
1 

 

Hans J. Lundager Jensen, Religionsvidenskab, IKS, AU. Denne version: 2012-12-10 

Arbejdspapir til undervisning i Forskningshistorie 

Notat/Kommentar til Max Weber: “Indskudte betragtninger. Teori og religiøs verdensafvis-
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Fordi kapitlet er en ‘betragtning’ (efter en forudgående lang og grundig redegørelse for kinesisk 

religion), begynder det uformidlet, med en problemstilling, som læseren af kapitlet som isoleret 

tekst ikke kan være forberedt på. Det er også en typisk Weber-tekst, oprindeligt skrevet på et 

professor-tysk, som lagde stor vægt på grundighed og nøjagtighed, som ikke betragtede stili-

stisk elegance og overskuelige sætninger som et relevant ideal, og som ikke var indstillet på at 

konkurrere med andre tekster om læserens opmærksomhed og interesse. 

 På de første sider falder en række af Webers centrale begreber. De kommenteres derfor sær-

lig grundigt i det følgende. Derefter følger en kommentar, som kombinerer forkortende para-

fraser, hvor jeg bruger Webers egne formuleringer, med egne omskrivninger og eksempler og 

indskudte, perspektiverende betragtninger. 

 

Kontekst: Kapitlet er fra Webers Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziolo-

gie (‘Samlede artikler om religionssociologi*), der udkom som bog 1920. 

Dette værk, der var ufuldendt ved Webers død samme år, skulle have 

rummet dele om kinesisk religion, indisk religion, jødedom, kristendom 

og islam. Realiseret blev delene om kinesisk og indisk religion og om 

jødedom, indtil nytestamentlig tid. Disse er nu tilgængelige som tre 

selvstændige bind under ovennævnte titel. Webers berømte bog om 

protestantismens etik og kapitalismens ånd, der vel skulle have indgået i 

den uskrevne del om kristendommen, indgår også i disse samlede artik-

ler. 

 Kapitlet “Indskudte betragtninger …”, på tysk: “Zwischenbetrach-

tung: Theorien der Stadien und Richtungen religiöser Weltablehning“, er 

i bd. 1, s. 536-573. (Den danske titel er lidt upræcis; det drejer sig faktisk 

ikke om ‘betragtninger’ [flertalsformen antyder noget løst og henkastet], 

men om et bestemt synspunkt ― som føres igennem med stor konse-

kvens). Den danske oversættelse er fra: Max Weber. Udvalgte tekster, bd. 

1. Hans Reitzel, 2003). Kapitlet var oprindelig indskudt mellem redegø-

relserne for kinesisk og for indisk religion, som det fremgår s. 323 og s. 

357. 

 

Kapitlets overordnede emne og dets forhold til Webers religionssocio-

logi generelt: Pals, Eight Theories of Religion, 175, karakteriserer dette kapitel som ‘important and 

                                                           
1 Understregningerne henviser til ord og formuleringer i kapitlet, men er ikke nødvendigvis præcise citater. 

Det er en kold tid, som vi lever i, 

alle går rundt og fryser, 

men jeg har det da nogenlunde her, 

her på Øster Gasværk 

 

(Kim Larsen, 1976) 
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complex og vælger så at springe det over. Pals mener, at Weber, i modsætning til Max og Durk-

heim, ikke tænker i kulturevolutionære baner (Pals, s. 182). Robert N. Bellah har derimod skre-

vet et essay om denne tekst, “Max Weber and World-Denying Love. A Look at the Historical 

Sociology of Religion”2. If. Bellah (s. 124) er titlen “Zwischenbetrachtung” stærkt misvisende 

mht. det faktiske indhold i kapitlet. Det er ikke om en blot en ‘betragtning’, og den handler 

langtfra kun om religiøs verdensafvisning. Tværtimod er denne artikel “a key text, perhaps the 

key text in Weber’s entire corpus”. Dens egentlige emne er den historiske uddifferentiering af 

værdisfærer (Webers tankeskema er evolutionært; s. 125) og den deraf følgende, uundgåelige 

konflikt imellem dem; det moderne er en slags ‘polyteisme’, en ‘gudernes krig’. Det moderne 

rummer bl.a. videnskab, politik, kunst og religion; disse er selvberoende felter, og de ‘går ikke 

op’ i hinanden. Hvad der er ‘rigtigt’ i ét felt, kan være forkert i et andet. Fx er et kunstværk ofte 

uetisk eller politisk ukorrekt; hvad der er det økonomisk rigtige, er langt fra altid det politisk 

rigtige; skyldes en erotisk kærlighed den konkrete andens uimodståelige væsen eller en instink-

tuelt-hormonalt bestemt, biologisk konstellation? Disse sfærer kan sammenlignes med traditio-

nel religion (deraf ‘polyteismen’ og ‘guderne’): Dels har de udviklet sig historisk som alternati-

ver til både traditionel religion og verdensforsagende religion; dels udgør de lige som religion 

bud på værdier og mening, som mennesker kan orientere sig ud fra og indrette deres handlin-

ger efter, og for nogle mennesker kan de udfylde den hele tilværelse; kunst, erotik, penge, poli-

tik eller viden og erkendelse kan man gå så meget op i, at de fungerer som en religion. Konflik-

ter kommer, når mennesker, der går meget op i den ene sfære, kolliderer med nogle, der går op 

i en anden; de kommer også, når et enkelt menneske gerne vil være del af, ‘participere’ i, flere af 

dem, fx gerne vil være både økonom og politiker, eller både religiøs og videnskabelig). Den 

religiøse verdensforsagelse modsvares derfor også af verdens forkastelse af religion (s. 127). 

 Udgangspunktet er dannelsen af en religiøs ‘verdensfornægtelse’ og de etikker, der udvikle-

des her; men hovedindholdet er, som Bellah ser, hvordan denne første uddifferentiering trak 

andre med sig, som endte med at tømme religionen for et specifikt indhold. 

 

NB: Weber har ikke i denne tekst en konsistent terminologi, hverken for det, som er udgangs-

punktet, altså den samfundsformation, hvor uddifferentieringerne endnu ikke er sket, eller for 

den første uddifferentiering af et selvstændigt, ‘rationelt’, felt, religionen i de former, der daner 

sig som alternativer til den ældre form for religion, der var en uproblematisk del af det traditio-

nelle samfund. Han benytter i stedet forskellige omskrivninger, der skal fremhæve netop den 

side af sagen, som er relevant i den pågældende sammenhæng. Det før-moderne eller traditio-

nelle samfund (som jeg her vil kalde det) og dets forskellige dimensioner angives bl.a. som “det 

naturgivne slægtsfællesskab”, “den magiske religiøsitet”, “den gamle og enkle, organiske land-

boeksistens”, “magiens og det rent magiske verdensbilledes område”. Den første, uddifferentie-

rede religion kan betegnes som “verdensafvisningen, “forløsningsreligionen”, “menighedsreli-

giøsiteten”, “universalistiske religioner”, “broderskab”, “profeti- og frelserreligioner”. 

 

NB: Det ‘traditionelle samfund’ er ikke totalt afviklet af uddifferentieringerne. Dets omfang 

formindskes i takt med, at uddifferentieringerne tager til; men det eksisterer fortsat i et vist 

omfang, primært i familielivet. Et af dets karakteristikum er, at der her ikke gælder en professi-

onaliseret arbejdsdeling: i familierne er funktioner som madlavning, rengøring, børnepasning 

eller havearbejde typisk ikke eller kun til en vis grad overladt til de udspecialiserede sfærer 

(mens fx sygepleje og reparation af transportmidler er). De fleste mennesker lever altså også i 

nutiden en del af deres tid i det ‘traditionelle samfund’, som derfor, i dets aktuelle forekomst, 

                                                           
2 Foredrag fra 1997; optrykt i Robert N. Bellah & Steven M. Tipton, eds., The Robert Bellah Reader, Duke University Press, 

Durham, 2006, 1123-149. 
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kan kaldes livsverden3. 

 

NB: Gennemgående i kapitlet er der en varme-kulde-metaforik: Det traditionelle samfund, med 

dets tæthed mellem elementerne (menneskene) er ‘varmt’, det moderne samfund med dens 

selvstædige sfærer er ‘koldt’.4 De enkelte sfærer er ‘kolde’: De opstiller regler eller principper, 

som kun gælder for dem; fx afviser de mennesker, som ikke er kvalificerede til at agere efter 

disse regler eller principper (i uddannelsessystemet kan man dumpe, i økonomien gå fallit). Og 

samfundet med dets sfærer taget under ét er ‘koldt.’: Spørgsmålet om ‘meningen’ med det hele 

kan ikke besvares, for ‘mening’ er uddifferentieret til de enkelte sfærer, de kun kan have med 

en delsum af den samlede ‘mening’ at gøre: I økonomien kan der kun tales om, hvad der kan 

betale sig eller ikke betale sig, i videnskaben kun om, hvad der passer eller ikke passer, i kær-

ligheden kun om tiltrækkende eller frastødende, osv. Der er ingen overordnet sfære, der giver 

et samlende svar på, hvad meningen med det hele er. Religionen kan if. Weber ikke levere et 

plausibelt svar, for de enkelte sfærers del-‘meninger’ er (i en historisk proces) udvundet ved i 

konkurrence med religionen at fratage den dens monopol på mening. Religionen svarer (i det 

historiske forløb) igen ved at etablere alternative bud på mening; men disse bud kolliderer med 

de enkelte sfærers del-‘meninger’, som forekommer de fleste mennesker at være mere plausible. 

Religionen, hvor eftersøgningen efter mening historisk begyndte, ender dermed paradoksalt 

med at fremstå som indbegrebet af meningsløshed, som ren irrationalitet.5 

 

NB: I modsætning til Durkheim er Weber ikke interesseret i, hvad der overhovedet konstituerer 

et samfund, altså en særlig menneskelig form for liv, der adskiller mennesker fra andre dyr. 

Han begynder historisk med eksistensen af det traditionelle samfund, hvis oprindelse han der-

for ikke spekulerer om. Til gengæld kan Weber falde i at betegne det traditionelle samfund i 

naturkategorier som fx “det naturgivne slægtsfællesskab”. Den overordnede forskel mellem 

Durkheims og Webers religionssociologiske teorier er, at Durkheim i sin Les formes élémentaires 

de la vie religieuse) begynder i den allertidligst tænkelige oprindelse med religionens og dermed 

al menneskelig kulturs dannelse, konstaterer at de strukturer og fænomener, han beskrive her, 

findes i alle former for religion til alle tider, derpå springer historien over og havner (i bogens 

afslutning) direkte i det moderne; Weber derimod går ud fra det historiske faktum, at der fand-

tes samfund, der b.la. religion, og ser så på, hvordan det moderne har udviklet sig historisk fra 

det traditionelle samfund og frem til det moderne. De talte altså om to forskellige ting. En an-

                                                           
3 Term brugt af Jürgen Habermas som modbegreb til de specialiserede ‘systemer’, svarende til Webers uddifferentierede 

‘værdisfærer’. 
4 Webers overordnede, historiske teori er altså struktureret som myten i Gen 2-3, fra haven til marken. Det, der sætter 

den proces i gang, der fører til det moderne, er refleksionen, tænkningen, det Weber kalder ‘rationaliseringen’. Fra det 

øjeblik, nogle mennesker begynder at tænke over verden, udløses den kædereaktion, der fører til den gennemreflekte-

rede modernitet. I Gen 2-3 udløses ‘faldet’ jo af Kundskabens træ. Den naturlige verden er dermed også barnets naive 

accept af det forhåndenværende, mens det moderne kræver voksen mandighed (NB: Weber forudså ikke feminiseringen 

af det moderne!). 
5 Weber var jo samtidig med Sigmund Freud, og der er adskillige lighedspunkter imellem dem; man kan her sige, at for 

Weber har historien frem til det moderne været et langsomt faderdrab. – Et eks.: Det moderne universitet er født ud af 

højmiddelalderens universiteter i Paris, Oxford, Bologna osv. De var helt overvejende grundlagt og beskyttet af kirkeli-

ge institutioner og myndigheder (biskopper, paver); de havde en fælles uddannelse for alle studerende (studium gene-

rale); for de få udvalgte var der videreuddannelser i teologi, medicin eller jura (der også var mere relevant for mange 

fremtidige kirkefolk end teologi); teologiuddannelsen var, nominelt i det mindste, den ‘fornemste’. Studerende var 

‘klerker’; de var kronragede og gik i en gejstlig klædning, selv om de ikke havde præstelige opgaver. De fineste og 

ældste universiteter i USA, Harvard, Yale, Princeton, blev grundlagt af religiøse kredse med præsteuddannelse som et 

af de vigtigste formål. I nutiden er teologi i nogle lande udelukket fra universitetet i streng forstand som kilder til strid-

bar irrationalitet, men dog accepteret på universitetets campus (USA), kun tolereret som universitetsfag som en provin-

siel undtagelse (Frankrig, i Alsace), kun accepteret hvad dets neutralt vidensformidlende fag angår (Holland: Bibelfag 

og kirkehistorie). 
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den grundlæggende forskel mellem Durkheims og Webers syn på religion er, at for Durkheim 

er religion primært noget, der (1) gøres (b) i fælleskab og som (c) er funderet i det emotionelle. 

