
Det gode mellem mennesker

Venner! Engang skulle vi have dem for hele livet. I dag 
skifter vi ud og rydder op i dem med et par hurtige klik 
på Facebook. For venskabets tidligere livslange forplig
telse af loyalitet og fortrolighed erstattes i den digitale 
tidsalder ofte af kortvarige og overfladiske relationer. 
Men uanset naturen af vores venskaber gælder det 
gamle ordsprog stadig: Vis mig dine venner, og jeg skal 
sige dig, hvem du er. I dag er det måske mere sandt end 
nogensinde. 

I Venskab. Det gode mellem mennesker gør filosof og 
idehistoriker Jonas Holst regnskabet op for vores ven
skaber. Det gør han både ved at undersøge begrebets 
idehistoriske betydning og udvikling fra Sokrates til 
Hannah Arendt. Og ved at analysere nogle helt sær
lige venskaber fra det 20. århundredes populærkultur, 
heriblandt Bilbo og Gandalf i Ringenes herre og Tore 
og Janus i Den kroniske uskyld. Til slut giver han sit 
bud på, hvad det er, der gør venskab så universelt. Og 
hvorfor vi gerne vil indgå i venskaber, selvom de ikke 
nødvendigvis holder hele livet.

Jonas Holst
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I N T RO

Venskabets betydning

Hvilken betydning har venskab i vores senmoderne tilværelse? 
Nogle vil måske sige, at det ikke har den store betydning, mens 
andre vil tillægge det en væsentlig større betydning. Svaret på 
spørgsmålet vil afhænge af en række forhold, som hvert menneske 
på forskellig vis er bestemt af – køn, alder, opvækst, livsomstæn-
digheder og kulturtradition – og det vil derfor være udformet på 
mangfoldige måder.
 Mange vil sikkert kunne nikke genkendende til følgende almen-
menneskelige erfaring af venskabet og dets betydningsfuldhed: 
I barndoms- og ungdomsårene har de fleste mennesker haft en 
større eller mindre kreds af venner, som med tiden øver en væsent-
lig indflydelse på deres tilværelse og måske endda kommer til at 
bestemme den på godt og ondt. Som barn eller ung er man ikke 
nødvendigvis opmærksom på denne stærke indflydelse, men ser 
man senere tilbage på sit liv, kan det vise sig, at en eller flere ven-
ner har været afgørende for ens livsførelse og stadigvæk står som 
emblematiske for den tid. Steder, begivenheder, rejser og samtaler 
får en særlig betydning igennem det venskab, man har delt med 
andre.
 Nogle forbliver venner livet igennem uden at forbinde deres 
venskab med en bestemt alder, mens andre omtaler hinanden 
som barndoms- eller ungdomsvenner. Karakteristisk for de fleste 
venskaber er, at de er opstået ved, at to eller flere over et længere 
tidsrum har været fælles om interesser og aktiviteter, som har bragt 
dem tættere på hinanden. Nærhed og nærvær hører med til ethvert 
venskab, som dog ikke behøver at lide skade af, at vennerne er væk 
fra hinanden gennem længere tid. Mange venner vil kende til dét 




