, Nergal …), sine 
egne fortællinger (fx Gilgamesh-epet), sine egne templer (fx Esagila-
templet i Babylon) og sine egne store byer (fx selve Babylon) sank me-
sopotamisk religion i grus – dvs. den blev ikke i stand til at give sig selv 
videre til en kommende generation. Hvorfor? Der er mindst to nærlig-
gende forklaringer. Dels var den i så høj grad vævet sammen med en 
bestemt kultur og samfundsform, at når denne forsvandt, måtte religio-
nen forsvinde med den (hvis ikke man vil foretrække at sige at religio-
nen og kulturen i dette tilfælde var ét og det samme). Dels kunne den 

                                                 
9  Jeg trækker her på principper i systemteori, som de er formuleret af den amerikan-

ske antropolog Roy A. Rappaport (1979, 145-147), 

ikke stille noget op med eller over for helt nye og radikalt anderledes 
religiøse strømninger – dvs. den kunne hverken tage ved lære af dem 
og i en eller anden forstand integrere dem eller bekæmpe dem og holde 
dem nede. I bogen her vil dette religiøst nye være ‘det aksiale’ (jf. kap. 
4). Men, som det vil fremgå, måtte de nye religioner, der udkonkurre-
rede de gamle religioner, også kunne dække de funktioner og opfylde 
de menneskelige behov, som de gamle religioner havde kunnet (se kap. 
5). Dette forklarer delvis hvordan elementer fra ellers døde religioner 
fortsat havde stor livskraft. 

Men uanset om netop disse forklaringer på netop mesopotamisk re-
ligions forsvinden er plausible eller ej, vil emnet ‘religionernes død’ 
være centralt for religionshistorien. Der kan tænkes forskellige typer 
forklaringer. I nogle tilfælde er der givetvis tale om en voldelig bekæm-
pelse af én form for religion til fordel for en anden; en bestemt magt-
fuld befolkningsgruppe invaderer et territorium og gennemtvinger et 
religionsskifte. Et eksempel er spaniernes erobringer af Mexico og Peru 
i 1500-tallet. I andre tilfælde er der snarere tale om at en eksisterende 
religion mister opbakning og relevans for de mennesker der skulle have 
holdt den i live. Det er formentlig tilfældet for mesopotamisk religion; 
et andet eksempel kan være udskiftningen i senantikkens Gallien (nu-
værende Frankrig) af den gallo-romerske tempelreligion med kristen-
dommen. Men i begge tilfælde, både aztekernes, mayaernes og inkaer-
nes religioners voldelige undergang og de mesopotamiske og gallo-ro-
merske religioners mere fredelige hendøen, er der ganske meget der 
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mere eller mindre skjult eller ubevidst fortsættes, optages eller genopta-
ges i efterfølgerreligionerne.  

Der ligger heller ikke i begrebet om evolution at noget tidligere nød-
vendigvis bliver udkonkurreret eller udslettet af noget senere. Lige som 
der er i biologien er en samtidighed af tidligere og senere, mindre og 
mere udviklede former, således også i kulturel evolution. Kulturer, her-
under religioner, er leveformer for grupper. Nye former kommer til, 
som normalt dominerer og marginaliserer de tidligere former. Men 
marginaliserede former kan få nyt liv i senere former, i en skikkelse der 
bevarer i det mindste nogle af de tidligere formers træk. Shamanisme 
og trommedans hører til de tidligste religiøse former. De har fået ny re-
levans i nutiden for nogle mennesker, på trods af lægekunst og synthe-
zisers, og ikke altid kun som isolerede fænomener, men sammen med 
helt nutidige. Når den tidlige kristendom etablerer sig via et netværk af 
små, tætte grupper, gribes der tilbage til meget tidlige former for reli-
gion, forud for dannelsen af oldtidens store og imponerende tempelre-
ligioner. Og når guder eller helgener myldrer frem i middelalderens 
buddhisme og kristendom, på trods af det grundlæggende budskab i 
dem begge er at foragte verden og koncentrere sig om en ultimativ for-
løsning i det hinsides, er det en vigtig del af tempelreligionen der er be-
varet eller som spontant gendannes. Som protestantisk (og altså princi-
pielt protesterende) kirke har den danske kirke traditionelt ønsket at 
modstå fristelser for tilbagefald til tilstanden før reformationen; det har 
været, og er stadig væk, meget vigtigt at den ikke var eller er romersk-

                                                 
10 Denne forståelse af evolution har jeg fra den tyske filosof Peter Sloterdijk (2004, p. 
77). 

katolsk. Ikke desto mindre har den ikke kun udviklet sig frem til histo-
risk set radikalt nye og hidtil usete former såsom kvindelige præster og 
accept af homoseksualitet; men den flirter også, lidt, med gamle og i te-
orien helt forladte og ‘katolske’ fænomener som pilgrimsvandring, pro-
cessioner og ikke-verbaliseret stemningsreligiøsitet. Kort sagt: Evolu-
tion bør forstås ikke primært som af-vikling, men som ud-vikling i be-
tydningen ud-foldelse.10 

Der ligger heller ikke at udvikling er tvingende nødvendig, i hvert 
fald på kortere sigt. Fx er det uproblematisk i den danske folkekirke at 
bruge moderne lydteknik, så præsten taler i en mikrofon; men præstens 
sorte dragt med pibekrave stammer fra 1500-tallet (hvor den ikke var 
specielt præstelig) og er ikke blevet ændret siden da (bortset fra at de 
usynlige stivere nu er af plastic, ikke af hvalben). Hvad der kan gælde 
en detalje, kan også gælde et helt samfund. De amerikanske Amish-
samfund fastholder ikke kun en særlig form for protestantisk kristen-
dom, men (mere eller mindre, der er lokale forskelle) en hel kultur som 
den var i første halvdel af 1800-tallet og som ikke vil anerkende indu-
strielle teknikker som biler eller brug af en offentlig elektricitetsforsy-
ning. 

En given udvikling kan også ønske at gå imod strømmen og vende 
tilbage til tidligere stadier. Et eksempel er den kristne reformation i 
1500-tallet, hvis program var at genskabe en kristendomsform der var 
ældre og mere oprindelig end det, den romersk-katolske kirke og dens 
pavedømme med dens meget brogede forestillingsverden og dens 
stærkt udbyggede, og stærkt autoritære, hierarki havde udviklet sig til. I 
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første halvdel af 1800-tallet kritiserede Grundtvig reformationen for 
ikke at være gået langt nok tilbage i tid; den burde være gået tilbage til 
før Ny Testamente blev skrevet! Reformationen vendte if. denne kritik 
ikke tilbage til en oprindelig kristendom. For ganske vist undergik lære-
bygning, tekstkorpus og sociale roller en stærk reduktion; men denne 
nye version af kristendom var kun overlevelsesduelig fordi den blev 
støttet af territoriale stater eller selvstændige byer, og i tæt alliance med 
universiteterne. Martin Luther havde ganske vist været munk. Men han 
var frem for alt universitetsprofessor på et kongeligt understøttet uni-
versitet. Erfaringen siger at bevægelser tilbage ofte (eller altid) bliver 
bevægelser rundt i en spiral: Det gamle kan godt komme tilbage, men 
på så nye betingelser og i så nye former, at resultatet alligevel hverken 
er det der reageres imod, eller det man tilstræber at vende tilbage til, 
men noget tredje og uforudset. 

En sidste præcisering: Evolution er normalt forbundet med uddiffe-
rentiering. Simple eller enkle fænomener bliver splittet op i mere speciali-
serede og mere komplekse. Alle pungdyr i Australien nedstammer fra 
ét og samme forhistoriske pungdyr; nogle få af de før-statslige sam-
funds landsbyer blev til de tidlige højkulturers egentlige byer (jf. kap. 3 
om arkaisk religion) med arbejdsdeling, en proces der kun fortsætter i 
stadigt stigende tempo i nutiden. Men religion kan siges at undergå en 
modsat udvikling, i særlig grad fra middelalderen og frem til nutiden. 
Nutidig religion fremstår som sagt som et særligt socialt felt ved siden 

                                                 
11 Grundteksten er Bellahs artikel “Religious Evolution”, fra 1964. I en stor bog fra 
2011, Religion in Human Evolution. From the Paleolithic to the Axial Age, beskrev Bellah 
religiøs udvikling op til og med mindten af 1. årt. f.Kr. En dansk introduktion: 

af en mængde andre felter, fx kunst, musik, filosofi, etik, økonomi, fa-
milie- og seksualmoral osv., som tidligere var religionens domæne. Reli-
gion i sin seneste udvikling er altså ikke differentieret, men af-differen-
tieret. Men denne af-differentiering er ikke en slags evolutionær tilbage-
venden fra det komplekse til det simple. I stedet består uddifferentie-
ringen i at religion er blevet skilt ud som et særligt differentieret felt ved 
siden af en lang række andre ligeledes uddifferentierede felter. 

1.5. Religionshistoriens fem faser 

I den følgende historiske oversigt vil jeg følge religionens udvikling 
igennem fem stadier og med eksempler fra et udvalg af religioner. Det 
drejer sig altså ikke om de enkelte religioners historier, men om ‘religio-
nens’ historie – religion forstået som et generelt felt med så tilpas me-
gen selvstændighed at det giver mening at tale om den (først da kan 
den også have en historie). Teorien bag er formuleret af den amerikan-
ske religionssociolog Robert N. Bellah.11 Den antager at grundlæggende 
forskelle i religionsformer hænger sammen med grundlæggende politi-
ske, økonomiske og sociale forskelle. Meningen er ikke at religion 
skulle ‘afspejle’ sociale forhold, men at bestemte sociale forhold sætter 
nogle rammer for hvad der er religiøst muligt og relevant, og at religi-
øse forhold omvendt giver legitimation, mening og inspiration til social 
organisering. Fx gav det for mennesker der levede i relativt komplekse 
samfund med mange forskellige mennesker, som i de tidlige højkulturer 

Lundager Jensen 2011. 2013. Litteraturen er omfattende, heriblandt Turner et al., 
2018. Sagen diskuteres også i mange bidrag i Religionsvidenskabeligt Tidsskrift. 
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der først opstod ca. 3000 f.Kr. i den Nære Orient, god mening at fore-
stille sig at guderne udgjorde en hierarkisk orden med en konge over 
dem alle; for sådan var deres sociale virkelighed også. Derimod havde 
det været mindre nærliggende for jægere og samlere, der levede i små 
og ofte spredte grupper, og som bevægede sig igennem et landskab for 
at finde føde; her var det mere nærliggende at forestille sig magtvæse-
ner som lokale og konkrete skikkelser i en åben og mere kaotisk mang-
foldighed. 

Bellah foreslog at man kunne skelne imellem fem store faser i religi-
onens historie. Den første fase var den ‘tribale’, hvormed han mente re-
ligion i mindre, spredte grupper eller små samfund uden stat; her var 
religion og samfund i praksis et og det samme. Økonomien var her helt 
bestemt af jagt, indsamling og evt. et rudimentært agerbrug (dyrkelse af 
planter i haver, ikke på marker og uden brug af husdyrs trækkraft). Den 
anden fase var den ‘arkaiske’, bestemt af de tidligste statsdannelser i 
navnlig den Nære Orient, Kina, Indien og Mellem- og Sydamerika. Re-
ligion blev her specialiseret som en særlig dimension af samfundet, hvis 
politiske og sociale ordninger den legitimerede. Den tredje fase var den 
‘historiske’, hvormed menes de religioner der blev dannet fra og med 
midten af det 1. årt. f.Kr., og som stadig er dominerende i nutiden, dvs. 
de store indiske og kinesiske religioner (inkl. tanke- og moralsystemer) 
som buddhisme, hinduisme, daoisme og kongfuzianisme, og de store 
vestlige religioner: jødedom, kristendom og islam. I modsætning til de 
arkaiske religioner der var nøje knyttet til den stat, de eksisterede i, var 
og er verdensreligionerne relativt selvstændige i forhold til stater; de 
kan støtte op om stater, men de kan også vende sig imod dem og dele-
gitimere dem. Den fjerde fase var den kristne reformation, hvor en religion 

(nordeuropæisk kristendom) blev underlagt staterne som relativt selv-
stændige sociale systemer, men også som systemer der i egen selvfor-
ståelse burde have religiøst monopol i den stat, hvor de var (bestemte 
lande eller byer), og som kunne gennemføre streng kontrol med de lo-
kale befolkningernes forestillinger og moralske normer. Den femte og 
sidste fase var moderne religion, hvor de enkelte religioner har måttet ind-
rette sig på at eksistere fredsommeligt side om side med hinanden og 
med ikke-religiøse alternativer, som foreninger inden for rammerne af 
en relativt tolerant stat der dog griber ind over for tendenser til over-
dreven intolerance inden for den enkelte religion eller voldelige kon-
flikter imellem religionerne. 

Det er ikke svært at kritisere et sådant skema. Et oplagt problem er 
overgange fra én fase til den næste: Hvornår begynder eller ophører en 
fase? Hvornår er noget blevet til noget andet? Fx vil spørgsmålet om 
overgang fra tribal til arkaisk religion afhænge af hvilke kriterier man 
går ud fra. Hvis man som Bellah vælger statsdannelse, får man ét svar. 
Hvis man vælger religiøse indholdsmæssige kriterier som fx en klar fo-
restilling om guder som noget kvalitativt andet end ånder, dyr med 
usædvanlige evner eller døde mennesker, får man formentligt et andet 
svar. Det kan således ofte være praktisk at skelne en særlig ‘agerbrugs-’, 
‘høvdingedømme-’ eller ‘pastoral-religion’ (‘pastoral: vdr. kvæghold, 
husdyrnomader) som en overgangsfase fra tribal til arkaisk religion. Til-
svarende er overgangen fra arkaisk til historisk religion, eller fra refor-
mationstiden religion til moderne religion åben for diskussion. 

Lige som man kan forestille sig et skema med flere faser, kan man 
forestille sig ét med færre, alt efter kriterierne. Fx har tribale og arkaiske 
religioner vigtige træk til fælles til forskel fra de historiske, og man kan 
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så definere et begreb om ‘tidlige’ eller ‘før-historiske’ religioner (eller 
‘præ- og proto-aksiale’ (jf. senere) – hvis man altså ikke glemmer at ‘før’ 
her ikke betyder at det tidligere eller ældre ikke længere skulle findes el-
ler ikke længere skule give mening. Men som sagt ovenfor stiller den 
slags spørgsmål sig altid og nødvendigvis ved beskrivelsen af evolutio-
nære processer. Og de ændrer ikke ved det forhold at der er tydelige 
forskelle imellem eksemplariske udgaver af religion i de enkelte faser. 

Dette skema er en afgørende inspiration for den følgende religions-
historiske oversigt. Men det er ændret på flere måder. For det første har 
jeg her spaltet Bellahs kategori ‘historiske religion’ spaltet i to, hhv. ‘ak-
sial’ religion, hhv. ‘aksialitet’ eller ‘det aksiale’ (efter begrebet ‘aksetiden’) 
og ‘verdensreligioner’ (eller ‘totalreligioner’). Grunden hertil er dels at 
‘det aksiale’ (som det skal ses) udgør et så dybtliggende snit i religionshi-
storien at det bør have en selvstændig fremstilling, dels at de efterføl-
gende store religioner nok er funderet på principper fra det aksiale, men 
at de også overtager eller gendanner vigtige træk fra arkaisk religion. For 
det andet vil den kristne reformation her ikke betragtes som en særlig 
fase, men som noget der indgår i fasen ‘verdensreligionerne’. Reforma-
tionen har uden tvivl været et afgørende led i en udvikling der har ført 
frem til nutidens religion. Men den hører alligevel mere hjemme i en 
fortidig end i en nutidig religionsfase (uanset eksisterende kirkesamfunds 
lederes egne meninger om den sag). Endelig er Bellahs kategori ‘mo-
derne religion’ blevet omdøbt til ‘nutidsreligion’. Begrebet ‘moderne’ har 
fået en betydningsnuance i retning af en oplysnings-optimistisk overbe-
visning om at fremtiden – i kraft af videnskab og teknik – vil være mere 

                                                 
12 Her særligt Sloterdijk 2009; engelsk oversættelse 2013. Dansk introduktion: 

Lundager Jensen 2013. 

sand, retfærdig og lykkelig end nutiden. Men i denne forstand er nutiden 
ikke længere rigtigt moderne. 

