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Forord

Denne bog koncentrerer sig om teologen Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831) og er en systematisk introduktion til Hegels tænkning, særligt
til hans treenighedsteologi, der udfolder sig som en moderne religionsfiloso-
fi.1 Det betyder, at Hegels overvejelser over, hvad det vil sige at være menne-
ske, tydes religiøst, og udgør det, som jeg kalder hans subjektivitetsteori:
Hvad det vil sige at være menneske, kan altså ikke indkredses uden at med-
tænke menneskets forhold til Gud, og herunder hører også menneskets for-
hold til sig selv, dets forhold til andre mennesker og dets forhold til verden.

Hegels teologiske tydning af den menneskelige eksistens udtrykker hans
menneskesyn og knyttes overordnet til hans forståelse af “begrebet” som ka-
tegori, altså til forståelsen af hvad et begreb er. Den dialektiske logik er det
fundament, der bærer hans tænkning, og han arbejder ud fra grundbegreber,
hvis indbyrdes sammenhæng, det drejer sig om at klarlægge. Centrale grund-
begreber som liv, kærlighed og anerkendelse indeholder modsætningen i sig,
som er det Hegel kalder “negationen”. 

Hegels overvejelser over negationen er afgørende, og må ses som selve
“motoren” i hans tænkning. Negationen lægger eftertryk på bruddet eller ad-
skillelsen. Det vil sige, at når vi stilles over for noget, vi ikke kender, noget
som er anderledes end os selv, så opstår en umiddelbar modstand i vores be-
vidsthed. Det letteste for den menneskelige bevidsthed er at forsøge at skaffe

1. Bogen er en omarbejdelse af min ph.d.-afhandling, Modernitet og trinitet – set i
lyset af G.W.F. Hegels Geist-struktur, som jeg forsvarede i marts 2004 på Afde-
ling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.
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det, der yder modstand af vejen og derved frigøre sig fra det. Det kan gøres
på mange måder, da bevidstheden er en kompleks størrelse, men en helt al-
mindelig reaktion er at opfatte modstanden som fremmed/det helt andet i
forhold til mig, og dermed ignorere en grundlæggende afhængighed af det
andet. På den måde kan man anføre, at bevidstheden anerkender det ander-
ledes som en selvstændig størrelse, men hvis vi samtidig undlader at anerken-
de dette selvstændige som betydningsfuldt for mig, for min bevidstheds- og
identitetsudvikling, og i sidste ende som betydningsfuldt for den helhed, vi
som enkeltindivider indgår i, overser vi en afgørende pointe: Integrationen
og anerkendelsen af at det fremmedes selvstændighed er af radikal betydning
for det enkelte menneskes integritet – og i sidste ende afgørende for sam-
menhængen i et moderne differentieret samfund. 

Hegel taler ud fra en sammenhængende religiøs kontekst, kristendom-
mens. Og han forstår ydermere kristendommen som den fuldendte religion,
altså som det sidste trin i religionernes historie. Han kunne naturligvis ikke
forudse vore dages globalisering og mobilitet. Derfor er et samfund, der lever
med mange religioner i fredelig sameksistens, ikke det mest indlysende ud-
gangspunkt for hans overvejelser over religionens status i det moderne sam-
fund, det vil sige et samfund, hvor det enkelte menneske tilkendes selvstæn-
dighed politisk og religiøst såvel som bevidsthedsmæssigt. Men i kraft af tan-
kerne om det man kan kalde “den differentierede enhed”, er jeg overbevist
om, at han ville have fundet stor glæde ved, at teorien om anerkendelse på
denne måde kunne forstærkes af argumenter hentet fra virkeligheden og
praksis selv. 

Aktualiseringen af spørgsmålet om religionens status springer i øjnene i en
tid, hvor vores religiøse selvforståelse mødes af andre bud end kristendom-
mens tolkning af den menneskelige eksistens. Den igangværende diskussion
om religion grunder sig desværre ofte i en frygt for det fremmede, for andre
religioner, og især islam. Min bog skal ikke ses som partsindlæg i denne de-
bat, men gerne som inspiration til en mindre aggressiv og mere saglig diskus-
sion af forholdet mellem religion og modernitet. Dette ønske gælder også
diskussionen med den såkaldte nyateisme, der i mine øjne foretager en re-
duktion af mennesket ved at forudsætte, at troende igennem tiderne har et
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særligt behov for trøst eller mening med livet. Religion er båret af menne-
sker, og som sådan er den en uomgængelig del af den menneskelige tilværel-
se. Religion er en måde at forholde sig til livet på, en fortolkning af tilværel-
sen og menneskets placering i den. Et synspunkt, der ligger helt på linje med
ateistens, der forholder sig til livet på en sådan måde, at han eller hun ud-
trykker og styrker sig ved sin ikke-tro.

Religion er et menneskeligt anliggende, og der er tale om fortolkning af til-
værelsen. I religionen sætter vi os i forbindelse med det, der betyder noget
for os: Kærlighed, liv, død. Sagt på en anden måde beskæftiger religionens
fortolkninger sig med det problematiske ved menneskets eksistens og kon-
fronterer os med de erfaringer, der fortæller os, at vi skal leve videre, selvom
vi kommer til kort.

