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“Det var en fuldstændig almindelig og pæn familje som altid
holdt sammen og interesserede sig meget for Gud.” Sådan karak-
teriserer Tage Skou-Hansen i bogen Tredje halveg fra 1971 den
borgerlige livsform i 30’erne og 40’erne, og i tilbageblikket syntes
de borgerlige dyder ikke særlig agtværdige, og den religion, der af-
stivede dem, ikke troværdig. Gud var i det højeste noget, man
kunne ‘interessere’ sig for. Hele sekulariseringsprocessen var så
gennemgribende, at religionens tid så ud til at være ved at være
forbi.

Nu, tredive år senere, har meget ændret sig. Nu er det snarere
sekulariseringens tid, som ser ud til at være forbi. Den religiøse
fortolkning af tilværelsen er vendt tilbage som et seriøst bud på
en livsforståelse. Men hvor man før hovedsaglig forholdt sig til én
religion, så er nutiden kendetegnet ved en mangfoldighed af reli-
gioner og kristendomsfortolkninger. Interessen for Gud er ikke
noget, man skammer sig over.

Hvad skal man mene om det? Bør man – i lyset af denne nye
multireligiøse situation – overveje, om nogle former for religion
eller kristendomsfortolkning er bedre, mere berettigede end an-
dre? Denne problemstilling er religionsfilosofisk, og det er den,
de forskellige essay i denne bog belyser. Bogens forfattere overve-
jer, om og i hvilken form kristendommen og den religiøse tyd-
ning kan siges at have nutidig berettigelse.

Alle forfatterne har deres udkomme af at beskæftige sig med fi-
losofi, religion og kristendom. I en vis udstrækning lever de også
for denne beskæftigelse. Bogen er derfor ikke alene en fremstilling
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af forskellige teoretiske svar på spørgsmålet om religionens nuti-
dige berettigelse. Den inddrager også en personlig synsvinkel.
Forfatterne forsøger at skildre og indkredse, hvordan de forstår
sig selv i de teorier, som de akademisk beskæftiger sig med. Det
er en refleksionsform, som forbinder engagement og distance, en
Interesse for Gud.

Redaktionen har udfordret forfatterne til at skrive i samme
genre som den italienske filosof Gianni Vattimo, der i bogen Jeg
tror at jeg tror (1996, dansk udgave 1999, Forlaget ANIS) sam-
menholder sin filosofiske tænkning med sin tilbagevenden til kri-
stendommen. Vattimo betoner flere gange det udfordrende i at
sige “jeg”. Sigtet med denne bog har været at få forfatterne til at
reflektere på lignende vis.

Bogens forfattere er til daglig forpligtet til at udtrykke sig så
præcist som muligt. Denne forpligtelse lever de også op til i denne
sammenhæng. Desuden forsøger de at sige noget interessant, no-
get ufærdigt, om Gud. Disse forsøg – essay altså – udgør forskel-
lige, individuelle temperamenters aflæggelse af regnskab for deres
Interesse for Gud.

Niels Grønkjær & Henrik Brandt-Pedersen
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Hvorfor overhovedet interessere sig for Gud?

Troels Engberg-Pedersen

Spørgsmålet i titlen stilles og besvares
pointeret udefra, henvendt til en dan-
sker, der er levende optaget af vores
nuværende verden, men ikke har no-
gen interesse for traditionelle danske
kristnes Gud. Spørgsmålet deles op i
tre. 1) Kan man overhovedet længere
interessere sig for Gud i en gennem-
sekulariseret verden? 2) Hvordan kan
man evt. interessere sig for Gud, ikke
mindst i forhold til de mange traditio-
nelle forestillinger om Gud, vi ikke kan
overtage?  3) Skulle man evt. interes-
sere sig for Gud? 
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Lad os præcisere spørgsmålet bagfra. Hvilken Gud? Den kristne
Gud, inkl. Jesus Kristus. Ja, mere end det: danskernes traditionel-
le, kristne Gud. Man kan ikke tale om Gud uafhængigt af den
kultur, han optræder i. Og mit spørgsmål er, hvorfor en nuleven-
de dansker skulle interessere sig for den Gud, der traditionelt i
Danmark har været forstået som de kristnes Gud. En nulevende
dansker kan være så meget. Her tænker jeg ikke på en nyligt til-
flyttet dansker, der har aktive rødder i en anden kultur og religion
end den traditionelt danske. Det er muligt, at det svar, jeg vil gi-
ve, også er relevant for en tilflytter. Men den mulighed må i så
fald drøftes selvstændigt.

