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1. Durkheims bog om det religiøse
livs elementære former
Émile Durkheims bog om det religiøse
livs elementære former, Les formes
élémentaires de la vie religieuse1, er en klas-
siker på alle måder, ikke mindst i den
forstand at den givetvis er langt mere
kendt end læst. Den kan anbefales som
litterært monument, seræn i sin form
som den er det i forholdet til sit indhold.
Durkheims religionsteori anerkendes
normalt i religionsvidenskaben som et
uomgængeligt fundament. Men den er
ofte også miskendt som reduktivistisk:
bag religionen skal »samfundet« if. den-
ne opfattelse ligge; religionens dyrkere
skal i virkeligheden dyrke sig selv.2 Med
miskendelse mener jeg en skæv, ikke en
helt forfejlet, forståelse. Den er oven i
købet rigtig, hvis man med »samfundet«
forstår det, som Durkheim forstod; men
det er netop sjældent tilfældet.

Bogen Les formes élémentaires de la vie reli-
gieuse udkom i 1912. Durkheim selv
døde i 1917, men den retning, den »sko-
le«, han grundlagde, var indflydelsesrig
i fransk samfundstænkning i mellem-
krigstiden. Selv hans mest trofaste med-
arbejdere og efterfølgere, som Marcel
Mauss, fulgte dog ikke op på de virkelig
centrale træk i netop religionsteorien; og
hvad det for én betragtning vil være
nærliggende at betragte som Durkheims
hovedværk, kan for andre tage sig ud
som marginalt og relativt irrelevant i for-
hold til Durkheims ry i øvrigt.3 Durk-
heim reciperedes i den britiske struktur-
funktionalisme i mellemkrigstiden
(afstanden mellem Paris og London er
ikke stor, og kontakterne var tætte;
Frazer var gæst i Marcel Mauss’ hjem).
Evans-Pritchard derimod måtte afvise
teorien – ud fra en generelt skeptisk
holdning til teoridannelse overhovedet,
funderet i en empirinær feltarbejdserfa-
ring. Mary Douglas er i en vis, mere
udvendig forstand, en slags durk-
heimianer, men det er den mere generel-
le idé om spejlrelationen mellem reli-
giøse og sociale kategorier, kendt fra
Durkheims og Mauss’ lille bog om de
primitive klassifikationer fra 1903, der i
hendes Naturlige symboler videreføres,
ikke de store ideer fra Les formes élémen-
taires. I den franske tradition trak Roger
Caillois og Georges Bataille på nogle es-
sentielle ideer fra Durkheim – festens
effervescens, som jeg skal vende tilbage
til (jf. Ramp 1998). Strukturalisterne gik i
en mere kognitivt præget retning og
undersøgte forestillingernes formelle
konstruktionsbetingelser. Med René
Girards egensindige bud på en stor teori
lod en durkheimiansk tone sig atter
høre.4 I den etnografiske, feltarbejds-
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baserede tradition genfindes en stærk
inspiration fra Durkheim i Roy Rappa-
ports ambitiøst anlagte forslag til en stor
teori, der går videre end Durkheim selv
ved at inddrage semiotik, sproghand-
lingsteori og kybernetisk systemteori5,
men hvis fundament er håndfast durk-
heimiansk. Denne kortfattede oversigt
over Durkheims religionsteoris efterliv
kan passende afrundes med at nævne at
der fra og med 1980’erne er opstået en
vis Durkheim-revival i Frankrig6 og Eng-
land.7

2. Moral
Durkheims begreb om religion går over
hans mere grundlæggende begreb om
»samfund« og »moral«. Ganske vist gav
efter sigende Durkheim aldrig en egentlig
definition af hvad han forstod ved »sam-
fund« (Pickering 1983, 248). Begrebet om
»samfund« forudsætter en relativt perma-
nent gruppe af mennesker, som er mere
omfattende end en familie (kærnefamilie
eller udvidet familie). Men med »sam-
fund« menes noget kvalitativt anderledes
end en blot foreliggende gruppe – der
menes det, der forbinder individerne til
en gruppe og som gør at gruppen har
vedvarenhed, permanens eller »persi-
stens«. Selve tiltrækningen mellem indi-
vider, som foreligger i fx familien, betrag-
tede Durkheim som et naturligt
fænomen, begrundet i en medfødt, artsty-
pisk, altså biologisk-psykologisk, tilbøje-
lighed. Men det der forbinder individerne
i større enheder end familier, kan ikke for-
klares ud fra naturlige tilbøjeligheder.
Større grupper kan let tænkes at danne
sig spontant; men de vil lige så let kunne
gå i opløsning igen. Imidlertid viser histo-
rien naturligvis at grupper typisk kan
eksistere i meget lange perioder, i tidsrum
der langt overgår familiernes for slet ikke
at tale om individernes. Det som holder
sådanne grupper sammen er det, som
deres individer har til fælles – og dette var
for Durkheim »moral«.

