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”Ligesom en veltilbragt dag bringer 
en lykkelig søvn, således bringer et 
ret anvendt liv en lykkelig død.”

LeonarDo Da Vinci (1452-1519), MaLer

WWSelvom Maria som syndfri naturligvis er i ’en anden liga’ end os andre, 
kan jeg alligevel bruge hende som inspiration i mit eget liv og moderskab.  
Og jeg kan trøste mig med, at der, hvor jeg ikke slår til, bærer Gud med.

MaLene Fenger-grønDahL, journaLiSt og KatoLiK

fra debatten på kristendom.dk

kronik | Uden nødvendigvis at have sympati for fænomener som evig efteruddannelse, ironman som middel 
til kropslig velvære og mental selvudvikling som fremskridtsmantra kan man meget nemt argumentere for,  
at der går en linje herfra tilbage til klostervæsenets fremkomst i tidlig kristendom, mener dagens kronikør

COACHING, FITNESS og evig efterud-
dannelse. Velkommen til nutidens pla-
ger, som af mismodigt indstillede jeroni-
musser forstås som indbegreb af en sy-
geligt selvoptaget kultur. 

Her falder tanken på klassisk evange-
lisk-luthersk kritik af mennesket, som 
selv vil gøre sig fortjent til frelsen. Selv-
udvikling og selvoptagethed er de skik-
kelser, som gerningsretfærdighedens 
Proteus-agtige natur antager i dag.

Og så alligevel. Uden at sympatisere 
med fænomener som evig efteruddan-
nelse, ironman som middel til kropslig 
velvære og mental selvudvikling som 
fremskridtsmantra vil jeg her slå et slag 
for, at der går en linje her fra tilbage til 
klostervæsenets fremkomst i tidlig kri-
stendom. 

Det kræver en forklaring. Den finder 
man hos den i dansk åndsliv desværre 
noget oversete Peter Sloterdijk. Han er 
en af den tyske kulturelites betydnings-
fulde polyhistorer og konservativt intel-
lektuel. Enkelte af hans bøger er oversat 
til dansk, men han har ikke tilnærmel-
sesvis fået den opmærksomhed, som 
hans tænkning berettiger til. 

I Tyskland læses hans bøger i brede 
kredse. Den bog, det her skal handle 
om, lå en periode på bestsellerlisten i 
Der Spiegel, hvilket måske nok burde gi-
ve stof til eftertanke og kanske en anelse 
mismod og selvransagelse, når man be-
tænker den danske kulturdebat.

I sin uhyre velskrevne, monumentale 
og i belæsthed nærmest encyklopædi-
ske bog ”Du musst dein Leben ändern” 

(Du skal ændre dit liv) fra 2009 skriver 
Sloterdijk en slags askesens historie og 
når frem til forbindelser, som er både 
originale, innovative og tankevækken-
de. 

HAN GRIBER FAT i den græske grundbe-
tydning af ordet askese. Det drejer sig 
basalt om træning. Askese er hos Sloter-
dijk ikke kun som i den gængse opfattel-
se et spørgsmål om selvafkald og for-
skellige former for spægelse, men helt 
elementært at forstå som træningspro-
grammer, og så er der i den kontekst ik-
ke stor forskel på, hvem det trænende 
menneske er. 

Det kan være bønder, arbejdere, krige-
re, skrivere, yogi, atleter, retorikere, cir-
kuskunstnere, rapsoder, lærde, instru-
mentalvirtuoser eller modeller. De deler 
det fælles kår, at de har opnået deres 
særlige virtuositet gennem hård og slid-
som træning, hvis stadige indøvelse ad 
åre fører til rutine og derved bemestring 
af en særlig kunnen. 

Der er i den sammenhæng ikke stor 
forskel på krop og ånd. Om man under-
kaster sind eller legeme hårde trænings-
programmer, gør måske nok en forskel, 
men den er ikke væsentlig i forhold til 
det overordnede resultat. 