Interesse? Jeg mener ikke tilslutning. Jeg vil slet ikke forsøge at
vise, at nulevende danskere har grund til at tilslutte sig kristen-
dommen og gøre den til deres livsgrundlag. Spørgsmålet gælder
kun, om de har grund til at interessere sig med nogen sympati for
de kristnes Gud – og i så fald hvorfor.

Hvorfor overhovedet? Hermed markerer jeg en spørgehori-
sont. Jeg taler ikke inde fra kristendommen til andre mennesker,
der befinder sig indenfor. For dem er spørgsmålet en absurditet.
Selvfølgelig skal man interessere sig for Gud – og mere end det. Jeg
taler derimod principielt udefra. For mit eget vedkommende:
med det ene ben solidt plantet indenfor og det andet lige så solidt
plantet udenfor. Og for læserens: med begge ben solidt plantet
udenfor. Min ideelle læser er en nulevende dansker, der er så langt
fra at tilslutte sig traditionelle danske kristnes Gud, at han end
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ikke har nogen egentlig interesse for ham – men også en læser, der
er stærkt optaget af vores nuværende verden, politisk, socialt, kul-
turelt. Hvorfor skulle denne læser overhovedet interessere sig for
danske kristnes traditionelle Gud?

Vi kan dele spørgsmålet op i tre: Kan man overhovedet længere
interessere sig for Gud? Hvordan kan man evt. interessere sig for
Gud? Skulle man evt. interessere sig for Gud?

Kan man overhovedet længere interessere sig for Gud?

Den amerikanske kulturantropolog Clifford Geertz holdt i 1998
en William James Lecture ved Harvard University’s Divinity
School. Med et citat fra James selv kaldte han forelæsningen ”The
Pinch of Destiny” (skæbnens greb eller nødvendighed) og tilføje-
de en forklarende undertekst: ”Religion as Experience, Meaning,
Identity, Power”. James’ berømte religionsfilosofiske værk hed jo
The Varieties of Religious Experience (1902), og det var netop te-
maet religion som oplevet erfaring (”experience”), der optog
Geertz. Hans reaktion var karakteristisk dobbelt.

På den ene side tog Geertz, som man kunne vente, afstand fra
den stærke indadvendthed i James’ forståelse af religion: indivi-
dualiseringen, subjektiviseringen. For James stod religion for:
”følelserne, handlingerne og erfaringerne hos hver enkelt mand i
hans ensomhed, for så vidt som han forstår sig selv som stående i
forhold til, hvad han nu må anse for guddommeligt” (James,
1982: 31). For Geertz selv tager sagen sig anderledes ud: Udvik-
lingen i det 20. århundrede har ikke drevet religiøs tro indad mod
sjælens indre bevægelser, men snarere udad mod bevægelserne i
samfundet og den sammensatte størrelse, vi kalder kulturen. De
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følelser og handlinger, vi vil henregne under religion, hører ikke
først og fremmest under den individuelt og subjektivt orienterede
kategori oplevet erfaring, men snarere under de fællespersonlige
og udadvendte kategorier som mening, identitet og magt.