Det er denne problemstilling, Hegel skriver ud fra og har et veludviklet
blik for. Hans fænomenologiske analyser bidrager vedkommende til spørgs-
målet, hvad det vil sige at være menneske i en moderne tilværelse. Formule-
ret i et negativt skær arbejder han ud fra en spænding i den religiøse eksi-
stens: Dét at leve med to synsvinkler. Hans analyser viser os bl.a., hvor svært
vi har ved at holde perspektiverne sammen, når vores erfaringer og rationelle
bevidsthed støder sammen med de religiøse udsagn. Et udsagn som fx: “Ver-
den er god, fordi den er skabt,” taler vores erfaringer imod. Det religiøse ud-
sagn udtrykker noget selvfølgeligt, men forstået som noget, vi ikke kan sige
os selv. Dermed er der forskel på religionens syn og på min opfattelse af ver-
den. Formuleret positivt er den religiøse eksistens kendetegnet ved at udhol-
de en spænding eller dobbelthed. Denne evne gør, at Hegel kan plædere for
sit begreb om den “differentierede enhed”, en enhed eller sammenhæng, der
sætter sig igennem på trods af splittelsen og netop opretholder sig via mod-
sætningerne. Begrebet om en sådan differentieret enhed, og evnen til at sam-
menholde det modsatrettede/modsætningerne, ser han forbilledligt tegnet i
kristendommens inkarnationsdogme.

Uafhængigt af vor tids kontekst står et overordnet spørgsmål derfor tilba-
ge: Gives der med kristendommen, i en så kompleks, urolig og differentieret
epoke defineret som det moderne, en slags “foranderlig uforanderlighed”,
der i kraft af sin indre dynamik er i stand til at tale vedkommende og korri-
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gerende til den menneskelige subjektivitet og på denne måde pege på en mu-
lig forsoning i det moderne.

Hegels udfoldelse af kristendommens substans, treenigheden, udvindes i
kraft af hans åndsbegreb, og er et udfordrende forsøg på at imødekomme
mangfoldigheden og splittelsen i det moderne samfund. En undersøgelse af
de nævnte problemstillinger kan dog ikke se bort fra den religions- og kri-
stendomskritik, Hegel også udøver. Kritikken undergår en forandring gen-
nem hans værk, men en gennemgående pointe er, at moderniteten ikke er
kristendommens fjende eller omvendt. Modernitetens potentiale er dens dy-
namik og udvikling, der altid vil gå i rette med traditionen og således “redde”
den fra stivhed og fastlåsthed. Det samme kan imidlertid hævdes om kristen-
dommens potentiale. Dette potentiale ligger i dialektikken mellem kristen-
dommens teoretiske og praktiske aspekt, hvor sidstnævnte forstås ud fra den
menneskelige subjektivitets religiøse følelse og forestilling, og førstnævnte
mere eller mindre er den systematiske regnskabsaflæggelse herfor. 

Ved at bringe denne indre spænding frem i lyset yder kristendommen ikke
bare en korrektion af moderniteten og indgår i en dialog med denne, men –
og det er i høj grad dens styrke – den yder også en egen form for selvkritik.
Menneskets religiøse forestillinger spiller en betydelig rolle i Hegels religi-
onskritik, men hermed rettes en afgørende kritik mod den institutionalise-
rede kristendom. De religiøse forestillinger lever ifølge Hegel deres eget liv
uden den påkrævede begrebslige afklaring og korrektion, og når Gud er sat
i verden som tanke og forestilling, er der også altid en risiko for, at han løs-
river sig fra de bestemmelser, som traditionen fastsætter. Det er dette brud
mellem tradition og menneskets forestillinger og selvforståelse, som Hegels
tænkning bevæger sig omkring. 

Udgangspunktet er det modernes splittelse, og det er Hegels påstand, at
selve splittelsen beriger virkeligheden, som således fornyes og nuanceres i
kraft af modsætningernes udfoldelse. Det moderne er til stadighed underlagt
forandring og er derfor også forandrende. Det moderne som legitimations-
projekt er dermed permanent, fordi kravet om forståelse af samtiden stilles
til noget, der i sig selv er foranderligt. Kriteriet for det, der skal bedømmes
og legitimeres, vil derfor vedvarende kunne korrigeres. 



FORORD

11

Hegels overordnede ambition er at bringe helheden i det differentierede
samfund frem, og på denne måde gentænke enheden mellem mennesket og
det almene. Denne ambition fører til en reformulering af den teologiske an-
tropologi. Ad vejen over analyser af livs- og kærlighedsbegrebet når han frem
til, at den absolutte ånd svarer på og er i stand til at rumme splittelsen. Ån-
den udlægges med andre ord som enhedsskabende instans, og med åndsbe-
grebet åbnes for sammenhængen mellem modernitet, subjektivitet og kri-
stendom. Hegels religionsfilosofiske metode udleder bevidsthedsfigurer og
teologiske tankestrukturer, der stadig er aktuelle for teologien og filosofien
men også for diskussionen af religionens status i det moderne samfund.
Hans bemærkelsesværdige evne til at sammenknytte en samfundspolitisk op-
tik med religionshistorien og i sidste ende med kristendommens “grund-
sandheder” udgør hans tænknings aktualitet. 