Moralen i durkheimsk forstand er et
bredt begreb, der omfatter kollektive
fænomener, fra de præcise normer, hvor-
med man i dag vil forbinde begrebet, og
til det store felt, der i dag dækkes af
begrebet »kultur«. I det følgende vil jeg
bruge ordet »moral« for at holde fast ved
Durkheims eget begreb; men jeg vil
alternerende bruge »kultur« eller tilføje
et »kultur« efter »moral«. Moralen
omfatter således både det, der betragtes
som almindelig skik og brug, høflig-
hedsnormer og dekorum, og det kollek-
tive fond af forestillinger, af fortællinger,
af symbolik og semiotik: fra fx en natio-
nal mytologi og historie (overgangen er
som bekendt på flere måder flydende) til
sprog, talsystemer og skiltning8. Hver
enkelt af disse elementer, som »moralen«
består af, vil i den durkheimske sam-
menhæng hedde en »repræsentation« –
vi kan sige en minimal betydnings- eller
meningshelhed. Efter dette ræsonne-
ment er »moral« dermed ikke kun et nor-
mativt begreb, men også et deskriptivt;
man kan også sige, at det faktiske – fore-
stillingerne og tegnene – i sig rummer et
normativt moment, nemlig deres »rigti-
ge« anvendelse, som er en art pligt, på
linje med egentligt etiske og moralske
regler.9

Det afgørende ved »moralen« i denne
forstand er dens dobbelthed. På den ene
side synes den at eksistere som et faktum
– den er en »ting«, som Durkheim sagde
(Durkheim 2000, 31. 58) – for dens eksi-
stens kan konstateres og dens nærmere
beskaffenhed kan beskrives (et sprog
kan beskrives grammatisk, adfærds-
normer kan oplistes i Emma Gad-agtige
fremstillinger). Men på den anden side
har den unægtelig en særlig luftig eksi-
stensform. Durkheim tænker her dualis-
tisk. Man kan være fristet til at bruge
Descartes’ kategorier og sige at moralen
tilhører res cogitans (der altså også er en
res, altså en »ting«), ikke res extensa, selv
om den nok i udgangspunktet snarere er
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en res cogitata. Mennesket selv står midt
imellem. Mennesket tilhører begge riger:
som fysisk-kemisk-biologisk krop til-
hører det den materielle verden, men det
kan samtidig have del i en moral, hvis og
når det kodes af en bestemt kultur med
dens normer og regler, dens sprog og
historier. I historiske og moderne sam-
fund kodes mennesket af flere moraler,
der kan være harmonisk og hierarkisk
ordnet og som ikke behøver at geråde i
konflikt, fx en bestemt standsmoral og
en bestemt politisk moral, men som også
kan komme i konflikt, som når forskel-
lige moraler kan lægge beslag på samme
felt, fx arbejdets og firmaets moral over
for familiens moral; eller voldsommere i
tilfælde af klassekamp o.l., hvor med-
lemmer af samme overordnede samfund
er i konflikt inden for samme felt, typisk
økonomiens.
Durkheims grundlæggende udgangs-
punkt var imidlertid ikke samfundet
som en dynamisk proces, en enhed der
nødvendigvis er i konflikt med sig selv,
men samfundet som en tilstand. Durk-
heim benægtede naturligvis ikke dyna-
mik og historie10. Den første, undrende
iagttagelse angik imidlertid ikke sam-
fundets dynamik og konflikt, men dets
bestandighed: Når nu samfundene er
underlagt historiens forandringer, hvilke
kræfter eller faktorer er det da der sikrer
den relative stabilitet der også er tilfæl-
det?

3. Moralens udvendighed
For Durkheim at se var mennesket biolo-
gisk ubestemt: det er åbent for moralsk-
kulturel prægning, men det er ikke
præget med nogen bestemt moral. Det er
en tabula rasa,11 dvs. forberedt med anlæg
for sprog, normer og fortællinger, endnu
ikke med sprog, normer og fortællinger.
Moralen kommer altså til mennesket
som noget ydre og fremmed. Mennesket
fødes ind i en eksisterende moral (eller
flere moraler). Samtidig danner moralen

en enhed med individet, hvor individets
hele identitet kan opfattes som at bero på
den bestemte moral eller kultur, det er
blevet indpræget eller som det aktivt har
antaget. Dermed er moralen både indre
og ydre i forhold til individet: den er
indre, for så vidt den, i det mindste ved
en vellykket socialisering, er blevet til
individet selv; men den er ydre, for så
vidt den er kommet til og har suppleret
det biologiske individ.12 Som rent individ
er mennesket kun forberedt på at være et
moralsk (kulturligt) væsen – det bliver
først en person ved at realisere sine
potentialer for at lade sig moralisere; et
menneske uden sprog, uden høflighed,
uden fornemmelse af at der er ting man
må og kan gøre og ting man ikke kan og
må, uden nogen indsigt i tegnenes brug
er snarest et dyr, ikke noget menneske,
eller i hvert fald ikke noget rigtigt
menneske. 
Mennesket bliver sig selv igennem at bli-
ve noget andet og mere end det er. For
moralen som individet kodes med eller
præges af, er udvendig; når vi evt. måtte
vise os fra vor bedste side, er det vores
moralske side vi viser, dvs. den side der
ikke oprindelig er os selv. Mennesket er
en homo duplex, som det ofte hedder hos
Durkheim: et dobbeltvæsen, hvor dets
egentlige jeg er dels dets tabula rasa, dels
dets værste, animalske side, mens dets
bedste side kommer fra det upersonlige,
abstrakte univers af betydninger,
»repræsentationer«, som det fødes ind i
og lever inden for. Mennesket mellem
dyr og moral: teoretisk er der ikke meget
plads til noget menneske mellem disse to
store riger; i praksis er det i mellemrum-
met mellem dem at det daglige liv udfol-
der sig.
»Samfundet« for Durkheim er altså
moralen (kulturen), ikke den reelle, gen-
nemsnitlige, mere eller mindre sammen-
hængende og sam- og modlevende
gruppe af individer. Moralen, eller altså
»samfundet«, rummer en eks- eller
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implicit normativitet og idealitet, som
intet menneske eller ingen gruppe af
mennesker kan leve fuldstændigt op til.
Til gengæld er det moralske menneske
her ikke det menneske der altid agerer i
forhold til moralens og kulturens bud. I
virkelighedens verden snydes der altid
mere eller mindre på vægten. Men det
moralske menneske er det der i et eller
andet mål anerkender moralens, kultu-
rens myndighed13. At religionens hem-
melighed if. Durkheim skulle bestå i dyr-
kelse af samfundet betyder at samfundet
er denne gruppes fælles ideal. Men i det
omfang religionen er dette, dyrker men-
neskene netop ikke sig selv, i deres faktis-
ke middelmådighed (jf. Østergaard 2002,
30); de dyrker tværtimod det, de delvis
er og delvis ikke er, det som de er enige
om at de burde være og det, som de ikke
kan være, men som er mere og bedre end
dem selv. Men hvis der findes et sådant
ideelt rige, er dette rige også virkeligt,
som en psykologisk og normativ »virke-
lighed«, som sprogets virkelighed, som
ingen har set og ingen har rørt ved, og
som dog, trods sin materielle luftighed,
findes og kan beskrives som en »ting«. I
dén forstand er Durkheims sociologi
erklæret spirituel og den beskriver, for
nu at indføre en betegnelse han ikke selv
har brugt, en slags »real-transcendens«.