Ud over Robert Bellah er det følgende inspireret af andre humanisti-
ske og samfundsvidenskabelige teoridannelser. Ud over en religionsfor-
ståelse der bygger på Émile Durkheims, Max Webers og Roy A. Rappa-
ports grundantagelser skal nævnes dels den tyske filosof Peter Sloter-
dijks forståelse og beskrivelse af fænomenet askese,12 dels, og navnlig, 
den franske antropolog Philippe Descolas definition af fire grundlæg-
gende forskellige virkelighedsopfattelser (‘ontologier’) i forskelige kul-
turtyper: animisme, totemisme, analogisme og naturalisme.13 

13 Descola 2005, engelsk oversættelse 2013. Dansk introduktion: Lundager Jensen 
2016. 
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2. Tribale religioner 

Med betegnelsen ‘tribal religion’, ‘stamme-religion’, menes religion hos 
mennesker der lever sammen i ‘stammer’, dvs. løse grupper uden en 
klar og permanent ledelse. Betegnelsen er ikke helt heldig, for ‘stamme’ 
kan også betyde en slags forsvarsforbund, mindre centraliseret end en 
stat, men mere omfattende end et landsbyfællesskab. Men her skal der 
med ‘stamme’ forstås en form for selvberoende samfund med et lille 
antal medlemmer der ikke er del af en stat. Selv om der har eksisteret et 
utal af sådanne ikke-statslige samfund på alle steder og under alle tæn-
kelige klimatiske og økologiske vilkår, giver det formentlig mening at 
tale om nogle fælles træk i deres religion ‒ også selv om det særlige 
ikke mindst består i det som man ikke finder her, men som kommer til 
senere i religionernes historie (og som i dén forstand kan siges ‘endnu 
ikke’ at være til stede). Sagen kompliceres dog af at det vil være fornuf-
tigt at regne med hele to særlige, men ganske forskellige, ‘ontologier’, 
altså grundlæggende virkelighedsopfattelser, hhv. ‘animisme’ og ‘totem-
isme’. Disse får derfor hvert sit afsnit her. 

2.1. Animisme 

Man kan se en lang række af de træk der er typiske for tribal religion, i 
en velkendt amerikansk indianermyte. Myten forekommer i mange ud-
gaver i Syd- og Nordamerika; men her tager jeg en version fra de så-
kaldte ‘Thompson-indianere’ (navnet kommer fra Thompson River i 

                                                 
14 Myten er fra Stith Thompson, Tales of the North American Indians, Indiana University 

Press 1926/1966, 169-173. Denne kultur eksisterer endnu under sit egentlige navn 
Nlaka'pamux. 

British Columbia i Canada).14 De var jægere, fiskere og samlere, som le-
vede i løst forbundne grupper uden en fælles ledelse, uden arbejdsde-
ling og uden særlig religiøse institutioner eller funktioner, altså uden 
permanente helligsteder, præsteskaber eller særlige religiøse doktriner.  

Der var engang en mand – helten i fortællingen – der var på jagt i 
bjergene, da han mødte en fremmed, ung kvinde. Hun inviterede ham 
hjem til sit eget folk, hjortefolket, der boede i et stort underjordisk hus. 
Her var en mængde folk der dansede og festede. Hjemme hos sig selv 
havde hjortene menneskeskikkelse; men når de forlod deres bolig, ville 
de se ud som hjorte; kvinden her havde så gjort en undtagelse da hun 
mødte jægeren. Helten var ganske vist gift i forvejen og havde også en 
søn. Men han lod sig alligevel overtale til at danne par med den venlige 
hjortekvinde, og han levede et stykke tid hos sin nye familie. Her fik 
han indsigt i hvordan det egentlig forholdt sig med de hjorte som han 
nedlagde, og som han nu delvis var blevet en del af. Hjorte er på alle 
måder lige som mennesker med den ene undtagelse, at de kan iføre sig 
en hjortekro som en slags tøj, og så lever de som hjorte. Disse hjorte-
kostumer bestemmer fx deres sexliv. I modsætning til menneskene har 
de en parringssæson, hvor parringen sker uden hensyn til ægteskaber; 
og ens succes som handyr afhænger af styrken af den hjortekrop man 
er iført (som helten smerteligt må erfare). Når hjorte er inde i deres 
hjortekrop, spiser de græs og blade; men når de har forladt den, lever 
de af de samme ting som mennesker, bl.a. af hjortekød, som de får ved 
at skyde hinanden når de er i hjortekostume. Det kan de gøre, fordi det 
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kun er den ydre krop, der dør, ikke mennesket inden i, og fordi krop-
pen kan gendannes. De spiser altså ikke hinandens menneskeskikkelser, 
men kun de ydre hjortekroppe. Og de kan gendannes hvis knoglerne 
samles sammen og bortskaffes med omtanke. Menneskene kan også få 
glæde af det. For hjortene lader sig gerne skyde, dvs. afgiver deres 
kroppe til mennesker. Men kun på den betingelse at menneskene om-
gås kroppen med respekt. Hvis en jæger eller hans familie sjusker med 
knoglerne fra byttet, vil hjortene ikke længere lade sig skyde, og så må 
han og hans familie sulte. – Alt dette fik helten altså at vide. Senere be-
søgte han med sin nye hjortekone sit gamle sted og familie og oplærte 
sin menneskesøn i reglerne for jagten på hjorte, før han endegyldigt 
vendte tilbage til sit nye hjem og forsvandt ud af menneskeverdenen. 
Men hans menneskesøn kunne forklare disse vigtige sager til sine med-
mennesker. 

Denne fortælling kan betragtes som en myte, dvs. en fortælling om 
begivenheder i tidernes morgen, hvor mange ting var anderledes end de 
nu er; den involverer andet-end-menneskelige magt-væsener; den for-
klarer grundlæggende vilkår ved verden; og så munder den ud i en be-
læring om hvordan mennesker i fremtiden, i deres egen interesse, bør 
handle. Fortællingen indeholder fænomener som man kan betegne som 
mirakuløse, fantastiske. Der er mere i verden end øjet kan se: Hjorte er 
ikke kun hjorte, for de er også mennesker. Der er forskel på det ydre 
og det indre: I det ydre er hjorte og mennesker meget forskellige; men i 
det indre er de ens. Hjortekroppen er en slags beholder der begrænser 
det indre menneskelige væsen. På grund af deres kroppe kan hjorte 
normalt ikke tale som almindelige mennesker, de spiser andre ting end 

mennesker, og deres kønsliv er også anderledes. Men når de er for sig 
selv, er der ingen forskel til mennesker. 

Tankegangen i denne myte er et eksempel på en virkelighedsopfat-
telse som kan kaldes ‘animisme’. If. denne ligger forskellen imellem 
mennesker og andre væsener – typisk vigtige dyr, men det kan i prin-
cippet også angå planter, sten, bjerge, lyn og torden, selv køkkenredska-
ber og skygger – ikke, som i en nutidig ‘naturalisme’, i en skelnen imel-
lem ‘natur’ og ‘kultur’, men imellem kroppes indre og ydre. If. animis-
men er alle (eller alle relevante og interessante) væsener mennesker in-
deni. Men udenpå adskiller de sig fra hinanden, for deres indre menne-
ske bebor forskellige kroppe, der er en slags beholdere eller klædedrag-
ter som hver giver bestemte muligheder og sætter bestemte grænser for 
handlinger og bevægelser: bjørnekroppe giver stor styrke og trang til at 
sove vintersøvn, cedertræskroppe giver potentielt langt liv og trang til 
at producere cederkogler, osv. Med en sådan virkelighedsopfattelse gi-
ver det mening at mennesker og andre væsener kan kommunikere med 
hinanden, give og modtage belæringer og indgå aftaler – nemlig når dyr 
har aflagt deres dyrekrop og blotlægger deres indre menneske. I myten 
her er det hjortene der tager kontakt til menneskene. De vil gerne for-
syne menneskene med livsnødvendig føde.  

For at det skal kunne foregå på en ordentlig måde, er det nødven-
digt at menneskene forstår hvordan det kan lade sig gøre – at de altså 
forstår at hjorte er mennesker som er så generøse at de tilbyder at blive 
slået ihjel, blive spist og brugt til bælter og mokkasiner. Men forståelse 
er ikke nok. Menneskene skal også følge bestemte regler: De kan ikke 
behandle de nedlagte hjorte efter forgodtbefindende. Hvis de ikke skaf-
fer sig af med knoglerne på den rette måde, men bare lader dem ligge 
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og flyde og træder på dem eller lade børn lege med dem, vil den døde 
hjort ikke kunne gendannes, og så vil de andre hjorte ikke længere lade 
sig skyde.  

Myten her rummer altså både et verdenssyn og en ‘ethos’ eller etik, 
både erkendelse af hvordan tingene er, og forskrifter for hvordan men-
nesker bør handle. Men de to hænger her nøje sammen, for brud på 
reglerne medfører umiddelbart ændringer i hvordan verden er: Uden 
respekt for knogler ingen hjorte. Der er i øvrigt intet i myten som lader 
forstå at de særlige evner som hjortene har, skulle være særlige for 
netop denne art. Tværtimod er der god grund til at antage at de gælder 
for mange eller måske alle arter. I princippet kan alle arter formodes at 
have mennesker i sig, også selv om en animistisk verdensopfattelse ikke 
udelukker at der også kan gives størrelser som blot er som de umiddel-
bart fremstår. 

Myten her er altså i høj grad en belæring, og alene af den grund kan 
den ikke tages som udtryk for hvordan jægere faktisk handler; ellers 
ville belæringen også have været overflødig. Myten forudsætter at men-
nesker af tilbøjelighed netop ikke respekterer knogler og er ligeglade 
med om de ligger og flyder. Børn og unge mennesker har brug for at få 
den indlært, for det er en information og en moral, som man ikke er 
født med; og også voksne har nok brug for at få den gentaget og ind-
skærpet. Fortællingen opstiller altså på flere måder en ideel verden: Der 
var en gang hvor det kunne lade sig gøre at et menneske blev forført af 
en hjort, og at der dengang blev meddelt regler for menneskers kor-
rekte handlinger. 

                                                 
15 Begrebet om det ‘kontra-intuitive’ (eller ‘mod-intuitive’) er hentet fra kognitiv religi-

onspsykologi, hvor antropologen Pascal Boyer (1992) har formuleret en teori om at 

Myten her er taget som eksempel på en animistisk tribal religion. Den 
udtømmer ikke Thompson-indianernes religion, der rummer både ån-
deforestillinger, shamanisme og danseritualer, og selvfølgelig slet ikke 
alle jæger-og-samler-samfunds forestillinger. Umiddelbart er det måske 
påfaldende hvad den ikke rummer af det, man gerne forbinder med re-
ligion: guddomme, præster, templer eller kirker, doktriner og hellige 
skrifter og mulighed for frelse fra en ond verden eller fra dødens tilsy-
neladende uundgåelighed. Alligevel tager jeg den her som ikke kun et 
eksempel på religion, men som eksempel på en struktur som er grund-
læggende for al religion. 

Det er ofte hørt at ‘al senere vestlig filosofi skulle være en kommen-
tar til Platon’. Jeg vil foreslå at se al senere religion som en kommentar 
til denne myte, for på trods af alt det, der umiddelbart ikke er i den, 
som religion forstået, rummer den ikke desto mindre ansatser til alt 
hvad man normalt vil forbinde med religion: Den etablerer en grund-
læggende og afgørende forskel imellem den normale, rutineprægede og 
kendte verden og en anden verden, et andet sted, med væsener, som er 
fjernere, magtfulde (de kan suverænt bestemme hvor og hvordan de 
fremtræder, og de er herrer over overflod eller sult); disse væsener er i 
udgangspunktet generøse (de vil gerne levere føde); men de er ikke na-
ive (de stiller krav, og de har vilje og magt til at straffe). Forskellen 
imellem væsener svarer til forskellen i steder: Der er menneskenes ver-
den, og så er der hjortenes i bjergene. Myten rummer et element af no-
get fantastisk eller mirakuløst (nogle vil sige ‘kontra-intuitivt’)15: Hjorte 
er mennesker, der kan skifte ham. Myten går ud fra at mennesker er 

overlevelsesdygtige forestillinger (såsom religiøse forestillinger) skal være usædvan-
lige (altså ikke-intuitive) nok til at kunne indfange interesse, men ikke så underlige 
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potentielt ansvarlige væsener, og den indstifter en morale (en ‘moralsk 
læresætning’), som mennesker kan vælge at følge eller lade være, men 
ikke uden omkostninger for dem selv. Den fortæller om dramatiske be-
givenheder om engang hvor tingene ikke var lagt fast som de er nu. 
Ikke mindst indstifter den et ritual: Omgangen med den nedlagte hjor-
tekrop har allerede grundtrækkene af et offer: Et dyr dræbes; det fortæ-
res af en menneskelig gruppe; i og med drab og spisning etableres der 
en forbindelse imellem menneskene og væsner fra den anden, fjerne 
verden; ikke alt i dyret kan fortæres, men noget underlægges et tabu og 
skal leveres tilbage. Og alt dette er forklaret af en person der både var 
menneske og hjort, altså en formidler eller mediator: en person der kan 
kommunikere vigtige meddelelser fra en ‘anden verden’ til menneske-
nes verden.  

Og her ser vi et sidste vigtigt træk: Religionen har at gøre med græn-
sen imellem den kendte verden og det ukendte, der ligger hinsides den 
kendte og fortrolige verden. De to verdener er givetvis flettet sammen 
(for måske har fx menneskebostedets hunde samme egenskab som 
hjortene); og dog fortæller myten om en dramatisk undtagelse engang i 
fortiden. Allerede i tribal religion kan der skelnes imellem det normale 
og det mere-end-normale, det trivielle og det dramatiske, det kedelige 
og det spændende, det uvigtige og det vigtige. Det er et gennemgående 
træk ved religion: Den drejer sig om et perspektiv ved eller en dimen-
sion i forhold til den normale, kendte common-sense-verden. 

                                                 
at man ikke kan forestille sig dem eller huske dem. Om Pascal Boyer, jf. Sinding 
Jensen 2003. 

Tribale forestillinger forvandles i den menneskelige historie og bli-
ver til noget som de fleste vil have lettere ved at identificere som reli-
gion: hjorte bliver til guder; det ritualiserede måltid bliver til kulter, ste-
det for det bliver til permanente helligsteder, de tabuiserede knogler bli-
ver til hellige genstande; den særlige mediator bliver til profeter, præster 
og lærere; fortællingen om mødet imellem mandlig jæger og kvindelig 
hjort bliver til eventyr, legende, historie (og erotisk poesi!). Men de tri-
bale forestillinger lever også videre som sig selv, i lommer af ‘oprinde-
lige folk’ der har modsat sig materiel og mental kolonisering fra større, 
mere komplekse og mere magtfulde samfundsdannelser, og i det der 
gerne kaldes ‘folketro’ – som i forestillingerne om djinn i islam (en ver-
densreligion på aksial basis, jf. i kap. 5), dæmoner, luftånder, som men-
nesker kan indgå ægteskab med –– og i æstetiske, højkulturelle udgaver. 
Eksempler der måske ligger midt imellem folketro og kunst er fortæl-
lingen fra nordisk mytologi om at Thors gedebukke gendanner sig ud 
fra deres knogler alene, og folkevisens German Gladensvend hvor hel-
ten kan trække i fjederham og flyve til England, men dog til sidst for-
svinder hos den lede gam, et hav- og fuglevæsen. Folkloristiske univer-
ser med deres nisser og trolde, havfruer og åmænd, spøgelser og gen-
gangere, er tribale og animistiske forestillinger, fastholdt eller genop-
fundet. Dette univers af væsener og magter blev marginaliseret allerede 
i den græsk-romerske oldtid. Men det efterlod en mangel, der har fore-
kommet mange vestlige mennesker i nyere tid og i nutiden som en sør-
gelig form for ‘affortryllelse’ eller ‘afmytologisering’. Denne er så delvis 
blevet kompenseret for af litteraturen. Allerede i oldtiden samlede den 
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romerske digter Ovid animistiske myter i sit store digt, Forvandlingerne. I 
1500-tallet fremmede Frederik 2.’s dronning Sofie udgivelse af folkevi-
ser. I romantikken i 1700- og 1800-tallet opstod både en videnskabelig 
registrering, som fx brødrene Grimms, og frie kunstneriske gengivelser, 
som fx H.C. Andersens muntre eventyr ‘Elverhøj’. Nutidig fantasy, li-
terært og ikke mindst i elektroniske versioner, herunder videospil, lever 
af disse tribale forestillinger: Ringenes Herre, Harry Potter, Games of 
Thrones. Også i asiatiske verdensreligioner som hinduisme og bud-
dhisme trives optagetheden af sådanne tribalt-fantastiske elementer og 
væsener.  

