
5 Forord

7 Indledning

Første del: 
Mystiske traditioner

22 Safet Bektovic: 
Sufisme som islamisk mystik

39 Sara Møldrup Thejls: 
Kabbalah: en esoterisk tradition i 
europæisk religionshistorie

58 Klaus Bo Nielsen: 
Kosmologi og mystik i daoismen 

89 Jørgen Podemann Sørensen: 
Gnosis og mystik

Anden del: 
Stil, struktur og funktion i 
det mystiske sprog

101 Nanna Liv Elkjær Olsen: 
Derridas dekonstruktion og Plotins det Ene

124 Britt Istoft: 
Mystik, visioner og køn i europæisk 
middelalder

146 Aksel Haaning: Thomas Aquinas: 
to tekster om visdom (sapientia Dei)

172 Gísli Magnússon: 
Neomystik i litteraturen           

Tredje del: 
Problemstillinger i mystik-
forskningen

193 Torben Hammersholt: 
Et kritisk religionsvidenskabeligt 
perspektiv på mystikkens
Forskningshistorie 

231 Martijn van Beek og Andreas Roepstorff:
Spirituel neurovidenskab og 
neurospiritualitet: metodologiske 
overvejelser 

259 Armin W. Geertz: 
Den mystiske mystik – neurobiologisk,
socialpsykologisk og kulturanalytisk set 

294 Magnus Riisager: 
Mystiske enhedsoplevelser 

Fjerde del: 
Mystikkens praktiske rolle 
i dag

322 Martijn van Beek: 
Dzogchen på dansk

353 Ole Vedfelt: 
Spontane spirituelle barndomsoplevelser
og omgivelsernes indflydelse på dem

386 Personregister

390 Bidragyderne til Mystik – i filosofi, 
religion og litteratur

I N D H O L D



4



Forord
Denne antologi er udsprunget af en interesse for at skabe større opmærk-

somhed om den hjemlige, seriøse forskning i fænomenet mystik. Den

danske mystikforskning er spredt ud på en mængde forskellige fag og tra-

ditioner, ofte uden nævneværdig dialog herimellem. Det sidst udgivne

samlende værk om mystik er Per Bilde og Armin W. Geertz’ antologi

Mystik – den indre vej? helt tilbage fra 1990. Mit ønske var, at denne viden-

skabelige antologi skulle samle de førende danske mystikforskere for her-

igennem at stimulere dialogen imellem dem og skabe grundlag for en

bedre folkelig oplysning om mystikken og forskningen i denne.

I sommeren 2008 kontaktede jeg derfor en række af de mest fremtræ-

dende mystikforskere herhjemme, heriblandt Aksel Haaning, lektor ved

Roskilde Universitet, som jeg havde mødt i forbindelse med mit studie i

mystikken. Det viste sig, at han gik med lignende tanker om at føre den

danske mystikforskning op på et nyt niveau gennem udgivelsen af et tvær-

fagligt værk, og vi besluttede derfor at samarbejde om at redigere en ny

mystikantologi. Alle de forskere, som vi kontaktede, var meget positive

over for projektet og havde stor lyst til at bidrage til antologien. Vi arran-

gerede herefter en konference på Roskilde Universitet den 28. november

2008, hvor bidragyderne præsenterede oplæg om deres forskning og

udvekslede tanker og ideer og diskuterede mystikken som forskningsfelt.

Oplæggene blev efterfølgende bearbejdet og samlet i denne antologi, som

vi her med glæde endelig kan præsentere for et større publikum.

Redaktørerne sender en stor tak til Lillian og Dan Finks Fond,

Landsdommer V. Gieses Legat samt Pastor Niels Møgelvangs Litteratur-

fond for den støtte, som har gjort det muligt at få udgivet denne antolo-

gi. Vi takker også Forlaget Univers for at tro på projektet og for den uvur-

derlige hjælp med udgivelsen. Til bidragyderne til antologien retter vi en

umådelig stor tak for deres prisværdige engagement og indsats. Og ende-

lig vil jeg personligt takke Carina for kærlig og berigende opbakning og

udveksling samt beundringsværdig tålmodighed.