Tag f.eks. mening. Geertz minder om den store tyske sociolog
Max Weber, der påviste, at religiøse idealer hænger uløseligt sam-
men med konkret, dagligdags praksis, og at begge dele udvikler
sig i historiens forløb i en dynamisk proces, der afspejler dette
samspil. Her er meningen med livet ikke knyttet til en én gang
for alle fastlagt realitet (Gud), som den enkelte kan have sin egen,
private oplevelse af. Meningen er fælles og bundet til religiøse el-
ler ikke-religiøse idealer, der indgår i en fælles samfundspraksis.

Eller tag identitet. Heller ikke den er kun knyttet til den enkel-
te. “Præsentationen af selvet i dagliglivet” (som den amerikanske
sociolog Erving Goffman kaldte sin mest berømte bog) er ikke et
individuelt projekt, men et kollektivt og politisk. Hvad det drejer
sig om er et offentligt selv. Den identitet er selvfølgelig ikke kun
religiøs. Også etnisk, sproglig, racemæssig og i bredere forstand
kulturel identitet indgår i et uløseligt samspil med religiøs identi-
tet. Tilsammen har de siden afkolonialiseringen og ikke mindst
murens fald spillet en afgørende politisk rolle i verden. Og poin-
ten er: netop politisk.

Endelig er der magt. Ingen politik uden magt. Alle de nævnte
identiteter – inkl. den religiøse – indgår ved indgangen til det nye
årtusind overalt på jorden i en indbyrdes kamp om indflydelse,
dominans og retten til at foreskrive en offentlig moral. På den
måde hænger mening, identitet og magt uløseligt sammen. Og
religion vedrører ikke kun den enkelte.

Det er den ene side af Geertz’ reaktion på James. Den anden
er, at James alligevel også havde ret i at interessere sig for den in-
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dividuelle erfaring. Geertz nævner, at der er en lang tradition in-
den for socialvidenskaberne for at analysere religiøse udviklinger
i lyset af alt andet end de religiøse udviklinger selv. Der teoretise-
res ud fra politiske, økonomiske, sociale og historiske omstændig-
heder. ‘Religion’ er blevet en variabel, som enhver forsøger at for-
klare efter forgodtbefindende. Den forståelse, der synes at ligge
bag mange analyser af religiøse udtryk i vores neo-nietzscheanske
tid, hvor alt afspejler viljen til magt, finder Geertz imidlertid ikke
overbevisende. Er de lidenskaber, der driver os, kun politiske eller
politisk-økonomiske? Er religion kun en mystificerende maske,
kun et ideologisk dække for interesser, der er gennemsekularise-
rede og grundlæggende styret af personligt magtbegær? Geertz
mener nej – og har ret i sit nej. Når folk giver religiøse grunde for
deres handlinger, må vi sige med Wittgenstein, at de mener, hvad
de siger. Ved at benægte det river man de to ting fra hinanden,
som Max Weber netop ville holde sammen: religiøse overbevis-
ninger og konkrete handlinger, tro og praksis.

Dermed når Geertz frem til sin hovedpointe: I den virkelige
verden er mening, identitet, magt og individuel erfaring uløseligt
vævet ind i og afhængige af hinanden. Religion kan hverken ba-
seres på eller reduceres til nogen enkelt af de fire dimensioner.
Hvad der derfor er brug for er detaljerede studier af menneskers
religiøse engagement, som det fremtræder i personlige udform-
ninger, der tillige rækker langt ud over det personlige ind i hele
samtidens konflikter og dilemmaer.

Geertz’ samlede billede overbeviser. Den bedste forståelse af re-
ligion ligger et sted mellem ekstremerne. Religion drejer sig ikke
kun om individuel erfaring, men om meget mere: mening, iden-
titet, magt. Men religion drejer sig også om individuel erfaring.
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Og i alle dimensioner er den religiøse interesse i kraftig stigning
overalt i verden.