En afgørende forskel mellem tribale væsener og egentlige gud-
domme er, at de tribale nok mestendels lever i en anden, fjern dimen-
sion, men at denne typisk er horisontal fjern, mere end vertikal. Tribale 
væsener er fjerne; men de befinder sig ikke ‘over’ menneskenes verden. 
De lever i skoven, bjergene, åerne, mosen, havet, mere end i himlen. 
Den seneste succesfulde gendannelse af denne forestillingsverden er 
Pokémon-Go-spil, der også markerer overgangen fra fortælling til rolle-
spil, fra passiv modtagelse til selvstændig ageren i et halv-fiktivt univers. 
At indsamle pokémons på sin smart-phone er at bevæge sig ud i en for-
tryllet verden, en ‘augmented reality’, altså ikke slet og ret en anden vir-
kelighed, men en ekstra lag af virkelighed oven på det umiddelbare. 
Med telefonen som medium kan man se, hvad andre ikke ser. Her er 
der væsener, som ligner mennesker, dyr, planter og apparater, men som 
alligevel er anderledes. De dukker op lige pludseligt i det horisontale 

                                                 
16  Og som fx i Amazon-området hvor kulturerne typisk er ‘halvagerbrugere’, dvs. 

hvor mændene jager og kvinderne passer små beplantninger, der flyttes efter få år 

rum. Der er mange af dem, og af grunde der for de fleste er uklare, fo-
rekommer de interessante (i hvert fald indtil man bliver vant til dem). 
Men nutidig fiktion nøjes med kun at genopfinde halvdelen af den tri-
bale forestillingsverden. De mange sære væsener findes; men de har 
ikke længere nogen belæring at give os. Forestillingsverdenen kan bestå, 
som en marginal undtagelses-sfære; den moralsk-praktiske dimension 
er nok forsvundet op i den senere histories metamorfoser. 

2.2. Totemisme 

Animisme er typisk for små samfund, der lever af jagt og indsamling og 
evt. ‘havebrug’.16 Men ikke alle jæger-samler-samfund er animister. Au-
straliens indfødte befolkning var ikke animister. Deres virkelighedsop-
fattelse var helt anderledes (og har været genstand for stor opmærk-
somhed og uendelige diskussioner i religionsvidenskaben). Den traditi-
onelle betegnelse for den australske virkelighedsopfattelse og de sociale 
ordninger og moralske regler som hænger sammen med denne, er ‘to-
temisme’.17 Større grupper af mennesker, ‘stammer’, er her delt op i 
mindre grupper, hvis medlemmer er fælles om nogle bestemte egenska-
ber. Disse grupper kan udgøre større eller mindre dele af den overord-
nede stamme og indgå i mere eller mindre komplicerede forhold til hin-
anden. Uanset hvordan organisationen i øvrigt er, kan disse undergrup-
per under ét kaldes ‘klaner’. Medlemmer af en given klan har en fælles 
oprindelse og fælles identitet; de har adgang til bestemte vigtige steder i 
landskabet; de besidder bestemte hemmelige genstande, der er forbudte 

– til forskel fra egentligt agerbrug, som varetages af samfundets mænd, med per-
manente marker og brug af dyrs trækkraft. 

17  Ligesom ang. animisme følger jeg her Descola 2005. 
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for andre, og de afholder fælles religiøse fester, der kan overværes af 
medlemmer af andre klaner. Et gennemgående træk er at klaner er 
‘exogame’, dvs. at medlemmer af en given klan ikke må gifte sig med 
hinanden, men skal (typisk efter indviklede regler) gifte sig med med-
lemmer af en anden klan. 

En klans kollektive identitet markeres normalt som fællesskab med 
en dyreart, undertiden af en planteart eller af andre ydre fænomener; 
det er disse der i første omgang menes med en klans ‘totem’. Hvis, i et 
tænkt, populariserende og forenklet eksempel, en stamme består af to 
klaner, ‘kænguru-klanen’ og ‘koalabjørn-klanen’, skal ‘en kænguru’ (et 
medlem af kænguruklanen, en person som har kænguruen som totem) 
gifte sig med ‘en koala’ og omvendt. I forskningen er det blevet heftigt 
diskuteret hvad der egentlig kan ligge i at nogle mennesker anser sig 
som kænguruer, andre som koalaer. En forklaring har her været at der i 
grunden kun var tale om en måde at tydeliggøre den sociale struktur: to 
menneskegrupper forholder sig til hinanden, lige som to naturlige arter 
forholder sig til hinanden. Princippet kendes fra nutiden, fx fra spejder-
patruljer (glentepatruljen, ørnepatruljen) og fodboldholds maskotter. 
Også her kan egenskaberne ved det, der i udgangspunktet nærmest er 
et tilfældigt ‘brand’, flyde over til tilhængerne af holdets maskot, så fx 
spillerne på FCK kaldes ‘løverne’. 

Men i de oprindelige, australske kulturer går forbindelsen mellem en 
klan og dets totem dybere. Der er en væsensenhed imellem klanmed-
lemmerne og totemmet. De har samme slags ‘væren’, samme ‘essens’. 
De kommer fra samme steder i landskabet, for de er frembragt af sær-
lige væsener, der hverken var mennesker eller dyr, men havde potenti-
ale til begge, ved verdens begyndelse. I denne tid før tiden, der gerne 

kaldes ‘drømmetiden’, vandrede drømmetidsvæsener igennem landska-
ber ad ruter, som deres klan nu kan følge, og efterlod sig spor som 
fortsat kan ses, fx ved at forvandle sig til klipper. Men de eksisterer 
fortsat – de har ikke trukket sig tilbage til utilgængelige steder og regio-
ner langt uden for nulevende væsners domæner – og de har deponeret 
kilder til deres særlige livskraft på særligt vigtige steder. Det er herfra at 
klan og totemdyr (og evt. totemplanter) henter deres fortsatte livskraft. 
I øvrigt er en bestemt dyreart kun én blandt flere repræsentanter for 
den kollektive identitet. Hvis et menneske tilhører kænguruklanen, de-
ler hun eller han ikke kun livsessens med kænguruer, men også med an-
dre dyre- og plantearter, der alle har andel i samme livskraft. Disse 
kunne i princippet lige så godt som kænguruer være repræsentanter for 
den særlige kraft der gør at denne klan og disse arter overlever og tri-
ves. 

Det hænger sammen med at totemmet i grunden ikke er den eller de 
bestemte dyre- og plantearter, som synes at betegne klanen, men der-
imod de drømmetidsvæsener, der er fælles ophav til alle de livsformer 
der tilsammen udgør den overordnede gruppe hvori også den pågæl-
dende klan indgår. Betegnelsen ‘kænguruklanen’ (i vort tænkte eksem-
pel) er for så vidt misvisende, som kænguruer ikke behøver at være spe-
cielt vigtigere end nogen anden af de arter der indgår i denne overord-
nede gruppe. Men kænguruer kan være mere synlige end fx bestemte 
insekter eller bestemte stjerner, og i dén forstand er de et velegnet 
‘brand’ eller ‘emblem’ for det, som er fælles for en omfattende gruppe 
af væsener. 

Totemismen er en ‘ontologi’ i betydningen en forståelse af hvordan 
det grundlæggende forholder sig med mennesker og andre væsener og 
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forekomster i verden. Animismen er funderet på en sondring imellem 
ydre kroppe, der er forskellige, og indre væsener, der er ens (fordi de 
alle er mennesker). Men i totemismen er forskellen imellem krop og in-
dre ikke vigtig for væsenerne i en totemgruppe. Det relevante er at alle 
væsener i denne gruppe har samme slags livskraft, og at de adskiller sig 
fra andre grupper af væsener, som har andre slags livskraft. Totemis-
men sondrer altså ikke imellem mennesker på den en side og alle andre 
slags væsener på den anden siden (sådan som nutidig ‘naturalisme’ gør 
og som animismen gør, selv om det er på en måde der er omvendt af 
naturalismen). Det vigtige er ikke de forskelle imellem mennesker og 
andre væsener, som man evt. måtte iagttage, men forskellene imellem 
grupper af mennesker – som hver for sig altså har mere til fælles med 
bestemte andre væsener end med de mennesker som tilhører andre kla-
ner. Når man møder et ukendt menneske er det vigtige ikke at vide at 
vedkommende er et mennesker og ikke et dyr, men hvilken slags men-
neske han eller hun er, fx kænguru-menneske eller koala-menneske. 

Totemisme er dog ikke kun en ontologi, altså nogle forudgivne prin-
cipper for hvordan man forstår og afkoder den verden man lever i. 
Den er også en ethos, ting der bør gøres. Som sagt bør man ikke gifte 
sig med et menneske fra ens egen klan. En klan har en kollektiv pligt til 
at styrke den særlige slags livskraft som netop den tilhører, fx at 
fremme at der er mange kænguruer at jage og leve af. Dette er så kæn-
guruklanens opgave, som den udfører på hele stammens vegne. En vig-
tigt totemistisk ritualtype består derfor i at en given klans medlemmer 
på et bestemt tidspunkt i året (ved regntidens begyndelse) samles på et 
bestemt sted hvor deres klans drømmetidsvæsen i urtiden deponerede 
den særlige livskraft som denne klan lever af og som klanen kan styrke 

igennem at gennemføre et ritual. Klanen selv og de arter som den er 
forbundet med, styrkes igennem typisk mimetiske danse (altså hvor 
man efterligner bestemte arters adfærd), lange sange om drømmetids-
væseners vandringer og ved fremvisning af de normalt skjulte og hem-
melige genstande. Et sådant ritual er også en gentagelse af de handlin-
ger hvormed drømmetidsvæsener i frembragte de eksisterende livsfor-
mer. Og det er en fest; ethos og fornøjelse udelukker ikke hinanden. 

Som sagt har religionsforskningen navnlig tidligere diskuteret om 
australsk totemisme overhovedet er ‘religion’ eller om det er noget an-
det, fx ‘magi’. Hvis ‘religion’ skal indbefatte overbevisning om eksisten-
ser af ‘guder’, var det ikke indlysende om der overhovedet var noget 
der kunne identificeres som guddommelige væsener i australske kultu-
rer. Men i vore dage er der enighed om at betragte også australsk to-
temisme som en form for religion. Der er forestillinger om hvordan 
verden, arterne og klanerne blev til. Der er væsener – drømmetidsvæse-
nerne – som formidler at det liv der nu findes, bliver til. Der er en fort-
sat opretholdelse af livet igennem ritualer, der foregår ved bestemte ste-
der der normalt er forbudt for på almindelige tidspunkter; og der er be-
stemte genstande der har en særlig kraft i sig, som normalt er skjulte og 
som er unddraget almindeligt brug. Alt dette kvalificerer til at tale om 
religion også her, med myter, ritualer, religiøse steder og genstande. 
Men det er ganske vist en religion uden egentlige guder eller forfædre i 
normal forstand – for drømmetidsvæsener er hverken mennesker eller 
dyr, men en slags væsener i deres helt egen kategori. Der er ingen præ-
steskaber, for de religiøse kompetencer, såsom kendskab til myter og til 
hvordan ritualer afvikles, ligger hos alle voksne medlemmer af en klan. 
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Og der er ingen forestillinger om at enkelte mennesker skulle være un-
der opsyn af magtfulde himmelske iagttagere, der antages at beskytte 
dem der husker moralske regler og tager dem alvorligt, og at straffe 
dem som ikke gør. Det ændrer sig afgørende i arkaisk religion. 

I sin rene form forekommer totemistisk ontologi sandsynligvis kun i 
Australien. Men at én ontologi dominerer i et givet samfund til et givet 
tidspunkt, udelukker ikke at andre ontologier kan forekomme mere 
punktuelt og måske i marginerne. Betegnelsen ‘totem’ er ikke australsk, 
men oprindeligt et ord fra en nordamerikansk indfødt stamme (Oj-
ibwa). Og nogle nordamerikanske stammer er delt op i klaner eller fa-
milier der har et totemistisk lignende forhold til et bestemt dyr (jf. den 
ovennævnte brug af fodboldmaskotter). Forestillingen om en essens el-
ler livskraft der er fælles for forskellige arter, og/eller som er særligt til-
stede i bestemte steder i et landskab, er udbredt og kan genfindes i me-
get senere forestillinger. Ligesom animistiske træk stadig er udbredt i 
nutiden, er totemistiske det formentlig også (sagen er endnu ikke grun-
digt undersøgt eller diskuteret, så det bliver ved gisninger indtil videre). 
Men når det åbenbart er en vigtig pointe i Det Gamle Testamente at 
Abraham og Sara, israelitternes stamfader og –moder, skal begraves et 
bestemt sted (Gen 23), kan man overveje om der her skulle være spor 
af en slags totemisme: ikke mht. fælles essens imellem en gruppe men-
nesker og bestemte dyre- og plantearter, men dog imellem et bestemt 
sted på jorden og en bestemt gruppe mennesker, som deler en fælles 
livs- og identitetskraft med disse ‘første’ væsener, der netop her for-
svandt tilbage til jorden efter først at have vandret igennem et landskab 
og efterladt sig spor i en så fjern tid at den næsten kunne have været en 
’drømmetid’.
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3. Arkaiske religioner 

Arkaisk religion er indbegrebet af hvad mange forestiller sig ved reli-
gion: Magtfulde, himmelske guder der behersker jorden og strengt 
overvåger menneskene som bør dyrkes med lovprisning og gaver. Men 
nutidsmennesker kan overbetone den strenge overvågning. Arkaisk re-
ligion bygger først og fremmest på en positiv indstilling til verden. 
Mennesker kan blive syge og fattige og dø for tidligt. Men de kan også 
blive lykkelige, raske og rige, og guderne vil i princippet gerne hjælpe 
mennesker til et godt liv. Det forudsætter at menneskene respekterer 
guderne, at de adlyder deres normer og regler, og at de aktivt demon-
strerer deres loyalitet og taknemmelighed. At mennesker skulle have 
behov at blive ‘frelst’ fra denne verden, ligger uden for dens mentale 
horisont. 

Med ‘arkaiske’ menes her religioner der dannes som en integreret og 
essentiel del af de første stater eller ‘højkulturer’, baseret på egentligt 
agerbrug. Ud af løse høvdingedømmer blev de første stater dannet i 
Mesopotamien (Irak) og Egypten for 5000 år siden, dvs. omkring 3000 
f.Kr. Andre tidlige statsdannelser i oldtiden skete i hvert fald i Kina (i 
løbet af 2.-1. årt. f.Kr.), i Mellem- og Sydamerika (i hhv. 1. årt. f.Kr. og 
1. årt. e.Kr.) og i Indus-dalen i 3. og 2. årt. f.Kr. Senere tilkomne var 
Grækenland og Rom i antikken og Yoruba i Vestafrika. De var forske-
lige, naturligvis. Men i alle tilfælde var der en meget større befolknings-
mængde end i tidligere samfundstyper. Overskud i landbrugsproduk-
tion gav plads for arbejdsdeling med håndværk, langdistancehandel af 

                                                 
18 Jf. Jan Assmann, Religion and Cultural Memory, Stanford University Press 2006 (over-

sæt. af Religion und kulturelles Gedächtnis, Beck 2000). 

luksusgoder og en klassedeling imellem en lille social elite og en bred 
befolkning. De mange mennesker og de mange funktioner forudsatte 
en overordnet ledelse, der blev samlet i én person, en ‘konge’. Staten 
forudsatte indsamling af overskud fra produktionen i form af skatter og 
afgifter, hvilket igen forudsatte et bureaukrati. Der opstod monumen-
tale bygningsværker – pyramiderne i Mesopotamien, Egypten og Mel-
lemamerika er slående eksempler. Og der udvikledes skrift. Dermed 
blev også religiøse forestillinger og formularer bevaret og kunne genta-
ges og udbygges igennem generationer, støttet af bygningerne og deres 
billeder. Her dannedes en meget sejlivet form for ‘kulturel hukom-
melse’, dvs. en fortsat overleveret viden om bestemte forestillinger og 
normer, såvel etiske som æstetiske. Når arkaiske kulturer kunne eksi-
stere over årtusinder, som de mesopotamiske og egyptiske, og forblive 
nogenlunde identiske med sig selv (for selvfølgelig forandrede også de 
sig på mange måder), skyldes det ikke mindst skrift, bygninger, billeder 
som ‘bærere’ af samfundets viden om sig selv.18 

Et eksempel på hvordan religion under disse nye betingelser kunne 
tage sig ud, er den største religiøse fest i oldtidens større mesopotami-
ske byer, akitu-festen. I byen Babylon – i midten af det 1. årt. f.Kr. ho-
vedstad i et større imperium – strakte festen sig over elleve dage om 
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foråret. Højdepunktet var en procession af gudebilleder ind i Baby-
lon.19 Igennem den pragtfulde Ishtar-port (der nu kan ses på Perga-
mon-museet i Berlin) blev statuerne, ledet af den babyloniske konge, 
transporteret til byens centrum, byguden Marduks tempel. Marduk selv, 
hans hustru, gudinden Sarpanitu, og andre guder havde deres kapeller i 
dette tempel. I processionen deltog også guder fra andre byer der var 
afhængige af Babylon. De var fra deres egne byer og templer blevet sej-
let til Babylon for at deltage i denne fest. Forud for processionen var 
gået ti dages forberedelser. I Marduks tempel havde der været lovpris-
ninger, bønner, renselse af dele af templet og ikke mindst en første 
procession af guderne ud af byen til et særligt hus uden for bymuren, 
hvor de opholdt sig, formentlig i nogle dage. 