4. Moralens stadige erosion
Moralen kan være nok så stærk, den er
samtidig, i og med sin idealitet, skrøbe-
lig. Man kan dø for moralen – som selv-
mordsbomberen, som den tapre soldats
altruistiske selvmord. Her er moralen
stærkere end den biologiske organisme,
som det enkelte menneske også er. Men
moral og kultur efterleves altid kun del-
vis; og de eroderer let, hvis de ikke op-
retholdes. Den der emigrerer i sin ung-
dom til en anden kultur med et andet
sprog, vil typisk i et eller andet omfang
miste sit modersmål. Moralen skal ikke
kun indlæres, den skal også holdes i live.

Den skal ekspliciteres og jævnligt be-
kræftes. Den lille moral – bordskikkene
og tøjmoden, fx – bekræftes og justeres
fortløbende; den store moral: den natio-
nale, den religiøse, de høje principper,
skal ekspliciteres og fremstilles materielt,
visuelt. Den materielle verden, som
mennesket også tilhører – biologien,
kemien, fysikken – truer i princippet
med at tage over, og i sidste instans er
det naturligvis den, der får det sidste ord
i det enkelte menneskes liv: mennesket
fødes ind i moralen og kulturen, og det
glider til sidst ud af den igen, langsomt
ved tiltagende senilitet og Alzheimers
eller pludseligt som ved hjerteslaget, og
mennesket henfalder til ting, der hører
under den eksakte videnskabs domæne.
Moralens modstander er glemslen.14

Menneskene er moralens og kulturens
substrat, dens bærere: moral og kultur
findes kun i det omfang der er menne-
sker der kendes ved den, som er initieret
i den og som bevarer den. Men moral og
kultur er på flere måder transcendent i
forhold til sine bærere. For det første er
der næppe noget menneske, som kender
moralen i alle ledder og kanter: de fælles
fortællinger, forskrifter og regler udgør
et hele, men intet enkeltindivid har ind-
sigt i den samlede mængde. Som Durk-
heim ofte siger med en platoniserende
vending, participerer menneskene i mora-
len, der er større end summen af dens
bærere. For det andet er den som sagt
udvendig: den kommer til mennesket
udefra (igennem andre mennesker eller
disses monumenter: fra landskaber og
bygninger til skrift), og selv når den
internaliseres i individet, vil den forblive
en ydre magt, en stemme (»samvit-
tigheden«) som kan være en del af en
selv, men ikke være hele en selv (som det
freudske »over-jeg«). Og for det tredje er
moralen ikke kun til, forud for det enkel-
te menneske, der netop fødes ind i den
allerede foreliggende moral; den vil nor-
malt også fortsætte sit liv hinsides det



12

enkelte menneskes. Individet desintegre-
rer, men moralen fortsætter, med nye
bærere.15 I den forstand besidder mora-
len en art transcendens, der er højst vir-
kelig, og som, hvis den ikke besidder
egentlig evighed, dog har en varighed
der i praksis kan opleves som evig; dens
oprindelse fortaber sig i en ubestemme-
lig fortid og dens undergang kan i yder-
ste instans kun tænkes apokalyptisk,
som menneskehedens undergang (fordi
vi netop ikke kan tænke os mennesker
uden som moralske og ikke kun biolo-
giske væsener).