For Weber derimod er religion i praksis noget, der (a) tænkes (b af særligt karismatiske perso-

ner (selv om dette individualistiske træk ikke spiller nær samme rolle som for Frazer) og som 

(c) er funderet i det intellektuelle (det rationelle). 

 I dén forstand ligger Weber i øvrigt tættere på Frazer end på Durkheim. Forskellen mellem 

Frazer og Weber er til gengæld, at if. Frazer er religion grundlæggende tænkning over naturens 

lovmæssigheder, mens religion if. Weber grundlægende er tænkning over livets mening. For 

Frazer udkonkurreres religionen derfor af naturvidenskaben alene; if. Weber er det det samlede 

antal moderne sfærer, der udkonkurrerer religionen (fordi Weber, på linje med Durkheim, så 

religion som noget, der oprindeligt var forbundet med alt muligt menneskeligt, ikke kun forkla-

ring på den naturlige verden, men også med etik, samfundsmæssig organisation, kunst osv.). 

 Durkheim og Weber var i øvrigt enige om eller lå på linje ang. visse grundlæggende ting. (1) 

Det væsentlige ved moderne samfund er en uddifferentiering af samfundsmæssige funktioner; 

Durkheim beskrev dette i sin første bog (De la division du travail social, 1893; DO: Om den sociale 

arbejdsdeling, Hans Reitzel 2000) som den historiske forandring fra ‘mekanisk’ til ‘organisk’ for-

deling af arbejdet (kort fortalt: fra en tilstand, hvor alle laver det samme, til en tilstand, hvor 

folk laver noget forskelligt, som alle andre er afhængige af; ‘mekaniske’ samfund kan let brydes 

op og gå fra hinanden, mens ‘organiske’ samfund er nødt til at hænge sammen). (2) Religion har 

oprindeligt eksisteret uproblematisk sammen med alle andre funktioner (Durkheim strammer 

denne opfattelse: religionen er moderskød for alle andre, specifikt menneskelige funktioner). (3) 

Uddifferentieringen / arbejdsdelingen i det moderne har gjort, at der ikke længere er et overbe-

visende, samlende bud på, hvorfor verden er, som den er, eller hvordan mennesker bør handle, 

eller hvad meningen med det hele er. Her var Weber den mest radikale: Moderniteten er en 

‘kold’ verden. For Durkheim var det moderne samfund trods alt kun karakteriseret ved en 

‘lunken’ moral. Weber mente, at fremtiden måtte blive uden religion. Durkheim derimod men-

te, at der måtte komme en ny slags religion (‘de tidligere guder ældes og er døende, og andre er 

endnu ikke født’). 

 

323-

325 

“Betydningen af en rationel konstruktion af motiverne til en afvisning af verden” 

323 “verdensfornægtende former for religiøs etik”: verdensfor-

nægtelse vil for Weber sige en holdning, hvor en person 

tager afstand fra ‘verden’, dvs. alt det, som er mere eller 

mindre indiskutabelt værdifuldt for det store flertal af 

mennesker: nok at spise, pænt tøj, fast arbejde, godt ægte-

skab, sunde og raske børn, god og rigelig sex, mange penge, 

høj social status og magt, trygge forbindelser til ens familie 

og venner, god styrelse af samfundet, pæne ting, en god 

begravelse osv. Eksempler er munkebevægelser i buddhis-

men og i kristendommen: Her vælger mennesker af fri vilje 

at leve af så lidt som muligt og med så få bindinger som 

muligt, isoleret fra familien, uden sex, for i stedet at koncen-

trere sig om det de mener er ‘sande værdier’. 

 Weber er ikke i denne tekst meget tydelig mht., hvornår i 

religionshistorien tendensen til verdensforsagelse slår igen-

nem som en betydningsfuld strømning. Men den tidlige 

buddhisme er et godt eksempel, og generelt kan man pege 

Reklame! Denne nyud-

komne bog (oversat af en 

underviser og udgivet af 

et forlag nær dig) giver 

et godt eksempel på reli-

giøs verdensforsagelse 
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på midten af det 1. årt. f.Kr. som en periode, hvor der dukker sammenlignelige tenden-

ser til verdensforsagelse op i Kina, Indien og Grækenland, den såkaldte ‘aksetid’.6 

323 rationalisering: et helt centralt begreb hos Weber; det defineres nederst på siden som 

“det logisk eller teleologisk ‘konsekvente’ ved en intellektuel-teoretisk eller praktisk 

etisk stillingtagen”. At noget er ‘rationelt’ betyder ikke, at det nødvendigvis er rationelt 

i forhold til en bestemt slags rationalitet, fx en vestlig-videnskabelig. Med begrebet me-

ner Weber en argumentativ gennemtænkning på grundlag af nogle principper eller 

aksiomer, som selv er irrationelle (dvs. valgt uden yderlige mulighed for begrundelse), 

men som altså bliver gennemtænkt og argumenteret for. Fx: Antagelsen af, at ‘alt liv er 

lidelse’ er irrationelt. Det er derimod rationelt at argumentere for, at grunden hertil er, 

at alt liv er forbigående, at mennesker bliver ulykkelige, fordi de ikke har indset det og 

holder fast ved værdier, som vil gå til grunde, og at vejen ud af denne ulykkelige til-

stand er at indse, hvordan det forholder sig og i øvrigt følge en lære, som (karakteri-

stisk nok!), består af hele otte punkter, og som siger, at … Webers tanke er, at religion 

var den første dimension ved normalt menneskeliv, som blev udsat for en sådan gen-

nemtænkning, og at dette skete i de verdensforsagende religionsformer. Dermed kom 

‘religionen’ (dvs. den nye religionsform) til at lægge afstand til alt det, som alle andre 

mennesker synes var værdifuldt. Og det gav anledning til, at meget andet af det, som 

mennesker syntes er værdifuldt – nok at spise, styrelse af samfundet, pæne ting – også 

blev underlagt en tilsvarende ‘rationalisering’, altså intellektuel gennemtænkning (jf. s. 

327 nederst).7 

 Weber bruger også ordet sublimering; dermed menes, at det pågældende felt tæn-

kes isoleret fra andre sider af den menneskelige virkelighed, fremstilles i renkultur og 

idealiseres; økonomen kan herefter forestille sig en verden, hvori der kun hersker øko-

nomisk rationalitet og økonomisk rationelt handlende individer, erotikeren kan fore-

stille sig en verden, hvori alt er smukt og forførende, osv. 

323 idealtypisk orienteringsredskab: centralt begreb for Weber i det hele taget. ‘Idealty-

pisk’. For at sige noget generelt om noget som helst må man konstruere en ‘model’ af 

dette noget. Udtaler man sig fx om ‘islam’, ‘munkevæsen’ eller ‘profet’, mener man 

ikke en bestemt, konkret og virkelig udformning, men det, som mere eller mindre gæl-

der for alle de tilfælde, hvor det vil give mening at tale om ‘islam’, ‘munkevæsen’ eller 

‘profeter’. Det er muligt, at idealtypen aldrig har eksisteret; historisk og konkret kan 

den altid have været blandet op med noget, som ikke hører til idealtypen. Men for 

tænkningens og diskussionens skyld er det nødvendigt med et mentalt billede (eller 

altså ‘model’) af, hvad vi taler om. 

323 værdisfærer: Dvs. felter for menneskelig aktivitet, som kan bestemmes som noget sær-

ligt, der er afgrænset fra noget andet, og som har sin særlige, interne regler og værdier 

(i nyere systemteori vil man også tale om ‘systemer’). Oprindeligt i historien var der 

                                                           
6 Se fx Hans J. Lundager Jensen, “ Religionshistorie og aksetid”, Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 56, 2011, 5-22; også her: 

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/rvt/issue/view/269  
7 Jf. også Webers forklaring i Den protestantiske etik og kapitalismens ånd (Fremad, 1972), 12: “Nu kan man forstå vidt 

forskellige ting ved dette ord [altså ‘rationalisering’, HJLJ] (..) F.eks. findes der ‘rationaliseringer’ af den mystiske kon-

templation, altså af en holdning, som set fra andre livsområde er specifikt ‘irrational’, ganske som der findes rationalise-

ringer af økonomi, teknik, af det videnskabelige arbejde, opdragelse, krig, retspleje og forvaltning. Desuden kan man 

rationalisere hvert af disse områder ud fra højst forskellige oversynspunkter og målsætninger, og hvad der fra ét syns-

punkt er ‘rationalt’, kan set ud fra et andet være ‘irrationalt’. Rationaliseringer har man derfor haft på de forskellige 

livsområder på højst forskellig måde i alle kulturkredse. Karakteristisk for den kulturhistoriske forskel er først og 

fremmest hvilke sfærer der bliver rationaliseret og i hvilken retning de bliver det” (tysk: i Gesammelte Aufsätze zur Religi-

onssoziologie I, 11f.). 

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/rvt/issue/view/269
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ikke værdisfærer, eller: Alt hvad menneskene foretog sig, udgjorde én værdisfære. 

Vejen frem til nutiden består ikke mindst i udskillelsen (uddifferentieringen) af de for-

skellige værdisfærer. Fx bliver ‘religion’ først til noget særligt, der kan adskilles fra 

andet, fx sex eller politik, i løbet af historien. 

[Eks.: I GT er der love om offer og om hvem man må have sex med, side om side; her er 

religion og seksualitet endnu ikke adskilt som to selvstændige værdisfærer.] 

324 askese, mystik: for Weber indebærer askese noget aktivt (nogen gør noget), mens my-

stik indebærer noget passivt (noget sker med en). Han vurderer, at askese hænger godt 

sammen med troen på en personlig, transcendent skabergud (en person er en, der 

handler; at skabe er at handle), mens mystik hænger godt sammen med en upersonlig-

gjort og immanent guddommelig magt; mystikeren erfarer fx, hvordan alting er gud-

dommeligt, eller at der er ‘noget guddommeligt’ (det upersonlige) i alting (det imma-

nente). 

 Dette er eksempler på idealtyper. Kristne munke kunne fx være mystikere. Og selv 

om kristendommen rummer forestillingen om en personlig skabergud, er den med sin 

treenighedstanke mere ‘mystisk’ end fx Gud if. islam. Der er altså plads til mange 

gradbøjninger og kombinationer i de historisk-konkrete udformninger af idealtyperne. 