Bruddet eller afstanden er også en del af drivkraften bag nærværende bog,
og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke FELIX-fonden, GADs-fond
og Augustinus Fonden for økonomisk støtte til publiceringen. Ligesom jeg
også benytter lejligheden til at takke Arne Grøn for hans aldrig svigtende in-
teresse og nærvær. Hans kritik og skarpe blik for selv den mindste nuance
har både været en udfordring og en kolossal støtte – ikke kun under ph.d.-
forløbet men helt tilbage til grunduddannelsen på teologi. Tak for det. Lige-
ledes takker jeg bedømmelsesudvalget for ph.d.-afhandlingen for en gen-
nemgribende respons, skriftligt såvel som ved det mundtlige forsvar. En sær-
lig tak rettes til Wenche Marit Quist og Søren Kjær Bruun for mangfoldige
og udbytterige diskussioner. Mine forældre skal også siges tak for uden for-
behold at stille optimale betingelser for skriveprocessen til rådighed – både
dengang og nu. Mette Wolf Iversen skylder jeg en kæmpe tak for og glæde
over hendes skarpsindige gennemlæsning af bogens manuskript og inspire-
rende meningsudvekslinger. Og endelig takker jeg Hanne for hendes gen-
nemgående deltagelse og uselviske opbakning, uden hvilken den fornødne
frihed i og glæde ved skriveprocessen ikke havde været mulig.
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Indledning

Hegels teologi hænger nøje sammen med hans filosofiske dannelse. Hans
opfattelse af det moderne, sekulariserede samfund udfolder sig i takt med
overvejelserne over, hvad det vil sige at være menneske. Menneskesyn og
gudsbegreb er tæt vævet sammen. 

Udgangspunktet for den moderne filosofi er sammenbruddet i det fælles
meningsgivende rum. Vælger man at begræde dette, støtter man sig til argu-
menter, der som oftest er stærkt kritiske mod autonomitanken. Ikke sjældent
ender kritikken i den fejlagtige konklusion, at det moderne samfunds sub-
jekt kun refererer til sig selv i opfattelsen af virkeligheden og derved lægger
afstand til menneskets indfældethed i verden. “Selvberoende” lyder det dia-
gnostisk fra kritikerne, der dermed mener “sig selv nok”. Denne kritik er
også blevet rettet mod menneskets placering i det hegelske System. Hegel er
berømt – og berygtet – for sit System, ikke mindst i den danske Hegel-recep-
tion. Systemet er Hegels forsøg på at redegøre for en omfattende helhedsfor-
ståelse af verden, og af især Søren Kierkegaard fremstilles han som en syste-
mets tænker, der ikke levner plads til det enkelte menneske. I sidste ende bli-
ver mennesket en abstrakt størrelse, der ensomt tænker sig selv. Det er min
hensigt at vise, at den nævnte tilgang er en unuanceret forståelse af Hegels
tænkning og ikke mindst af Systemet. Kritikken overser nemlig en afgørende
pointe i Hegels dialektiske tænkning: Den går ikke “umiddelbart op”, den
går ikke i ring og kan dermed heller ikke forklares som en restløs gennemfø-
relse af skemaet: “tese – antitese – syntese” (undtagelser er J. K. Bukdahl, A.
Grøn, J. Huggler og J. Stewart). Det viser sig derfor, at der er en hel del flere
ligheder imellem Hegel og Kierkegaard, end den danske reception har været
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opmærksom på. Indlysende ligheder har jeg, når det har været muligt, gjort
opmærksom på i fodnoterne.

Kritikken skyldes en ensidig opfattelse af den traditionelle udlægning af
forholdet mellem antitesen eller negationen, der efter min mening netop er
Hegels modtræk til den statiske tænkning. Vurderer man derfor Hegels dia-
lektik som et forsøg på at bemægtige sig virkeligheden ved at drive den til
abstraktionens “vanvid”, hvor virkeligheden så at sige går op i begreber, kri-
tiserer man ironisk nok Hegel med hans eget våben, idet kritikkens afhæn-
gighed af den traditionelle subjekt/objekt-dikotomi afsløres. Med sit System
forsøger Hegel i mine øjne tværtimod at vise, at åndens begreb er undervejs,
ikke bare i historien/virkeligheden, men også i hans egen forståelse af Sys-
temet.

I Hegel-receptionen generelt er det en almindelig antagelse, at begrebet
“opsluger” forestillingen eller lidt mildere udtrykt, hævdes det, at forestillin-
gen ophæves i begrebet. Det er min overbevisning, at dette er en problema-
tisk udlægning af forholdet mellem forestilling og begreb. Det unuancerede
skyldes som oftest en ensidig læggen vægt på det filosofiske aspekt ved He-
gels tænkning og dermed en lige så ensidig udlægning af hans menneskesyn,
der for øvrigt er et forholdsvist underbelyst emne hos Hegel. Sagt med andre
ord: Betoner man filosofien hos Hegel, overses det meget ofte, at mennesket
– subjektet – udover at forstås ligefremt i forhold til objektet bestemmes
yderligere som: “übergreifend”.

At mennesket “griber over på” har at gøre med bevidsthedsbestemmelsen
og ikke mindst med forestillingens funktion i bestemmelsen af bevidstheden.
For at forstå et begrebs indhold er forestillingen nødvendig. I en abstrakt til-
gang til indholdet opnås en vis forståelse, men en egentlig tilegnelse af ind-
holdet er ikke nødvendigvis til stede. Der er forskel på at kende noget og er-
kende noget, og denne forskel ligger netop i menneskets bevidsthedsevne.
Kender man noget, er dette “noget” også for bevidstheden, men mennesket
griber ikke nødvendigvis over på det. Der består i stedet en adskillelse mellem
menneske/subjekt og objekt, fordi de forstås som selvstændige størrelser. Det
er nu Hegels fordring, at denne adskillelse skal ophæves og dertil kræves fore-
stillingens hjælp. Mennesket skal, når det står over for objektet, forestille sig,
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at dette er en del af mennesket selv. Skal objektet derfor erkendes og aner-
kendes som andet end det, der står i modsætning til mennesket, må den før-
ste måde at kende objektet på opgives, og i stedet skal mennesket forestille
sig muligheden af objektets og subjektets indbyrdes afhængighed.