Akitu-festen var først og fremmest en fremvisning af gudestatuerne. 
Til daglig stod disse i templernes ‘allerhelligste’, i små rum der var util-
gængelige for almindelige mennesker; men her kunne alle få lejlighed til 
at se dem. Kongen skulle deltage i processionen med de guder, der legi-
timerede hans herredømme. Den menneskelige konge og Marduk hang 
sammen, for som kongen regerede over et jordisk rige, var den babylo-
niske guddom Marduk den øverste guddom, der samlede den øvrige gu-
deverden under sig. En berømt myte, Enuma elish, fortalte hvordan gu-
derne var blevet til og hvordan det var Marduk der havde skabt den 
kendte verden ved først at besejre et havuhyre og danne himmel og jord 
af dets krop, derpå havde skabt menneskene og endelig ladet bygge byen 

                                                 
19 Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 66, 2017, er et temanummer om processioner, et vig-

tigt, men noget overset religionshistorisk fænomen. Marianne Qvortrup Fibigers ar-
tikel om hinduistiske processioner i nutidens Danmark opviser slående ligheder 
mellem disse og den babyloniske akitufest (Fibiger 2017). 

Babylon. Det er uklart om processionen kan siges ligefrem at have ‘re-
præsenteret’ den mytiske fortælling. Men den gav i hvert fald stof til fo-
restillingen om Marduks og de andre guders eksistens og om Marduks 
magt og Babylons plads som universets centrum. Processionen har også 
givet byens indbyggere en forståelse af at de var privilegerede ved at bo 
et så vigtigt sted og have en så vigtig guddom som deres bys patron og 
beskytter. 

Synet af de forbipasserende guder har givetvis været et dramatisk øje-
blik, for guddomme kunne være uforudsigelige og havde magt til at 
sprede ødelæggelse og død omkring sig. Men sådan var de ikke i ud-
gangspunktet. Og derfor var processionen frem for alt centrum for en 
stor fest: Det var en fridag fra normalt arbejde, og der var rigeligt med 
mad og drikke, også af den alkoholiske slags. Festen har bekræftet at 
guderne passede på deres byer, og at menneskene i byerne passede på 
deres guder. Den romerske forfatter Strabo ramte arkaisk religion præcis: 
Grækere såvel som barbarer udfører deres ritualer i forbindelse med 
store fester; musik og dans bringer dem i forbindelse med det guddom-
melige; og det er når de er glade, at menneskene ligner guderne mest. 

Forskellene til tribal religion som fx i hjortemandsmyten er oplagte. 
Her i akitu-festen møder vi guddomme, dvs. store, fjerne, potentielt 
farlige, men også grundlæggende velgørende, fremmede og anderledes 
væsener, der lever i deres egen sfære, men som mennesker kan kom-
munikere med. Lærde skriftkyndige kunne fremstille lister med hundre-
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devis af teoretiske guder; men i praksis var der et langt mere overskue-
ligt antal. De havde navne og hver deres identitet, og de var ikke dyr, 
men antropomorfe: De lignede mennesker. Fx var Marduk en mandlig, 
moden guddom, mens Nabu fra nabobyen Borsippa var Marduks og 
hans hustru Sarpanitus søn; gudinden Ishtar var en ung og selvrådende 
kvinde. Men de havde evner som overgik menneskenes. Fx kunne de 
være til stede både i himlen og flere steder på jorden. Alle byer havde 
templer, gerne et hovedtempel for byens særlige guddommelige beskyt-
ter og dennes familie og andre hjælpende guddomme, og, afhængig af 
byens størrelse, mindre templer for forskellige andre guddomme, der 
fungerede som centre for byens enkelte kvarterer. 

Arkaisk religion er en type af religion. Hver by, stat eller kultur 
havde sine guder, sine hellige steder, sine tabuer og sine måder at dyrke 
guderne på. I dén forstand giver det god mening at tale om arkaiske re-
ligioner, altså kinesisk, indisk, persisk, græsk, egyptisk, israelitisk, azte-
kisk osv. religion. Men disse religioner var normalt kompatible, dvs. at 
de blev taget for forskellige versioner af samme grundlæggende sag. Fx 
forklarede den (old-)græske historiker Herodot at persernes skikke mht. 
gudsdyrkelse var at dyrke himmelen, som de kaldte ‘Zeus’, med 
brændte ofte på toppen af bjerge, men uden gudestatuer eller altre, i 
modsætning til grækerne. For Herodot var den persiske gud Ahura 
Mazda i grunden den samme som den græske gud Zeus. Denne oplys-
ning indleder Herodots redegørelse for nogle af de skikke hvori perser-
nes adskilte sig fra Herodots grækere, og som også angår bl.a. fødsels-
dagsfejring og begravelsesskikke. Gudsdyrkelse hører her til en folks 
kultur, en særlig måde at gøre ting på, og som i visse interessante hen-
seender adskiller sig fra de måder, andre vil gøre de samme ting på.  

Religioner var her en slags sprog: Ens eget sprog er det mest nærlig-
gende og virker normalt mest rigtigt; men de samme ting kan siges på 
så mange måder. Arkaiske religioner forudsatte en lokal gruppe menne-
skers accept. De forlangte derimod ikke ‘tro’ i betydningen ‘overbevis-
ning om at netop denne religion skulle være sand og alle andre dermed 
usande’. Tværtimod var alle religioner i en eller anden forstand rigtige. 
Gudsdyrkelse var en indlysende nødvendighed, der ikke behøvede no-
gen forklaring, og guderne var et langt stykke de samme, trods de for-
skellige navne. Måderne hvorpå de dyrkedes, var forskellige; men her 
kunne man så lade sig inspirere af andre. Og fremmede guder kunne 
indlemmes i ens egen samlede gudsdyrkelse, som da gudinden Kybele 
fra Frygien (i nutidens Tyrkiet) kom til Rom omkring 210 f.Kr.; hun 
blev en populær tilflytter, men forblev fremmedartet i forhold til de æl-
dre og mere ‘oprindelige’ romerske guder som Jupiter, Mars, Ceres. 

De fleste arkaiske guder hørte til i himlen. Men de var ofte også 
nærværende på jorden, enten ved at komme til stede eller bosætte sig 
permanent – i sidste tilfælde gerne i et særligt hus, et tempel. I bl.a. 
egyptisk og mesopotamisk religion var huset beskyttelse for en statue 
der dermed fungerede som guddommens krop. Ved at være nærvæ-
rende kunne guderne bringe beskyttelse, velstand og trivsel til deres jor-
diske dyrkere. For i sidste instans havde arkaisk religion samme sigte 
som tribal religion: At sørge for det bedst mulige liv for jordiske væse-
ner – altså ikke kun for mennesker, men også for de dyr og planter som 
menneskene levede af og sammen med. Dyrenes og planternes verden 
var allerede her ‘affortryllet’ i forhold til tribal religion: Det mirakuløse 
var forskudt til en sfære fjernt fra jordboernes, primært oppe over jor-
den, i himlen. Den jordiske verden var bestemt af guderne; men den 
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var til gengæld også den eneste egentlig relevante, for himlen var guder-
nes alene. Efter døden var der kun dødsriget, der ofte blev set som ens 
for alle, om end man nogle steder, navnlig i Egypten, havde meget 
komplekse og subtile forestillinger om et liv efter døden. Men selv her 
angik de menneskelige anstrengelser og bekymringer først og fremmest 
den jordiske tilværelse fra fødsel til død, og det vil sige bekymringen 
om hvordan guderne nu så på menneskene. 

Guderne var altså i princippet venligt indstillede, men også farlige. 
De var af en anden natur end mennesker, selv om de, eller i det mind-
ste deres statuer, kunne have meget menneskelige behov, såsom målti-
der, vækning om morgenen og hvile om aftenen osv.. Gudernes ander-
ledes natur fremgår allerede af at de ikke havde en krop af samme slags 
som mennesker og dyr. Og de havde en kraft og en magt som langt 
overgik menneskene. De kunne bringe sejr i krig og beskytte byer imod 
belejringer; de kunne få pestepidemier og græshoppesværme til at gå 
andre steder hen; de kunne give regn og få floderne til at svulme; de 
kunne helbrede fra sygdomme og gøre sterile kvinder og køer frugt-
bare, og de kunne gøre mennesker rige og befordre deres karrierer. 
Men de kunne også slå ihjel hvis man kom dem for nær, ikke som en 
straf, men i kraft af deres udstråling (senere kendt som helgeners glo-
rier), en slags permanent højspænding.  

Templerne var derfor beskyttelsesrum i dobbelt forstand: De be-
skyttede guder og mennesker fra hinanden. Ligesom mennesker ikke 
kunne tåle at komme guderne for nær, havde guderne problemer med 
for megen menneskelig nærhed. Hvor der er mennesker, er der uren-
hed. I udgangspunktet er urenhed et materielt fænomen, ikke et mo-
ralsk. Visse substanser gør dem urene, der bærer dem – typisk mandlig 

sæd, menstruationsblod og døde kroppe, af dyr, men navnlig af døde 
mennesker – og arkaiske guder kan ikke bære at være nær den slags. 
Det var nødvendigt at opretholde tabuer og regler for renselse for dem, 
der ønskede at komme guderne nær, fx betræde forgården til et tempel, 
og derfor måtte templerne med mellemrum renses for den urenhed der 
måtte have sat sig i det.  

De himmelske guder havde ikke kun skabt den kendte verden som 
de opretholdt med deres fortsatte velsignende nærvær. De havde også 
etableret normer og leveregler for deres menneskelige dyrkere. Reg-
lerne om urenhed og forskellige tabuer indgik i en større samling af 
regler der også angik hvordan mennesker skulle behandle hinanden. De 
ti bud i Det Gamle Testamente er ét eksempel blandt mange. Guderne 
registrerede deres dyrkeres handlinger, om de overholdt renhedsreg-
lerne i templerne og de sociale regler i samfundet udenom. Ved vedva-
rende, grove overtrædelser eller sjusk med reglerne ville guderne for-
lade deres templer og trække sig tilbage til deres himmel, gøre deres 
dyrkere i bogstavelig forstand gudsforladte, dvs. tage deres beskyttelse 
og velsignelse med sig og overlade menneskene til sig selv. I så fald 
måtte menneskene selv sørge for beskyttelse imod sygdomsdæmoner 
og fjendehære og selv skaffe sig regn, sol og varme. Guderne kunne 
også gribe direkte ind, sende fjender, pest, hagl og tørke over deres for-
sømmelige eller utro dyrkere. 

Når forholdet imellem guder og mennesker var normalt, dvs. har-
monisk, sørgede præster for formidlingen imellem de to parter. Præster 
var mennesker, som forstod at bevæge sig sagte, at overholde de en-
kelte guders særlige regler, at holde deres huse rene og betjene deres 
statuer med daglige måltider. Disse kan kaldes ‘ofringer’; men hermed 
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skal her forstås mad, som blev sat frem for statuerne, der derved kunne 
indånde substansen af maden, og som så bagefter blev spist af præ-
sterne. Man har med rette karakteriseret arkaisk religion, i hvert fald i 
Den Nære Orient, som menneskenes pligt til at ‘passe og føde gu-
derne’. Det skal forstås i den større, kosmiske kontekst, hvor den mad, 
der blev stillet frem for guderne, kun var en mikroskopisk del af al den 
mad, som guderne havde sørget for at menneskene havde adgang til. 
‘Offeret’ var altså en ytring af taknemmelig bevidsthed, en markering af 
at menneskene kendte og anerkendte den verdensorden der gjorde det 
muligt for dem både at leve overhovedet og at leve godt som sunde, 
rige og lykkelige mennesker. 

I det hele taget er harmonisk orden en gennemgående forestilling i ar-
kaisk religion. Dette fremgår af tekster, af billedfremstillinger, byg-
ningsværker og ansatser til byplanlægning. Der er en generel forkærlig-
hed dels for verdens mangfoldighed, dels for at forstå denne mangfol-
dighed som velordnet igennem symmetri, centrum-periferi, opstillinger 
på række, hierarkiske over- og underordninger. Den sociale og politiske 
orden var ideel hvis en myriade af mennesker blev ledet af en ubestridt 
konge; den guddommelige verden var inddelt i højere- og lavere-range-
rende guddomme. Verden var nok omgivet af kaotiske, vilde og volde-
lige magter; men disse kunne normalt holdes ude i en fjern, marginal 
omverden. Menneskene selv levede i et ‘kosmos’ der var velordnet 
både på det jordiske og det himmelske plan.  

Denne tankegang, denne virkelighedsforståelse, kan kaldes ‘analogi-
stisk’, og den er forskellig både fra den animisme, som er typisk for 

                                                 
20 Purusha-hymnen er fra Rigveda X; på dansk i Fenger 1977, 52f. Hymnen er i øvrigt 

dunkel og kan virke surrealistisk for nutidsmennesker. Hymnesamlingen Rigveda 

mange tribale kulturer, og for en nutidig (‘naturalistisk’) virkeligheds-
forståelse. Man kan godt i analogismen, lige som i den tribale ani-
misme, forestille sig at kroppe er beholdere eller klædninger, at der altså 
er et indre væsen inde i kroppene. Men i analogismen er tanken ikke at 
alle væsener egentlig er mennesker. Her drejer det sig om at tænke og 
forstå mangfoldighed og forskellighed: at der eksisterer mange slags 
mennesker, dyr, planter, genstande, himmellegemer, guddomme osv., 
og hvordan de forholder sig til hinanden. Hvis man fremdrog et indre 
væsen af en given krop: en indre bjørn eller et indre cedertræ, vil dette 
her være en lille bjørn eller et lille cedertræ. To velkendte religiøse tek-
ster viser det analogistiske princip, den vediske hymne til urtidsvæsenet 
Purusha og skabelsesberetningen i 1 Mosebog Det Gamle Testa-
mente.20 I den indiske hymne opstår alt i verden af det ene væsen, Pu-
rusha: himmel og jord, heste, får og geder, de fire samfundsklasser præ-
ster, krigere, agerbrugere og trælle, sol, måne, luftrum, jord og verdens-
hjørnerne, årstiderne og de vigtigste guder. I den bibelske myte lader 
Gud kosmos, dvs. verden som tid og som rum med himmel, jord og 
hav, med verdens levede væsener og med himmellegemer, opstå ud af 
et oprindeligt kaos af mørke og vand. Begge tekster vil altså forstå den 
virkelighed som mennesker kender, både som mangfoldighed og som 
enhed, idet de lader enheden være ophav til mangfoldigheden. Når den 
bibelske myte gentager: “Og Gud så at det var godt” (idet det hebraiske 
ord for ‘godt’ ligesom sin danske oversættelse også kan betyde både 
‘funktionelt’ og ‘skønt’), ville den vediske hymne være enig – måske 
ikke i hvem der så, men hvad der blev set. 

antages at være fra ca. 1500-1200 f.Kr.; men denne hymnes alder er omstridt, og 
den kan være senere. 
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Det var denne ideelle og principielt skønne analogistiske sammen-
hæng som den babyloniske akitu-fest viste frem. Babylonierne og alle 
de tilrejsende var forsamlet for at kunne se statuerne af elfenben og 
kostbare træsorter, smykket med lapis lazuli, guld og perler, ombølget 
af røg af kostbar røgelse. Alle vidste at et sikkert kendetegn på at en 
guddom var nær, var en vidunderlig vellugt. Når de vise mænd fra 
Østerland som gaver bragte guld, røgelse og myrra (parfumeret olie) til 
den nyfødte Kristus, bestod deres særlige visdom ikke i disse gaver, 
som alle vidste passede sig for en guddom, men at de mente at det var 
netop Kristus, som skulle have dem. Og Kristus, græsk for det hebrai-
ske Messias, betyder netop den ‘salvede’, dvs. den velduftende.21 