324 senjødedommen: denne term blev brugt indtil for engang i anden halvdel af det 20. årh. 

(og det kan høres lejlighedsvis endnu); det er det samme som ‘tidlig jødedom’. 

325-

328 

“Askesens og mystikkens typologi” 

325 Udfoldelse af forskellen mellem askese og mystik: asketikeren føler sig som et redskab 

(for en guddom) til at ændre noget; mystikeren er et kar, der fyldes af nogen eller noget 

(guddommeligt). De kan begge udfolde sig den for og inden for verden; verden vil som 

sagt sige den virkelighed, som andre mennesker, som ikke er asketer eller mystikere, 

lever i. De to positioner kan være ekstreme eller moderate: 

 

 inde i verden uden for verden askeses og mystiks 

gensidige kritik 

askese ændre aktivt på 

verden; eks.: calvi-

nistiske puritanere 

leve som eneboer og 

lave om på sig selv 

‘forfængelig selvret-

færdighed’ 

mystik have fx et arbejde i 

bevidsthed om, at 

det i grunden er 

værdiløst 

leve i kloster og kon-

centrere sig om den 

sande erkendelse 

‘dorsk selvnydelse’ 

 

NB: Webers brug af begrebet ’‘askese’ kan virke forvirrende. I daglig sprog konnoterer 

det normalt kun afholdenhed (og så ville en mystiker, der koncentrerer sig om sin my-

stik og ikke forbruger noget imens, også være en asketiker). Hos Weber skal termen ses 

i kontrast til mystikeren, jf. skemaet: asketikeren er den, der pålægger sig regler og 

afsavn, fx ikke spise bestemte ting, eller ikke have sex, for i stedet for at kunne handle 

på en bestemt måde. Ordet ‘askese’ kommer af græsk ἄσκησις, áskēsis, der først betød 

atleters ‘øvelse’, ‘træning’, derefter mere generelt ‘levemåde’.8 

                                                           
8 En moderne filosof, der har skrevet om, og anbefalet, ‘askese’ i denne græske forstand, er Peter Sloterdijk, Du musst 

dein Leben ändern (2009). 
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326 de typiske puritanere: Weber var særlig interesseret i puritanere, emnet for hans Prote-

stantismens etik og kapitalismens ånd. Puritanere var protestantiske kristne primært af 

den reformerte retning (den vesteuropæiske, typisk Calvin-inspirerede, i modsætning 

til den nordeuropæisk, Luther-inspirerede), fordi han mente, at det 

var dens dennesidige, inde-i-verden-agtige askese, som havde 

skabt det mentale klima, hvor kapitalismen kunne udfolde sig og 

blive grundliggende for en samfundsform. Han fandt denne hold-

ning navnlig i Holland (Europas rigeste land i 1600-tallet) og i 

Nordamerika. Puritanerne var asketisk indstillede, dvs. de foragte-

de jordiske goder; samtidig satte de flid og arbejde højt. Da de for-

agtede de goder, de erhvervede sig ved deres arbejde, ville de helst 

ikke bruge dem; det var arbejdet, der i første omgang var en positiv 

værdi, ikke rigdommen. (Men et godt resultat af arbejdet var dog et tegn på, at Gud var 

tilfreds med en, at man var udvalgt til frelse). Goderne blev derfor sparet op og blev 

dermed til kapital, der kunne investeres for at skaffe sig flere goder, osv.9 I traditionelle 

samfund10 derimod gav det status at arbejde så lidt som muligt og at forbruge så meget 

som muligt så synligt som muligt. Goder har her svært ved at blive til en kapital; den 

går i stedet ‘op i røg’, fx (som i GT) som offerrøg, som fester, pragtudfoldelse, byggeri-

er. 

[Eks.: Mads Andersen-Skjern fra Matador er fremstillet som en typisk puritaner. Se evt. 

dokumentet ‘Om Matador og Max Weber’] 

326 magiske forudsætninger: Weber er ikke meget præcis her i artiklen mht. at beskrive 

religion i den eller de former, den havde forud for de verdensfornægtende retninger og 

den efterfølgende rationalisering også af de andre værdisfærer. Men ordet ‘magisk’ 

bruges ofte. Han mener ikke dermed noget, som er væsensforskelligt fra religion (så-

dan som Frazer gjorde), men dette, at der ad irrationel (og fascinerende) vej kan foreta-

ges forandringer af en given tilstand (fx foretage helbredelse, skabe regn); typisk vil 

dette ske med guddommelig bistand. For Weber var oprindelig religion netop ‘magisk’. 

326 karisma: en særlig fascinerende og magtfuld egenskab ved (typisk) en person. Weber 

skelnede mellem tre måder, hvorpå herredømme og autoritet kunne legitimeres, dvs. 

begrundes på en måde, som kunne skabes konsensus om i en gruppe mennesker: tradi-

tionel, rationel-bureaukratisk og karismatisk. Hvis en familie styres af en ‘ældste’ eller 

et land regeres af en konge, er der en traditionel autoritet; man gør noget, fordi man 

‘altid’ har gjort sådan; selve overlevelsen, persistensen, af denne ordning er i sig selv 

argument for, at en sådan ordning er god. Hvis man derimod har ræsonneret sig frem 

til, at ‘den mest ringe’ regeringsform for et land er, at det styres af en regering, udpeget 

efter stemmeflertal i et parlament, der selv er sammensat af en gruppe vælgere efter et 

(typisk kompliceret udregnet) stemmeflertal, er autoriteten rationel-bureaukratisk. Og 

hvis ledelsen ligger hos en person, der kan fortrylle og begejstre andre og indgyde dem 

tillid til, at han eller hun vil gøre det rigtige for alle, er autoriteten karismatisk. Der er et 

omvendt forhold mellem karismaen og traditionen, hvad angår intensitet og varighed; 

magien er intens og kortvarig, traditionen lunken og langtidsholdbar. 

326 profeten: en person, der har karismatiske kvaliteter, men som benytter sig af disse til at 

eksemplificere særlige leveregler eller en særlig lære om, hvordan mennesker kan opnå 

                                                           
9 NB: Alle, der har en pensionsopsparing, er pr. def. ‘kapitalister’. 
10 Weber har ikke i kapitlet her en konsistent brugt term for det traditionelle samfund, før uddifferentieringerne; et af de 

udtryk, han bruger nedenfor, er “landboeksistensens organiske kredsløb” (s. 343). 
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frelse. Mens magikeren er rent irrationel, rummer profeten allerede momenter af ratio-

nel systematisering af livsførelsen. Buddha, Jesus og Muhammed er i Webers forståelse 

sådanne ‘profeter’. 

[Eks.: Jesus if. evangelierne besidder ‘magisk’ karisma (han kan forvandle vand til vin 

og bespise en stor menneskemængde med et lille antal brød og fisk); men den er kun 

ledsagefænomen til vigtigere opgaver som belæring (fx Bjergprædikenen, lignelserne) 

og eksemplificeringen (fx hans død).] 

327 forløsningsreligionens rationalitet: den verdensforsagende indstilling kan give anled-

ning til dannelse af religiøse fællesskaber ved, at den verdensforsagende ‘profet’ får 

tilhængere, der formidler den særlige lære videre. Den oprindeligt karismatisk funde-

ring gruppe forvandles dermed til et traditionelt fællesskab; ‘profeten’ afløses af ‘præ-

sterne’. 

[Eks.: i GT er det Moses (en ‘profet’: Deut 34,10), der formidler toraen; men de daglige 

rutiner skal herefter varetages af efterkommerne af hans broder Aron, den første yp-

perstepræst.] 

327 Profeti- og frelserreligioner: Det samme som ‘forløsningsreligion’ ovenfor. Weber har 

ikke en konsekvent terminologi. Det afgørende er, at den type religioner, der baserer 

sig på en verdensforsagende indstilling, ikke er middel til at opnå ‘jordiske’ goder, men 

til gengæld anviser en vej til befrielse fra verden, altså de jordiske goder (og ulykker), 

og opnåelse af størst tænkelig lykke uden for verden: nirvana, tilværelse i himlen … 

327 ikke blot (…) i et akut, men varigt spændingsforhold til verden og dens ordener: Natur-

lig følge af verdensforsagelsen; ikke at ville arbejde, gifte sig, stræbe efter det, som alle 

andre stræber efter, er en uundgåelig provokation. 

327 sublimeret fra ritualisme til ‘sindelagsreligion’: med ‘ritualisme’ mener Weber det 

samme som ‘magisk’, altså den religionsform, der ligger historisk forud for forløs-

ningsreligionerne, og som i øvrigt bevares for det store flertal af mennesker. ‘Ritualis-

men‘ er irrationel, kollektiv og ydre, mens forløsningsreligionen i første omgang angår 

enkelte menneskers tanker og indstillinger, deres ‘indre’, deres ‘sindelag’. 

327 rationaliseringen og den bevidste sublimering af menneskets forhold til de forskellige 

sfærer …. de enkelte sfærers egne indre lovmæssigheder blive bevidste: Religionen er den 

første ‘sfære’, der bliver rationaliseret, altså gennemtænkt på en logisk måde; da ale 

andre dimensioner af menneskelivet nu ikke er legitimeret af religionen (de anses jo nu 

for værdiløse), er de overladt til sig selv og kan derfor gennemgå en lignende form for 

gennemtænkning, der præciserer deres individuelle potentialer; dermed opstår de stri-

dende værdisfærer, modernitetens ‘polyteisme’. 

327 det oprindelige, naive forhold til omverdenen: tilstanden før den verdensforsagende 

holdning gjorde, at religion blev til profetisk religion, forløsningsreligion etc. og der-

med udskilt som en særlig værdisfære, altså identisk med ‘magisk’, ‘ritualisme’ etc. 

Oprindeligt blev det, der umiddelbart, ‘naivt’, fremstod som godt, efterstræbelsesvær-

digt osv. , også uproblematisk antaget for at være godt osv. Verdensforsagelsen er if. 

Weber den første form for kritisk indstilling: Det, som ser ud, som om det er værdifuldt, 

behøver ikke at være det. Verdensforsagelsen er dermed mulighedsforudsætning og for-

løber for fx den videnskabelige indstilling (‘det kan godt se ud, som om solen går rundt 

om jorden, men i virkeligheden går jorden rundt om solen’; ‘det kan godt se ud, som om 

den elskede har en magisk tiltrækning, men i virkeligheden er det en hormonalt betinget 

reaktion’; ‘det kan godt se ud, som om vi har en fri vilje; men i virkeligheden har hjernen 
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helt af sig selv afgjort sig’ – tre eksempler på konflikt mellem den videnskabelige vær-

disfære og hhv. religionens, erotikkens og etikkens respektive værdisfærer). 

328-

351 

“Verdensafvisningens retninger: økonomiske, politiske, æstetiske, erotiske, intellektuelle sfærer” 

Her gennemgår Weber de ikke-religiøse ‘verdensafvisninger’: Andre felter i menneske-

nes liv undergår en lignende rationalisering og bliver, hver på deres måde, lige så ‘ver-

densafvisende’, som religionen blev – dvs.: disse andre felter koncentrerer sig hver på 

deres måde om én bestemt dimension i menneskenes virkelighed og ignorerer, dvs. i 

det mindste intellektuelt, ‘afviser’ de andre sider (økonomer ‘ser på verden igennem 

økonom-briller’ osv.). 