Magnus Riisager
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Mystik – i filosofi, 
religion og litteratur
En antologi redigeret af Aksel Haaning og Magnus Riisager

Indledning

Hvis man læser en moderne grundbog om tysk grammatik og sproghi-

storie, kan det måske umiddelbart undre de fleste, at man støder på en

paragraf om middelalderens mystikere og en endda en kort præsentation

af den tyske mystiker Mester Eckehart fra begyndelsen af det 14. århund-

rede. Det skyldes, at Eckehart og andre såkaldte mystikere på denne tid ud

over det etablerede latinske fagsprog udtrykker sig på deres lokale, folke-

lige modersmål, der efterhånden udvikler sig som nationale sprog i

Europa. For Eckeharts vedkommende er det Mittelhochdeutsch (middel-

højtysk). Baggrunden for Eckeharts særlige plads i sproghistorien er, at

mystikerne oftest forsøger at formidle egne erfaringer, som i sagens natur

let afviger mere eller mindre fra de etablerede teologiske eller filosofiske

læresætninger eller udtaler dem på en personlig og tilegnet måde. Som

sproghistoriker og germansk filolog Astrid Stedje udtrykker det:

”Mystikerne søgte i deres prædikener og skrifter sprogligt at fremstille den

religiøse oplevelse og deres umiddelbare gudserfaringer.”1

Det er denne betydning ikke kun i sprogudviklingen, men i det tan-

keindhold, sproget udtrykker, det er værd at lægge mærke til, og som

interesserer os her. For hvorfor kommer sprogets fornyelse, herunder

opfindsomhed, originalitet i orddannelse, begrebsudvikling, sproglig kyn-

dighed og kompetence i det hele taget, netop fra mystikerne? Det gør det,

fordi mystikerne søger at udtrykke sig personligt og ikke kollektivt, hver-

ken efter højeste eller laveste fællesnævner, og fordi mystikerne, modsat

den vist nok gængse opfattelse, som regel forsøger at meddele sig til andre,

henvende sig til fællesskabet og derved blive en del af det eller i det mind-

ste blive i stand til at påvirke det, komme i relation. Mystikerne har noget

på hjertet, hvor provokerende og ubegribeligt det end kan forekomme

den fornuftige tanke eller tage sig ud for den lærde i en prestigefyldt eller
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myndig position. Mystikerne tager ikke hensyn til det vedtagne, det

bekvemmelige eller blot til de fælles, accepterede opfattelser.

Denne placering i periferien har altid givet mystikerne en særlig udsat

position: På den ene side har mange set op til dem som formidlere af

ellers skjulte tanker og ment, at mystikerne havde en særlig forbindelse til

overvældende magter, og på den anden side har lige så mange set skævt til

dem af frygt for, at den personligt farvede oplevelse eller den personlige

tolkning kunne kollidere med det vedtagne og dermed true de etablerede

autoriteter. Eckehart, for eksempel, blev officielt anklaget for at tale om

svære emner til folk, der ikke havde mulighed for at forstå hans tale, som

det hedder i den officielle ordlyd. Men det ændrer ikke ved, at mystikerne

generelt er blevet opfattet som værende tæt ved det underfulde, ved reli-

gion og religiøsitet, og som værende modtagelige og receptive for tolkning

af indre og ydre tegn og begivenheder.

På tilsvarende måde har moderne forskning i mystik haft svært ved at

slå igennem i de etablerede fagdiscipliner, skønt den trives som random-

råde inden for de fleste; det gælder traditionelt filosofi, religion og teolo-

gi, litteratur og kunst, men også humanistisk psykologi, sociologi og mere

naturvidenskabelige fag såsom kognitions- og hjerneforskning samt den

seneste, fornyede åbning imod psyken og imod mentalitet i det hele taget.

Alle disse fag kommer før eller siden i berøring med de emner, som er det

centrale fokus i såkaldte mystiske traditioner – og derfor også i mystik-

forskning. I denne bog har vi forsøgt at samle den spredte forskning her-

hjemme og give den en fælles ramme uden at insistere på et fælles, ensar-

tet eller samlet udtryk. Princippet for udgivelsen er ikke en bestemt hold-

ning eller et særlig markant synspunkt – men det, at mystik er værd at

beskæftige sig med, og at det giver mening at anvende videnskabelige

metoder og tilgange til de vidensområder, der traditionelt betegnes som

religion, mystik og spiritualitet og lignende, løsere emnebetegnelser.

Fælles for redaktionens invitation var og er stadig, at vi ikke vil bortfor-

klare eller reducere, men med åbenhed og nysgerrighed forsøge at komme

mystikken nærmere og dermed – og ikke mindst – stimulere til yderlige

forskning i emnet også herhjemme. Forholdet er nemlig det, at forskning

i mystik og spiritualitet siden årtusindskiftet er stigende i flere europæiske

lande med omfangsrige og sagligt ambitiøse publikationer – og det gæl-

der jo som bekendt som en almen politisk ambition for universiteterne, at

forskningen her i landet skal kunne måle sig med den internationale. Det

glædelige og det bemærkelsesværdige de senere år er den store interesse
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blandt studerende – både ved seminarerne og på universiteterne. Bogen er

på en måde mest til dem!