Arkaisk religion var gennemgående polyteistisk, men også hierar-
kisk: Der var øverste guder, herunder gerne én øverste, og mindre, lo-
kale og specialiserede, guder, ånder og dæmoner. Den er religion for en 
kompleks verden. I tekster fra 2.-1- årt. f. Kr. i Egypten og Mesopota-
mien er der en tydelig tendens til at rummet for gudernes magtudfol-
delse bredes ud til hele verden (sådan som denne blev forstået, endnu 
ikke som en kugle) og at den guddommelige magt samledes i én øverste 
guddom. At den egyptiske Amon og den babylonske Marduk var gu-
dernes hersker, betød at de også var gudernes gud. Hvis alle mennesker 
og alle levende væsener dyrker, takker og lovpriser en guddom, må gu-
derne også selv gøre det, dvs. selv have en religion. Og den ene og 
øverste guddom som alle, inkl. guderne, takker og tiljubler, er da egent-
lig indbegrebet af det guddommelige og den der rummer alle guder i 
sig, eller den kilde, hvorfra alle guder udgår. Begrebet ‘monoteisme’ er 

                                                 
21 Kristendom er grundlæggende en aksial religion. jf. næste afsnit. Men den har fra 

begyndelsen bevaret eller genskabt en mængde arkaiske elementer, bl.a. dette. 

vanskeligt at definere og kan bruges dels i betydningen ‘der eksisterer 
kun én eneste guddom’, dels i betydningen ‘der findes kun én guddom 
som vi regner for relevant’ (og i det sidstnævnte tilfælde er det bedre at 
bruge ordet ‘monolatri’, dvs. ‘dyrkelse af én guddom). Men selve den 
forestilling at der egentlig kun er én eneste guddom, formuleres i arka-
isk religion. Dette er ikke så underligt. I de største arkaiske kulturer 
som den mesopotamiske eller den egyptiske gav det mening at se sig 
selv som indbegrebet af den rette menneskelige måde at leve på, samlet 
i ét samfund under én hersker. Men denne ene orden, der omfatter alle 
levende væsener, omfatter derfor ikke kun alle dyr, planter, himmelle-
gemer, vind og vejr, men også alle mennesker, også dem der ikke tilhø-
rer det mesopotamiske eller det egyptiske samfund. Også de takker den 
store guddom (eller burde gøre det). Og hvis de ikke er mesopotamier 
(eller egypter) nu, så kan de blive det, fx ved at blive erobret og assimi-
leret i den store og eneste rigtige kultur.  

Denne teo-logiske konsekvens af principperne i arkaisk religion var 
ganske vist mest for personer der tilhørte en kulturel elite: præster og 
lignende, der beherskede skriftsprog og havde adgang til en dyb kultu-
rel hukommelse. For det ikke-præstelige flertal af mennesker var så-
danne universalistiske spekulationer ikke umiddelbart relevante. Det 
var derimod festerne og kultstederne. Akitu-festen fx gav de mange, og 
forskellige slags, mennesker lejlighed til at opleve sig som den enhed, 
de også var – for deres normale liv var faktisk kun mulig i den kom-
plekse konstruktion som staten og dens netværk udgjorde. Kongerne 
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var indsat af guderne til at opretholde samfundene, ikke mindst tem-
plerne, og derfor var de også en slags ypperstepræster, der gik i spidsen 
for processionerne. De skulle sørge for social orden og retfærdighed, 
og de skulle legitimere varetagelsen af deres opgave over for de guder 
der havde udpeget dem. Undertiden kunne de antages selv at være en 
slags guder eller at blive optaget i gudernes verden efter deres død. 
Men selv her var konger også samtidig mennesker, der kunne straffes 
og forkastes for forsømmelighed. Antikke mennesker var i permanent 
underskud over for guderne, som jo holdt dem i live. En fornemmelse 
af basal menneskelig skyld og syndighed er ikke senere religionsformers 
konstruktion (som det ofte antages), men central og typisk for arkaisk 
religion. 

Det er umuligt at forestille sig antikke samfund uden deres religion. 
At et komplekst samfund opretholder sig selv og ikke falder tilbage i 
stridende høvdingedømmer, er ingen trivialitet. Det forudsætter en 
mental evne i de mennesker som lever i og i kraft af det, til at forstå sig 
som en meningsfuld del af dette samfund. Kolossale resurser blev 
brugt på konstruktionen og opretholdelsen af de religiøse pragtbygnin-
ger, af kongedømmerne og præsteskaberne og af de gentagne og kost-
bare ritualer. Antikke tekster viser at det ikke var umuligt at overtale sig 
selv til at være gud- og religionsløs. Men dermed ville man stige ud af 
en verden der gav ikke kun intellektuel mening, men også oplevelser, 
betagelse, fascination, skuespil og fest. If. forfatteren af kap. 3 i Jobs 
Bog var det eneste alternativ at rykke direkte til dødsriget.
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4. Aksiale religioner, aksialitet 

I midten af det første årtusind før Kristus dukker en helt ny tankegang 
op: En grundlæggende kritisk indstilling til den verden som mennesker 
lever i, den sociale og, undertiden, den materielle. Kritikken kan være 
moderat eller radikal; den går fra et ønske om at reformere den sociale 
verden, altså den måde mennesker omgås med hinanden på og organi-
serer sig i grupper, og til en regulær afvisning af kendte måder at leve 
på. Denne grundlæggende ‘verdens-kritiske’ indstilling forekommer i 
Kina, i Nordindien, i Grækenland og, muligvis, i det gamle Israel. Gan-
ske få personer var oprindeligt involveret i denne nye tænkemåde. Man 
kan godt kalde den en udpræget ‘elitær’ bevægelse; men det var en helt 
ny slags elite, der her markerede sig, helt forskellig fra de eksisterende 
eliter såsom konger, aristokrati, præsteskab. Selv om disse nye ‘eliter’ 
var ganske små til at begynde med, var virkningerne for eftertiden, for 
religionshistorien generelt, enorme. Derfor har nogle forskere talt om 
en ny æra, kaldet ‘aksetiden’. Denne betegnelse (men ikke erkendelsen 
af selve problemstillingen) stammer fra den tyske filosof Karl Jaspers i 
1949.22 De kinesiske, indiske, græske og israelitiske grundformer synes 
at opstå omtrent samtidigt, ca. 500-400 f.Kr., tilsyneladende uafhængigt 
af hinanden. I vore dage er de arkaiske guder forsvundet; men Kong 
Fuzi, Buddha og Sokrates tages stadig alvorligt. 

                                                 
22 Sagen selv, iagttagelsen af det verdenskritiske nybrud, var iagttaget længe før Jas-

pers; en forløber var Max Weber. Til denne forskningshistorie, jf. Anders Kloster-
gaard Petersen, “Aksetid, det aksiale, aksialisering”, RvT 60, 2013, 57 – 74. 

De principper, som her vil blive kaldt ‘aksiale’, og som også er ble-
vet kaldt ‘profetiske’ bevægelser eller ‘frelses- eller forløsningsreligio-
ner’, lever endnu. De aksiale principper var polemisk rettede imod de 
arkaiske, og deres succes medførte at de arkaiske kulturer ikke fortsatte 
i deres rene form. Og dog overlevede eller gendannedes mange arkai-
ske træk i de senere religioner, som det vil fremgå af det følgende kapi-
tel. 

Den aksiale skepsis var – og er, for tankegangen kan godt findes 
endnu i dag – baseret på ‘miserabilisme’, et pessimistisk syn på verden. 
Det kan som sagt antage både moderate og militante former; det stræk-
ker sig fra vismanden Kong Fuzis moderate kritik af sociale forhold i 
samtidens Kina – en kritik der sigtede på at genskabe korrekte, og ud-
præget arkaiske, former – til den nordindiske Gotama Buddhas eks-
tremt radikale lære om at alt liv er lidelse. Men uanset om kritikken og 
måske fordømmelsen vil ramme tilværelsen som helhed eller kun den 
måde et konkret samfunds mennesker lever, skal miserabilisme læres. 
Den giver sig ikke intuitivt, for det mest nærliggende er at tage tingene 
som de er. En lille gruppe af udvalgte derimod modtager en alternativ 
indsigt fra en lærer, der har sin visdom af egen kraft eller igennem med-
delelse fra en virkelighed uden for den normale menneskelige. Endnu 
vigtigere end at indse verdens elendighed er dog hvad der kan gøres 
ved den eller hvordan man bør handle i lyset af den forståelse man har 
lært. De aksiale bevægelser planlægger imidlertid ikke politisk-sociale 
revolutioner, endsige ændringer af den fysiske og biologiske verden. 
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Hvad der kan ændres, er menneskenes indsigt og livsførelse. Derfor er 
de programmer for tilegnelse af viden og navnlig måder at leve på.  

En livsførelse der baserer sig på en principiel kritik af og foragt for 
den virkelighed som majoriteten naivt har indrettet sig i, sammenholder 
to sider: En mere eller mindre radikal afsked med den normale verden, 
og en stadig opmærksomhed på hvordan man fastholder konsekven-
serne af den opnåede indsigt. De to sider kan sammenfattes i begrebet 
askese, hvis græske stamform ikke betød fravær af nydelse, men træning, 
øvelse, eksercits.23 Men træning og afsavn hænger sammen: Man bliver 
kun god til noget bestemt, hvis man afskærer sig fra meget andet. 

De fleste mennesker accepterer at ‘realisere det almene’, som Søren 
Kirkegaard sagde, dvs. at gøre som alle andre før dem: blive hvor man 
er født, gifte sig, få børn og arbejde, overtage familiens ejendom og 
håbe at blive rig og få betydning, magt og anseelse. De aksiale program-
mer opstillede et alternativ: Forlade sted, familie, ægteskab og arbejde, 
blive en læremesters discipel, forstå at indsigt er mere værd end gods og 
guld, sex og familie, og følge mesteren på hans vandring fra sted til 
sted, mens man lever i armod og udsat for omgivelsernes tålsomhed. 
Begyndelsen af Markusevangeliet virker som et kompendium i aksial 
tænkning: Jesus opfordrer alle til at omvende sig, for Guds rige er nært 
(det er altså en indsigt som er relevant for mennesker som sådan, ikke 
kun for en bestemt gruppe, en lille udvalgt skare); og de tre første disci-
ple smider hvad de har i hænderne, og følger ham (det er altså kun et 
meget lille antal mennesker, som faktisk følger opfordringen – men de 
er der og de daner en gruppe). Et konkret mål for denne reelle og bil-

                                                 
23 Jf. temanummeret om askese: RvT 64, 2016. 

ledlige vandring er det positive modstykke til den forladte jammerlig-
hed: evnen til at belære fyrster eller befrielse fra den jordiske sørgelig-
hed og ind i en lykkelig tomhed (nirvana) eller, som i jødedom, kristen-
dom og islam et evigt, himmelsk liv. I de vestlige religioner er denne 
lykkelige udgang typisk ‘frelse’. I buddhisme og hinduisme bruges be-
grebet moksha, ‘udfrielse’. Hvordan denne alternative tilværelse kan tage 
sig ud, kunne være temmelig forskelligt. Men væsentligere end endemå-
let var processen, selve løsrivelsen fra den gængse verden, fra ‘det be-
stående’. I israelitisk religion betød ‘frelse’ netop ‘redning’ (ganske vist 
fra meget jordiske problemer, eksemplarisk: fra slaveriet i Egypten); 
vægten lå her ikke på hvad der blev reddet til (i israelitisk religion: til en 
lige så jordisk tilværelse i Jahves land), men selve løsrivelsen, befrielsen, 
redningen.24 

Aksetiden betød altså et opgør med en grundantagelse der havde 
været lige så indlysende som uudsigelig, nemlig at den menneskelige 
verden var så god, så sand og så smuk som den nu engang kunne være. 
Lidelse og ulykke, fattigdom, sygdom og sult fandtes, naturligvis; men 
de var punktuelle og lokale undtagelser fra den overordnet set gode or-
den, og de var forårsaget af menneskelige svagheder som ubetænk-
somme, eller som bevidst-oprørske, brud på de handleregler som gu-
derne havde fastsat; det kunne også tænkes at ulykker skyldtes gud-
dommelige vilkårligheder eller i hvert fald årsager som mennesker ikke 
havde indsigt i. Men alt dette anfægtede ikke den basale verdensorden. 
Verden, under gudernes opsyn, var grundliggende beboelig. 

24 Jf. Høgenhaven 1998. 
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Var de aksiale bevægelser religion eller en slags filosofi eller livslære? 
De var i hvert fald religionskritiske, altså kritiske over for traditionel reli-
gion; fænomenet ‘religionskritik’ (som ofte forbindes med den europæi-
ske oplysning fra og med midten af 1600-tallet) stammer i virkelighe-
den fra aksetiden. For hvis den erfarede virkelighed er miserabel, ram-
mer kritikken navnlig de guder og den gudsdyrkelse der opretholdt den. 
Og under alle omstændigheder opstod de store religioner som jøde-
dom, buddhisme, daoisme, kristendom og islam ud fra dem. De æn-
drede de ellers så robuste arkaiske religioner afgørende, enten ved helt 
at udkonkurrere dem – som med de gamle mesopotamiske og egypti-
ske religioner og senere de mellem- og sydamerikanske højkulturers re-
ligioner – eller ved at bevirke fundamentale transformationer, som i In-
dien og Østasien. En slående forskel til fortiden er at de aksiale hoved-
figurer – Kong Fuzi, daoismens grundlægger Lao Zi, Buddha, Sokrates 
og Platon, Moses, Jesus, Muhammed, ikke var guder, men mennesker 
(uanset om de var historiske eller legendariske). Verdensreligionerne 
har mennesker som deres centrale skikkelser. 

Et velkendt, skarpt optrukket, eksempel på aksial stemning er legen-
den om den nordindiske prins Gotama. Han var født i et kongepalads, 
afsondret fra verden, omgivet af luksus, smukke kvinder, deriblandt 
hans egen kone og deres fælles søn, og alt smukt og godt. Men natlige 
udflugter konfronterede ham med verdens ubehagelige sider: alderdom, 
sygdom og død. Indsigten i at alt ender i elendighed, rystede Gotama, 
der forlod sit palads, sin familie og sine fremtidige pligter som konge 
for at hengive sig til den allerstrengeste askese. Men dette alternativ gav 
ikke ro i sindet. Endelig kom erkendelsen til Gotama, der hermed blev 
en buddha, dvs. en oplyst. Verden var ganske vist lidelse, for alt forgår; 

alt hvad man holder af, vil man miste. Kun dyr kan på de vilkår finde 
glæde i noget, for de forstår ikke at det de begærer, vil forvandle sig til 
forvitring og råddenskab. Men hvis man vil udslukke begæret, bør man 
leve som om man ikke lever, uden ekstremt selvpineri. Så vil skuffelser 
og lidelser prelle af. En sådan indsigt er vejen ud af tilværelsen. Død er 
ingen løsning, for man lever videre i dødsriget, og, på de indiske betin-
gelser, igen i en ny inkarnation. Men alle levende væsener, også gu-
derne, lever i kraft af deres begær. Så hvis begæret er udslukket, vil man 
blive befriet fra genfødsel og dermed fra lidelse. Pointen her er ikke 
karmalæren i sig selv, men afvisningen af den og den verden den rege-
rer, og instruktionerne i hvordan man opnår udfrielse fra denne verden, 
befrielse, ‘frelse’. 

Alle aksetidshelte var først og fremmest undervisere: Kong Fuzi, 
Lao Zi, Buddha, Moses, Sokrates, Jesus, Muhammed. De tilbød adgang 
til en særlig indsigt. De underviste mundtligt; men deres ord blev skre-
vet ned og kommenteret af elever og elevers elever og blev til skriftuni-
verser som man kan fortabe sig i – som alternativ til et normalt liv. 
Skrift var det nye medium for den nye tænkemåde. Aksetidstænkning er 
tænkning for mennesker som kan læse, og diskutere, og skændes. 