 Weber gennemgår fem sådanne sfærer (hvormed ikke siges, at der ikke kunne være 

flere): økonomi (s. 328-332), politik (s. 332-339), kunst (s. 339-341), erotik (s. 341-348) og 

‘tænkende erkendelse’, dvs. filosofi og videnskab i alle former (s. 348-351). De er alle 

hver for sig resultatet af rationaliseringer. Paradoksalt nok bliver kunst og erotik fun-

damentalt irrationelle; men også de er rationaliserede, altså intellektuelt gennemtænkte 

(som i fx kunstkritik og erotisk digtning). Man må altså skelne mellem ‘rationel rationa-

litet’ og ‘rationel irrationalitet’! 

 

NB: Weber siger ikke, at mennesker, der er aktive i ét felt, kun lever i dette felt; økono-

mer ‘kan tage andre briller på’, politikere kan også have et kærlighedsliv, osv. (men der 

kan rigtignok være en tilbøjelighed for fx akademikere, politiker og kunstnere til at gå 

meget op i deres arbejde, omgive sig med kolleger, altid snakke fag, også når de er 

sammen med andre mennesker…). 

 

NB: Webers isolering af disses ‘sfærer’ svarer som sagt til systemteoriens ‘systemer’; 

det er derfor, en senere systemteoretisk sociolog som Niklas Luhmann kunne chokere 

nogle ved at sige, at mennesker ikke er en del af religion (eller økonomi, eller kunst …), 

men er disse systemers omverden.11 

 

NB: I alle de nævnte ‘sfærer’, selv erotikken! fremhæver Weber deres ubroderlighed, 

deres mangel på varme og kærlighed (i erotikken elsker partnerne kun hinanden, ikke 

andre). Også religionen, der som profetiske forløsningsreligioner begynder netop som 

særlig broderlige og kærlige sammenslutninger, ender i hvert fald i én af sine mest 

gennemførte rationaliseringer som en stærkt ubroderlig og ukærlig religion: den calvi-

nistiske puritanisme (som sagt emnet for Den protestantiske etik og kapitalismens ånd, 

genstanden for Webers særlige interesse). 

 Økonomi 

Med ‘økonomi’ forstår Weber (i lighed med Durkheim) ikke kun pengebaserede trans-

aktioner, men al slags arbejde og værdifrembringelse; i traditionelle samfund sker dette 

i indforståede, uproblematiske fællesskaber: familie, slægt, landsby; at pløje og høste, 

spinde og væve, lave mad og vaske op er ‘økonomiske’ aktiviteter (jf. etymologien bag 

ordet ‘økonomi’: ‘regler for huset’, ‘husholdning’; græsk oíkos, ‘hus’)+ 

. 

328- sprængning af slægternes magiske bånd … ny broderskabsetik: de ‘profetiske religio-

                                                           
11 Videre hertil i den tyske Wikipedia-artikel: “Systemtheorie (Luhmann)” (set 2012-10-08). Religion osv. lever selvfølge-

lig i kraft af mennesker, men ikke i kraft af noget bestemt menneske; menneskene går ind og ud af religionen, økonomi-

en etc. ved at være eller ikke være religiøst, økonomisk etc. aktive eller ved at fødes og dø; men religionen, økonomien 

etc. består som særlige sfærer, bare de kan trække nye mennesker til. 



10 

 

330 ner’ (baseret på verdensafvisning) trækker sig ud af de traditionelle samfund, baseret 

på familier, landsbyer og bykvarterer og danner nye, selvstændige samfund, menighe-

der, der er defineret ud fra den enkeltes tilknytning til en bestemt religiøs lære. Men 

disse menigheder er fortsat tænkt i lighed med det traditionelle samfund som et solida-

risk fællesskab, hvor alle hjælper alle, dvs.: hvor svage og fattige får hjælp af stærke og 

rige, hvor familiemedlemmerne tager sig af hinanden, hvor ‘gode naboer’ hjælper hin-

anden: “Menighedsreligiøsiteten overførte denne gamle naboskabsetik for forholdet til 

trosfællen”. Den kan udvikles konsekvent (‘rationaliseres’) og ideelt (‘sublimeret’) ‘ud-

adtil’ (altså socialt, sammen med andre mennesker) til broderlig kærlighedskommu-

nisme. 

 

[NB: Eks. den første kristne menighed i Jerusalem if. ApG 4,32-37: “Hele skaren af tro-

ende var ét i hjerte og sind, og ikke én kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de 

var fælles om alt”. Allerede her gik det galt: 5,1-11 …] 

 

[NB: Også sekulariserede fællesskaber afbilleder sig på familiens broderskab: ‘band of 

brothers’, et medlem af en rockerklub er en ‘broder’, osv.] 

 

Og udvikles ‘indadtil’ (i det enkelte menneske sindsstemning og livsførelse) til næste-

kærlighed, menneskekærlighed og kærlighed til fjenden. 

 

[NB: Weber tænker naturligvis på ‘Bjergprædikenen’ i Matt 5-7.] 

 

akosmisme: en term, som Weber herefter bruger gennemgående; han mener formentlig 

en følelse af abstrakt, ikke-konkret, ikke-sted-bestemt almenhed (som fx i ‘elsk dine 

fjender’, ‘verden er faldet i synd / uvidenhed’); modsætningen, ‘kosmisk’, bruges fx s. 

336: “en kosmisk, rationel broderskabsfordring”, dvs. en fordring til at udvise aktivt 

broderskab med mennesker i verden.  

 

Denne broderlighed kolliderede altid … med verdens ordener og værdier: navnlig, når 

‘verdens’ andre ordener selv undergik rationalisering og sublimering og blev til øko-

nomi, politik osv. 

330 Den traditionelle, før-rationelle religion stræbte efter rigdommen som et selvfølgeligt 

mål. Verdensforsagende religioner derimod provokerer ved at påstå, at rigdom netop 

ikke et gode, men fx en fristelse. 

 

[NB: GT er grundlæggende en velsignelsesreligion, altså eks. på den traditionelle reli-

gion; selv Deuteronomismen sigter i sidste instans på traditionel velsignelse. I Buddha-

legenden afvises derimod bl.a. rigdom lige som erotik som en sand værdi.]  

330 den rationaliserede økonomi: kommer til at stå i et modsætningsforhold både til forløs-

ningsreligionen og til det traditionelle samfund. Moderne økonomi, der ræsonnerer 

vha. penge, følger sine egne immanente love; Tænker man kun økonomisk, har det 

konsekvenser, som ligner dem, der kommer af kun at tænke religiøst; og samtidig 

kommer de i konflikt. Jo mere rationel den blev: Weber taler om en proces, der kan tage 

hundredevis af år, og hvor konsekvenserne af at slå ind på en vej, først viser sig sent. – 

og dermed blev upersonlig: I det traditionelle samfund sker udvekslingen af ting og 

ydelser normalt direkte mellem konkrete mennesker: arbejdsgiver og arbejdstager (fa-

der og søn, husherre og ansat, slaveejer og slave, to naboer) kender hinanden, lige som 
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køber og sælger. Derfor er udvekslingerne ikke rent økonomiske, men blandet op med 

andre hensyn: Parterne kan lide (eller ikke lide) hinanden; et menneske vil gerne hjæl-

pe (eller skade) et andet menneske af grunde, der ikke har med økonomi at gøre. I en 

ren pengeøkonomi derimod kender køber og sælger ikke hinanden, fx indehavere af 

pantebreve og hypotekbanksdebitorer (dvs. hhv. mennesker, der låner penge ud til at 

købe et hus el. lign., og mennesker der via en bank får lånet og skal betale det tilbage 

med renter).12 I Kina, mener Weber, blev en sådan rationel økonomi ikke tilladt (og 

dermed brød kapitalismen, altså kapitalopbygningen, og den deraf følgende industriel-

le udvikling ikke igennem i Kina, skønt fx det teknologiske niveau var til stede for en 

kapitalistisk udvikling). 

330 forløsningsreligionerne så på tendenserne i økonomien med dyb mistro: Ganske vist 

udviklede de selv et abstrakt forhold til andre mennesker13 (fx: ‘man bør elsker alle men-

nesker’, ikke kun som i det traditionelle: ‘man bør elske dem, man bor sammen med og 

er i familie med’). Men økonomien er broderskabsfjendtlig. Det forløsningsreligiøse 

fællesskab er ‘broderligt’, lige som det traditionelle, selv om ‘broderen’ her ikke er ens 

kødelige broder, men de andre medlemmer af religionen (eller alle mennesker). En 

broder støtter og hjælper man, og man ser ikke på hans økonomiske formåen. Men 

økonomien er kold over for brødre: Den er ‘umenneskelig’. Hvis en anden person ar-

bejder bedre for de samme penge, fyrer man broderen og ansætter den mere effektive.14 

– Dette må være en provokation for en religiøs broderskabsetik, hvor man netop tager 

sig ikke den mindre stærke. 

331 religiøs virtuosetik: endnu et Webersk yndlingsudtryk; kun få mennesker er i stand til 

at leve op til de krav og standarder, som den rationaliserede religion sætter (som at 

elske sine fjender); de, der kan det, er ‘virtuoser’. 

331f. enhver rationel askeses paradoks: når man foragter ‘verdens’ goder, forbruger man 

mindre; hvis man fortsat arbejder, akkumulerer man den opnåede rigdom, just den 

rigdom man begyndte med at foragte. Eks. er munkevæsenet 

 

[Fx cistercienserordenen (grundlagt primo 1100-tallet), der reagerede imod det hidtidi-

ge (‘benediktinske’) klostervæsens rigdom ved at pålægge sine medlemmer fattigdom 

og arbejdsomhed; ordenen blev hurtigt rigere og mere indflydelsesrig end de klostre, 

den havde reageret imod (og gik selv i ‘moralsk forfald’). Men Weber tænker nok også 

her på de calvinistiske puritanere.] 

 

[templer og klostre: Weber må tænke på religiøse bygningsinstitutioner i forløsningsre-

ligioner; de antikke templer var steder for akkumulering af rigdom, jf. Salomos tempel i 

                                                           
12 Når man i nutiden investerer sine penge i noget, ved man ofte ikke, hvad det er. De, som har en pensionsopsparing, 

får typisk en opgørelse en gang om året med, hvor meget der er vundet eller tabt; men de har ingen anelse har om, hvad 

deres penge er investeret i – børnearbejde i Sydøstasien eller Fair-Trade-kaffeplantager i Mellemamerika. 
13 Måske kan man beskrive Webers forestilling om abstraktion i hhv. økonomi og forløsningsreligion således: Begge 

bryder med det traditionelle samfunds direkte forhold mellem to kropslige, nærværende mennesker (som man kan 

kalde M1 og M2) ved at indskyde en abstrakt melleminstans imellem dem, hhv. penge og et abstrakt begreb om menne-

ske, fx ‘næste’; dermed er økonomi: [M1/M2 → M1/penge/M2], mens forløsningsreligion er: [M1/næste/M2]. Som ‘øko-

nomen’ ikke ser et konkret menneske i kød og blod, men en instans, der leverer værdier (yder lån eller betaler rente, 

betaler løn eller leverer arbejde), således ser ‘den forløsningsreligiøse’ kun den konkrete krop som fremtrædelse af det 

rent abstrakte ‘menneske’, som ‘næsten’. 
14 Pensionsopsparerne investerer selv i firmaer, der er kolde over for arbejdere, deres familier og landsbysamfund og 

som flytter fabrikken til Kina, hvis produktionen er billigere dér. ( ‘Økonomisk kulde’ er ikke ‘ondskab’: Hvis fabrikken 

ikke flyttes til Kina, vil den lukke, fordi der ikke er nok, der vil købe dens produkter). 
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GT; men det var der ikke noget paradoks, tværtimod.] 