Begge repræsenterer de den større, 
fælles kategori: uophørlig træning som 
instrument til at føre legeme og ånd 
mod nye højder, i sidste instans mod 
stjernerne eller den udødelighed, som 
mennesket ikke kan nå, men som det 
gennem fortsat bemestring af sind og 

krop ubønhørligt kan efterstræbe. Der-
ved når atleten eller asketen nye mål og 
højder. 

Hos Sloterdijk omfatter argumentatio-
nen om træningsprogrammerne både en 
kollektiv og individuel dimension. Kol-
lektive øvelsessystemer fandt udtryk i 
kirken, i klostervæsenets ordo, i den 
muslimske umma eller i den buddhisti-
ske sangha, ligesom de individuelt kom 
til udtryk hos udstigerne fra massen, 
Siddharta Gautama, Sokrates, Jesus, og 
så videre.  

Som historiker i tidlig jødedom og kri-
stendom har jeg under læsning af Slo-
terdijk ofte måttet sluge indtil flere ka-
meler. Jeg syntes for eksempel ikke, det 
var umiddelbart indlysende at sætte 
Platon på samme formel som krøblinge-
kunstneren Carl Hermann Unthan 
(1848-1929), som født uden arme gen-
nem hård træning lærte sig selv kunsten 
at spille violin med fødderne og derved 
var i stand til at henrykke skarerne. Han 
var en sand virtuos på samme måde, 
som man om Platon kan hævde, at han 
inden for sin metier opnåede virtuose 
færdigheder. 

Jeg fandt det heller ikke let at forlige 
mig med tanken om, at verdensreligio-
ner som for eksempel buddhisme og kri-
stendom hos Sloterdijk sammenstilles 
med nye religionsstiftere som Pierre 
Coubertin (den olympiske bevægelses 
grundlægger) og Ron Hubbard (grund-
læggeren af Scientology). Er der allige-
vel ikke forskel til Jesus og Gautama  
Siddharta, den historiske Buddha? 

Men vi kan alle blive klogere, og jeg 
har lært meget af Sloterdijks overra-
skende og bemærkelsesværdige sam-
menligninger og grandiose fortælling. 
Han er god at tænke med og få nye ind-
sigter fra. Men lad os bevæge os tilbage i 
tid, til begyndelsen.

Tanken om træningsprogrammer 
fandtes ikke i de tidligste former for  
kultur. Den var et religiøst novum, som 
vi kan datere til perioden omkring det  
femte århundrede før vor tidsregning. 

Den var heller ikke geografisk omfat-
tende, men optrådte alene i en række 
eurasiske kulturer fra Kina i øst over In-
dien og Israel og det større næroriental-
ske område til Grækenland i vest. 

Det gjaldt for eksempel forskellige for-
mer for græsk filosofi, der alle var rettet 
mod tanken om, at man skal forandre sit 
liv. Det vil jeg ikke opholde mig ved her, 
men i stedet bevæge mig frem til frem-
komsten af klostervæsenet i det fjerde 

århundredes Egypten under asketen  
Pachomios og videre frem til det vester-
landske klostervæsens grundlægger, 
Benedikt af Nursia (480-cirka 545). 

Benedikt var en af de første, som ud-
viklede et regelsæt for den måde, mun-
ke og nonner skulle leve sammen på. 
Maksimen lød ora et labora (bed og ar-
bejd). Her finder man et af de mest sy-
stematiserede træningsprogrammer, 
hvis mål gennem legemlig og åndelig 
selvdisciplinering var såvel den kollekti-
ve som den individuelle helligelse til 
Gud. 

Senere skabtes nye munke- og nonne-
ordener, som blev en integreret del af de 
spæde, fremvoksende bysamfund. Ikke 
alene opstod derved en ny type ordens-
væsen, som særligt mendikanterne (fat-
tigordenerne), franciskanere (gråbrød-
re) og dominikanere (sortebrødre) var 
det mest udtalte eksempel på, men der-
ved blev der også banet vej for en tidlig 
form for sekularisering, der foregreb 
træningsprogrammernes forskydning 
fra det specifikt religiøse til det verdslige 
rum – fra land til by, kunne man også si-
ge. 