En afgørende tese i nærværende bog er, at forestillingen skal betragtes som
en kvalificerende evne eller det “medium”, som tilfører begrebets abstrakte
indhold den bevægelighed, der hjælper mennesket til en forståelse af netop
begrebets indhold, hvad end der fx er tale om begrebet menneske, begrebet
liv eller begrebet kærlighed. Forestillingen har på denne måde en korrigeren-
de funktion i menneskets forståelse af sig selv, af den anden, og af Gud. Det-
te er dens positive side. Dens negative er også at finde i den menneskelige
selvforståelse og bevidsthedsevne. Forestillingen kan nemlig fastholde men-
nesket i en ensidig og fastlåst opfattelse af sig selv, af den anden og af det re-
ligiøse. Derfor kræves den dialektiske udveksling med begrebet, det objekti-
ve indhold, og dermed appelleres til den tankemæssige udfoldelse af de reli-
giøse forestillinger. 

Analyserne af forholdet mellem fremmedgørelse og anerkendelse er ikke
blot en overbevisende nøgle, der kan åbne for forståelsen af forholdet mellem
modernitet og kristendom, men bidrager tillige til nytænkning inden for kri-
stendommens egne rammer. Tanken om forestillingens og begrebets dialek-
tiske funktion er på denne måde teologiens kritiske instans, der kan korrigere
og udvikle kristendommen. Det dynamiske og processuelle ligger i kristen-
dommen selv, i treenighedsbegrebet, og kendetegner altså ikke kun dét, som
vi forstår ved et moderne samfund, men – kunne man sige – dominerer det
moderne.

Bogens kap. 1 tager udgangspunkt i Hegels forståelse af det moderne og
belyser den filosofiske baggrund, som hans tænkning er rundet af. Samtidig
betones, at Hegel allerede i ungdomsårene sætter sine egne accenter på den
filosofiske og teologiske tænkning. Kap. 2 fokuserer på differentieringen, det
modernes splittelse, og menneskets behov for og stræben efter enhed, selv-
overensstemmelse. Trods splittelse og konstant forandring følger Hegel den
overbevisning, at der netop også eksisterer forhold, som grundlæggende gør
sig gældende i kraft af deres evne til at fremdrage kontinuitet: Livet selv, kær-
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ligheden og døden. Hans overvejelser over den menneskelige bevidstheds ev-
ne, fornuft og gudserkendelse introduceres. 

Kap. 3 om Die Phänomenologie des Geistes (herefter: Åndens Fænomenologi)
behandler bevidsthedens evne til at overskride sig selv i kraft af “det andet”
og fremhæver på denne baggrund udvekslingen mellem bl.a. forestilling og
begreb. Ydermere betones Hegels opfattelse af forholdet mellem den imma-
nente og den økonomiske treenighed. I kraft af bogens tematik og ønsket om
en vis progression indgår værket i den egenskab at skulle danne overgang
mellem bogens indledende del og bogens anden del. Forståelsen af den men-
neskelige subjektivitet står stadig i forgrunden, men der kastes et anderledes
lys over denne, idet Hegels treenighedstanker inddrages. Disse 3 kapitler ud-
gør bogens første del, der lægger vægt på den menneskelige subjektivitets
stræben efter forsoning og evne til forening/identitet.

Bogens anden del udfolder forholdet mellem den menneskelige og den
guddommelige subjektivitet. Kap. 4 omhandler Enzyklopädie der philosophi-
schen Wissenschaften (herefter: Enzyklopædien) og fremdrager gudsbegrebet,
den absolutte Geist, som model for det menneskelige åndsbegreb. Forholdet
mellem den immanente og den økonomiske treenighed er baggrunden for
Hegels forståelse af gudsbegrebet – et forhold, der bliver afgørende for for-
ståelsen af den menneskelige subjektivitet. Den guddommelige selvudfoldel-
se, der finder sted i kraft af treenighedens indre udveksling, afspejler perspek-
tiverne i sig selv (“an sich”) og for sig selv (“für sich) og finder sit prægnante
udtryk i Guds inkarnation, det vil sige, når det guddommelige griber kon-
kret over på det menneskelige. Derfor viser det sig, at det guddommelige og
det menneskelige er hinandens forudsætninger. Fremmedgørelsesbegrebet,
som vi møder i Åndens Fænomenologi, “flyttes” fra specifikt at være et mo-
ment i den menneskelige bevidsthed til mødet mellem Gud og menneske.
Derved undgår Hegel guddommeliggørelsen af mennesket og en ren huma-
nisering af Gud, fordi fremmedgørelsen betegner den afgørende forskel
imellem Gud og menneske. I modsætning til mennesket er Gud nemlig i
stand til at opretholde sig selv i den totale selvafhændelse og er fra begyndel-
sen bevidst om sin egen subjektivitets udfoldelse: Bevægelsen imellem den
immanente og den økonomiske treenighed. Som model for den menneske-
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lige subjektivitet stiller Gud på denne måde en opgave til mennesket, og det
træder tydeligt frem, at menneskets identitet eller selvoverensstemmelse ikke
ligger fast fra begyndelsen. 