5. Religionen: det elementære
Religion er altså én form for moral og
kultur. I historiske samfund og specielt i
moderniteten er det indlysende at religi-
on har etableret sig som et selvstændigt
felt, en særlig form for moral, sideordnet
med eller i konflikt med mange andre
former for moral. Men for en historisk
betragtning, i hvert fald for Durkheim at
se, indtager religionen samtidig også en
særstilling, ikke mindst fordi så mange
typiske træk ved moral og kultur over-
hovedet forekommer i en særlig hånd-
gribelig og umisforståelig form i religio-
nen. I Durkheims spekulative scenarie
falder moralens og religionens oprindel-
se sammen; eller sagt med andre ord:
moral var oprindeligt, if. hypotesen, ikke
andet end religion. Religionen er derfor
al menneskeligheds, herunder al viden-
skabs, ophav.
Teorien gælder ikke alle mulige skikkel-
ser, som det religiøse kan antage, men det
essentielle, det minimale, de basale re-
præsentationer og de former for rituel
adfærd, der udgør religion i alle udgaver.
Det er dermed ikke en teori om eller en
beskrivelse af religiøse traditioners histo-
riske skikkelser og historiske udviklinger.
Durkheim valgte en anden vej: ikke de
store religioner, men en primitiv-arkaisk
religionsform, ikke den historisk-filologi-
ske religionshistorie, men etnografien.

Dette sammenlignede han med et ekspe-
riment; hvis dette er virkelig veludført
vil dets resultat være gyldigt for alle
andre, sammenlignelige tilfælde. Nogle
forekomster er mere komplekse end
andre; det mest økonomiske vil være at
undersøge den enklest kendte fore-
komst, altså en teknisk og organisatorisk
enkel kultur. Derfor det etnografiske
udgangspunkt.
Udgangspunktet var tillige at det ele-
mentære også er det tidligste og mest
oprindelige, for så vidt som dette kan
kendes. Dette mente Durkheim at finde i
centralaustralske, aborigine kulturer
som Aranda16 og andre. Durkheim
påstod altså ikke her at finde religionen
eller det religiøse liv i det mest oprinde-
lige form, men i en form der var så tæt
som praktisk muligt på det oprindelige.
Opfattelsen blev støttet af at disse sam-
fund var på et teknisk og organisatorisk
set rudimentært niveau. Der er her en
klar evolutionistisk dagsorden, der har
været meget lidt fashionabel igennem
det meste af det 20. århundredes religi-
onsvidenskab, der generelt har været
skeptisk over for en evolutionær ordning
af religionsformer.17

Slutningen fra det tekniske og organisa-
toriske primitive til det religiøse er
naturligvis vidt åben for kritik, og kritik-
mulighederne blev også udnyttet inten-
sivt, straks bogen forelå. Megen af den
empiriske kritik er givetvis berettiget;
Durkheims konkrete betragtninger over
Arandaernes kultur er ikke bedre end
det etnografiske materiales kvalitet, og
den etnografiske udforskning af disse
samfund var i en indledende fase. Men
en rent empirisk kritik skyder forbi
målet. Durkheims eksperiment er en
fortsættelse på et empirisk grundlag af
den klassisk filosofiske øvelse (i forlæn-
gelse af fx Hobbes og Rousseau) at tæn-
ke det elementært samfundsmæssige
som det rudimentære, som »ursamfun-
det«, som overgangen fra natur til kul-
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tur, fra dyr til menneske. Denne traditi-
ons formål var at bestemme hvad sam-
fund, myndighed, kontrakt eller historie
essentielt er. Durkheims udgave er til-
svarende spekulativ, selv om det er
begrundet med etnografiske enkelthe-
der. Heller ikke Durkheims pointe var
»evolutionistisk« i betydningen at påvise
aboriginernes primitivitet i forhold til
det moderne og vestlige, men omvendt
at iagttage det grundlæggende for
enhver kultur i dens mest enkle udgave;
det er ikke forskellene mellem det au-
stralske og det vestlige der skal under-
streges, men lighederne. Religionsteori
gik ikke ud på at påvise det evt. irratio-
nelle og absurde, men det rationelle, i
australsk religion.
Hele Durkheims religionsteori kan sand-
synligvis beskrives som en oversættelse
fra ét sprog (ét sæt af repræsentationer) –
et religiøst, dvs. mytologisk-rituelt sprog
– til et andet sprog (et andet sæt af re-
præsentationer), den rationelle beskri-
velse. Analysen af sjælen i Formes élémen-
taires (Durkheim 1912, 343-30; 1995,
242-75) er eksemplarisk: den tilsynela-
dende bizarre forestilling om at der er
noget indre immaterielt i hvert enkelt
menneske, der ikke er af det selv, men
som er det mest værdifulde i det, noget
der var før det konkrete menneske og
som overlever ham eller hende – den er
ikke spor bizar, men korrekt; sjælen er et
konkret udgave af moralen, der netop
har disse egenskaber. Ambitionen med
religionsteorien er at demonstrere religi-
onens rationalitet, for »alle religioner er
sande, hver på deres måde« (1912, 3;
1995, 2).
I udgangspunktet er moral (kultur) ikke
nødvendigvis religion. Men den form for
moral-kultur, dvs.: den skikkelse som de
fælles idealer og regler antog i de pågæl-
dende australske samfund, lignede det,
som i mere udviklede samfund kendes
som religion, mere end det lignede
nogen anden form for moral. I en vis for-