 

den paradoksale, puritanske kaldsetik , der … gav afkald på kærlighedens universelle 

karakter: de calvinistiske puritanere, for hvem det daglige arbejde var deres religiøse 

kaldelse; deres religionsform var kærlighedsløs, fordi den forudsatte en tanke om præ-

destination, hvor kun nogle (forhåbentlig inkl. dem selv) er udvalgt til frelse, alle andre 

til fortabelse. Denne tankegang er ubroderlig (medmennesket er ikke længere ‘næsten, 

men ‘den fortabte’) og dermed ikke længere i egt. forstand udtryk for en forløsningsre-

ligion. 

 

For en sådan religion: hvis en så konsekvent gennemtænkt religion omvendt vil forbli-

ve en forløsningsreligion, er den anden vej en ren, abstrakt godhed. – giver kappen: 

Weber tænker formentlig på den tidligt-middelalderlige helgen Sankt Martin af Tours, 

der if. legenden skar sin kappe over med sit sværd for at klæde en nøgen, frysende 

tigger. 

332-

339 

Politik 

332 I traditionelle samfund er der ingen konflikt mellem religion og principperne for styrel-

sen af samfundet, inkl. retsprincipper. De lokale guddomme inkarnerer de principper, 

som alle mere eller mindre anerkender. Når religionerne bliver universalistiske, altså 

retter sig imod i princippet alle mennesker (når ‘næsten’ ikke længere er ens nabo, men 

enhver, man møder på sin vej) og alle mennesker i princippet bør leve som brødre, kan 

(og/eller vil) religionen ikke længere give regler for, hvordan et konkret samfund bør 

indrettes. Dermed bliver der plads til en tænkning af det politiske som en selvstændig 

sfære  

 

[Historisk sker det over århundreder; i Europas historie kunne man pege på Nicolò 

Macchiavelli [1469-1527], som netop udtænker en ‘uetisk’ politik-teori: ‘fyrsten’ skal 

kunne lyve, hvis det i en given situation er nødvendigt for at bevare magten.] 

332 ‘uden persons anseelse’ …. uden had og derfor uden kærlighed … disse reglers uper-

sonliggørelse: en rationel stats bureaukrati eller retsvæsen må netop ikke vise forkær-

lighed for nogen; man får ikke rabat på en færdselsbøde eller slipper for at betale skat, 

fordi man er i familie med den fuldmægtige på skattevæsenet, fordi man er af en fin 

gammel familie med eget våbenskjold, eller fordi ‘det er synd for en’ (fordi man lige 

har fået konstateret en alvorlig sygdom eller ens hund er død). Retfærdigheden er koldt 

og ukærligt ligeglad med dens slags personlige hensyn; den er altså ‘hensynsløs’.15 

333 tvangsmidlernes nøgne vold er … et væsentligt træk ved enhver politisk sammenslut-

ning: Her følger en variant af Webers berømte definition på en stat: den sammenslut-

ning, der gør fordring på monopolet på legitim voldsanvendelse. Staten hviler i sidste 

instans på vold, også selv om det ikke er specielt tydeligt, og selv om de fleste menne-

sker i demokratiske retsstater ikke tænker over det til dagligt.16 Staten hviler if. Weber 

                                                           
15 Oversættelsen af sætningen “Ligesom de homo oeconomicus …” er mislykket. En bedre gengivelse af den under alle 

omstændigheder typisk Weber-snørklede sætning vil være: “Lige som homo oeconomicus i den økonomiske sfære 

udøver også det bureaukratiske statsapparat og den deri indlejrede homo politicus sin virksomhed – hvortil også hører 

afstraffelse af uretten, på saglig vis – …” 
16 Det gælder også for ‘fredelige’ stater som Danmark (hvad gemmer der sig ikke af potentielle voldsmidler på flyvesta-

tioner, kaserner og politigårde, og det helt lovligt: ‘legitimt’ …). 
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på magt, ikke på ret. 

333 Den konsekvente religion (fx for hvem ingen mennesker, kun Gud, kan ‘have ret’) vil 

gennemskue politiske kampe som kampe ikke om ‘ret’ (sådan som de selv vil fremstille 

det), men om ‘magt’; den fuldstændige udelukkelse af alt etisk fra det politiske ræson-

nement (vil) fremstå som …. den eneste ærlige holdning. 

 

[NB: Her er netop tale om to konsekvente positioner over for hinanden. De fleste men-

nesker vil have svært, også i nutiden, ved at fastholde så skarptskårne holdninger.] 

333f. politikken …. som en direkte konkurrent til den religiøse etik: Til forskel fra økonomi-

en, der i sin mest konsekvente form er alles konkurrence med alle, og som derfor ikke 

kan danne broderskaber, kan staten det, når den er i krig. Derfor kan staten blive en 

konkurrent til religionen. I krig findes en hengivelse og et betingelsesløst offerfælles-

skab … aktiv barmhjertighed … kærlighed (men altså kun til ens eget land eller parti).17 

334 en mening med og en helliggørelse af døden: økonomisk konkurrence og almindelige 

politiske kampe virker (typisk) i sidste instans meningsløse i forhold til menneskelivet 

som helhed, og døden virker i særlig grad meningsløs; men døden for fædrelandet eller 

partiet giver en ‘mening’, der kan være et alternativ til de ‘meninger’, som religioner 

kan give døde: krigsbroderskabet og krigsdødens ekstraordinære karakter, som den 

deler med den hellige karisma og med opgivelsen af gudsfællesskabet, skærper kon-

kurrencen til det yderste. 

 

[NB: Nationalistiske ideologier, der har etableret sig som alternativer til religioner, har 

typisk ikke kun gestaltet sig med emblemer, ritualer og bygninger i stil med religioner, 

men også gjort krav på deres medlemmers død som pris for fællesskabet; den franske 

revolutions slogan lød oprindeligt ‘Frihed, lighed og broderskab – eller døden’. Den 

tyske nazisme havde en udpræget dødsfascination.18] 

 

[NB: Selv om politikken er et rationaliseret felt, udelukker det ikke, at det kan udvikle 

sig i en ikke-rationel retning; ‘meningen’ med at dø for folket er nok udtryk for en ‘rati-

onalisering’, for så vist som den er udtænkt og argumenteret for; men den forbliver 

fundamentalt irrationel, lige som kunst og erotik, jf. nedenfor.] 

334f to konsekvente løsninger: Stillet over for krigen kan den konsekvente religion på sin 

side vælge en af to muligheder: (a) Acceptere volden som uundgåelig: Da verden er 

ond og religionens standarder sande, må verden påtvinges disse bud ved vold (løsning 

if. den puritanske kaldsaskeses nådespartikularisme: Her tænker Weber måske på mus-

limsk ‘hellig krig’, snarere end på de calvinistiske puritanere, som nævnes s. 335). (b) 

Konsekvent pacifisme, afvisning af enhver form for vold (jf. Bjergprædikenen).  

335f. Mellemløsninger: ikke helt konsekvente, men alligevel interessante nok til, at Weber 

synes, at de bør nævnes; begge er fra den kristne tradition. Hvis en religion overhove-

det danner fællesskab, kan den (vil den) blive nødt til at forsvare bevarelsen af dette 

fællesskab med vold, uanset hvor meget den i øvrigt er imod vold: Enhver forløsnings-

organisation …  

                                                           
17 Webers bemærkninger om krigen her er formentlig påvirket af den generelle stemning under 1. Verdenskrig; i be-

gyndelsen (1914-1915) gik Weber offentlig ind for krigen med argumenter for det tyske standpunkt; senere vendte han 

sig dog imod den tyske krigspolitik. 
18 Tematiseret i filmen Der Untergang. 
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(a) Sondring mellem krig for religionens principper, ‘retfærdig krig’, og al anden krig, 

der er uretfærdig. Eks.: Oliver Cromwell og de puritanske oprørere i borgerkrigen i 

England 1642-165; de dannede en effektiv hær og gik i krig for at forsvare sig imod at 

skulle gå i krig. 

(b) Sondring mellem statens krige og andre: den lutheranske løsning. Da staten beskyt-

ter religionen, er religionens medlemmer forpligtet til at støtte staten, også i krig.19 

336f ‘organisk’ socialetik: en holdning, som kan indtages af medlemmer af en forløsningsre-

ligion; selv om medlemmerne selv har lagt afstand til verden (og dermed er ‘frelste’), 

vil de ikke ignorere de andre mennesker, som lever i den endnu ikke uddifferentierede 

verden og som ikke er frelste; de vil dels forstå og forklare, hvorfor verden er, som den 

er, dels afhjælpe og trøste, så godt de kan. Weber nævner andre steder det hinduistiske 

kastevæsen som eks. på en organisk socialetik (jf. verdslig standsinddeling; jf. sidst i 

artiklen, s. 357); det romersk-katolske middelaldersystem med dels verdensforsagere 

(præsteskab, munke, broder- og søsterordener), dels almindelige mennesker, er også et 

eks. på organisk socialetik. 

 En praktiseret organisk socialetik kan kritiseres fra et strengt forsagelsessynspunkt, 

der vil se verdens sociale ordninger som meningsløse eller uforståelige: (a) for mystike-

ren ser den ud som en tilpasning til de rigeste og mægtigste lags interesser; (b) for aske-

ten ophæver den behovet for en etisk gennemrationalisering af det individuelle liv 

(‘tiggeren skal ikke have almisse, han skal lære at bestille noget, sådan som det er Guds 

vilje med ham’): i stedet for at opfordre almindelige mennesker til at leve sit liv i over-

ensstemmelse med de sande principper, bekræftes almindelige mennesker i ikke at 

søge frelsen, men at leve videre under de traditionelle forhold. Socialetikeren vil der-

imod kritisere (a) for at være broderlig nydelse af ens egen karisma, og (b) for at være 

den hårdeste form for kulde og ubroderlighed. 

337f enhver anden rationel handlen vil lige som økonomisk og politisk handlen ske på ver-

dens broderskabsfremmede betingelser: Al rationalisering og sublimering (og det vil 

sige modernisering) vil skabe sfærer, der er konstitueret uden broderskab og kærlighed.20 

De kommer derved i konflikt med broderskabsetikken, der jo varetages enten af det 

traditionelle samfund (hvor dette endnu eksisterer) eller af forløsningsreligionen. Men 

de kommer også i indre konflikt i uafgørligheden mellem ansvarsetik og sindelagsetik: 

Skal deres handlinger legitimeres af handlingens formål (så ‘målet helliger midlet’) 

eller er handlinger legitime i sig selv, dvs. hvis de ‘udføres i den bedste mening’; går 

vejen over onde handlinger til et godt resultat, eller går den over gode handlinger til et 

ondt resultat? 

 Også i den religiøse sfære gælder dette dilemma; en (konsekveNt) kristen vil vælge 

sindelagsetikken: ‘mennesket spår og Gud rå’r, ‘man kan ikke kigge Gud i kortene’’; 

buddhisten kan klassisk afvise at se fornuft i handlinger overhovedet; buddhismen er 

derfor ikke grobund for ‘askese i verden’ og dermed ikke for fremme af kapitalisme. 