Denne uafsluttethed i den menneskelige eksistens er det eksplicitte ud-
gangspunkt for kap. 5. Til grund for dette kapitel ligger Vorlesungen über die
Philosophie der Geschichte (herefter: Historiefilosofien). Som modvægt til uaf-
sluttetheden sætter Hegel nemlig nødvendigheden. Hans berømte dictum:
“Verdenshistorien er frihedens fremskridt i bevidstheden – et fremskridt
som vi må erkende i dets nødvendighed” (WzB; 12,32), betoner det absolut-
tes betydning for udfoldelsen af den menneskelige frihed. Verdenshistorien
er den “teaterscene”, hvor bevidstheden udspiller sig, og nødvendigheden i
verdenshistorien har en teologisk kulisse: Historien om syndefaldet. Der er
to niveauer i belysningen af friheden. Det ene plan kalder jeg grundvilkåret,
der former sig både som en ideologisk hævdelse af frihedens mulighed i sam-
fundet og som en teologisk overbevisning om frihedens virkelige tilstedevæ-
relse. Det andet plan angår menneskets tilgang til dette grundvilkår. På den
vis bliver der tale om menneskets dobbelte status af afhængighed og autono-
mi. Afhængigheden forstås her som menneskets indfældethed i den allerede
eksisterende historie om frihedens realisation i verdenshistorien. Menneskets
autonomi fremdrager derimod spørgsmålet, hvorledes mennesket stiller sig
til den omgivende historie. Hensigten med tematiseringen af forholdet mel-
lem autonomi og afhængighed er at diskutere forsoningens rolle i Hegels
tænkning. På den baggrund viser det sig, at frihedens kompleksitet forstås ud
fra spillet imellem realhistorie og frelseshistorie.

Bogens sidste kap. 6 inddrager Vorlesungen über die Philosophie der Religion
(herefter: Religionsfilosofien). Den gensidige udfoldelse af bevidsthed imel-
lem Gud og menneske uddybes, og samtidig lægges accenten på kristendom-
men, især åbenbaringen af det guddommeliges og det menneskeliges enhed
i Jesus Kristus. Sammenhængen er karakteriseret ved en bevægelse om selv-
bevidsthedens akse og knyttes tæt til Hegels forståelse af begrebet som kate-
gori. Begrebets momenter: “Almenhed”, “særlighed” og “enkelthed” afspej-
ler selvbevidsthedens udfoldelse men bestemmer samtidig åndsbegrebet og
dermed opfattelsen af subjektivitet, den guddommelige såvel som den men-
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neskelige. Momenterne viser, at der er tale om en proces i begrebet, i selvbe-
vidstheden og i Geist. Disse forhold har bogens foregående kapitler lagt op
til. Med det afsluttende kapitel sættes bevægelsen i direkte forbindelse med
en undersøgelse af forholdet mellem treenighed og den menneskelige subjek-
tivitet. Det betyder, at dialektikken mellem begreb og forestilling atter frem-
drages. Dermed betones fordringen til mennesket: Tilegnelsen af det kristne
grunddogme om treenigheden, en tilegnelse der bedst finder sted, når men-
nesket lader dette dogme – som et prisme – gennemlyse den menneskelige
eksistens. Dermed lægger bogens anden del vægt på forsoningen set specifikt
i relation til den guddommelige subjektivitet.

Dermed kan bogens problemstillinger sammenfattes i følgende fem teser.
1: Hegels forståelse af åndsbegrebet opviser en strukturlighed mellem Guds
teleologi og den menneskelige ånds selvudfoldelse. Denne lighed må imid-
lertid ikke opfattes entydigt, eftersom Gud som den treenige Gud forstås
som den grund, mennesket skal udfolde. Der er med andre ord også tale om
en forskel på Guds og menneskets subjektivitet. 2: Det afgørende udgangs-
punkt for udfoldelsen af både den guddommelige og den menneskelige sub-
jektivitet er negationen eller splittelsen. Dermed er den brudte karakter i
selvforholdet kendetegnet for mennesket, hvorimod Guds væsen snarere
“bryder igennem”, hvilket vises i diskussionen af forholdet mellem den im-
manente og den økonomiske treenighed. Bruddet eller forskellen mellem
Gud og menneske leder direkte over i den tredje tese. 3: Guds selvudfoldelse
giver mennesket mulighed for at (gen)vinde identitet, at opnå enhed i selv-
forholdet. Det har jeg valgt at kalde “gudbilledlighedens reproduktion”.
Strukturligheden giver mulighed for at forstå Guds selvudfoldelse som mo-
del for den menneskelige subjektivitet. Samtidig betragtes det implicitte
spørgsmål om forsoningens mulighed forskelligt i den guddommelige og
den menneskelige subjektivitet. 

Spørgsmålet om forsoningen udfoldes i et tæt samspil mellem antropologi,
skabelsesteologi og kristologi. Udlægningen af den absolutte ånd forstået
som treenighedens Gud fremdrager netop disse aspekter på baggrund af den
bemærkelsesværdige strukturlighed og forskel. Dermed er vi fremme ved den
fjerde tese. 4: Hegel insisterer på kristendommens frelsende karakter. Det er
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dog et omstridt punkt i forskningen. Hans religionsfilosofiske forelæsninger
klinger ud i en “mislyd”, der kan tolkes således, at Hegel holder døren åben
for en mere kritisk bedømmelse af kristendommen forstået som eksponenten
for forsoningen i det moderne. Denne sidstnævnte tese peger derfor ud over
Hegels værk og kan med fordel suppleres af en diskussion, der koncentrerer
sig om denne problemstilling: Hvorvidt kan kristendommen i det moderne
siges at være meningsgivende instans? Kan den give enhed og sammenhæng
for mennesket? Den femte tese bringer forestillingens funktion i spil. 5: Kri-
stendommen kan kun bringe mening og sammenhæng på trods, idet den går
i rette med menneskets forestillinger og tilfører disse en begrebslig substans,
samtidig med at dette indhold netop drager nytte af den religiøse forestilling
selv.