Men de aksiale bevægelser stod over for en kæde af paradokser. Det 
første paradoks angik hvem bevægelsen henvendte sig til. I princippet 
var de universelle: Deres kritik angår ikke fx indiske eller jødiske for-
hold, men de vilkår alle mennesker er underlagt. Men af gode grunde er 
den livsførelse de anbefaler, kun for en begrænset elite. Flertallet af 
mennesker kan ikke få sig selv til at vende ryggen til familie, venner og 
samfund og foretrække læsning, memorering af lærdomme, bønner og 
meditation frem for god mad, sex og festligt lag. 
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Heraf det andet paradoks. Ingen kan melde sig ud af verden og dog 
forblive i den uden en eller anden form for dobbelt kompromis. Udsti-
gerne må kunne få sig til at leve videre, midt i al elendigheden; deres 
fortsatte liv forudsætter føde og sikkerhed. Omvendt må den forladte 
verden acceptere udstigerne. De bør ikke forkastes som arbejdssky og 
illoyale over for familiære og sociale kontrakter. I grunden har udsti-
gerne ret i deres kritik af verden; andre bør støtte dem i deres valg. De 
færreste kan forlade rismarken og sætte sig ved en læremesters fødder; 
men alle kan give en portion ris til de få der faktisk kan. Udstigeren bli-
ver indbegrebet af det som almindelige mennesker ikke magter. Ikke 
alene ved de meget mere, de kan også gøre meget mere. De tillægges 
guddommelige træk; de kan helbrede, gøre mirakler, ligesom guder. 
Verdensudstigerne bliver hjælpere for dem der blev tilbage i verden. 
Deres relikvier opbevares i pragtbygninger så mægtige som templer, 
vogtes af et særligt indviet personale, tilbedes som var de statuer og fej-
res ved regelmæssige fester.  

De aksiale anti-religioner blev til nye religioner. Der er ikke nogen 
nødvendighed i denne proces. Men det var kun de aksiale retninger 
som gennemgik denne transformation, som kunne blive ved med at ek-
sistere som bevægelse. Kristendommen var en af de få, der lige som 
buddhismen dannede et civilsamfund omkring sig. De tidligste kristne 
skrifter, Paulus’ breve, handler lige så meget om at administrere et net-
værk af støttegrupper som om læren (og meget lidt om læreren), og 
mere om konsekvenserne for den nye livsførelse end om grundene til 
at den traditionelle ikke var god nok. Mesteren selv og hans eliteelever 
kunne praktisere udstigning af verden. Men almindelige mennesker 

kunne fortsætte med at blive hvor de var, opretholde deres familier og 
bevare deres arbejde. 

Askese kan komme i mange udgaver; bevægelsen fra elite- til masse-
bevægelse forudsætter formentlig at idealet fastholdes, samtidig med at 
det gøres foreneligt med et liv på traditionelle betingelser. Islam, den 
sidste succesfulde aksiale verdensreligion, tilstræber i princippet en ge-
nerel regelstyring af menneskers daglige liv, i lighed med jødedommen 
og den hinduistiske Manus lov. Man kan kalde dem ‘lovreligioner’, hvis 
man med ‘lov’ forstår noget der ligger et sted imellem Emma Gads reg-
ler for god opførsel og et træningsprogram i et fitnesscenter – i det 
mindste hvad konsekvenserne for det enkelte menneskes daglige liv an-
går. Men Koranen beroliger sine tilhængere: ‘Gud ønsker ikke at gøre 
det besværligt for jer’. 

De aksiale religioners succes hænger sammen med teknologiske for-
andringer. I Indien og Middelhavsområderne var det afgørende at der 
var opstået enkle skriftsystemer, skrivemateriale som var let at trans-
portere og et nogenlunde sikkert vejnet. Aksetidens religionsgrundlæg-
gere var omvandrende undervisere. De forkastede nok verden; men de 
levede også i kraft af den arkaiske verden, af dens byer, veje, sejlruter 
og den statslige beskyttelse der gjorde at mennesker, varer og ideer 
kunne cirkulere frit. Verdensudstigning gav kun mening i en verden der 
ikke var så miserabel, at den ikke beskyttede udstigerne. 

Det tredje paradoks: Aksetidstænkning var samfundskritik, der kun 
kunne overleve ved selv at danne samfund. Det er svært at stige ud af 
verden; det er endnu sværere at forblive derude. Det er en overmenne-
skelig udfordring ikke at falde tilbage til det normale liv, give efter for 
alle de stemmer, familiens, vennernes, myndighedernes, kroppens, der 
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vil normalisere ham eller hende. Seksualitetens stemme er kun én af 
disse, om end den ofte repræsenterer dem alle. Der udvikles regler for 
livsførelse som den enkelte skal øve sig i, midler til at ignorere verden 
og dens forandringer, ikke lade sig rive med af liflige fristelser og lom-
mer af tilsyneladende lykke og ikke lade sig imponere af lidelser og 
ulykke (for sådan er verden jo). De ganske få kunne gennemføre afkob-
lingen fra verden, som den kristne Simon Søjlehelgen i 400-tallets Sy-
rien, der var i stand til at leve 37 år på en søjle, og som derfor samlede 
mange beundrere og tilbedere. Her var der også et indlysende ironisk 
paradoks: Den mest effektive udstiger bliver den der er konstant omgi-
vet af almindelige ikke-udstigere. De fleste udstigere sluttede sig sam-
men med andre med samme ideal. Heraf klosterbevægelser, et nyt fæ-
nomen i religionens historie. Den begyndte med buddhismen, men fik 
også enorm betydning i kristendommen, daoismen og hinduismen. 
Klosteret er et parallelsamfund af ligesindede; de forstår sig som en fa-
milie, kalder hinanden ‘brødre’ og deres leder for ‘fader’ (som den 
kristne betegnelse ‘abbed’), men altså et samfund der fysisk er i den al-
mindelige verden, mentalt i en anden. Klostre i såvel Asien som Eu-
ropa blev kulturcentre, hotspots for viden, traditionsformidling og 
tekstfremstilling. 

Sidste paradoks: Selv om der kun er én traditionel verden, er der i 
princippet et utal af alternativer. I Indien i midten af det første årt. f.Kr. 
var der ikke kun Buddhas vej, men mange andre, bl.a. jainismen, der 
findes endnu. En aksial bevægelse må altså give grunde til hvorfor al-
ternative udstigningsprogrammer er ringere valg. Dette er en vigtig år-
sag til at aksiale religioner er skriftreligioner. De sætter en intensiv 

skriftproduktion i gang, der ud over at levere en selvstændig lære, her-
under en virkelighedskritik, også polemiserer imod de andre måder den 
kan forlades på, herunder imod konkurrerende version af ens egen 
lære. Det polemiske pres har efter alt at dømme fremmet kognitive og 
retoriske evner. 

Som eksempel på aksial tankegang kan nævnes en buddhistisk tekst 
fra Indien fra engang i slutningen af 1. årt. f.Kr. Her oplyser Buddha en 
søgende om hvordan livet er som vismand: Det kræver mental lige-
vægt, så man kan ignorere både hån og beundring; man skal kunne 
modstå tillokkelsen fra kvinder, altså pålægge sig selv cølibat; man skal 
have en tom mave, kun spise lidt, gå ud i skoven og meditere. I sin 
salme “Far verden, farvel” fra 1681, et miserabilistisk mesterværk, ana-
lyserede Thomas Kingo verden som et katalog af elendigheder: Ligegyl-
digheder opsminkes med favr gestalt; et menneskes liv munder ud i in-
gen ting; rigdom og guld er kun skinnede muld; ære ledsages altid af 
misundelse; yndest og gunst er hastigt opstigende og faldende dunst; 
venskab og tro er bedrag; kødelig lyst synes honning-sød, men drikken 
er led. Begge tekster analyserer virkeligheden ved at underkaste den en 
slags morfologisk analyse og punkt for punkt vise fænomenernes elen-
dighed. Den indiske munk vil arbejde for at nå nirvana. Kingo opfor-
drer til at satse på himlen. Disse to tekster kan tages som ramme om-
kring en periode hvor den aksiale forståelse af verden er dominerende.  

Jødedom, kristendom og islam er alle aksiale religioner. Som 
Gotama var jøden Jesus fra Nazaret en slags konge; også han vendte 
ryggen til sit sted, sin familie og det normale livs forpligtelser; også han 
var en lærer, der forklarede hvordan de normale principper for et liv i 
verden burde forkastes og hvordan virkeligheden virkelig var eller 
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burde være, som samlede med-udstigere omkring sig og vandrede 
rundt på vejene imellem byerne. Begges død var betydningsfulde, selv 
om Buddhas i udgangspunktet var lige så triviel (madforgiftning i en 
høj alder) som Jesus’ var dramatisk (offentligt henrettelse), for begge 
blev dermed befriet til deres egentlige og sande tilstand, nirvana eller 
himlen. Muhammed var en købmand uden specielt religiøse kompeten-
cer, der modtog åbenbaringer og en himmelsk tekstsamling. Han dan-
nede en gruppe omkring sig der forlod den normale verden og dens 
forskellige religiøse muligheder for i stedet at samles om en kritisk revi-
deret og reduceret udgave af jødisk-kristen mytologi og en effektiv, 
daglig fromhedspraksis. I alle tre tilfælde var skrift en afgørende grund 
til deres gennemslagskraft. Som Sokrates fik sin Platon, fik Jesus sin 
Paulus og sine evangeliefortællere. Buddhismen havde allerede tidligt 
udviklet en enorm litteratur, der forklarede grundprincipperne i læren 
og hvorfor andre (aksiale) alternativer var misforståelser, og som gav 
regler for hvordan munke og almindelige mennesker burde leve. 

Buddhismen og kristendommen bredte sig af handelsruter i hen-
holdsvis Østasien og Den Nære Orient og Europa og kom til at præge 
de områder og kulturer hvor de slog rod, i det omfang de blev støttet af 
lokale magthavere. Men mens kristendommen kunne udvikle sig til no-
get der kom tæt på et religiøst monopol i Europa, måtte buddhismen 
de fleste steder indrette sig på en sameksistens med andre religionsfor-
mer, der så til gengæld blev afgørende præget af den. Både buddhisme 
og kristendom mistede terræn i deres oprindelsessteder. Buddhismen 
forsvandt stort set i Indien. Kristendommen blev udkonkurreret af is-
lam i en proces der begyndte med den muslimske militære elites hurtige 
erobring af Den Nære Orient, Nordafrika og Iran, og den efterfølgende 

langsomme islamisering af dens territorium (en proces der er ved at nå 
sin afslutning i Den Nære Orient) og den delvis mere fredelige islami-
sering af dele af Sydasien – et forløb der har gjort Indonesien til den 
folkerigeste muslimske kultur og Pakistan og Indien til de næststørste. 
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5. Verdensreligioner (‘totale religioner’) og andre post-
aksiale religioner 

Ingen religion er uberørt af aksetidens asketiske idealer. De religioner 
som opstod for mellem 2500 og 1400 år siden og som stadigvæk domi-
nerer, er ganske vist ikke specielt asketiske i betydningen at alle deres 
tilhængere er asketer; de fleste har været og er mennesker med alminde-
lige behov og bekymringer, mere optaget af deres umiddelbare liv end 
af længsel efter ultimativ indsigt eller frelse efter døden. Men det asketi-
ske ideal opretholdes som et principielt eller officielt ideal. Selv om det 
kun har været praktisk relevant for et fåtal, har lederne af disse religio-
ner været asketer (i større eller mindre omfang). Og kulturelle foran-
dringer drives som nævnt oftest frem af eliter.  

De vigtigste af disse religioner kaldes gerne for ‘verdensreligioner’. 
Betegnelsen er ikke ganske indlysende og afhænger af definitionen af 
hvad der skal være en verdensreligion. Traditionelt omtales jødedom, 
kristendom, islam, buddhisme, hinduisme (og evt. kinesiske religioner) 
gerne som verdensreligioner. Hvis det afgørende kriterium er hvor 
mange mennesker der kan regnes som tilhørende en bestemt religion, 
vil det være vanskeligt at regne jødedommen med (som vistnok omfat-
ter ca. 15 mill. mennesker, kun halvt så mange som den indiske religion 
sikhisme). Definitionen kan også gå på det kvalitative, om en religion er 
religion for en bestemt gruppe mennesker, dvs. om den er lokalt foran-
kret i en bestemt kultur, fx et bestemt sprog, eller om den retter sig til 
mennesker uanset hvilken kultur (og fx sprog) disse ellers måtte tilhøre 
eller have. If. en sådan forståelse er her fx hverken hinduisme eller jø-
dedom rigtige verdensreligioner, for de er begge begrænsede til grupper 

der er nationalt og etnisk definerede, hhv. indere og jøder. Islam har 
ganske vist bevaret en sproglig forankring til sin arabiske oprindelse i 
og med at den normative Korantekst er på klassisk arabisk; men ellers 
har islam været i stand til at indpasse sig i en lang række meget forskel-
lige kulturer, herunder asiatiske som i de nordindiske samfund og i In-
donesien, der er den stat der har den største muslimske befolkning.  
Omvendt er hinduismen (med ca. 1. milliard tilhængere) mere end dob-
belt så stor som buddhismen. Men ‘hinduisme’ er egentlig en samlebe-
tegnelse for ret forskellige indiske religiøse retninger og fænomener. 
Den mest snævre definition af ‘verdensreligion’ vil nok kun give plads 
til buddhisme, kristendom og islam. Forholdet kompliceres af at hindu-
ismen har spredt sig til andre verdensdele igennem migration, og at be-
vægelser med rod i hinduismen har været i stand til at tilpasse deres 
særlige lære til den vestlige, nutidige kultur. Her skal der anlægges en 
bredere forståelse: ‘Verdensreligioner’ er nutidigt relevante religioner 
hvis oprindelse går tilbage til aksetidens strømninger, eller som er afgø-
rende præget af disse, og som har meget store befolkningsgrupper i 
mange forskellige lande og kulturer. Andre mulige betegnelser kan i øv-
rigt være ‘universelle religioner’ – det universelle går også her på religio-
nens eget ideal om global tilstedeværelse, fordi den er relevant for alle 
mennesker – eller ‘organiserede religioner’ – her ligger vægten på at 
disse religioner har karakter af institutioner, med internt hierarki og 
særligt uddannet personale, bogholderi og styr på medlemmerne.  

Kategorien ‘verdensreligion’ er problematisk af en anden grund. 
Den kan lede til en overdrevet forestilling om en indre kerne eller et 
fælles fond af forestillinger og principper og dermed en umiddelbar 
større indbyrdes forståelse og gensidig sympati inden for en og samme 
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‘verdensreligion’. Det ville være en alvorlig misforståelse. De såkaldte 
‘verdensreligioner’ har delt sig i mange retninger, og disse kan forholde 
sig til hinanden ganske som var de forskellige religioner. Fra et ro-
mersk-katolsk synspunkt kan protestantisme og islam betragtes som 
kætterske modreligioner. Lutheranere og calvinister har tidligere vold-
somt bekæmpet hinanden. Forskellene imellem sunni- og shia-islam er 
muligvis vigtigere i konflikterne i Nærøsten end deres nominelle enhed 
som islam. Og der har ofte været større sympati med religioner der lå 
fjernere fra ens egen, end fra hvad der opfattes som udbrydergrene fra 
og kætterier inden for ens egen religion. 

Verdensreligionerne var noget nyt i forhold til tribale og arkaiske re-
ligioner og til aksetidens små grupper af verdensforsagere. I forhold til 
tidligere religioner voksede de ud over alle bredder. De etablererede in-
stitutioner, de byggede i bogstavelig forstand himmelstræbende byg-
ningsværker, og de søgte geografisk at udbrede sig til alle sider. Denne 
ekspansion hang sammen med et nyt menneskesyn, som blev etableret 
i et kompromis imellem arkaisk og aksial religion. Begrebet ‘verdensre-
ligion’ vil normalt nok betyde en religion der er til stede over hele ver-
den, eller som i det mindste burde være det, efter dens selvforståelse. 
Men man kan også tage det i betydningen en religion som søger mono-
pol og som altså, i den forstand, kan siges at stræbe efter verdensherre-
dømmet. Andre religioner, som fx jødedommen, vil normalt forblive 
en etnisk begrænset religion, en religion for ‘jøder’ (der så skal defineres 
nærmere …), men altså netop ikke for alle (der så må have den religion, 
de nu vil, eller ingen). I det følgende vil jeg koncentrere mig mest om 
verdensreligioner. Men andre religioner kan også basere sig direkte eller 

indirekte på aksiale præmisser og eller væsentlige træk med disse. De 
kan under ét kaldes ‘post-aksiale religioner’. 

En anden mulighed ville være at tale om ‘total-religioner’ – ‘total’ i 
betydningen af disse religioner rummer så mange muligheder for for-
skelligartede religiøse forestillinger og handlinger at de så at sige fylder 
hele spektret ud: kollektive og individuelle ritualer og praksisformer, fo-
restillinger om én eller flere guder (eller gudelignende væsener), magt- 
og pragtudfoldelse og selvvalgt fattigdom, aggressiv bekæmpelse af reli-
giøs konkurrence og interesseret modtagelighed over for anderledes al-
ternativer, opbakning til og alliance med politisk magt og kritik af fler-
tallets hykleri og lunkenhed. 