Dermed er der også givet et svar på, om man overhovedet kan
interessere sig for Gud: Den, der vil svare nej, risikerer meget hur-
tigt at blive overhalet af virkeligheden selv. Som Geertz slutter: Vi
har tidligere set massive, kontinentale skift i religiøs sensibilitet,
hvis virkninger på menneskers liv har været radikale og dybtgåen-
de. Det ville være ærgerligt, hvis det skulle vise sig, at vi nu lever
midt i et tilsvarende jordskælv uden overhovedet at ane, at det
finder sted!

Hvordan kan man evt. interessere sig for Gud?

Den gradvise sekularisering i vores del af verden i de sidste 200 år
har ændret radikalt på de måder, man nu kan interessere sig for
Gud på, hvis man også vil høre til i sin egen samtid. Der er ingen
ende på vanskelighederne ved at tænke om Gud og Kristus på de
måder, man f.eks. møder i Det Nye Testamente. Tag f.eks. de
særlige kosmologiske forestillinger i den nytestamentlige verden:
om himmel og jord, om et liv efter døden ved opstandelse, kort
sagt om to adskilte verdener helt konkret tænkt. Ingen i vores del
af verden kan ved indgangen til det nye årtusind dele disse fore-
stillinger på den måde, man havde dem for 2000 år siden, hvis
man også ønsker at forstå universet ud fra de i øjeblikket bedst be-
grundede teorier om det. Det samme gælder de konkrete forestil-
linger om frelse eller fortabelse ved Guds eller Kristi dom. Og det
samme gælder overhovedet den konkrete, antikke forestilling om
Gud og Kristus som personer, der handler på samme måde, som
menneskelige personer handler.
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Teologien har selvfølgelig erkendt dette for lang tid siden og
har til stadighed forsøgt at reformulere de antikke forestillinger
om Gud og Kristus på måder, der gjorde dem overtagelige for se-
nere generationer. Som eksempel kan man nævne den store tyske
teolog Rudolf Bultmann, der i årene omkring 2. verdenskrig for-
søgte at ‘afmytologisere’ Det Nye Testamentes kristendom, dvs.
omfortolke dens mytiske klædedragt under indflydelse fra Martin
Heideggers samtidige ikke-kristne filosofi. Bultmanns frygtløse
dristighed må stadig imponere. Her så man et koncentreret, gen-
nemreflekteret forsøg på virkelig at tage tyren ved hornene. Alli-
gevel har teologien ikke kunnet blive stående ved Bultmann. Én
grund er, at hans fokus på den individuelle eksistens nu virker
mindst lige så problematisk som William James’ fokus på den
subjektive erfaring. Hos Bultmann finder man kun meget svage
spor af de offentlige og politiske dimensioner af religion, som
Geertz fremhæver.

En anden grund er nok så vigtig i vores sammenhæng. Bult-
manns reformulering af de antikke forestillinger var på den ene
side utvetydigt en fortolkning af dem med udgangspunkt i en
moderne verdensforståelse (Heideggers). Men samtidig hævdede
Bultmann, at en slags afmytologiseringsprojekt allerede var på
færde i de antikke tekster selv. Hvad Bultmann gjorde var dermed
rigtignok at reformulere de antikke forestillinger ud fra en mo-
derne verdensforståelse, men på en måde, som ifølge Bultmann
selv lå i direkte forlængelse af (dele af) de antikke teksters selvfor-
ståelse. Bultmann ville med andre ord bevare en direkte livline til-
bage til Det Nye Testamente selv.

Sådan bør man efter min mening ikke længere interessere sig
for de kristnes Gud. I stedet for med Bultmann trods alt at ville
forankre en kristen verdensforståelse i de antikke tekster med de-
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res særlige forståelseshorisont bør man tage skridtet fuldt ud og
placere ankeret i den (post)moderne selvforståelse. Det sker i en
helt ny bog af den amerikanske systematiske teolog Sheila Greeve
Davaney med den karakteristisk fremadrettede titel Pragmatic
Historicism: A Theology for the Twenty-First Century (2000).