I dette tegner sig således et aspekt af religionskritikken, der går specifikt på
den religiøse bevidsthed men også er rettet mod den kristne teologis selvfor-
ståelse: Korrektionen af og udfordringen til den menneskelige bevidsthed,
den religiøse forestilling, og teologiens beskæftigelse med gudsbegrebet. I
forhold til den menneskelige subjektivitet forstås kristendommen dermed
som en paradoks religion, der med sin fastsættelse af mening og modsigelse
af den menneskelige eksistens netop er “frelsende” i den forstand, at udlæg-
ningen af kristendommens indhold “redder” mennesket fra sig selv, fra dets
forkerte forestillinger – målt ud fra en ikke-menneskelig målestok: Ud fra
Guds subjektivitet. Begrebet om Guds subjektivitet og relationen til den
menneskelige peger altså på udfordringen til den teologiske selvforståelse.
Hegels bemærkelsesværdige reformulering af treenighedens relationelle
struktur radikaliserer forståelsen af gudsbegrebet og kalder på en teologisk
selvbesindelse, der genoptager overvejelserne over forholdet mellem Gud og
menneske.

Undersøgelsen af forholdet mellem modernitet, subjektivitet og kristen-
dom er formmæssigt lagt kronologisk an, men den underliggende tematiske
progression står i forgrunden. Jeg har fravalgt en bred gennemgang af de for
bogen aktuelle værker, og i stedet valgt at gennemføre detaljerede undersø-
gelser af specifikt udvalgte tekstpasssager, der peger hen på en forståelse af
den menneskelige subjektivitets rolle i Hegels værk. Samtidig peger disse og
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andre udvalg hen på Hegels forståelse af treenigheden, den guddommelige
subjektivitet. En kommenteret udgave på tysk af Hegels samlede værker er
undervejs (Gesammelte Werke, Felix Meiner Verlag, Hamburg). I 2007-08
afsluttedes publiceringen af hovedværker og langt de fleste udkast/uddrag.
Udgivelsen af en del af forelæsningsnedskrifterne er stadig undervejs. For at
lette orienteringen mest muligt har jeg valgt udelukkende at basere min un-
dersøgelse på Theorie Werkausgabe, Werke in zwanzig Banden, 3. udgave
(forkortet WzB. Udgivet af Suhrkamp. Frankfurt am Main, 1996). Dette
valg begrunder jeg med, at mit ærinde er en tematisk undersøgelse fremfor
en decideret kommenterende undersøgelse.

Jeg har så vidt muligt forsøgt at holde diskussioner med sekundærlitteratur
ude af selve teksten og henført denne til noterne nederst på siden. Hvor jeg
har fundet det relevant, er de skrevet ind i selve brødteksten, men de fleste
diskussioner fra den oprindelige afhandling er slet ikke medtaget. I noterne
kan forekomme citater på tysk, mens alle citater, der bringes i brødteksten,
er på dansk. I forhold til de Hegel-værker, der behandles i bogen, er det kun
Åndens Fænomenologi, der er oversat til dansk. Derfor er citaterne hentet fra
alle øvrige skrifter og værker min egen oversættelse. Bogen indeholder des-
uden en bibliografi over de anvendte værker.
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1. Modernitet

Med modernitet menes her det faktum, som den franske revolution manife-
sterede, at mennesket for første gang i historien tilkendes en stor grad af
autonomi både på et bevidsthedsmæssigt og på et samfundspolitisk plan.
Hegel var moderne tænker i den forstand, at han som den første systematisk
tager de problemer, der melder sig med det moderne, op til alvorlig overve-
jelse. Overvejelserne er mange, men en overordnet problemstilling er spørgs-
målet om fællesskabets mulighed og status. Ifølge Hegel er traditionen og
fællesskabet også fysisk aflejret i de samfundsmæssige institutioner og ud-
trykker en konkret og grundlæggende samhørighed med det enkelte menne-
ske. Men spørgsmålet er, om det enkelte menneske kan se og genkende sig
selv i relationen til institutionerne?

Set i et samfundspolitisk perspektiv kulminerer menneskets frisættelse i
den franske revolution. Til en begyndelse opfatter Hegel revolutionen posi-
tivt, da opgøret med traditionen og de fastgroede normer baner vejen for en
nyindretning af samfundet. Set i et bevidsthedsfilosofisk perspektiv opfatter
Hegel revolutionen som en praktisk analogi til den frihed, som menneskets
erkendelse tilkendes allerede med Descartes’ “cogito” og siden med Kants
“kopernikanske vending”. De bevidsthedsfilosofiske udviklingstrin, der til-
lader mennesket at forlade sin “selvforskyldte umyndighed”, finder med an-
dre ord fri udfoldelse i den franske revolution. På den måde er der tale om
et metafysisk sammenbrud, der fortæller os, at mennesket ikke længere retter
sig ind efter tingene, det ydre, men forholder sig frit til tingene og den om-
givende verden.
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Det er den bevidsthedsmæssige baggrund for folkets krav på en anden
samfundsindretning. Men da revolutionen ender i frygt, vold og terror, bli-
ver Hegel opmærksom på, at autonomien også har en fanatisk, negativ side
(WzB; 20,331). Friheden kan netop løbe løbsk og lade hånt om den nødven-
dighed eller afhængighed, som den menneskelige tilværelse også er bygget op
omkring. Hegel konstaterer først og fremmest, at når mennesket driver auto-
nomien til sit yderste, så sker det på bekostning af fællesskabet og det alme-
ne. Tabet af den fælles almenhed gør, at menneskets selvforhold sættes i cen-
trum i tilgangen til virkeligheden. Dette medfører en omvending af perspek-
tiv i forholdet mellem det almene og det særlige. Hvor det almene tidligere
gik forud for eller satte betingelserne for den enkeltes selvudfoldelse, er det
moderne karakteriseret ved, at mennesket forsøger at rette omgivelserne ind
efter eget behov. Konsekvensen er, at kløften mellem det enkelte menneske
og samfundets indretninger bliver dybere og dybere. 