ÅNDSHISTORISK må vi imidlertid nu 
springe adskillige århundreder frem i 
tid, før den sidste bevægelse fandt sted. 
Også den var geografisk begrænset, i 
første omgang indskrænket til den  
vesterlandske del af verden. 

Pierre Coubertins grundlæggelse af 
den olympiske bevægelse i slutningen af 
det 19. århundrede var som så meget an-

det i datiden også en bevægelse tilbage i 
tid, til den antikke verden. Paradoksalt 
var den også en genopfindelse eller gen-
opdagelse af antikkens tætte forbindel-
se mellem religion og sport, idræt og 
træningsprogrammer. 

Den var en form for religion, hvor den 
moderne atlet uden chauvinisme på 
vegne af sit land indgik i international 
konkurrence til ære for sin nation, sit 
flag og sit folk.

Den olympiske maksime – altius, citi-
us, fortius (højere, hurtigere, stærkere) 
–er en fin sammenfatning af trænings-
programmernes mål og med – i den 
verdslige kontekst. Altid mod stjerner-
ne, hvor asketen i stræben eller træning 
frem mod nye mål kan forbedre og vide-
reudvikle sin kunnen og derved løfte 
barren mod nye højder. 

Det er samme tænkning og systemati-
seret øvelse, der i dag finder udtryk i 
coaching, fitness og evig efteruddannel-
se. Det er vulgariseringen (i betydningen 
udbredelse til stadig flere mennesker) af 
den romantiske myte og de aksiale reli-
gioners mantra. 

Hver og en af os er kaldet til at blive 
atlet — ikke længere for Vor Herre, ej 
heller for fædrelandet, men nu for os 
selv i selvrealiseringens endeløse jagt 
mod nye og højere mål, eller som den ro-
merske filosof Seneca sagde: per aspera 
ad astra (gennem vanskeligheder frem 
mod stjernerne). 

Anders Klostergaard Petersen  
er professor ved Aarhus Universitet

Fra klassisk kloster til moderne coaching  
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af anders klostergaard Petersen

af louis bülow

OM AFTENEN 
DEN 4. MAJ 
1945 klokken 
20.30 nåede 
frihedsbudska-
bet til Dan-

mark gennem det danske ny-
hedsprogram på radio BBC, 
og meddelelsen udløste en 
eksplosion af glæde og begej-
string over hele landet.

Men glæden i de hektiske 
befrielsesdage klingede af i 
takt med, at de gamle politi-
kere med Socialdemokratiets 
ledende skikkelse, Vilhelm 
Buhl, i spidsen ved list og 
taktisk snilde fik fralagt sig 
ansvaret for samarbejdspoli-
tikken under Besættelsen.

Allerede den 5. maj kræve-
de Buhl som de sidste dages 
hellige et opgør med lands-
svigerne, ligesom han fore-
slog, at staten skulle overtage 
Vedersø Præstegård for at 
skabe en mindeinstitution for 
digterpræsten Kaj Munk. Dén 
Kaj Munk, han så ofte havde 
angrebet og undsagt under 
Besættelsen for at retfærdig-
gøre samarbejdspolitikken!

Behændigt forsøgte Vil-
helm Buhl at gøre Kai Ham-
merichs ord til sine: ”Terrori-
ster og sabotører” skrev ty-
skerne med store overskrifter. 
”Patrioter og frihedskæmpe-
re” tænkte og vidste og sagde 
alle vi andre.

DEN SAMME Vilhelm Buhl, 
der få år tidligere som landets 
førstemand havde ført en ak-
tiv tilpasningspolitik over for 
tyskerne, fordømt mod-
standsbevægelsens sabota-
geaktioner og opfordret dan-
skerne til at angive mod-
standsfolkene til politiet.