stand er der her tale om et definitions-
problem, og den definition, som Durk-
heim opstillede, var bred nok til uden
problemer også at omfatte forestillinger
og rituel handlen i de australske sam-
fund.
Definitionen lyder i omskrevet form, at
religion er en gruppes fællesskab
omkring et system af trosforestillinger
og adfærdsformer, som vedrører hellige
(dvs. udskilte og tabuiserede) fænome-
ner, og som gør denne gruppe til et reli-
giøst fællesskab (en »kirke«) (1912, 65;
1995, 44 ), er indrettet på så stor bredde
som mulig. Definitionen ligner så mange
andre senere definitioner ved at omfatte
det semantiske (repræsentationerne,
dvs. det mytologisk-teologiske), det
praktiske (det rituelle) og det sociale
(gruppen, menigheden, »kirken«). Det
særlige ved denne definition er at kate-
gorien »det hellige« erstatter et teistisk
eller animistisk kriterium, dvs. at guder
og ånder ikke indgår som nødvendige
elementer af et fænomen for at dette kan
betragtes som religion. Dermed bliver
definitionen spændstig nok til ikke at
komme i vanskeligheder både i forhold
til fænomener som tidlig buddhisme og
jainisme og i forhold til totemisme og
præanimistiske manaforestillinger.18

6. Totem og flag
Trosforestillingerne, sådan som Durk-
heim havde kendskab til dem, var »tote-
mistiske«; klanen, der if. Durkheim var
den basale form for social organisation,
mente at nedstamme fra et væsen, der
kunne betegnes med en konkret gen-
stand, normalt et dyr eller en plante, og
som var tilstede som en essens i såvel
naturlige manifestationer af dette væsen,
typisk en dyre- eller planteart, som i kla-
nens medlemmer. Klanen fejrer sit totem
ved regelmæssige, typisk årstidsbestem-
te, forsamlinger, der kan indbefatte for-
udgående spægelse, vandring til særlige,
normalt ikke tilgængelige steder i land-
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skabet, fremvisning af særlige genstande
og handlinger, der har til formål at frem-
me totemvæsenets konkrete manifestati-
oners trivsel, og som kan betragtes som
klanens ansvar og ydelse i forhold til
andre klaner.
Et totem er ikke nødvendigvis en gud-
dom; men den fungerer i praksis på sam-
me måde. Totemet er usynligt i sig selv,
men konkret tilstede i sine materielle
manifestationer i den naturlige art og i
den pågældende klan.19 De arter, der for-
bindes med klanerne igennem totemet, er
tilsyneladende valgt arbitrært og ikke
med nogen indlysende sammenhæng
med deres økonomiske betydning. Den
eneste regel der kan iagttages, er at ingen
klan inden for et større stammefælles-
skab kan have samme totem. Durkheim
antog at det konkrete totem grund-
læggende var et tegn, et »emblem«, for
stammen, som nationalflag hvis primære
funktion er at adskille sig fra andre flag
for at udpege nationen som en særlig,
adskilt gruppe. Fortolkninger af farver,
figurer osv. er sekundære20: de kan gå i
glemmebogen, og de kan genopvækkes
eller nyopdigtes; men flagets vedvarende
og primære funktion er at markere natio-
nens adskilthed i forhold til andre grup-
per og dens indre sammenhold. Totem og
flag kan indgå i en udveksling med en
gruppes medlemmer. De kan projicere
deres fornemmelse af sammenhold over
på den konkrete, sanselige genstand, og
genstanden fastholder og genopvækker
erindringen om sammenholdet.
Nationalflagets primære kategori er ikke
det sande eller det falske i ren kontekst-
løs abstrakthed, og det samme gælder
totemet. Hvis en gruppe oplever sig som
en klan og betegner sig selv med klanens
navn, er totemet derimod praktisk gyl-
digt, på samme måde som nationalflaget
er gyldigt i det omfang der er nogle der
bruger det til at repræsentere sig. Men
flaget eller totemet er både mindre og
mere end den gruppe, de repræsenterer.

Flaget eller nationen signalerer gruppens
enhed; men gruppen i sig selv er meget
mere end blot en forsamling af i bestem-
te henseender ens individer. Samtidig
kan denne klanens eller nationens enhed
og enshed under særlige omstændig-
heder føles intenst og er dog i det lange
og daglige løb skrøbelig. En gruppes fæl-
lesskab er altid i sidste ende tilfældig;
hvert medlem kunne i princippet være
medlem af alle mulige andre grupper.
Derfor betegner totemet eller flaget også
noget mere end gruppen, nemlig dens
ideal om gruppens enhed. Gruppen kan
nok være en virkelighed; men kun for en
tid; og den er altid under erosion, fun-
deret som den er i en moral og kultur der
er tillært og arbitrær.

7. Religions erosion
At moralen, in casu den totemistiske reli-
gion, til stadighed er udsathed for ero-
sion, er måske det mest afgørende punkt
i Durkheims teori. For at fortsætte med
at eksistere, dvs. persistere, skal det reak-
tiveres, genkaldes, gøres til ny og ople-
vet virkelighed. Men følelsen af enhed er
bundet til bestemte, synlige manifestati-
oner. Derfor skal disse manifestationer
vises i en sammenhæng, hvor gruppen
faktisk er til stede. Dette er den religiøse
fest og dermed det religiøse ritual. Der-
for spiller det rituelle en særlig central
rolle i Durkheims religionsteori. Det
afgørende er ikke bestemte, rituelle
handlinger eller genstande, men det
mere basale forhold der er selve ritualets
kollektivitet. Den religiøse fest er en for-
samling af en gruppe. Ved forsamlinger
bliver gruppens enhed som gruppe
bekræftet: det er ikke kun en fritsvæven-
de påstand eller en individuel følelse at
netop denne gruppe som et givet individ
tilhører, udgør en enhed, men et påvi-
seligt faktum.
Ved forsamlingen sker der tillige en for-
andring af deltagernes mentale tilstand.
Forsamlingen giver anledning til ud-
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bredt effervescens, Durkheims yndlings-
udtryk, generel opstemthed, friere løb
for fantasi, munterhed, måske også
aggression, og fælles handlinger, fx dans,
sang og lignende er ikke kun en sym-
bolsk manifestation af fællesskab, men
det er i sig selv fællesskab, helt ud til det
tilfælde hvor den fælles aktivitet bevir-
ker et fælles pulsslag, således at den for-
samlede gruppe ikke kun kan opleve sig
som én, fælles krop, men også agere som
om den er det. Festen er en særlig inten-
siv form for aktivering af mimesis, af
menneskenes evne til at imitere hinan-
den. Mimesis er stedet hvor det beståen-
de bekræftes; men det er også stedet
hvor det nye og uventede kan dukke op
og forplante sig hurtigt fra individ til
individ og danne en ny og uforudset
konsensus.21

