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Wittgenstein - om religion og religiøsitet 
giver et overblik over fi losoffen Ludwig 
Wittgensteins religionsfi losofi . Wittgen-
stein var dybt optaget af, hvad det vil 
sige at være religiøs, samtidig med 
at han aldrig udviste nogen synderlig 
interesse for den etablerede religion i 
sin samtid. I stedet for at beskæftige 
sig med religionen som bundet til 
traditionelle, kulturelle praksisser, så 
han snarere det religiøse som et per-
sonligt projekt. Igennem religiøsiteten 
forsøgte han at etablere en reference-
ramme, som kunne sikre mening i 
hans tilværelse. 
Wittgensteins undersøgelser kaster 
dermed lys over det dilemma, som 
møder de etablerede trossamfund i 
dag. Danskerne bliver mere og mere 
kritiske over for etablerede religiøse 
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» Jeg er ikke nogen religiøs mand, 
men jeg kan ikke lade være med 
at se ethvert problem fra et religiøst 
synspunkt « (Drury 1984, 79)

» Hele min tilbøjelighed og, skulle 
jeg mene, tilbøjeligheden hos alle 
de mennesker, der nogen sinde har 
forsøgt at skrive eller tale om etik og 
religion er at løbe storm mod sprogets 
grænser « (FE, 118-119)

» Livet kan opdrage én til at tro
på Gud « (KV, 97)

» Men hvis jeg virkelig skal frelses, 
– så skal jeg have vished – ikke visdom, 
drømme, spekulation – og denne 
vished er troen. Og troen er tro på det, 
mit hjerte, min sjæl trænger til, ikke 
min spekulerende forstand « (KV, 46) 

» Kristendommen siger blandt andet, 
at gode læresætninger ikke nytter 
noget. Man må ændre livet « (KV, 65)A

a
rhus U

nive
rsite

tsfo
rla

g

praksisser, samtidig med at stadig fl ere 
søger mening og vejledning i traditio-
nelle såvel som alternative religioner.
Mange sætter deres egen individuelle 
tro sammen ud fra forskellige trossyste-
mer som buddhisme, kristendom og 
new age. Man opsøger healere og 
hellige kilder ved sygdom. Folkekir-
kerne står tomme om søndagen, men 
gravstederne pyntes op med lys og 
religiøse symboler.
Antologien giver os redskaber til at 
forstå disse fænomener som andet og 
mere end udtryk for det religiøses ’for-
fald’. Ved at samle de mest fremtræ-
dende danske forskere i Wittgensteins 
religionsfi losofi  fra teologi, fi losofi  og 
religionsvidenskab, præsenterer den 
samtidig diskussionen inden for et 
meget levende forskningsområde. 

Ludwig Wittgenstein levede fra 
1889-1951 og var en af de mest 
indfl ydelsesrige fi losoffer i det 20. 
århundrede. Med sit første hoved-
værk Tractatus logicus-philosophicus 

ville han give en samlet løsning på 
fi losofi ens problemer, som han mente 
udsprang af misforståelser af sprogets 
logik. Senere opgav Wittgenstein 
tanken om, at fi losofi ske problemer 
kunne gives en generel løsning, men 
han fastholdt sin sprogfi losofi ske 
metode. I senfi losofi en brugte han 
den til at undersøge de komplekse 
sammenhænge, der fi ndes mellem 
sprog og menneskelig praksis; under-
søgelser der resulterede i det post-
humt udgivne hovedværk Filosofi ske 

undersøgelser.
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Forord

Denne antologi udspringer af et forskningsseminar i det danske 
wittgenstein-netværk med titlen Wittgenstein: A Religious Point 
of View, som blev afholdt på Aarhus Universitet i oktober 2004, 
støttet af AUFF. Foredragenes høje kvalitet sammen med det store 
deltagerantal og den intense debat på seminaret overbeviste os i 
netværket om, at vi måtte arbejde videre med emnet: resultatet er 
den foreliggende antologi, der indeholder bidrag fra hovedparten 
af seminarets forelæsere samt tre senere tilkomne bidragydere. Alt 
materiale til antologien er nyskrevet og ikke tidligere udgivet.
 Det har været en lærerig proces at redigere denne antologi. Det 
er næsten ikke muligt at takke bidragyderne nok for deres store 
samarbejdsvilje og deres interesse i at gøre antologien så god som 
mulig. På samme måde vil jeg gerne fremhæve den uvurderlige 
hjælp, jeg har fået i redaktionsarbejdet fra Cecilie eriksen. Anto-
logien var aldrig blevet så skarp og læseværdig uden din hjælp.
 til sidst vil jeg gerne takke Aarhus Universitets Forskningsfond, 
lillian og Dan Finks Fond, FeliX-fonden og Forskningsrådet for 
Kultur og Kommunikation.

Anne-marie Christensen, april 2006
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