En flok halvvoksne skole-
drenge i Aalborg var under 
Besættelsen blandt de første 
til at udfordre tyskerne med 
småsabotage og våbentyveri-
er. Historien spredte sig som 
en løbeild over hele landet. 
Beretningen om Churchill-
klubben vakte beundring og 
inspirerede mange til at gå 
ind i modstandskampen.

Kaj Munk skrev i et brev til 
faderen til to af de unge: ”Det 
er de Folk, som i deres Ung-
dom gaar i Fængsel for det 
rette, der siden gør den Ind-
sats, der for Alvor slaar til og 
viser Vej.”

Men den danske regering 
med statsminister Vilhelm 

Buhl i spidsen var bekymret 
for, at den begyndende sabo-
tage kunne bringe samar-
bejdspolitikken i fare, og ju-
stitsminister Thune Jacobsen 
besøgte i al hemmelighed 
drengene i Nyborg Statsfæng-
sel for at få dem til at forstå 
regeringens politik – men 
forgæves.

Som en af skoledrengene 
sagde under retssagen: ”Når 
de ældre ikke kan eller vil, så 
må vi vise, at der er krummer 
i den danske ungdom. Det er 
mod Danmarks fjende, at vi 
har handlet – og det er vi 
stolte af.”

Få uger senere gik Vilhelm 
Buhl til mikrofonen i radio-

huset i Rosenørns Allé, hvor-
fra befolkningen dagligt blev 
bombarderet med tysk propa-
ganda, der advarede mod sa-
botagen og priste nazismens 
fortræffeligheder.

OGSÅ BUHL følte sig kaldet 
til at fordømme modstands-
bevægelsens sabotageaktio-
ner, og han opfordrede be-
folkningen til at angive mod-
standsfolkene: ”Sabotage er 
en af de alvorligste Forbry-
delser, der kan begaas mod et 
krigsførende Land, og i Al-
mindelighed kendes der for 
saadanne Forbrydelser i de 
krigsførende Lande kun een 
Straf, nemlig Dødsstraf.”

Buhl stemplede uroen og 
modstanden imod tyskerne 
til at være drengestreger lavet 
af uforstandige unge og rette-
de en appel til ungdommens 
ledere: ”Vær med til at gøre 
det klart for alle, og navnlig 
for de unge, at den, der be-
gaar Sabotage eller hjælper 
med dertil eller over for Myn-
dighederne tilbageholder Vi-
den om Sabotageplaner eller 
undlader at medvirke til Op-
klaring af Sabotage, handler 
mod sit Fædrelands Interes-
ser.”

Kaj Munk havde i sin beun-
dring for Aalborg-drengenes 
mod søndag efter søndag 
inddraget de unge i sin bøn i 

Vedersø Kirke. En mørk janu-
araften 1944 blev han myrdet 
af Gestapos bødler som mod-
standskampens symbol og 
martyr.

Derimod kunne Vilhelm 
Buhl ved Befrielsen den 5. 
maj 1945 krone en smuk poli-
tisk karriere med udnævnel-
sen til statsminister i befriel-
sesregeringen. Også en gade 
fik han opkaldt efter sig, da 
Københavns Kommune den 
1. december 2012 navngav en 
gade i statsministerkvarteret 
på Islands Brygge Vilhelm 
Buhls Gade.

Louis Bülow er forfatter  
og bosat i Aarhus

befrielsen. 
En ny tid og de 
sidste dages 
hellige

0 Politikeren Vilhelm Buhl kunne ved Befrielsen den 5. maj 1945 krone en smuk politisk karriere med udnævnelsen til statsminister i 
befrielsesregeringen. Under Besættelsen havde han ellers prist nazismen og tordnet mod sabotage. Han opfordrede sågar danskerne 
til angive modstandsfolk til politiet. – Foto: Scanpix.

WWGlæden i de 
hektiske befrielses‑
dage klingede af i  
takt med, at de gamle 
politikere med 
Socialdemokratiets  
ledende skikkelse, 
Vilhelm Buhl, i spid‑
sen ved list og taktisk  
snilde fik fralagt sig 
ansvaret for  
samarbejdspolitikken 
under Besættelsen. 