Aksiale religioner hævder at være relevante for alle mennesker, både 
elite og masse, uanset nationalitet, land, sprog, social klasse eller køn. I 
tribale kulturer var det nærliggende at betragte alle der ikke tilhørte ens 
egen gruppe, som ikke helt rigtige mennesker. De arkaiske religioner 
var tvetydige. På den ene side samlede de sig om sig selv: egyptisk reli-
gion var for egyptere, mesopotamisk religion var for mesopotamier, be-
stemte guder dyrkedes bedst i bestemte byer med bestemte templer 
osv. På den anden side herskede der også en fredsommelig vilje til ikke 
at insistere på forskellene: Du kalder din guddom for Zeus og jeg min 
guddom for Amun, og jeg (egypter) har mest ret. Og på den tredje side 
var der en bevidsthed om at verden var stor, og at der fandtes menne-
sker der talte andre sprog og havde andre skikke, og at de dog alle var 
mennesker. Verdensreligionerne fortsætter ad dette spor og løfter det 
fra en præstelig special-indsigt til en central del af deres religiøse lære. I 
udgangspunktet tager de netop afstand fra bestemte nationale, etniske 
eller lokale kulturer og religioner. Og fordi deres lære vil være relevant 
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for alle mennesker – og ikke mindst her og nu! – henvender de sig også 
aktivt til alle mennesker og relativerer dermed betydningen af den lo-
kale kultur. Det ligger i denne slags religioners natur at de ønsker at 
sprede sig, at komme ud til så mange som muligt. De har et godt bud-
skab (hvad det kristne begreb ‘evangelium’ betyder). Mission bliver en 
logisk nødvendig del af denne form for religion. 

Verdensreligionerne ville danne mod-kultur imod dominerende kul-
turer – og kom med tiden til selv at være dominerende kulturer. Forud-
sætningen herfor var aksetidens fornægtelse af verden. Men selv om al-
mindelige mennesker kunne beundre udstigerne, havde de fortsat deres 
egne behov – dem som de arkaiske religioner havde taget hånd om: mi-
rakuløs hjælp; omsorg for klima og for økonomi, for helbredelser, for 
beskyttelse imod kriser og katastrofer som tørke, krige og epidemier; 
fester med mad og drikke og spektakulære optrin; forklaringer på hvor-
dan verden var kommet i stand og hvad den bestod af. Verdensreligio-
nerne måtte derfor kunne bevæge sig i et paradoks: fastholde sin (eli-
tære) lære om livets og verdens elendighed og gentage, eller genopfinde, 
de arkaiske religioners opretholdelse af en verden der trods alt var værd 
at leve i (for masserne). 

Verdensreligionerne dannede vidt udbredte netværk af vigtige steder 
og kompetente personer med en tilstrækkelig grad af enighed om visse 
fundamentale principper, fx om grundlæggeren, sociale og rituelle nor-
mer og, ikke mindst, vigtige skrifter med en kerne af fælles lærepunkter. 
Verdensreligioner er ‘bogreligioner’, dvs. de baserer sig delvis på sam-
linger af tekster. Forudsætningen for at fastholde netværkene, dvs. at få 
de involverede personer til at blive ved at føle sig som et fællesskab og 
huske de grundlæggende principper, var skrift, altså en kommunikation 

imellem mennesker som ikke var afhængig af at afsenderen og modta-
geren var til stede i hørlig afstand fra hinanden. Med skrift kan der tales 
hen over have, bjergkæder og ørkener og henover generationer i tid.  

Steder var vigtige; men ikke et centrum. Buddhismen og kristen-
dommen er stort set forsvundet fra deres oprindelsessteder; Rom er 
kun centrum for en del af kristendommen; islam kan overleve uden 
Mekka. Mens de arkaiske religioner med deres bygningsværker og fe-
ster var en slags magneter, der trak gudernes tilbedere til sig, blev ver-
densreligioner en slags antimagneter, der måtte stræbe udad, mod sta-
dig nye grænser. De lignede politisk-militære imperier som perserriget, 
Romerriget og det kinesiske Han-dynasti, der underlagde sig stadig nye 
områder. Men mens imperierne ville underlægge sig et fysisk rum, søgte 
verdensreligionerne, med større succes, at kolonisere menneskers be-
vidsthed, altså at få dem til at forstå verden på en bestemt måde, accep-
tere bestemte magt- og autoritetsforhold, tilegne sig bestemte handle-
former. “Gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple”, er det sidste Je-
sus sagde til sine elever if. Matthæus-evangeliet. 

Buddhisme og kristendom var begge i stand til at kombinere på den 
ene side idealet om at forlade verden og koncentrere sig om det hinsi-
des (i meditation, bøn, sang), og på den anden side bestræbelsen på at 
opretholde den normale verdens fred, frugtbarhed, sundhed. De blev 
begge til religioner, der var relevante både for de få udstigere og for de 
mange tilbageblevne. Buddhistiske munke og kristne menighedsledere 
blev både munke, dvs. verdensfornægtere, udstigere, og præster, dvs. 
personer som formidler forbindelsen imellem mennesker og det gud-
dommelige. Eller sagt med andre ord: Verdensreligionerne kombine-
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rede det arkaiske og det aksiale. Man kan se det i deres bygninger, klo-
stre, kirker, templer. De kommunikerer visuelt, lige som de arkaiske 
templer, med deres størrelse, deres formgivning, deres farve. Her er det 
basale paradoks tydeligt: Oven på eller ved siden af en lære om verdens 
elendighed fremstilles billeder af broget mangfoldighed og overvæl-
dende skønhed. Her dukker den arkaiske religions grundlæggende vir-
kelighedsforståelse op igen: analogismen. Også verdensreligionerne el-
sker konstellationer, symmetrier, hierarkier, centralperspektiver, rækker 
vandret og lodret. Dette er en af grundene til at de kan være svært at se 
forskel på fx arkaiske gudefremstillinger og fremstillinger af hellige 
mænd og kvinder i verdensreligionerne. 

Et eksempel kan være altertavlen i Aarhus Domkirke, et kunstværk 
fra slutningen af 1400-tallet og en guldgrube for information om hvor-
dan kristendom så ud engang.25 Centrum domineres af kvinder: Marias 
moder Sankt Anna, Maria og otte små helgeninder. De er flankeret af 
mænd: to gange seks apostle og en myriade af små helgener samt to im-
posante mænd: Johannes Døberen og pave Clemens. De repræsenterer 
dels forberedelsen til Kristus og tiden efter, dvs. kirkens tid, og en hhv. 
stærk og svagere askese, på den ene side munkes og eneboeres, på den 
anden side præsters. Meddelelsen: at forlade verden er bedst; men at 
blive i den, arbejde og få børn er også i orden. Og selv Johannes’ vild-
mandskostume er forgyldt. Alt i alt ved man ikke hvad man skal mene: 
poly- eller monoteisme? livsfornægtelse eller livsbekræftelse? mands- el-
ler kvindedominans? Og det er nok meningen: Som i de gotiske byg-
ninger skyldes verdensreligionernes langtidsholdbarhed deres evne til at 
holde modsatrettede kræfter i spænd. 

                                                 
25 Jf. Lundager Jensen 2018. 

Det vil ikke være helt forkert at sammenligne verdensreligionerne 
med globale virksomheder, som stadigt søger at hverve nye kunder. 
Verdensreligionerne er typisk missionerende religioner. De ligner også 
med hensyn til branding. Ganske vist udvikler de læresystemer, som 
kun er delvis fattelige for en specialiseret elite. Men dette er det indre 
‘maskinrum’, en uophørlig skriftlig og mundtlig refleksionsproces. Ud-
adtil præsenterer de sig med letfattelige slagord: Søg til Buddha, læren 
og munkeordenen! Jesus Kristus er herre! Der er kun én Gud, og Mu-
hammed er hans profet! Og ikke mindst med emblemer: et hjul, et 
kors, en halvmåne, hvor det vigtigste ikke er hvad de måtte betyde, 
men at de er lette at huske og genkende.  

Dermed er ikke sagt at verdensreligioner ‘ikke er andet end’ globale 
firmaer. Forholdet er snarere omvendt: Globale virksomheder er en 
slags formindskede verdensreligioner. Og indtil videre har religionerne 
været de uden diskussion mest succesfulde, målt efter antal tilhængere 
og efter levetid. I øvrigt er forskellen mellem den ydre præsentation og 
‘maskinrummet’ ikke en bedragerisk forskel imellem det tilsyneladende 
og det egentlige. Alle kan i princippet komme med ind i maskinrummet 
hvis de er villige til at brug tid og kræfter på det, dvs. påtage sig de 
asketiske betingelser. 

Verdensreligionerne ville være modkulturer; men ingen modkultur 
kan overleve uden at komme overens med de kulturer den eksisterer i. 
Et godt billede er den buddhistiske munk der har gennemskuet virke-
lighedens tomhed og søgt tilflugt i et kloster, men hver dag må gå en 
runde uden for klosteret for at tigge mad. Eller et kristent kloster hvor 
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munke eller nonner har lukket sig ude fra syndens verden for at hen-
give sig til uafbrudt lovprisning lige som englene i himlen, men samti-
dig, netop i kraft af deres lovsang, nedkalder guddommelig velsignelse 
over området omkring klosteret.  

Selv om verdensreligioner ikke vil være ‘af verden’, må de nødven-
digvis også være ‘i verden’. De kan ikke undgå at bøje sig efter de natio-
ner og kulturer de vil leve i. De må kommunikere på de lokale sprog, 
og de må komme overens med lokale skikke og forestillinger. Med et 
kristent udtryk kan man sige at de ikke kan undgå at blive ‘folkekirker’. 
Der er indisk, kinesisk, japansk buddhisme, lige som der er græsk, 
polsk, dansk og amerikansk kristendom og der er arabisk, tyrkisk, 
iransk, marokkansk og javanesisk islam. Samtidig kan de bevare en op-
rindelig modstand imod at gå helt op i de lokale kulturer, altså at for-
blive én religion. Visse medlemmer af disse religioner kan fastholde en 
forståelse af at den religion de tilhører, også er andet og mere end den 
lokale udformning. Skriftlige tekster er her afgørende. De dokumente-
rer hvordan forholdene har været tidligere. De skaber mulighed for at 
danne og fastholde en elite som kender fortiden, herunder oprindelige 
idealer og principper, og som dermed kan se på afstand, og skeptisk, på 
de lokale forhold i deres samtids religionsform. 

Og selv om de forstår sig som fremmede for stater og disses uund-
gåelig grænser og konflikter, må de også komme overens med verdslige 
herskere. På en helt anden måde end i arkaisk religion er der i verdens-
religioner potentiale for kampe imellem stat og religion, hvor begges 
eksistens kan være på spil. Historien kender til brutale opgør – berømte 
eksempler er kristenforfølgelser i Romerriget, den franske revolutions 

forsøg på at afvikle katolicismen i Frankrig, flere tilfælde i Kinas histo-
rie på statslig forfølgelse af buddhismen. Oftest har en afgørende grund 
for statslige forfølgelser været beslaglæggelse af religiøse institutioners 
jord og ejendom, som havde akkumuleret sig over generationer; således 
også ved reformationen i Danmark i 1530’erne. 

Ikke desto mindre er det overordnede billede en gensidig forståelse, 
hvor stater enten accepterer én eller flere religioner eller allierer sig tæt 
med én bestemt religion. Det sidste er typisk for islam i den forstand at 
det skridt fra anti-statslig til statslig religion, der tog buddhismen og kri-
stendommen flere hundrede år, her blev klaret i løbet af en menneske-
alder. Islam var oprindeligt en lille gruppe af fromme som reducerede 
vildtvoksende kristne og jødiske forestillinger og normer til en oversku-
elig kerne af enkle principper. Men den blev meget hurtigt til religion 
for et krigeraristokrati der i løbet af et århundrede etablerede sig som 
herskere fra Spanien til Pakistan. Og derefter fulgte en langsom islami-
sering af store dele af de lokale befolkninger, delvis fremmet af han-
delsfolk og missionærer, delvis ved alliancer med lokale herskere. Uan-
set hvor magtfulde stater har været, har verdensreligionerne været se-
jere. 

Med verdensreligionerne kom ‘troen’ for alvor ind i mange menne-
skers verden. ‘Tro’ i svag betydning af at antage noget for sandt fordi 
der ingen indlysende grunde er til ikke at gøre det (og fordi systematisk 
mistro vil gøre livet meget besværligt) har selvfølgelig altid eksisteret. 
Myten om hjortemanden i kap. 1 lærer folk at tro på at hjorte er men-
nesker. Efter alt at dømme har de fleste i et sådant samfund delt en så-
dan tro. Men fortællingen er en belæring, og den skal videregives til en 
næste generation, der netop ikke fødes med denne viden. Tro i denne 
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forstand vil være nem at bevare, når den deles af de fleste af de menne-
sker man omgås. I arkaiske samfund kunne der også være nogle som 
var skeptiske over for om guderne nu faktisk var inde i deres statuer, 
eller om de havde så stor en magt, eller om de nu var de rigtige guder, 
eller om de overhovedet fandtes. Det er givet at præsters og andre lær-
des meninger ikke uden videre kan tages for repræsentative for alles 
opfattelse. Men som en kendt antropolog syrligt har bemærket: Hvis 
man vil forstå religiøse meninger og normer i en landsby, skal man 
være skeptisk ikke kun over for landsbypræsten (der ved eller tror ‘for 
meget’), men også over for landsbyateisten (der vil være original ved at 
benægte det som flertallet godvilligt antager og synes om).26 I stedet for 
‘tro’ på guder er det derfor bedre at tale om antagelser, formodninger, 
accept. Og i dén forstand har mange former for religion ofte temmelig 
lidt med ‘tro’ at gøre! 

Men den ‘svage tro’ kommer i problemer når der melder sig alterna-
tiver, konkurrerende opfattelser der er kritiske over for det de fleste el-
ler alle tager for givet. Dette sker i de aksiale bevægelser. Som Jesus, 
også i Mathæusevangeliet, siger: “der er sagt til de gamle … men jeg si-
ger jer …”.  Her er det ikke så ligetil at mene at ens egne principper er 
de bedste og de andre nok også acceptable. De aksiale lærebygninger 
sætter et skarpt skel op imellem forkert og rigtigt, og dermed, uundgåe-
ligt, imellem dem der tager fejl og dem der forstår. Selv hvis man så fo-
retrækker at blive ved med at tro på det der blev sagt til de gamle, vil 
ens tro alligevel være forandret ‒  fra ureflekteret accept til polemisk 

                                                 
26 Den amerikanske antropolog Clifford Geertz i et berømt essay: “Religion as a Cul-

tural System” (i hans bog The Interpretation of Cultures, 1973; bemærkninger er her s. 
123. 

modstand imod en ny, alternativ lære. Hvis man fortsætter med at tro 
på de gamle guder og alt hvad de står for, tror man nu i en stærk for-
stand: tro på trods af alternativer. Du siger ganske vist … men jeg fort-
sætter altså at tro på …  

Opretholdelse af en stærk tro er i sagens natur energi-krævende. En 
stærk tro ser sig ofte omgivet både af passiv, uengageret tro og af ag-
gressive alternative trossystemer. Begge disse kan blive til indre stem-
mer der taler imod ens bedre jeg: ‘måske behøver du ikke at gå så me-
get op i …’, ‘måske er det de andre siger om …, mere sandt’. For at 
modstå presset skal troen stadigt opretholdes – ved deltagelse i ritualer, 
ved individuelle fromhedsøvelser, ved at samtale med andre. Regel-
mæssig religionsudøvelse bliver en norm i verdensreligionerne; ordent-
lige buddhister, kristne og muslimer går regelmæssig i tempel, kirke, 
moske. En troende må holde sin tro i form; religiøse rum er mentale 
træningscentre. 
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6. Nutidsreligioner 

Hvornår begynder nutiden: ved renæssance og reformation, dvs. fra ca. 
1500, eller ved oplysningstiden, dvs. fra ca. 1650? For det første syns-
punkt taler at de vesteuropæiske indledte nutidens globalisering; for 
første gang var der mennesker der tog de fulde konsekvenser af at jor-
den er rund. Perioden faldt sammen med reformationen, dvs. med de 
kristne splittelser i Nordeuropa, der gerne ses som et dybt indsnit i Eu-
ropas religionshistorie. If. det andet synspunkt baserede både samfund 
og individuelle mennesker deres verdensforståelse og moralske normer 
på religiøse principper. Protestanter var nok kristne på en delvis ny 
måde; men de var stadigvæk kristne. Her kan man tale om ‘den lange 
middelalder’. ‘Oplysningen’ var anderledes dybtgående. Fra at være en 
mulighed for landsbyateister, inkl. græske og indiske filosoffer, blev det 
let for store befolkningsgrupper at undvære religion. Da Friedrich Ni-
etzsche i 1880’erne proklamerede at ‘Gud er død’, registrerede han en 
længe kendt kendsgerning. Det var måske stadigvæk skandaløst for 
mange, men ikke for dem der bestemte: de europæiske bybefolkninger 
med længere uddannelse. Her vil jeg følge dette andet synspunkt, at nu-
tiden begynder i 1600-tallet. 