Festen må imidlertid altid være undta-
gelsen. Det er det tidspunkt hvor der for-
bruges mere end der akkumuleres, og
festen forudsætter perioder hvor der
akkumuleres mere end der forbruges,
perioder der må være mere langvarige
end festen.22 Festen står over for hverda-
gen som religionen over for økonomien
og arbejdet, generøsiteten, udgiften og
afslapningen over for sparsommelig-
heden, de knappe resurser og arbejdet.
Durkheims religionsteori anbringer reli-
gionen som en kontrast til det, der ikke
er og ikke kan være religion, det »profa-
ne« i den religiøse begrebslighed. Helligt
og profant korresponderer med disse to
sfærer, festen og arbejdet, forsamlingen

og spredtheden. Det profane er fraværet
af gruppens enhed: klanen splitter sig op
i mindre grupper der hver for sig
opsøger bytte eller indsamler føde – som
enhver anden menighed eller religiøs
gruppe hvis medlemmers økonomiske
liv ikke kan fungere i samme intense
nærhed som den der er mulig under
festen.
Rytmen mellem hverdagens varighed og
festens moment er også rytmen mellem
erosion og reaktivering. Samlingen
standser erosionen af moralen og reakti-
verer den, gør den på ny nærværende og
virkelig for gruppens medlemmer. Uden
samlingen vil moralen langsomt gå i op-
løsning; den vil blive fortrængt af alle
mulige andre forestillinger og til sidst gå
i glemmebogen. En gruppe holdes sam-
men af en moral; de medlemmer hvis
moral svækkes, falder før eller senere ud
af gruppen; og hvis alle falder ud,
opløses gruppen og dens moral og for-
svinder ud af verden.
Dette ræsonnement er på sin vis en
særlig udgave af et spekulativt-teoretisk
scenarie for kulturens oprindelse. Alter-
nativet til moralen er ikke en anden,
alternativ moral, men fraværet af moral
overhovedet, dvs. det dyriske, naturen.
Sådan kan frafaldet sikkert også opleves
inden fra gruppen selv: udenfor er der
kun barbari og vildskab. Men et mere
realistisk scenarie i historiske samfund
er selvfølgelig, at individer der falder ud
af én gruppe, opsluges af en anden. Få
mennesker glemmer bare deres moders-

helligt,
forsamling
reaktivering

profant,
adskillelse,
erosion
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mål; snarere erstattes ét sprog med et
andet. Men Durkheims bog angik som
sagt de elementære former.
I festen aktiveres og genkaldes moralen
som det fælles ideal; moralen materialise-
rer sig i forestillinger, i emblemer og i bil-
leder, i fortællinger og sange osv. Denne
enhed og de normer der er forbundet med
dem, er virkelighed i det omfang de findes
forbindtlige af en gruppe. Og i den for-
stand er religionen sandheden, if. Durk-
heim, sandheden om denne gruppe hvis
moralske karakter er sandt i det omfang at
denne moral findes. Den klassiske religi-
onskritiks problemstilling om religionens
principielle og kontekstløse sandhed eller
falskhed er her forskudt til det praktiske
spørgsmål om i hvilket omfang en given
religion kan bestå ved fortsat at præge en
gruppe og fastholde prægningen , så den
stadige erosion kan modstås og dens til-
hængere ikke falder ud eller fra og over i
andre moraler, dvs. religioner.

8. Modernitet og de ukendte guder
For Durkheim var det aktuelle problem
som lå bag hans virksomhed som teore-
tisk pædagog23 – det spørgsmål som han
også sluttede sin bog om det religiøse
livs elementære former, med –  hvilken
moral der kunne samle en moderne nati-
on som det sekulære Frankrig. Spørgs-
målet gik ikke på denne morals indhold,
dens »værdier«, der tværtimod stod
uden for diskussion: respekt for demo-
krati, for det enkelte menneske, for men-
neskerettigheder, for videnskabelig er-
kendelse. Men det moderne samfunds
moral er fortsat en moral og et produkt
af en historisk udvikling og konjunktur.
I forhold til de enkelte individer er en
moderne moral arbitrær; intet menneske
er født demokrat, med en naturlig
respekt for andre menneskers integritet
eller med en naturlig tilbøjelighed til at
respektere videnskabelig indsigt. Og
derfor er det modernes moral også lige
så udsat for erosion som enhver anden