1.1. Tradition og modernitet

En af Hegels pointer er, at mennesket ikke er opmærksom på konsekvenser-
ne af løsrivelsen fra det almene, og han bemærker, at mennesket både er sin
egen herre og samtidig gør sig til slave af sine egne ideer og ønsker om, hvor-
dan det udfolder sig i verden (WzB; 1,323). 

Grundproblemet i det moderne er derfor, hvorledes det autonome men-
neske tænkes sammen med og i forhold til den differentierede almenhed.
Samfundets forskellige sfærer og forholdet til den anden viser sig for den en-
kelte som komplekse og løsrevne størrelser. Mennesket forsøger at finde sig
til rette i det moderne, forsøger at finde et punkt – sig selv – hvorfra det kan
orientere sig i det differentierede samfund. Det, der før gav mening, er blevet
afskrevet, men der er ikke sat en anden mening i stedet – den skal mennesket
selv finde og definere, og en yderste konsekvens er, at mennesket holder den
ydre verden fri fra indflydelse på den indre. Med sig selv som det tilsynela-
dende eneste faste holdepunkt i den fragmenterede verden, synes menne-
skets løsrivelse fra det intersubjektive og det almene at være en umiddelbar
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forståelig konsekvens. Men derved giver verden ikke længere mening til det
enkelte menneske og fremtræder mere og mere kontingent. 

Det er i denne tvetydige position mennesket befinder sig i det moderne,
og Hegels iagttagelse er, at i ønsket om at virkeliggøre sig selv støder menne-
sket netop på den grænse, som det forsøger at undgå: Konfrontationen med
samfundets krav og hensynet til den anden – en konfrontation som opstår,
fordi mennesket ikke undgår at blive stillet over for de normer og traditio-
ner, som det ellers søger at gøre sig uafhængig af. 

Formuleret anderledes kan man sige, at et menneske altid er mere end, det
gør sig selv til. Et vilkår vi erfarer, når vores mål eller drømme om selvopfyl-
delse ikke lykkes. Når drømmene derimod lykkes, og målene nås, indgår det
almene mere eller mindre “uproblematisk” på vores vej mod selvvirkeliggø-
relse. Det fælles grundlag, normerne og traditionen, står da ikke i vejen for
en indfrielse af mål og ønsker. Det almene falder tilfældigvis sammen med
menneskets “drøm”. Men forhindres mennesket i at gennemføre sine mål,
trænger almenheden, eller den anden sig på og det, der egentlig melder sig,
er, ifølge Hegel, livets fælles karakter:2 At min selvudfoldelse ikke er uafhæn-
gig af den anden eller af samfundets indretning. Hegels forsøg på en nybe-
stemmelse af virkeligheden peger derfor indirekte på, at den moderne frisæt-
telse medfører et tab: Tabet af troen på og forestillingen om at mennesket
har en bestemmelse, som det ikke suverænt selv fastsætter – en bestemmelse,
der er alment baseret.

I det moderne samfund foregår dette tab bag om ryggen på mennesket,
fordi den enkelte bestemmer sig selv, og tabet viser sig i en mere eller mindre
bevidst søgen efter selvudfoldelse, der ikke nødvendigvis stemmer overens
med bestemmelsen af mennesket som menneske. Denne bestemmelse er tra-
ditionelt blevet repræsenteret af staten, som har stået som garanten for det
tilbudte og tilladte liv. Og det er staten, hævder Hegel, der i det moderne står

2. I “Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus” (1800, WzB;
1,419ff.) udtrykkes dette formelagtigt: “Das Leben sei die Verbindung der Ver-
bindung und der Nichtverbindung” (WzB; 1,422). En formel, der ligger til
grund for en senere eksplikation af det absolutte: “Das Absolute selbst aber ist
darum die Identität der Identität und der Nichtidentität,” WzB; 2,96).
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i modsætning til det ubekendte som mennesket bevidstløst søger (WzB;
1,457). 

På grund af opløsningen og tabet af de fælles værdier er det ubekendte,
menneskets bestemmelse, netop maskeret for den enkelte, og i stedet søger
mennesket et individuelt behov for mening. Som en replik til denne selvud-
foldelse hævder Hegel, at modsætningen mellem det enkelte og det almene
altid er voksende (ibid.). Set i det lys må modsætningen altså altid have været
der, og den bevidstløse søgen må derfor også have været til stede før det mo-
derne – som et fællestræk ved den menneskelige eksistens. På den baggrund
kan man anføre, at det ubekendte, som mennesket søger, lige præcis er af fæl-
les karakter og ikke individualiseret, og jeg vil hævde, at det netop er men-
neskets bestemmelse som menneske, der søges og længes efter – og altså altid
har været søgt.

1.2. Selvbestemmelse og fællesskab

I det moderne skiller mennesket sig ud fra sin selvfølgelige indfældethed i
samfundet, hvilket på en og samme tid er den menneskelige subjektivitets
styrke og svaghed. Det er en styrke, fordi mennesket i pointeringen af selv-
bevidsthedens autonomi (at denne bevidsthed er menneskets myndighed
over for stærkere kræfter/autoriteter) vinder muligheden for at komme til er-
kendelse af sig selv, men det er en svaghed, når mennesket opfatter denne
selvindsigt som den eneste “løsning” på livets udfoldelse. At mennesket ved
sig selv skulle kunne skabe mening og sammenhæng i sin livsudfoldelse, er
en overanstrengelse af mennesket. 