                                                           
19 Denne forskel blev klar i 1930’ernes nazistske Tyskland; det var lettere for teologer i den reformerte (‘calvinistiske’) 

tradition at protestere imod nazismen end for teologer i den lutherske tradition med dens klassiske lydighed over for 

den verdslige stat.  
20 Det er altså ikke kun en kold verden, vi lever i, den bliver tilmed stadig koldere. NB: I Webers levetid var familierne 

endnu solidariske netværk henover generationerne; 100 år efter er også familierne blevet koldere: bedsteforældregene-

rationen forbruger deres opsparing selv og isoleres derpå på plejehjem; teenagebørn betragter deres forældre primært 

som kilde til pinlighed og som koncentration af æstetisk usamtidighed og kommunikationsteknologisk inkompetence. 
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[NB: Weber opstiller i sin tekst “Politik som levevej”21 sondringen mellem sindelagsetik 

og ansvarsetik; den sidste er den, der bør gælde i moderne politik; politikeren må fast-

holde et mål, der skal nås, tage vanskelige beslutninger som vejen til at opnår dette 

mål, og tage ansvaret for konsekvenserne af at op nå målet. Den religiøse og den fx den 

revolutionære fantast vælger det, der i sig selv er den rette handling, og tager ikke an-

svar for, om de faktisk leder frem til et defineret mål, og hvis de har utilsigtede konse-

kvenser, er det ikke de handlendes skyld, men andres, evt. verdens eller Guds.]22 

338f Den organiske socialetik er typisk konservativ (kasterne skyldes karma-lovmæssighed; 

Gud har skabt ikke kun den fysiske, men også den sociale verden, som omfatter tre 

stænder: oratores, bellatores og laboratores, de der beder, de der kæmper, og de der arbej-

der). Virtuositetsreligiøsiteten derimod kan være revolutionær; den kan ville indføre 

pludselige og evt. voldelige forandringer i verden, som dominikanermunken Girolamo 

Savonarola, der som profet gennemførte en kortvarig teokratisk republik i Firenze i 

1490’erne, eller døbergruppernes herredømme i Münster i 1534-35. – chiliastik: forestil-

ling om et (lykkeligt) tusindårsrige (græsk: khilias, χιλιάς, antal af tusinde, som i ‘kilo’: 

1.000); tanken kommer fra Åb 20,1-6. 

339-

348 

Kunst og erotik 

Former for ‘rationelle irrationaliteter’ (jf. ovenfor). Den religiøse broderskabsetik må 

også komme i et spændingsforhold til de dennesidige livsmagter, hvis væsen i bund og 

grund er af arationel eller antirationel karakter. 

339-

341 

Kunst 

I det traditionelle samfund med den magiske religiøsitet er kunst tæt forbundet med 

religion: shamaners og ritualers dans og musik, monumentalarkitektur, hellige gen-

stande udformet som kunstgenstande (fx i GT: 1 Kong 7,15-18: søjlehoveder i bronze 

dekoreret med granatæbler) osv. 

340 For den religiøse broderskabsetik såvel som for den aprioriske rigorisme er kunsten … 

fordægtig: If. broderskabstanken skal midler gå til at støtte hinanden i nød, ikke til 

kostbare og smukke genstande; for den gennemrationaliserede askese som i såvel den 

‘calvinistiske puritanisme’ som i en konsekvent mystisk funderet livsførelse (jeg går ud 

fra, at begge former indgår i ‘apriorisk rigorisme’) er kunst del af verdens falske værdi-

er, der fører opmærksomheden bort fra de sande værdier eller erkendelser: Enhver 

sublimeret forløsningsreligiøsitet ser alene på meningen med, ikke på udformningen af 

...; kunst i sin rationaliserede og sublimerede udgave er derimod netop udformningen, 

ikke en ‘mening’ (der jo ikke kræver kunst for at kunne udtrykkes).23 

340 Kunsten konstituerer sig nu som et kosmos af … egenværdier: ‘kosmos’ betyder her 

‘sfære’. Den kommer …. i et direkte konkurrenceforhold til forløsningsreligionen: Kun-

sten bliver en forløsning: fra hverdagen og …. fra den teoretiske og praktiske rationa-

                                                           
21 Max Weber, “Politik som levevej” (1920), in: id., Udvalgte tekster, bd. 1, 213-267: 258f. 
22 Et politisk eksempel: Enhedslistens dilemma i forhold til en socialdemokratisk ledet regering. Hvis partiet (eller folke-

tingsgruppen) handler sindelagsetisk, risikerer de at vælte en for deres interesser bedre regering og få en borgerlig ledet 

regering i stedet; hvis de handler ansvarsetisk, er de nødt til at indgå en mængde kompromisser, der går imod deres 

politiske overbevisning, just deres ‘sindelag’. – Generelt: Jo mere i ‘centrum’, jo mere ansvar, jo mere marginalt og på 

yderfløjen (altså: jo mere ‘verdensafvisende’), jo mere ‘sindelag’.  
23De fleste museumsbesøgende vil spørge til de udstillede kunstværkers ‘mening’, ikke deres udformning; men da de er 

moderne mennesker, dvs. individualister, er de godt tilfredse med at få overdraget fortolkningsmonopolet, altså selv at 

lægge meningen ind i værket: ‘det, det siger mig, er …’ 
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lismens tiltagende pres: Jo mere rationel, den økonomiske og politiske verden bliver, jo 

mere meningsløs opleves den; denne mening kunne findes i forløsningsreligionen; men 

kunsten tilbyder et alternativ.24 For forløsningsreligionens synspunkt må kunsten som 

meningsgiver se ud som ansvarsløs nydelse og dulgt følelseskulde, for kunsten afviser 

at tage ansvaret for at fælde en etisk dom. Kunsten omformer værdidomme med etisk 

indhold til smagsdomme: I ‘ren kunst’ afgøres et kunstværks værdi ud fra formelle 

kriterier, ikke fra etiske. 

 

{NB: Store kunstnere er ofte højst uetiske personer. Et klassisk eksempel er operakom-

ponisten Wagner, der afgørende fornyede musikken i midten af 1800-tallet (hvorved 

han skabte den type musik, som film typisk benytter sig af og som vi derfor alle for-

bruger); han var også flammende jødehader, og hans værker kan derfor kan opføres i 

Israel uden stor protest og ballade.] 

. 

Kunsten kan ikke skabe fællesskab; i kunstnydelsen (og i fortolkningen: meningstil-

skrivelsen, kan man vel tilføje) er mennesket alene, uden fællesskab og helt uden bro-

derskab. 

341 Mystikken søger typisk formernes udflydning i oplevelsen af altet; men kunsten eksi-

sterer i kraft af former. Kunst kan dog selv tilstræbe udflydning (i maleri, i musik); men 

så fremstår den så meget mere som et konkurrerende alternativ til den egentlige erfa-

ring. 

341 Hvis en religion stræbte efter at blive en universalistisk massereligion, ville den typisk 

gå i alliance med kunsten (der var ved at udvikle sig til en selvstændig sfære); den dan-

ske folkekirke vil gerne have prominente arkitekter til at designe nye kirker og mode-

kunstnere til at udsmykke vinduer og alterpartier. Islam er ganske vist afvisende over 

for maleri og skulptur; men man har gjort stor brug af arkitektur og mosaikkunst. 

341-

348 

Kønslighed 

Den største af alle irrationelle livsmagter: kærligheden mellem kønnene.  

342f I det traditionelle samfund var der ingen afstand imellem religion, kønslighed, kærlig-

hed (og ‘sex’25). Religiøse ritualer kunne være magisk orgiastiske, prostitution kunne 

være hellig. – tribader: lesbiske kvinder (af græsk tribo, τρίβω, ‘gnider’). – Kønsliv hav-

de egne guder (Afrodite, Freja), lige som ægteskabet (Zeus og Hera) og børnefødsler 

(Artemis). Traditionelt, if. bøndernes nøgterne naturalisme (sex er som spisning: dyr og 

mennesker gør det), betragtes sex ikke som noget specielt ‘fint’ eller problematisk. Den 

sublimeres i historien til erotik, altså til en særlig sfære. Ridderkonventionen: se videre 

s. 344. 

343 Udskillelsen af erotikken som en særlig sfære ud af landboeksistensens organiske 

kredsløb er (som ved de øvrige sfærer) en proces henover årtusinder). Fx i det antikke 

                                                           
24 Hvis mange nutidige religioners problem er: ‘hvor er mennesker dog henne, for de er ikke hos os (i kirken, moskeen, 

templet, synagogen)’, er det kun et ganske vist stort segment, der er ‘i Bilka’; et meget mindre segment, men et som har 

større samfundsmæssig gennemslagskraft, er på kunstmuseum. – Ellers også udvikler kunstmuseerne sig som de reli-

giøse bygninger?: http://kathrine.blogs.berlingske.dk/2012/03/17/tomme-kunstmuseer/ (set 2012-10-09). 
25 Ordet ‘sex’ bruger Weber ikke; det eksisterede formentlig ikke på hans tid på tysk? – I øvrigt: uddifferentieringen af 

pornografien som en selvstændig sfære (med den forventelige kulde og ubroderlighed) er en udvikling, der ligger 

senere end Weber. Og pornografien kan hævdes at have drevet det hidtil koldeste medium frem, internettet: 

http://enterprisefeatures.com/2011/06/ten-indispensable-technologies-built-by-the-pornography-industry/ (set 2012-10-

11). 

http://kathrine.blogs.berlingske.dk/2012/03/17/tomme-kunstmuseer/
http://enterprisefeatures.com/2011/06/ten-indispensable-technologies-built-by-the-pornography-industry/
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Grækenland var erotik for mændene endnu blandet op med heroisme og gensidig riva-

lisering; det afgørende er ikke den elskede kvinde, men den mand, der forhindrer ad-

gang til hende. – Sapfo: kvindelig lyriker († ca. 570 f.Kr.), fra øen Lesbos og anlednin-

gen til termen ‘lesbisk’. – Aspasia: elskerinde til den græske politiker Perikles’, leder af 

Athens demokratske styre i 400-tallet f.Kr., i storhedstiden efter perserkrigene og før 

den peloponnesiske krig med Sparta; Aspasia siges at have undervist Perikels i retorik. 

– Demostenes’ berømte udtalelse: Demostenes, berømt græsk taler i 300-tallet, skal 

have sagt: ‘Vi har elskerinder for fornøjelsens skyld, konkubiner til at varetage vore 

daglige behov og hustruer til at føde os legitime børn og være trofaste bestyrere af vore 

husholdninger’. 

344 Den egentlige ansats til dannelse af en særlig erotisk sfære kan sættes i 1100-tallets syd-

franske ridderdigtning om unge, afhængige ridders sværmeri for borgherrens kone (jf. 

s. 344); den kombinerer vasalloyalitet (udviklet i den politiske sfære) med askese, hen-

tet fra religionen: Ridderen elsker den uopnåelige. Riddererotikken faldt sammen med 

en særlig tilbedelse af Jomfru Maria i den nye munkeorden cistercienserne. – kasuistisk: 

her formentlig: ‘spidsfindig’. – Det næste skridt i udviklingen af erotikken som sfære 

sker først efter renæssancen, der er en tilbagevenden til antikkens kamp-begejstring, i 

og med udviklingen (i adels- og højere borgerkredse, måske navnlig i Frankrig) af sa-

lonkulturen: steder og situationer, hvor kønnene mødes og samtaler om æstetiske (men 

også politiske) emner.26  

345 Erotikken kolliderer med kaldsmenneskets nødvendigvis asketiske islæt: ‘kaldsmenne-

sket’: person, som opfatter sit arbejde som en pligt (religiøs eller moralsk). Men sam-

menstødet sker vel i forhold til alle andre sfærer, også den økonomiske (hvor man ar-

bejder for at tjene penge, ikke fordi det er et ‘kald’) eller politiske (hvor man bruger sin 

tid på politisk planlægning og kamp). – Erotikken kan opleves ikke som en naturlig og 

uproblematisk fornøjelse som i det traditionelle samfund, men som en verdslig forløs-

ning fra det rationelle. Erotikken kan løsne forbindelsen til kroppen og blive ‘ren kær-

lighed’ (det man plejer at for stå ved ‘platonisk kærlighed’); den undergår da en syste-

matisk udarbejdelse, hvor hengivelsens grænseløshed der står i det skarpest tænkelige 

modsætningsforhold til alt sagligt, rationelt, alment, gælder ... et enkeltvæsen i al sin 

irrationalitet: erotikken er både irrationel, fordi valget af den elskede partner dybest set 

er tilfældigt, og fordi de elskende også har andre værdier end sig selv og hinanden, 

selv om de måske ikke vil indrømme det; de kan jo ikke leve ‘af kildevand og kærlig-

hed’. – Den erotiske erfaring kan sammenlignes med mystikken ved at være personlig, 

uudgrundelig og uudtømmelig og dermed forekomme at være en ‘frelse’ fra såvel de 

rationelle ordeners kolde knokkelhænder (det er en old tid, vi lever i) som hverdagens 

sløvhed.  