moral. Og selv om dette indhold er kon-
genialt med det økonomiske og politiske
system, som er det moderne samfund, så
er det fortsat et spørgsmål hvordan de
kan sidde fast i de individuelle be-
vidstheder. Og her har det moderne det
problem, at det ikke længere kan holde
det følelsesmæssige og forestillingsver-
denen sammen. Videnskaberne har over-
taget forestillingsverdenen i den for-
stand, at det er (natur-)videnskaberne
der autoriserer repræsentationer for
hvordan verden er indrettet. Men viden-
skaberne frembringer matematisk for-
mulerede lovmæssigheder, ikke emble-
mer og billeder der kan indprentes i
individers hukommelse. Og i modsæt-
ning til totemvæsener, ånder og gud-
domme er disse repræsentationer affek-
tivt svage (deres skønhed og
fascinationskraft er kun forståelige for
de få), umulige som tilknytningspunkter
for en moral eller kultur og umulige som
anledninger til kollektiv effervescens.
Men da det er moralen der definerer et
samfund, står spørgsmålet om det
moderne samfunds sammenhængskraft
vidt åbent. Som afslutning på sin bog om
det religiøse livs elementære former og
på tærsklen til Første verdenskrig spurg-
te Durkheim  efter de nye guder (1912,
610f; 1995, 429), dvs. hvilke konkrete
repræsentationer der kunne tænkes at
fungere som totem, emblem eller gud-
dom, sanselige og imaginærbare størrel-
ser, inkarnationer af de idealer som var
og som burde være modernitetens –
repræsentationer som det moderne sam-
funds medlemmer med deres kroppe og
deres følelser i en rituel effervescens
kunne opleve som en del af dem selv og
som de selv var dele af. Som bekendt gav
nationalistiske og internationalistiske
totalitarismer probate svar – men svar
som trods al deres voldelige oppustet-
hed relativt hurtigt, i et historisk per-
spektiv, blev udkonkurreret af en smidi-
gere, mere diskret og langt mere effektiv
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organisation. Durkheim spurgte ganske
vist ikke efter hvilken gud, men efter
hvilke guder. Det kan være at netop den-
ne bemærkning var mindre velovervejet;
man skulle på hans egne præmisser for-
vente en mono-, snarere end en polytei-
stisk forventning. Men måske kan man
tage ham på ordet og svare at de er der
allerede; og at de er såre jordiske og at de
stiger og falder i et så hastigt tempo at de
aldrig når at hierarkisere sig, stabilisere
sig til et panteon og fordele posterne som

mindre og mere betydningsfulde imel-
lem sig. Og den moderne paganismes
mange små guder betyder ikke at effer-
vescensen har forladt os; den er blot ble-
vet fordelt ud i utallige lejligheder, fra
familiesammenkomster og institutions-
celebreringer over sportsbegivenheder
og kongehusfester til raveparties, som
ren gruppedynamik, massepsykose og
energiudladning, uden eller med kun
uendeligt små og spinkle guder.

Gellerup Kirke
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Noter
1 Bogen udkom i 1912 (Alcan, Paris). Der er to nye
og gode oversættelser til engelsk: fuldstændig ver-
sion: Durkheim 1995, og forkortet: Durkheim 2001.
2 Eksempler fra Mary Douglas, Naturlige Symboler:
s. 79: »den durkheimske præmis, at der kan sættes
lighedstegn mellem samfundet og Gud«; s. 183:
»Durkheims berømte udtalelse: »Samfundet er
Gud«« (hvilket Durkheim aldrig skal have sagt:
Pickering 1983, 232f).
3 Se fx artiklerne »Durkheim« i et ældre opslags-
værk som Hvem tænkte hvad (Politikens forlag,
1971) og et nyere Den store danske encyklopædi; det
første omtaler slet ikke Durkheims religionsforsk-
ning, det andet kun en passant og misforståeligt
som »etnografiske studier« .
4 Uden direkte eller bevidst indflydelse, i hvert fald
i begyndelsen (Girard 2004, 190). Den durkheimske
»ånd« hos Girard kan være formidlet gennem
læsning af bl.a. på den ene side Radcliff-Brown,
den anden side Caillois og Bataille. Til Girards dur-
kheimske baggrund, jf. Gans 2000.
5 Rappaport 1999; jf. Jensen 2003.
6 Omkring forskerfællesskabet med akronymet
M.A.U.S.S., dvs. »Mouvement Anti-Utilitariste
dans les Sciences Sociales«, der har udgivet en lang
række skrifter i en durkheimsk-mausske tradition:
http://www.revuedumauss.com/ (set 11.05.2005).
7 En igangsætter var Steven Lukes biografi fra 1973.
I 1984 kom Pickerings store monografi Durkheim’s

Sociology of Religion, og et forskerfællesskab i
Oxford har derefter været samlingssted for udgi-
velser om og i forlængelse af Durkheim: British