Davaney ønsker at formulere et program for en tidssvarende te-
ologi, som hun mener, man kan finde i lidt varierende udgaver
hos en række velkendte amerikanske systematiske teologer, der
har skrevet i 1980’erne og 1990’erne: Gordon Kaufman, Sallie
McFague, William Dean, Linell Cady, Delwin Brown. Hun sam-
menholder også med tilsvarende ideer hos nulevende amerikan-
ske ikke-teologer så som Richard Rorty (bestemt ikke nogen el-
sker af religion!), Jeffrey Stout og Cornel West. Det sidste er af-
slørende og direkte relevant for vores spørgsmål om, hvordan
man ville kunne interesse sig for Gud. Sagen er, at Davaney frem-
lægger en forståelse af, hvad en religion er, der sidestiller religion
med en hvilken som helst anden, ikke-religiøs, grundlæggende
verdensforståelse. Formelt eller abstrakt set må de forstås på sam-
me måde.

Billedet er velkendt, ikke mindst fra nogle tidlige artikler af
Clifford Geertz eller samtidige bøger af den amerikanske videns-
sociolog Peter Berger. Her er et par grundideer. Mennesker er
‘verdensskabere’: De udformer til stadighed sammenhængende,
overordnede fortolkninger af virkeligheden, som er nødvendige
for, at de kan give mening til konkrete begivenheder. Og det er
netop, hvad religiøse traditioner og tilsvarende ikke-religiøse tra-
ditioner er: almene betydningsrammer, som ved brug af symbo-
ler, bestemte meninger, ritualer og bestemte handlinger leverer en
forståelse af virkeligheden, der på en og samme tid er både beskri-
vende og normativ. Såvel religiøse som ikke-religiøse verdensfor-
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ståelser udtrykker menneskers grundlæggende antagelser om,
hvordan virkeligheden hænger sammen. De placerer menneskers
værdier og deres konkrete håndtering af verden i en samlet kos-
misk kontekst.

Intet nyt her, kan man sige. Men med udgangspunkt i dette
moderne billede af verdensforståelser tilføjer Davaney nogle di-
mensioner til forståelsen af religion, som er med til at fjerne selve
det problem, man med god grund kan have i moderne tid med
overhovedet at interessere sig for Gud. For det første: Ligesom
enhver anden verdensforståelse er den religiøse, inkl. den kristne,
et produkt af historien. Den er blevet til som et resultat af udvik-
linger, hvor de til enhver tid forskellige livsomstændigheder og de
behov, mennesker har haft i mødet med disse omstændigheder,
har påvirket og ændret verdensforståelsen. For det andet: Selv om
enhver aktuel religiøs verdensforståelse er et resultat af den histo-
riske udvikling, er den forskellig fra de forståelser, der er gået for-
ud for den, netop fordi den også selv er blevet til i snæver sam-
menhæng med de aktuelle livsomstændigheder og menneskenes
behov i forhold til dem. Begge punkter følger af Davaneys under-
stregning af historisk forskellighed, hendes historisme.

For det tredje: Enhver verdensforståelse – den være sig religiøs
eller ikke-religiøs – må bedømmes ud fra, hvordan den fungerer
nu, og dermed hvordan den bidrager til et mål, som man abstrakt
kan kalde menneskelig blomstring eller lykke. Bestemmelsen er
abstrakt, fordi besvarelsen af spørgsmålet om, hvordan den skal
udfyldes, og hvad målet derfor konkret består i, indgår i selve pro-
jektet om at formulere den bedste verdensforståelse. Det er ikke
bare sådan, at målet ligger fast, og man nu kun skal finde de bed-
ste midler til at nå det. I overvejelsen over midlerne bliver også det
konkrete indhold af målet formuleret. Denne dimension af Da-




