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MANGE har i december en julekrybbe 
stående som del af deres juleudsmykning. Det 
gælder både kirke og hjem. Den opfattes som 
en fremstilling af julens fortælling, selv om 
det langtfra er entydigt, at der er én fortæl-
ling.

Julekrybben udgør i sig selv en ny historie, 
fordi den repræsenterer en sammenstilling af 
Matthæus- og Lukasevangeliets fødselsberet-
ninger. Den har ikke noget med Markus- eller 
Johannesevangeliet at gøre. Den første kendte 
ikke og den anden overskrev julebudskabet. 
De vise mænd, som Lukas ikke kendte noget 
til, er hentet i Matthæus, mens Matthæus 
omvendt er uvidende om stald og krybbe. 
Julekrybben er en mytologisk kollage, som 
maler videre på eksisterende billeder.

Nogle traditioner vælges fra, andre føjes 
til, og atter andre bringes sammen; men har 
barnet i krybben også noget med Platons hu-
lemennesker i syvende bog af Staten at gøre? 
Det vil jeg mene; men det kræver en forkla-
ring, for det er ikke umiddelbart indlysende, 
at vise mænd, hyrder på marken og barnet 
i krybben har særlig meget med Platon og 
græsk filosofi at gøre.

I skriftet Hinsides Godt og Ondt fra 1886 
betegnede Nietzsche kristendommen som pla-
tonisme for folket. Det kan virke mærkeligt at 
indlede en julekronik med Nietzsche, for var 
han netop ikke kristendommens fjende par 
excellence? Det var han nok; men netop der-
for så han også skarpere end så mange andre, 
hvori kristendommens særlige væsen består. 
Lader vi Nietzsches ressentimenter over for 
kristendommen ligge, er der en pointe i at 
forstå hans diagnose af kristendom som folke-
platonisme. Det kan vi blive klogere af; men 
det kræver en omvej.

Synspunktet er, at kristendom ikke alene 
skal forstås som folkeplatonisme som hos 
Nietzsche, men i et meget bredere perspektiv 
som folkeliggørelse eller demokratisering af 
elitær tænkning. Den findes fra det sjette 
århundrede fvt. ikke kun i platonisme og en 
række beslægtede græsk-romerske former for 
filosofi, men også i kinesisk tænkning (Laotse, 
Konfutse og Mencius), i indisk religion 
(Gautama Siddharta, den senere Buddha, og i 
udkrystalliseringen af hinduisme, buddhisme 
og jainisme), og i Det Gamle Testamente. 

FæLLES for disse former for filosofi og 
religiøsitet var, at de kulturhistorisk repræ-
senterede en ny og anderledes måde at tænke 

verden og menneskelivet på. Tidligere former 
for religion skulle sikre, at guderne velsignede 
menneskene med et langt og frugtbart liv. 
Tilsvarende gjorde menneskene det med deres 
ofre behageligt for guderne, som med vellyst 
kunne indsnuse røgen fra offerbålene. Her var 
ingen tanke om et evighedsliv. Tværtimod. 
Menneskene kunne efter deres død alene friste 
en trist skyggetilværelse i Hades eller Sheol.

Det blev afgørende forandret i de nye typer 
af religiøsitet – filosofi inklusive – som brød 
frem fra det sjette århundrede fvt. og i de 
følgende århundreder i en række eurasiske 
kulturer fra Kina i øst over Indien til Israel og 
Grækenland i vest. Vi betegner dem under-
tiden i forlængelse af den tyske filosof Karl 
Jaspers med begrebet aksetidsreligioner. Men 
de kan også kaldes utopiske religioner, fordi 
de i tænkning og higen var rettet mod et sted 
uden for denne verden.