Der er tale om en etisk overanstrengelse, fordi kravet om mening og sam-
menhæng overlades til den enkelte, som ikke i sig selv giver plads til fejltrin
eller korrektioner af menneskets selv- og livsopfattelse. Overanstrengelsen
melder sig netop som et symptom på negligeringen af det andet. Livet er også
noget, der sker med én, livet er ikke bare, hvad det enkelte menneske gør det
til. Det hænder – ikke sjældent – at den måde, hvorpå mennesket tror livet
vil forme sig, netop ændres, fordi den anden eller det andet (samfundets for-
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dringer og ønsker) griber ind og “forstyrrer” den vej, den enkelte har udstuk-
ket for sin selvudfoldelse. Dét kan man fortvivle over, man kan give de andre
skylden for, at intentionen mislykkes, men man kan også tage forstyrrelsen
op som en udfordring. Man kan holde døren åben for, at det, der er ander-
ledes end mig, det andet eller den anden, er en vigtig forudsætning for, at jeg
kan blive mig selv og lykkes.

Med den etiske pointering viser sig en uoverstigelige opgave for menne-
sket. Hvis alt i sidste ende føres tilbage til menneskets etiske sindelag og
dømmekraft som en konsekvens af autonomibestemmelsen, da fordres det
samtidig, at mennesket egenhændigt skaber sammenhængen i sit liv. Om-
vendt kan man sige, at denne forståelse af friheden ikke levner megen plads
til en forståelse af det, vi som mennesker ikke umiddelbart er herrer over.
Der er med andre ord tale om, at friheden må ses i et større perspektiv, der
inddrager den anden og det andets indflydelse på den subjektive frihed. Fri-
heden bestemmes grundlæggende relationelt, men ignoreres denne bestem-
melse af frihedens begreb, opstår et ikke ubetydeligt krav og pres, som men-
nesket selv frembringer. Kravet ytrer sig i en opfattelse af, at selvvirkeliggø-
relsen helt og holdent må godtgøres som menneskets egen idé. Men her
melder et problem sig, fordi ideens udfoldelse mødes af det, der omgiver
mennesket. Mennesket tror sig frit til at bestemme og virkeliggøre sig selv,
men i dette forsøg på at tilfredsstille sine behov og interesser opstår samtidig
muligheden for, at den vundne frihed slår om i ufriheden, hvis ikke samhø-
righeden med de intersubjektive relationer anerkendes. I Hegels subjektivi-
tetsbegreb ligger således en skjult sandhed: At et menneske er mere og andet
end det, som det gør sig selv til.

Det er denne intuitivt fornemmede sandhed, den unge Hegel er drevet af,
og den modne Hegel udfolder. Hvad det almene eller den anden står for og
aktiverer i den enkeltes selvudfoldelse, skal derfor anerkendes som et vigtigt
element i menneskets bestræbelse på selvvirkeliggørelse. Bevidstheden om
denne dimension viser sig for den unge Hegel i omvejen over det almene,
“den fælles sædelighed”, og føres videre hos den modne Hegel på baggrund
af overvejelserne over kristendommens indhold og forståelsen af den kristne
menigheds fællesskab. Intersubjektiviteten er et fremherskende træk i Hegels
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tænkning, men må ikke forstås som det endelige grundlag, da den skal ses i
forbindelsen til det absolutte. 

1.3. Metafysik og modernitet

Hegels forhold til den metafysiske tænkning er på en egen måde viklet ind i
spørgsmålet om det moderne og bestemmelsen af subjektivitet. Groft sagt
udfolder den unge Hegels tænkning sig i et opgør med den klassiske metafy-
sik, hvilket dog fører til den indsigt, at forsøget på at genvinde enheden i det
moderne ikke kan lykkes uden en kritisk inddragelse af samme metafysik.

Den klassiske metafysik udtrykker for så vidt påstanden om en logisk eller
brudløs sammenhæng i opfattelsen af verden, og det er denne påstand, der
med autonomibestemmelsen udsættes for en afgørende kritik. Fremhævel-
sen af menneskets selvstændighed og ikke mindst accentueringen af menne-
skets selvbevidsthed medfører, at splittelsen mellem det enkelte menneske og
det almene for alvor viser sig. Ifølge Hegels skrifter fra 1793-1796 kan me-
tafysikkens logiske rod netop ikke imødekomme den virkelighed, der har sat
sig igennem i kraft af den betydning, selvbevidstheden tilkendes i et moder-
ne samfund. Den unge Hegels indsigt kan kort beskrives som konstateringen
af, at menneskets væsen og dets forhold til verden ikke lader sig fange ind af
et metafysisk system.

I en vis forstand opfatter Hegel i sine unge år kristendommen som en re-
præsentation af den klassiske metafysik. Hans konstatering af en manglende
overensstemmelse mellem det tilbudte verdensbillede, forstået som den me-
tafysisk-religiøse tydning af tilværelsen, og så det at være menneske i denne
tilværelsestydning, der netop opleves som sammenbrudt, viser os derfor, at
det fortrinsvis er den religionskritiske Hegel, vi møder. Skellet mellem den
subjektive og den objektive religion, som udfoldes i ungdomsperioden, pe-
ger i sidste ende hen på religionens tema, nemlig på spørgsmålet om hvad
religionen selv siger om fællesskabet. På denne måde knyttes modernitetens
problem sammen med religionen, og bl.a. Kant forstod religionens primære
funktion som det at være motivation for moralen. 