WWVi kan alle blive 
klogere, og jeg har lært 
meget af Sloterdijks over‑ 
raskende og bemærkelses‑ 
værdige sammenligninger  
og grandiose fortælling. 

af morten mouritzen

DET HAR VÆ-
RET HERLIGT 
at fejre påske 
med de lokale 
menigheder 
igen i år. Sam-

men med en hel masse andre 
ganske almindelige kristne 
har vi fejret og glædet os 
over, at Gud har ofret sin søn 
til soning for vores synd. 

Vi har sunget Grundtvigs 
stærke og blodtransfusions-
agtige salme ”Hil dig frelser 
og forsoner” og åbent be-
kendt, at vi tror på korset gå-
de. For vi fatter ikke, hvordan 
det kan være sandt, at Jesu 
død på korset betyder, at vi er 
forsonet med Gud, og at vi 
ved dåb og tro på ham ejer 
syndernes forladelse, og at vi 
må modtage alt dette ved 
nadverbordet. 

Men vi tror det, for det har 
været kristendommens cen-
trale budskab i hele kirkens 
historie.

Men nu er der teologer, 
præster og historikere, der si-
ger, at det er et så mærkeligt 
billede af Gud, at det skal vi 
lade være med at tro på mere. 
Sådan en ”makaber” forestil-
ling har de ikke lyst til at tro 
på. Vi skal lade være med at 
tro på Jesus som frelser og 
forsoner og ”bare” tro på 
ham som forbillede i kærlig-
hed.

Hvor bliver trøsten så af? 
Sagen er nemlig, at der ingen 
trøst er i et forbillede – kun 
krav. Og jeg må gang på gang 
erkende, at jeg ikke kan leve 
op til det forbillede, Jesus har 
vist. 

Derfor er det min trøst og 
store glæde, at Jesus ikke ba-
re er mit forbillede, men også 
min frelser og forsoner. Og 
det tror jeg ikke, at jeg er ene 
om. Det er netop, fordi Gud 
sendte Jesus som min sted-
fortræder og sonede min 
synd, at jeg må være Guds 
barn. Det er Jesu stedfortræ-

dende og forsonende død på 
korset og hans opstandelse 
fra de døde, der giver både 
dåben og nadveren mening. 
Her er der trøst at hente.

Konsekvenserne af denne 
teologi er da også, at store 
dele af Bibelen må fjernes og 
ikke længere læses op i kir-
ken. 

Vi skal også holde op med 
at synge ”Hil dig frelser og 
forsoner”, ”Krist stod op af 
døde” (for vores brøde er ikke 
afsonet), ”Almagts Gud” (for 
Jesus er ikke længere et offer-
lam), ”Nu fryde sig hver kri-
sten mand” (for Gud har ikke 
”kosted faderligt det kæreste, 
han havde”) med flere. 

Flere af kollektbønnerne 
må nødvendigvis omformule-
res, og ritualerne for dåb og 
nadver (hvor det blandt an-
det hedder, at Jesus ”har 
gjort fyldest for alle vore syn-
der”) skal ændres, hvis vi da 
overhovedet skal have dåb og 
nadver mere, nu da de er 
tømt for indhold og blot bli-
ver ydre ceremonier.

Jeg går ud fra, at biskop-
perne, som har ansvaret for 
forkyndelsen i menigheder-
ne, ikke vil ændre på Bibe-
len, salmebogen eller dåbs- 
og nadverforståelsen. 

Men vil de så for menighe-
dernes skyld sætte denne 
trøstnedbrydende lovteologi 
på plads som værende uden 
for bibelsk og evangelisk-lu-
thersk kristendom?

Morten Mouritzen,  
sognepræst og medlem af Indre 
Missions hovedbestyrelse,  
Præstevejen 5, Sørvad

jesus som kærlig‑ 
hedens forbillede. 
Hvor bliver trøsten af?

WWStore dele af 
Bibelen må fjernes 
og ikke længere læses 
op i kirken.