Jorden blev ikke længere forstået som et 
godt sted at være, ligesom dens velsignelser 
i form af den fede olie, den gode vin, de 
frugtbare kvinder og de gamle mænd under 
skyggefulde palmer, ikke blev opfattet som 
entydigt positive. Fælles for disse religionsfor-
mer var deres himmellængsel. Ved at forsage 
denne verdens glæder og orientere sig mod 
gudens eller gudernes verden kunne men-
neskene træde ind på en vej, som gennem 
anstrengelser og afsavn efter døden førte dem 
til evighedslivet med guden eller guderne.

Der er forskel på, hvor bombastisk dette er 
tænkt. Især blandt de filosofiske bevægelser 

var der flere, som repræsenterede mindre 
bastante versioner af denne tankegang. Men 
igen, og det vil jeg godt understrege, finder 
man som gennemgående træk i alle disse be-
vægelser forestillingen om, at man for at opnå 
et sandt liv, i større eller mindre udstrækning 
skal give afkald på denne verdens glæder og 
efterligne gudens eller hans mellemmands 
gøren og laden.

Det er derfor heller ikke overraskende sek-
sualitet og bordets glæder, der skulle forsages. 
Netop de elementer, som bidrager til at opret-
holde menneskenes liv i verden, hvad enten 
det er den daglige ernæring eller muligheden 
for at udødeliggøre sig selv gennem reproduk-
tion. Det er med andre ord det, som i verden 
regnes for betydningsbærende og værdifuldt, 
som, målt med den himmelske verdens må-
lestok, fremstår værdiløst og uden betydning. 
Netop fordi himlen ses som Jordens modsæt-
ning og ikke som i tidligere religionsformer 
dens naturlige, om end betydeligt rigere for-
længelse, opfattes Jorden som et sansebedrag: 
en skinnende boble på tidernes strøm.

OG så er vi i hulen, Platons hule, hvor men-
neskene sidder lænket og ser på hulens bag-
væg, mens et bål brænder bag dem uden for 
hulen. Skikkelser bevæger sig med genstande 
mellem bålet og fangerne, men fangerne ser 
kun skyggerne på hulens bagvæg og forveks-
ler dem med virkeligheden. Sansebedraget 
afsløres først, når én slipper fri af lænkerne og 
bevæger sig ud af hulen og ser det sande lys.

I lighed med en række samtidige og senere 
filosoffer, græske som kinesiske, formulerede 
Platon sig i det, vi sædvanligvis betegner fi-
losofiske kategorier. Men tankegangen ligner 
til forveksling det, vi kender fra de parallelle 
former for religiøsitet, hvad enten fokus rettes 
mod Indien eller Israel. Og så er jeg omsider 
tilbage ved julekrybben. Hvad Platon og flere 
samtidige former for religion spandt ud på 
en lodret akse (himmel og jord), kunne også 
lægges ud på en vandret akse (centrum og 
periferi, krybbe og verdenskonger).

Josef og Maria måtte tage til takke med 
stald og krybbe, for der var ikke plads til dem 
i herberget. Det var selvfølgelig synd for dem, 
tænker vi måske lettere sentimentalt; men i 
den symbolske kode, som barndomsberetnin-
gerne bag julekrybben er skrevet i, skal det 
forstås positivt. Herberget og det lune leje er 
udtryk for denne verdens velsignelser; men 
hvis man gennem fortællingerne skal åbne 
øjne og stemme sind til den anden verden, er 
der en pointe i, at denne verdens velsignelser 
erstattes af det, der ikke regnes for noget: 
Barnet i krybben foret med hø og halm. 
For man ham intet andet bød, end stald og 
krybbe, kors og død. Hyrderne, som kom for 
at hilse barnet, er modpol til verdens magt 
og herskere. Men sådan skal det være i den 
himmelske verden, hvor den, som er stor, skal 
kaldes lille, og den, som er lille, skal kaldes 
stor. Verdens kejser er ikke herskeren i Rom, 
men Guds søn i krybben. 