346f. Konflikten mellem en konsekvent religiøs broderskabsetik og erotikken: Erotikken 

kritiseres for (a) blindhed over for det trandecente (Gud, guddommelig verdensorden) 

til fordel for det kroslige og jordiske; (b) at være en fare for mystik, der ved at søge ud 

af det jordiske paradoksalt kan nå til en oplevelse, der er meget kropslig og jordisk (her 

den dødeligt raffinerede hævn fra det animalskes side: Weber tænker nok på fx tantri-

ske praksisser; men måske også på visse former af middelalderlig klosterfromhed27); jf. 

                                                           
26 Salonkulturen (i agens natur forbeholdt en meget smal elite; men smalle eliter har jo ofte haft enorm indflydelse histo-

risk set) danner sig i 1600-tallet og udrinder med 1 Verdenskrig. De spiller en stor rolle i Marcel Prousts romanværk På 

sporet af den tabte tid (1913-1927). 
27 Fx den ‘brudekommer-soteriologi’ (min term), der formuleres af nonner i Helfta-klosteret (tysk, i Sachsen, ved byen 
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p. 347: et ubevidst og labilt surrogat- eller sammensmeltningsforhold …(c) kærligheden 

er i virkeligheden en kamp, der dels udelukker andre end de to elskende, dels er den 

stærkeres forførende overgreb på den svagere; (d) tosomheden er kold og ubroderlig, 

da det elskende par ignorerer andre mennesker og ikke vil virke for at forbedre verden; 

den må forekomme eksklusiv, subjektiv, ukommunikerbar, enhver religiøst orienteret 

broderligheds modpol. – Acvagoscha (note *), også skrevet Aśvaghoṣa: buddhistisk dig-

ter, † ca. 150 AD).28 

347 Erotik og forløsningsreligion kan – vel at mærke i begges moderate udgave (altså ikke 

gennemført rationaliserede og sublimerede) – godt forenes, som i den romersk katolske 

kategorisering af ægteskabeligt samleje som et sakramente. – I mere rationaliseret aske-

se ‘i verden’ må sex betragtes som noget rent dyrisk, der er nødvendigt, men som ikke 

må dyrkes, endsige raffineres og fx digtes om, for sin egen skyld: den inddrager den 

oprindelige og naturlige, landbomæssigt usublimerede kønslighed i en skabningens 

rationelle orden.29 

348 Luthers temmelig grove udlægning af ægteskabets mening: Luther kunne i det hele 

taget formulere sig på en måde, der lå ret tæt på den ‘den gamle og enkle, organiske 

landboeksistens’ præmisser. – Heroverfor synes Weber at se positivt på ægteskab som 

en etisk omsorg for ens partner, noget som er væsensforskelligt fra den rent erotiske 

sfære.30 

348 Afvisning af sex (og andre ‘jordiske’ goder) kan øge den kraft, der kan sættes ind på 

rationelle præstationer, etisk eller intellektuelt. Weber ligger her også her tæt på Sig-

mund Freud, nærmere bestemt på dennes teori om sublimering: kønsdrift, der afskæres 

fra sit naturlige mål og bruges til andet formål (kunst og kultur). 

348-

351 

Tænkende erkendelse 

Den femte og sidste sfære, der (i denne tekst) uddifferentierer sig fra det naturlige sam-

fund ved siden af religionen: ‘tænkende erkendelse. Weber mener her både filosofi og 

videnskab. 

348 I udgangspunktet er der ikke noget nødvendigt misforhold mellem religion og tæn-

kende erkendelse; tænkende erkendelse udvikler sig ud af religion, og i lange stræk vil 

det være arbitrært at skelne mellem dem (fx hører kristne og muslimske tænkere som 

Augustin, Averroës og Thomas Aquinas både til religionshistorien og til filosofihistori-

en, dvs. de to sfærer var ikke endeligt uddifferentierede i middelalderen). – Jo friere 

tænkningen udfolder sig, des lettere kan den dog føre til skepsis (over for religiøse 

kosmologier, etiske principper etc.). – Der er en tendens til, at religiøse miljøer lettere 

kan kapere en rent empirisk, også rent naturvidenskabelig forskning end en skeptisk 

filosofisk spørgen (et millitant anti-moderne religiøst standpunkt som i det islamiske 

Iran har ingen problemer med at acceptere videnskabelig, ‘vestlig’ teknologi, fra Bin 

Ladens kassettebånd til Irans atomprogram).  

348f. En konsekvent naturvidenskab vil dog afvise … en ‘mening’ med begivenhederne i det 

                                                                                                                                                                          
Eisleben) i slutningen af 1200-tallet: Gertrud den store og andre: Nonnens oplevelse af frelsen i himlen beskrives som en 

bryllupsnat med Kristus. 
28 Jeg kan ikke pt. forklare, hvad Weber har ment med, at “folkereligiøsitetens stilling (er) forholdsvis klart fastlagt” hos 

Aśvaghoṣa. 
29 Således i Hans Kirks roman Fiskerne om jyske missionsfolk. 
30 Afsnittet her s. 348, med dens stærke borgerlige overtoner, er blevet set som en slags selvbiografisk bekendelse, jf. 

Bellah, “Max Weber and World-Denying Love”, 140. 142. 
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dennesidige; i den verden (eller den dimension af verden), som naturvidenskaben kan 

beskrive, er der kun kausalitetskæder, rækker af årsag-virknings-forhold, som virker 

mekanisk, uden ‘mening’. Den berøver verden dens magi. 

 

[NB: Her støder Weber ind i den bestemmelse af moderniteten, han er allermest berømt 

for: Med udtrykket ‘affortryllelse’ (Entzauberung, Disenchantment) vil Weber siger, at den 

moderne verden er ‘affortryllet’, der er ikke længere det traditionelle samfunds ‘magi’, 

dvs. ikke længere tro på, at der kan ske mirakler og at der findes overnaturlige væse-

ner. Den affortryllede verden er slutpunktet i den proces af rationalisering, sublimering 

og uddifferentiering i selvstændige sfærer, som han beskriver i kapitlet her. 

 

Et andet sted beskrev Weber, lige så berømt, moderniteten som ‘et jernbur’ og den poli-

tiske nutid som “en polarnat af isnende mørke og hårdhed”31 (det er altså en kold tid, vi 

lever i…). 

 

Et tredje sted, i slutningen Den protestantiske etik og kapitalismens ånd (s. 105) bruger We-

ber om det moderne samfund og dets livsbetingelser, herunder også muligheden for at 

finde mening med det hele, som “ein stahlhartes Gehäuse”, en ‘stålhård skal’.32  

 

For en etisk betragtning derimod må verden være etisk meningsfuld. 

 

[NB: Dette gælder formentlig også i den ‘calvinistiske’ puritanisme, hvor den forelig-

gende verden faktisk er etisk uforklarlig (prædestinationen til frelse eller fortabelse er 

uforklarlig). Der forbliver nok en rest af mulig forklarlighed: Set fra Guds perspektiv 

giver det hele god mening.] 

 

Hvis naturvidenskabens verdensbillede bliver til et altdækkende alternativ til andre 

verdensopfattelser (der ‘findes kun den verden, som beskrives af naturvidenskaben’), 

får det en dramatisk effekt for religionen: Den bliver i stigende grad fortrængt fra det 

rationelles rige, i retning af det irrationelle, og nu for alvor: slet og ret bliver til den irra-

tionelle eller antirationelle, overpersonlige magt. Dermed er den historiske udvikling 

endt i et paradoks: Det var i religionerne, at rationalisering og sublimering tog sin be-

gyndelse; det var religion, der som den første ved at ‘rationalisere’ – tænke dybt og 

konsekvent over de grundlæggende spørgsmål ved den menneskelige verden – skilte 

sig ud fra det traditionelle samfunds enhed og etablerede en selvstændig sfære. – 

Athanasius: græsk kirkefader og teolog, biskop i Alexandria, † 373.  

349 Fra troldmænd over præster til uafhængig lægmandstænkning: en ultrakort sociolog-

sik-historisk skitse over tænkningens gradvise uddifferentiering. ‘Troldmænd’: sangere 

med kompetencer i heltedigtning, knyttet til krigeraristokrati (eks,: Homers værker, 

Ynge Edda). Bogreligion: med flytningen af autoritet og legitimitet fra ritualer og byg-

ninger til skrevet tekst sættes en udvikling i gang, som leder til dannelsen af et særligt 

litterært univers, som man skal være kyndig i skriftlighed, argumentation og retorik for 

                                                           
31 Max Weber, “Politik som levevej”: 266. – Weber tilføjer, at de, som ikke kan udholde et liv under disse betingelser, og 

som reagerer med enten bitterhed, sløvhed eller mystisk verdensflugt, er barnlige og umodne. De burde “jævnt og 

enkelt (..) dyrke broderskabet mellem mennesker, og i øvrigt rent sagligt passe deres daglige dont” (ibid.). 
32 Tysk: i Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I, 202. De gængse engelske oversættelse (der skyldes den berømte 

amerikanske sociolog Talcott Parsons, ‘the iron cage’, træffes ofte også på dansk, ‘jernburet’; den er blevet flittigt kritise-

ret og er ikke helt præcis: stål, ikke jern (et forarbejdet produkt, ikke et råstof), skal (muslingeskal, sneglehus), ikke hus 

(altså med mange muligheder for at vende og dreje, ikke stereotypt firkantet). 
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at kunne tilhøre, og hvor krigerfærdigheder er irrelevante (fra den kristne tradition, fx 

Augustin, skolastiske teologer, reformatorer som Luther og Calvin). Lægmandstænk-

ning: Skrifterne kan tages ud af en religiøs institution, og en selvstændig institution 

(skolen) kan danne sig omkring dem.33 – præstefjendtlige profeter, mystikere, sekteri-

kere: allerede i oldtiden (slutningen af 1. årt. f.Kr.) kan der ses tendenser til udspaltning 

i grupper med magt over skriftmediet, der lægger afstand til ‘præsternes’ kultmonopol, 

fx de gammeltestamentlige profeter. 

 

[NB: Det drejer sig fortsat her, som overalt i denne tekst, om ‘idealtyper’; en konkret 

person kan godt være både ‘præst’ og ‘profet’ (fx den gammeltestamentlige profet Eze-

kiel).] 

 

Den antireligiøse skepsis i den jødiske litteratur efter eksilet: misforståeligt; den skep-

sis, som kommer frem i israelitisk-tidlig jødisk litteratur i persisk og hellenistisk tid, er 

aldrig principiel ‘antireligiøs’, men nok skeptisk i forhold til traditionel – kult- og ritual 

baseret – religion. 

 

[NB: Eks.: Jobs Bog, Prædikerens Bog] 

350 Forløsningsreligionen forsvarer sig … med påstanden om, at dens egen erkendelse 

udfolder sig i en anden sfære: som i den kristne tradition; fra slutningen af 1600-tallet, 

hvor ‘oplysningen’ tager fart, ikke mindst i skikkelse af religionskritik (fx Baruch (Be-

nedikt de) Spinoza, †1677; Pierre Bayle, †1706), opstår ‘pietismen’ (dansk: Brorson) som 

en stærk modbevægelse: religion er primært individuel, emotionel og broderlig tro, 

ikke statskirke og intellektuel ortodoks doktrin. 