Centre for Durkheimian Studies, Institute of Social and

Cultural Anthropology.
8 Til sprog som arke-eksempel, jf. Berger 1967, 187.
9 Barnet og dets opdrager skelner givetvis sjældent
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eller aldrig mellem det normative i snævrere for-
stand og brugen af regler: »tal ordentligt!« og »læg
nu de tal rigtig sammen!« siges i og opleves som
samme tone som »sid roligt på stolen!« eller »der er
også andre der skal have!«. Jf. en klassisk ægte-
fællesituation: »det skilt betyder altså at man ikke
må køre mere end 60 km. i timen!«. – Det moralske
er til stede, når bestemte handlinger mødes med en
repressiv sanktion (Durkheim 2000, 81).
10 Durkheim kunne være en fremragende histori-
ker; det fremgår af hans forelæsninger over
sekundæruddannelsens (altså den gymnasiale
uddannelses) historie i Frankrig, der udkom post-
humt i 1938: L’évolution pédagogique en France.
11 Dette er et typisk angrebspunkt for aktuel kogni-
tionsforskning. Over for  opfattelsen af kultur som
en homogen, selvberoende størrelse, som også har
været en stærk inspiration for megen religionsvi-
denskab i det 20. årh., sættes at biologisk set ikke er
»tomt«; hjernebarken rummer kognitive instru-
menter såsom anlæg for sprog og metafordannelse
(til denne strid, se bidragene i Religionsvidenskabe-

ligt tidsskrift 46, 2005). Men der behøver formentlig
ikke at være nogen modsætning; den renvaskede
tavle er ikke først og fremmest renvasket, men net-
op en tavle, dvs. forberedt til at blive skrevet på.
12 Tankegangen er jo velkendt fra senere Durkheim-
inspireret sociologi, ikke mindst Peter L. Bergers
Religion, samfund og virkelighed, 15f: eksternalise-
ring, objektivisering og internalisering. Men Berger
begynder spekulativt med »eksternaliseringen«
(»Samfundet er et dialektisk fænomen, fordi det er
et menneskeskabt fænomen og intet andet end et
menneskeskabt produkt, som dog til stadighed vir-
ker tilbage på sin producent«, p. 15); Durkheim
begynder mere realistisk med en allerede forelig-
gende moral og dermed med internaliseringen.
13 Hos Rappaport er dette i kulturerne sket rituelt,
ved performative, indeksikale handlinger, hvorved
ritualdeltagerne offentligt har forpligtet sig på
samfundets moral, udtrykt i dets »ultimative, helli-
ge postulater«, der i sig selv tenderer det indholds-
tomme, men som til gengæld er uimodsigelige og
som signalerer socialitet og forpligtelse generelt,
mere end en bestemt socialitet og forpligtelse på
noget bestemt.
14 Denne metafysisk-ontologiske tone her er min
egen, men kongenial med Durkheim, vil jeg hævde;

og jf. Karen E. Fields’ forord til Durkheim 1995: s. lv.
15 Her er et tilknytningspunkt til moderne mem-
teori (betydningerne der som vira inficerer bevidst-
hederne) der ligner en darwiniseret durkheimia-
nisme; den nihilistiske tone hos dens fortalere
(Dawkins, Blackmore) derimod ligger fjernt fra
Durkheim, for hvem forskning og undervisning i
sagens natur måtte være konstruktiv-opbyggelig.
En tilsvarende biologiseret , men her åbent erkendt
durkheimianisme, ses i Wilson 2003, der beskriver
religioner (eller sub-religioner) som organismer
der er i indbyrdes konkurrence om overlevelse.
16 Hos Durkheim »Arunta«; andre betegnelser fore-
kommer også.
17 Baggrunden for den anti-evolutionistiske indstil-
ling (eller ideologi, i det omfang den har ment at
kunne regne med konsensus, uden nærmere argu-
mentation) skal formentlig søges i en overtagelse af
en evolutionistisk ideologis identifikation af evolu-
tion med teleologi: at udvikling er retningsbestemt
og pr. def. til det bedre (det »højere«). Hvis denne
præmis ikke gælder, hvis altså evolution i første
omgang alene er forandring, og i anden omgang
tendentielt forandring fra det mindre til det mere
komplekse, svarende til en generel forandring fra
mindre til større arbejdsdeling, burde det være
mindre indlysende hvad der skulle være galt med
at anlægge et evolutionistisk syn på religionshisto-
rien (biologisk er mennesker ikke »højerestående«
end andre arter, men mere komplekse hvad hjerne-
kapacitet angår; om det er en evolutionær fordel, er
tvivlsomt).
18 Australske samfund blev på dette tidspunkt ger-
ne betragtet som totemistiske, hvilket fik Frazer til
i dem at se eksempler på samfund der endnu var i
et magisk stadium, dvs., som endnu ikke var kom-
met frem til religionens niveau.
19 Durkheim afviste ikke eksistensen af mere teisti-
ske guddomme i den australske kontekst, men
betragtede dem som mindre oprindelige og fjerne-
re fra den nære, sociale kontekst, som klanen udgør
20 Som ritualdeltagerens divergerende fortolknin-
ger af et og samme ritual, if. en af Durkheims inspi-
rationskilder, Robertson Smith; dermed blev ritua-
let, ikke myten eller teologien,  religionsviden-
skabens elementære udgangspunkt. Tilsvarende
bliver festen Durkheims primære fænomen, ikke
festens konkrete anledning.
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21 Durkheims stående eksempel er folkelige forsam-
linger under den franske revolution. Når Victor
Turner understregede initiationens rituelle commu-

nitas som den typiske anledning ikke kun for repe-
tition af samfundets traditioner, men også for frem-
visning af monstrøse billeder og dannelse af nye

ideer, fortsætter han en durkheimsk tradition.
22 Understreget af Georges Bataille.
23 Durkheims universitetsansættelser i Bordeaux og
Paris var primært som teoretisk pædagog,
sekundært som sociolog.