Helt i forlængelse af denne tankegang og 
kongenial med sit evangeliums afslutning la-
der Matthæus ironisk vise mænd komme som 
repræsentanter for denne verdens klogskab og 
hylde Jesus som den egentlige verdenshersker. 
De, der repræsenterer verdens og magtens 
centrum, kommer til afmagt og verdens 
periferi i stalden i Betlehem. Men just her 
findes det punkt ifølge tankegangen, som på 
den lodrette akse modsvarer den himmelske 
verdens visdom. Atter husker vi uforenelighe-
den mellem himmel og jord. Hvis alt positivt 
i den jordiske verden set med himmelske øjne 
er negativt, gælder det selvsagt omvendt, at alt 
jordisk negativt – målt med himmelsk alen – 
tilskrives positiv betydning.

De vise mænd er samtidig en foregribelse 
af budskabet, som Matthæusevangeliet klart 
intonerer i sin afslutning: »Gå ud og gør alle 
hedninger til mine disciple, idet I døber dem 
i Faderens, sønnens og Helligåndens navn, og 
idet I lærer dem alt det, som jeg har befalet jer.«

Budskabet er måske nok mere bombastisk 
end hos Platon, men tankegangen er den 
samme. Hos begge er himlen jordelivets sande 
mål, men i kristendommen demokratiseres, 
hvad der hos Platon er forbeholdt en elite. 
Julekrybbens evangelium er simpelthen plato-
nisme for folket.

Julekronik. Hvad laver den julekrybbe i vindueskarmen? Og hvad har det med Platons hulebillede at gøre?

Fra Platon til krybbe
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plement til Kulturstyrelsens 
optegnelse ovenfor. I et 
udkast til en fredningsdekla-
ration af 27. august 1968 står 
nemlig skrevet: »Borgering« 
voldsted .. består af en lang-
agtig banke ca. 240x160 m. 
.. (hvis) sydvestlige og sydlige 
fod afgrænses af en grav med 
foranliggende lav vold.« Det 
tilføjes: »Banken er skov-
klædt.«

Det ligger dermed også 
fast, at der her ikke er tale om 
Borgring I (i marken), men 
om Sophus Müllers Borgring 
II (i skoven). Mærkeligt nok 
er der endnu ikke påvist 
spor af voldgrave omkring 
Borgring 1, som jo ellers er et 
fast kendetegn for de andre 
cirkulære vikingborge?

Fredningen af Borgring 
II blev så vidt oplyst ikke 

til noget, idet en påtegning 
angiver, at »fortidsmindet 
forekommer noget dubiøst«. 
Under alle omstændigheder 
kan der dog næppe herske 
tvivl om, at sagen bør  
undersøges grundigt i 
forbindelse med de foran-
stående udgravninger af 
Borgring I.

Men det er altså nu do-
kumenteret, at der også før 

1970, hvor Borgring I offi-
cielt blev opdaget første gang 
på et luftfoto fra Flyvevåbnet 
– og efterfølgende undersøgt 
af Thorkild Ramskou – må 
have fundet arkæologiske 
undersøgelser sted på én eller 
flere af Valløs marker øst for 
Gl. Lellingegård.

Det har desværre endnu 
ikke været muligt at op-
spore flere oplysninger i 

Nationalmuseet eller i Køge 
og omegn. Men fagfolk 
antyder, at der kan være tale 
om udgravninger foretaget 
af lokale museumsfolk mu-
ligvis i samarbejde med en 
eller flere af de dygtige  
amatørarkæologer, som 
man har kendskab til var 
aktive på disse kanter fra 
sidste halvdel af 1940rne og 
fremefter.

Hvem ved? Flere heldige 
arkivfund kan i så fald dukke 
op og afgive nye værdi-
fulde oplysninger om hidtil 
ukendte aspekter og under-
søgelser af såvel Borgring I 
i marken som Borgring II 
i skoven samt omkringlig-
gende marker og enge, der i 
øvrigt allerede rummer flere 
spændende stednavne og 
fortidsminder. 
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