350f. Over for ‘den tænkende erkendelse’ vil forløsningsreligionen hævde, at den har en 

anden intellektuel tilgang til verden, som skyldes oplevelser og erfaringer (jf. karisma-

tisk inspiration); den forudsætter, at man frigør sig for de principper, der gælder for 

den tænkende erkendelse, sådan som den er ved at udvikle sig som selvstændig sfære): 

religion er ikke lære og argumentation, men oplevelse, inspiration, erfaring. Problemet 

for religionen er, at denne anden slags erkendelse ikke kan kommunikeres videre eller 

argumenteres for, uden at den indfanges af de principper for kommunikation og ar-

gumentation, der nu er etableret i det verdslige rum; altså isoleres religionen som ren 

irrationalitet (set fra den verdslige tænkende erkendelses sfære): ‘Du (religiøse person) 

siger godt nok, at du har haft en oplevelse eller erkendelse af altings sammenhæng / 

godhed / meningsfuldhed; men hvorfor skulle vi andre tage det alvorligt, når du ikke 

kan argumentere for det?’. – Herefter kan denne form for religion ikke påvirke verden: 

for så vil den blive indfanget i økonomiske, politiske osv. argumentationer og dermed 

skulle argumentere på sine fjenders præmisser, som jo netop er etableret ved at tage 

afstand fra religionens præmisser. 

351-

355 

Verdensafvisningens stadier 

Forløsningsbehovet (som der ikke var i den traditionelle kultur) er en konsekvens af, at 

mennesker har forsøgt at forstå og gennemtænke (rationalisere), hvorfor og hvordan 

verden er. Udgangspunktet har været forventningen om, at verden i sidste instans måt-

                                                           
33 Skolens historie i Europa siden middelalderen begynder i kirken, som kloster- og katedralskoler; ‘studerende’ var 

klerke, i munkeagtig klædning, med tonsur (barbering af håret på issen). 



21 

 

te være meningsfuld, også selv om den ikke fremtræder som sådan (og dermed giver 

anledning til den religiøse verdensafvisning).34 Weber opsummerer her også kapitlets 

tese om den historiske dannelse af de selvstændige sfærer. 

351f. Det mest umiddelbare problem ‘med verden’ er uretfærdig lidelse (tidligt eks. i GT: 

Jobs Bog). Hvis der skal være retfærdighed i verden, må denne retfærdighed (tænker 

man sig efterhånden, trin for trin, frem til) lægges ud som noget, der indtræder uden 

for verden, eller ved verdens ende; altså er verden, som den foreligger, helt igennem 

uretfærdig. 

352 Den næste problem er oprindelsen til synden. Man kan forklare lidelsen i verden som 

straf over verdens syndighed; men så forekommer denne verden i bund og grund 

ufuldkommen. Det kan forklare verdens forgængelighed: alt godt er (jo) forgængeligt; 

men det er i orden, for verden er jo ikke værd at opretholde. I denne (rationaliserende) 

tankegang bliver verden mindre og mindre værd, mens der etableres forestillingen om 

en tidløs, guddommelig verden, der rummer alt værdifuld; det bliver dermed mere og 

mere oplagt at afvise verden og at leve så med så lidt kontakt med den som muligt. 

352f. Over for forestillingen om den guddommelige verdens tidsløse værdier kan man hæv-

de, at der eksisterer påståede kulturelle værdier, som også er tidsløse (Weber introdu-

cerer her dette aspekt temmelig pludseligt!). Men de må også forkastes fra et konse-

kvent, religiøst standpunkt; dermed forstærkes forkastelsen af den empiriske verden 

yderligere. Med ‘kultur’ forstår Weber her formentlig ‘høj- eller fin-kultur’: litteratur, 

maleri, skulptur, musik osv. (de ypperste goder, denne verden havde at tilbyde). Men, 

siger religionen (i lighed med en kritik ‘fra neden’, fx en marxistisk kritik), de er ikke 

spor evige; de er ikke for alle, men hører i virkeligheden til særligt dannede grupper. 

De er bundet til ånds- eller smagskarismaen, og dannelses- og smagskulturskrankerne 

er de værste, altså de koldeste og mest ubroderlige overhovedet (in-gruppens forka-

stelse og latterliggørelse af dem, der ikke har samme smag som den selv, er som be-

kendt nådesløs)35.  

353 Blandt de ypperste goder kunne man ved siden af finkulturen måske nævne staten? 

Men staten hviler (i sidste instans) på brutal vold (jf. ovenfor: monopol for den legitime 

voldsanvendelse). 

353 Måske er økonomien et udtryk for et evigt kulturgode; det er trods alt ved den, der 

skaffes mad og alt andet materielt, uden hvilket ingen jo kan leve? Men økonomien var 

(og er!) fundamentalt præget af hjerteløshed og altså, for det religiøse synspunkt, 

uhjælpeligt sølet ind i uretfærdighed og skyld. (Den ‘gode handel’ gør en rig. Men det 

er jo ikke forgængelige goder, man skal halse efter; hvad man skal er at hjælpe enker og 

faderløse, sætte fanger i frihed og give de døde en ærefuld begravelse). 

353 Kulturgode: Det må kærligheden da være! Men den kønslige kærlighed indebærer 

tilsløret og sublimeret brutalitet, broderfjendtlig idiosynkrasi og illusionistisk forsky-

                                                           
34 Webers egen morale i forhold til det moderne er omvendt, at man må acceptere, at verden netop ikke er meningsfuld 

(jf. den iskolde polarnat, ovenfor), og så godt som muligt prøve at leve med det, at “bære vor tids skæbne som en 

mand”; har man ikke nerver til det, anbefaler Weber, at man søger til de gamle kirker, der jo ikke stiller store krav, 

snarere end, at man “længelsfuldt venter på nye profeter og frelsere”: Max Weber, “Videnskab som levevej” [“Wis-

senschaft als Beruf”: altså egt. ‘Videnskab som et kald’], in: id., Udvalgte tekster, bd. 1, 181-211: 210f. 
35 Man fristes til en hypotese: Jo mere i sidste instans ubegrundet, altså irrationelt, et givet standpunkt er, jo mindre 

sympatisk forståelse er der for dem, der ikke hylder det, og jo mere brutal er afvisningen af dem? – NB: Weber siger her 

netop ikke her, at fx religiøse sekter skulle være mere hjerteløse i deres udstødelse og afgrænsning af andre; han synes at 

mene, at æstetiske fællesskaber er endnu værre. 
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delse af det rette øjemål: Forstyr os ikke, siger de elskende inde fra soveværelset; hvad 

vedkommer enker og faderløse os? vi interesserer os ikke for andet end, hvor lækre vi 

er. 

353 Hvad højere kulturgode kan tænkes end den rationelle erkendelse? Men den skaber, 

som den etiske religiøsitet jo selv havde appelleret til, et kosmos af sandheder: Religio-

nen er selv ude om det; det var den, der begyndte med at ville forstå verden ved tænk-

ningens kraft; nu har den fremkaldt en alternativ forståelse, videnskaben, der er mere 

effektiv og mere overbevisende; men i naturkausalitetens kosmos er der bare ingen etik 

eller mening. Videnskaben gør sig tilmed bred og gør i “den intellektuelle retskaffen-

heds” navn fordring på at være den eneste mulige form for tænkende verdensbetragt-

ning, som fx ikke kun hos Frazer, men også mange nutidige videnskabsfolk: Videnska-

belig rationalitet (som pure science, den eneste, som egentlig har hjemret på universitetet 

– humaniora skal være glad for, at der endnu er teologi!) er den eneste rationalitet; at 

dens verden er etisk meningsløs, altså irrationel, bekymrer den ikke. Videnskaben dan-

ner (naturligvis) også et ubroderligt aristokrati (Hvad? Har du ikke en ph.d.-grad? Kan 

du ikke engang matematik?). 

354 Døden: I det traditionelle samfund var døden ikke et problem, navnlig ikke ‘den gode 

død, den naturlige, uproblematiske og meningsfulde afslutning på et rigt og (ureflekte-

ret) meningsfuldt liv. Det “dannede” menneske, der stræber efter “kulturindhold”, kan 

derimod ikke dø mæt af dage. Der er altid et kulturmuseum at se, et afsides sted at 

besøge. Og verden skaber hele tiden nye kulturprodukter: nye kokke, nye whiskymær-

ker, nye forfattere, film … 

354f Al omgang med kulturprodukter på denne bevidste og reflekterede måde forudsætter, 

at mennesket træder ud af det naturlige livs organisk forudbestemte kredsløb; men 

kulturen er dømt til at blive stadigt mere dræbende meningsløs, jo mere den udviklede 

sig. 

 

[Måske ligger der her også ansat til et signalement af moderne kunst: Malerier, der 

enten ikke betyder noget (abstrakt maleri) eller som fremviser variationer af hæslighed 

(post-abstrakt maleri); musik, som ingen kan holde ud at høre på; bygninger som er 

uudholdelige at bo i … – og måske af nutidig videnskab: megaproduktion af artikler, 

som ingen læser …] 

355 Weber sammenfatter: verden forekommer mangelfuld → behov for forløsning → sy-

stematisk spekulation over dens mening → rationalisering af den ydre verden → det 

særligt religiøse forekommer uverdsligt og fremmed (dvs.: irrelevant og utroværdigt). 

Og religionen selv forvandler sig fra broderlighed til et religiøs frelsesaristokrati. – Og 

endeligt, paradoksalt nok: Jo rigere samfundet bliver (i kraft af den økonomiske ratio-

nalisering), jo mere umuligt bliver det at leve som profet i selvvalgt fattigdom. 

355-

357 

Teodicéens tre rationelle former 

Weber vender her tilbage til sin bogs overordnede disposition og forbereder gennem-

gangen af indiske religioner. Han opsummerer de tre måder, der if. ham ud fra et ver-

densafvisende standpunkt kan argumenteres for, at verden trods alt er indrettet etisk.  

356f. Første måde: Dualismen: Verden er ond, fordi den er kampplads for to verdensmagter, 

det gode og det onde, lyset og mørket; retfærdighed indtræder, når disse engang skilles 

ad, og man kun lever i den gode og lyse. → Hvis der dog er en almægtig gud, må det 

gode til slut besejre det onde; hermed er udviklet en inkonsekvent udgave af dualis-
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men (eks. kristendommen); men så kommer det klassiske teodicéproblem op igen: 

Hvorfor tillader denne almægtige Gud ondskaben og lidelsen?  

 Anden måde: Det konsekvente svar på det genopdukkede teodicéproblem er at 

opgive godheden og kun fastholde almagten. Det sker i prædestinationslæren (hos de 

calvinistiske puritanere, kapitalismens skabere if. Weber), hvis klarhed derfor, konse-

kvent nok, er ukærlig. Den er nok gennemrationel; til gengæld er den umulig at udhol-

de uden for sublime virtuosers kreds; og den er unægtelig det modsatte af et broderligt 

fællesskab. 

 Tredje måde: Den indiske, dvs. karmalæren (både i buddhisme og hinduisme); den 

forener virtuos selvforløsning ved egen kraft (asketer, vismænd, munke, guruer og 

deres elever) med frelsens universelle tilgængelighed: Alle kan frelses, men i en senere 

genfødsel. Den indiske ‘løsning’ rummer både plads for den strengeste verdensafvis-

ning og en organisk socialetik (forklaring på samfundets indretning som et system af 

kaster, der er genereret af karma; jf. ovenfor, til s.336). 

 

 