Det religionshistorisk relevante i den vestlige kulturudvikling er op-
komsten og dominansen af to sammenhængende ideer: den vigtigste er 
naturalisme; liberalt demokrati er en anden, også vigtig, men ikke helt 
så afgørende, for mens naturalisme er dominerende i de fleste nutidige 
samfundsformer, har liberalt demokrati vist sig at være én af flere mu-
lige måder at organisere samfund på stor skala på; andre muligheder var 
de stærkt illiberale totalitære stater i det 20. årh., og Kina i dag er nok 

særdeles nutidigt, men ikke et liberalt demokrati. Både naturalisme og 
demokrati underminerede de basale antagelser i al hidtidig religion. If. 
naturalismen er der en virkelighed, ‘naturen’, der strækker sig fra mine-
raler over planter og dyr, inklusive menneskets krop, og til himmellege-
mer. Den er underlagt lovmæssigheder, den eksisterer i kraft af sig selv 
og ikke har noget formål andet end at eksistere; og den har ingen spe-
ciel betydning. Ved siden af, og forskelligt fra, ‘naturen’ er der så men-
nesker, personer med vilje, hukommelse og kommunikation, der ikke 
er underlagt naturlove men som selv formulerer og indstifter lovmæs-
sigheder. De bestemmer selv hvordan de vil organiseres kollektivt, og 
hvilke normer de selv vil følge. Hvordan de gør det, er op til de politi-
ske former som samfundets medlemmer selv bestemmer (under mere 
eller mindre liberale former). 

Religionerne havde forskellige syn på den ikke-menneskelige del af 
verden – for de tribale animister var dyr og planter mennesker i for-
klædning, for arkaiske religioner var de typisk skabninger i et stort og 
sammenhængende system, typisk med mennesker som vogtere med an-
svar over for guderne. Men der var ingen materiel virkelighed som 
mennesker bare kunne lave om. Og reglerne for samfund var kommet 
udefra, fra ikke-menneskelige magter, engang i fortiden. Naturalismens 
menneskelige vilje baserer sig ikke på fortiden, men på hvad mennesker 
finder er relevant i deres aktuelle situation. Indtil de to verdenskrige var 
den dominerende stemning – som man kan kalde den klassiske moder-
nitet – en tro på at fremtiden ville blive bedre end nutiden – som selv 
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var bedre end fortiden; “jeg retter min ryg og jeg skimter et mål”, sang 
den danske husmandsdigter Johan Skjoldborg i 1897.27 

I nutiden har den generelle stemning ændret sig; fremtiden er mere 
trussel end løfte, snarere katastrofe end morgenrøde. Visioner om ven-
skab mellem alle mennesker, afskaffelse af nationer, sygdom, fattig-
dom, udbytning og krig virker forældede; mere relevante visioner er 
atomørkener, katastrofale temperaturstigninger og oversvømmelser, 
pandemier, artsudryddelse, overbefolkning, ukontrollerbar migration. 
Alle er de effekter af naturalismens teknisk-naturvidenskabelige land-
vinger. Det efterlader nutidsmennesker i et dobbelt dilemma. Dels er 
videnskabs og tekniks moralske legitimitet dalet; men de færreste vil 
undvære deres behageligheder: rigelige fødevarer, varme boliger, frihed 
fra smerter, forlænget liv, global kommunikation og transport. Dels ved 
videnskab godt at den er teori, en menneskelig konstruktion; men den 
virker. Skal man så ‘tro’ på den eller ej? Mens før-moderne frygtede for 
fremtiden og stolede på fortiden, og det klassisk-moderne frygtede for-
tiden og stolede på fremtiden, er nutiden klemt inde i sin nu-tid, imel-
lem frygt for både for- og fremtid, imellem tro og skepsis. 

At naturalisme og demokrati (eller totalitære statsformer) langsomt, 
men effektivt kunne kolonisere vesterlændinges bevidsthed, skyldtes 
navnlig staternes uddannelsessystemer. Staten overtog ideen om sko-
ling af befolkninger fra religionerne og gennemtvang en generel askese 
(træning under afsavn) for alle, nemlig alle børn. Samtidig opsagde den 
fællesskabet med en lokal monopolreligion. Klassisk-moderne ideolo-
gier oversatte religiøse utopier til hvad der kunne tage sig ud som prak-

                                                 
27 I “Husmandssangen” (“Når vinteren render i grøft og i grav”). 

tiske programmer. For dem var religion enten overflødig eller en for-
hindring. Anti-religiøsiteten havde (og har) mange varianter, fra god-
modig accept hvis religionen holder sig inden døre og ikke forhindrer 
individer i at leve deres liv som de vil, og til brutal forfølgelse med 
brændte bygninger og hængte præster. I den venlige udgave lagde en in-
different stat hus til alle religioner. Religion kunne være vigtig for en-
keltmennesker; men den betydning kunne æstetik overtage. I stedet for 
at gå i kirke, moske, tempel ville flertallet med tiden gå på fodboldsta-
dion, på museum, i teater. Religion ville i hvert fald langsomt forsvinde. 

Der var tre måder, religionerne (dvs. personer som påtog sig at 
agere på deres vegne) kunne reagere på naturalismen, groft sagt (dvs.: 
disse tre er idealtyper, konstrukter; mange overgange og sære kombina-
tioner kan forekomme). Jeg holder mig her til kristendommen som ek-
sempel, bl.a. fordi den har haft længst tid til at forholde sig til konkur-
rencen fra en post-religiøs magt; men tilsvarende positioner kan givet-
vis findes i buddhismen og i islam. Alle tre måder kan ses som en slags 
enklave-dannelse; og for alle tre kan Brorsons salmelinje fra 1732 stå 
som et motto: “Lad verden ej med al sin magt, os rokke fra vor dåbes 
pagt”. For Brorson var ‘verden’ nok mest lunkne kristne. I nutiden vil 
det primært være det omgivende samfunds ligegladhed med eller fjend-
skab imod religion. I alle tilfælde søger religionsudøverne at bevare en 
beskyttelseszone imod en stor ydre magt, der gerne vil have religiøse 
mennesker til at holde op med det. 

Den første måde, den ‘fundamentalistiske’, var at insistere på før-na-
turalistiske principper: at benægte darwinisme, arkæologi, historieviden-
skab, demokrati, individuelle rettigheder. Denne måde kunne søge at 
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opnå kontrol med staten – i forskellig skala, fra forsøget på at etablere 
en ‘islamisk stat’ i Irak og Syrien og til at forlange bestemte læreplaner i 
biologi i skoledistrikter i Kansas. Men mest oplagt var at etablere et 
samfund som en enklave, en isoleret ø midt i et hav af ligegladhed eller 
fjendtlighed, hvor nogle eller alle moderne principper blev holdt ude, 
og hvor uregerlige individer udstødes, som Amish-folket i USA eller Je-
hovas Vidner. Flertallet af engagerede muslimer synes at holde fast i en 
mere eller mindre hård variant af denne position. 

Den anden måde, som jeg vil kalde ‘den eksistentielle’, bestod i at 
oprette en enklave omkring et individ, der ikke med argumenter kunne 
modstå moderniteten, men som alligevel trodsigt insisterede på be-
stemte religiøse principper, fx antagelsen af eksistensen af guddom og 
af relevansen ved en frelse. Det mest berømte eksempel på denne posi-
tion er Søren Kierkegaards fremmaning af en ‘troens ridder’ fra 1843. 
En blødere variant er at finde et relevansrum for religiøse traditioner i 
moralske grundprincipper, fx den kristne næstekærlighed, der kan op-
fattes som en protest imod en kold naturalisme, brutale markedskræfter 
eller et rethaverisk bureaukrati. I begge tilfælde accepteres naturalismen 
som et vilkår. Den hårde variant ser traditionelt-religiøse forestillinger 
om fx en gudskabt verden eller et liv efter døden som sentimentalitet 
og tryghedssøgen, der fortjener hån, spot og latterliggørelse. Den bløde 
variant ser det som smuk symbolik, der kan give en noget at tænke 
over. 

Den tredje reaktionsmåde vil jeg kalde ‘den romantiske’ (i betydnin-
gen: en forståelse af at mennesker altid er præget af én eller flere kon-
krete kulturer, dvs. er væsener der lever med og af tegn, betydninger, 
forestillinger). En dansk udgave findes hos N.F.S. Grundtvig, der var 

samtidig med Kierkegaard. Allerede i midten af 1700-tallet opdagede 
man et felt imellem det traditionelle og det moderne. If. den militante 
oplysning stod traditionelle religioners illusioner og falske påstande 
over for videnskabelige og humane fakta og indlysende sandheder. 
Men mennesker lever også i sprog og fantasi, der hverken er sande eller 
falske. På Grundtvigs tid ville man kalde det poesi; en nutidig beteg-
nelse vil være fiktion. Romaner, digte, teater, malerier, skulpturer, mu-
sik, dagdrømme og fantasier svarer ikke direkte til noget i virkelighe-
den, men er en uundværlig del af alle menneskers personlige og fælles 
virkeligheder. I nutiden er fantasiverdenerne primært formidlet elektro-
nisk, og variationsbredden er stor, fra TV-avisen, der er billeder der er 
ret tæt (antager vi) på virkeligheden via TV-krimier og helt ud til ren 
‘fantasy’ (Game of Thrones, Ringenes Herre). Efter flere hundrede års 
grundlæggende mentaltræning sætter mange stadigvæk pris på at lade 
sig mentalt invadere af elver og drager. If. Grundtvig kunne man ikke 
begribe hvad religion var, hvis man ikke forstod hvad poesi og fantasi, 
altså fiktion, inkl. fantasy, var. 

En term beslægtet med fiktion er kultur. If. naturalismen er der er 
kun én natur, der er fælles for alt hvad der findes, inkl. menneskelige 
kroppe; men der er uendeligt mange kulturer, dvs. menneskeskabte fel-
ter af betydninger, fantasier og værdier. Kulturerne skal selvfølgelig 
passe nogenlunde med de naturer, de lever i; men naturen bestemmer 
ikke kulturen, der er menneskenes frie frembringelse. Religioner bliver 
hermed til kultur. Det er ikke guder og ånder der har skabt menne-
skene, men menneskene der har skabt guderne og ånderne. For mili-
tante naturalister mister guder og ånder dermed deres relevans; de er 
‘ikke andet end’ menneskelige fantasier. Men for dem der accepterer at 
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mennesker gerne, måske helst, lever i fantasiverdener, kan det omvendt 
betyde netop en accept af religioner, nu som uundværlig fiktion. Og 
som sagt er videnskab, herunder religionsvidenskab, også et kulturpro-
dukt. 

Denne romantiske tankemåde har træk fælles både med den funda-
mentalistiske og den eksistentialistiske. Som den fundamentalistiske er 
den typisk kollektiv, og den bevarer store dele af den traditionelle, reli-
giøse forestillingsverden. Men som den eksistentialistiske accepteres 
den omgivende naturalisme. Den adskiller sig til gengæld fra noget, de 
to andre har til fælles: Den fundamentalistiske og den eksistentialistiske 
indstilling er polemiske; de hævder at besidde en sandhed (der er hhv. 
maksimal og minimal). For den romantiske indstilling er status af dens 
religions sandhed irrelevant. I stedet spørger den efter skønhed og me-
ningsfuldhed – ikke for alle, men for én selv. 

Den eksistentialistiske måde formulerede sig op imod traditionel re-
ligion. Bibelen skulle ‘afmytologiseres’, dvs. oversættes til en mening på 
naturalismens præmisser. Men den gjorde det i rum og omgivet af Bi-
beltekster og salmer der i sagens natur ikke kunne svare igen og derfor 
lod som ingenting. For den romantiske måde er det mere nærliggende i 
bestemte sammenhænge at stige ud af naturalismen og ind i en religions 
felt, hvor man så accepterer så meget som muligt (selv for ægte roman-
tikere er der grænser). Fortiden er her ikke noget der skal fordrives, 
men beskyttes og måske endda genoplives. Interessen for middelalde-
ren er ægte romantisk, og den sidder godt fast. 

Med sit fokus på skønhed og meningsfuldhed er nutidsreligionen på 
nogle punkter vendt tilbage til det tribale og det arkaiske. For mange 

mennesker virker det ikke længere helt så absurd som tidligere at be-
tragte dyr som mennesker, og religiøse rum forbindes ikke længere 
nødvendigvis med fremskridtsforhindrende fordomme og moralske 
fordømmelser. Statuer og malerier er blevet som besøg fra det ydre 
rum: en livsverden der ikke er vores, men som ligner, noget at interes-
sere sig for, ikke noget at frygte.  

Den ‘romantiske’ måde kan findes både inden for etablerede ver-
densreligioner og inden for det der gerne sammenfattes under katego-
rien ‘spiritualitet’. Mange mennesker i nutiden kombinerer en grundlig-
gende sympatisk indstilling over for religiøse forestillinger med en lige 
så markant afvisning af hvad der på amerikansk-engelsk hedder ‘orga-
nized religion’. Gamle religioner og trossamfund kan i sagens natur 
være uvillige til at føje sig efter nutidsindividualister, som måske gerne 
vil have ritualer, fx ved bryllup og begravelse, men også selv vil be-
stemme hvordan disse ritualer skal udformes, hvor de skal foregå, hvil-
ken musik der skal indgå, hvad der skal siges osv. De vil måske gerne 
‘tro’; men de vil selv bestemme selv hvad det er de tror på. Den form 
for individuel valgfrihed der kendes fra det nutidige liv i øvrigt (det li-
beralistisk-kapitalistiske liv …) – indkøbscentrets og nettets udbud af 
varer, uddannelser, job, TV-programmer, rejser, partnere, kønsidentitet 
… – forventer de også at finde i det religiøse felt. Men traditionelle, og 
‘organiserede’, religioner var netop beregnede på det modsatte. Her 
havde, og har, man helt overvejende meget fastlagte former, fra be-
stemte trosprincipper over religiøse steder og på forhånd udpeget kom-
petent personale til helt bestemte måder ritualer kan udføres på, hvilke 
genrer musik der er acceptable, hvad slags tøj der bør bruges osv. Reli-
gioner var og er ‘kulturer’ også i den forstand at de er til for at opdrage 
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og præge mennesker på bestemte måder og afværge at de bliver opdra-
get og præget på andre måder. Her oplever mange vestlige mennesker 
at østlige religionsformer og -retninger er mindre stive, mindre insiste-
rende, mindre kategoriske i deres principper og moralske principper og 
mere imødekommende over for enkeltpersonernes tøvende indstilling 
til ting at tro på og måder at handle og agere på. For sådanne menne-
sker kan et ‘pietistisk’ krav på ‘tro’ (i den stærke udgave) – som med 
rette eller urette forbindes med ‘organiserede religioner’ – ikke imøde-
kommes. Det kan let opleves som et overgreb på mennesker som vil 
have lov til at være spørgende, tvivlende, nysgerrige, evt. sætte sig ind i 
meget forskelligt og binde sig til meget lidt. Hvor langt en given reli-
gion eller religiøs retning vil gå i forhold til det nutidige ‘myndige’ indi-
vids krav om selv at forme sin egen religionsform, varierer selvfølgeligt 
meget, fra stiv genstridighed til meget blød eftergivenhed. Under alle 
omstændigheder er eksisterende religioner sat i dilemmaet imellem at 
fastholde for meget eller give for meget efter. I begge tilfælde vil det 
betyde deres død. De kan dø af mangel på medlemmer, selv om (eller 
netop fordi) de har alle de rigtige principper. Og de kan dø af mangel 
på principper, selv om (eller netop fordi) de har mange medlemmer. I 
mange tilfælde vil eksisterende religioner invitere mennesker med ‘spiri-
tuelt’ engagement indenfor, med en underliggende forståelse af at hvad 
der forbinder, er mere og vigtigere end hvad der adskiller. Religionshi-
storisk vil det ikke nødvendigvis være så forkert endda.  
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