Som det er blevet udbredt i den akademiske forskning også herhjem-

me, er engelsk dominerende som fagsprog, og det betyder tilsvarende, at

den engelsk-amerikanske forskningstradition bliver toneangivende –

hvilket også er mærkbart i denne antologi. Undervejs i antologien er der

præsentation og anvendelse heraf, og man bliver orienteret om den nyere

forskning og de problemer, den er optaget af. Derfor vil vi her indled-

ningsvist pege på, at der er særlige grunde til også at holde øje med

Tyskland og hele det tysksprogede område. Blandt de senere års betydeli-

ge antologier internationalt kan fremhæves Peter Koslowskis Gnosis und

Mystik in der Geschichte der Philosophie (Artemis Verlag, Zürich og

München, 1988), der med 20 substantielle nedslag rummer hele filosofi-

ens historie, som vi traditionelt opfatter den, og Peter Dinzelbachers

Mystik und Natur. Zur Geschichte ihres Verhältnisses vom Altertum bis zu

Gegenwart (Walter de Gruyter, Berlin og New York, 2009), der er første

bind i en ny satsning inden for den akut aktuelle relation mellem natur og

mystik. I grænselandet mod litteratur har Alois M. Haas’ monumentale

Mystik im Kontext (Wilhelm Fink Verlag, München, 2004) en særlig status

for sin kompleksitet og sit omfang, og det samme gælder veteranen i tysk

mystik- og sprogforskning Kurt Ruh. Hans firebindsværk er fuldendt her

efter årtusindskiftet og er en permanent reference fremover: Geschichte

der abendländische Mystik I-1V (C.H. Beck, München, 1994-2002). Hvad

specifikt filosofien angår, er Otto Langers Christliche Mystik im Mittelalter

(Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2004) bredere, end titlen

antyder, og bringer en videnskabsteoretisk indledning af almen interesse.

Men videst i omfang og betydning er uden tvivl Mariano Delgrado og

Gotthard Fuchs’ Die Kirchenkritik der Mystiker. Prophetie und

Gotteserfahrung i tre bind fra Studien zur christliches Religions- und

Kulturgeschichte (Academic Press, Fribourg, 2002-2005). Her kommer

mystikerne for alvor ud af deres isolation og ind i kulturhistorien og bely-

ses fra det særtræk, at mystikerne oftest er religionskritikere – længe før

det begreb blev opfundet og anvendt i forbindelse med oplysningstiden.

Her er sat en ny standard og åbnet et perspektiv for mange års forskning

fremover.
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Nyere mystikforskning i Danmark
I 1990 udkom antologien Mystik – den indre vej? En religionshistorisk

udfordring, som er redigeret af Per Bilde og Armin W. Geertz. Antologien

udsprang af en forelæsningsrække om mystik set som en religionshisto-

risk udfordring, som blev afholdt ved Aarhus Universitet i 1988.

Bidragene til Mystik – den indre vej? er religionsvidenskabelige, og antolo-

giens intention er bl.a. at sætte fokus på specielt problematikken ved defi-

nitionen og afgrænsningen af begrebet mystik. Antologien lægger sig her-

ved i forlængelse af antologien Mysticism and Philosophical Analysis fra

1978 (redigeret af Steven T. Katz), og i flere af den danske antologis bidrag

pointeres det, hvorledes store dele af den hidtidige mystikforskningsmåde

har været præget af religiøse eller metafysiske overbevisninger, romanti-

ske forestillinger og manglende historisk-kritisk stringens. Armin W.

Geertz konkluderer derfor i sin introduktion til antologien,

at et pluralistisk, sammenlignende studium af mystik er påtrængende

nødvendigt med henblik på: 1) de metoder, man anvender i studiet af de

foreliggende data, 2) det antal religiøse traditioner, man tager op, 3) det

antal aspekter og/eller karaktertræk, man inddrager, 4) den variation af

filosofiske perspektiver og argumenter, man anvender og 5) den redegø-

relse, man leverer for selve den mystiske erfarings natur.2

Hvad angår problematikken ved definitionen af begrebet mystik, præsen-

terer antologiens bidragydere forskellige bud på, hvordan vi kan indkred-

se fænomenet. Antologien Mystik – den indre vej? tilbyder altså forskellige

mere eller mindre tentative definitioner af begrebet mystik, som kan bru-

ges i et videre identifikationsarbejde, og antologiens opfordring til, at

mystikforskningen på flere områder må starte forfra med studiet af kilder

og kontekst, gav antologien en væsentlig status i den daværende danske

mystikforskning. Antologien inddrager imidlertid ikke alle de fagtraditio-

ner, der beskæftiger sig med mystikken (hvilket dog heller ikke har været

intentionen), og de kritiske perspektiver, der præsenteres i Mystik – den

indre vej?, kan debatteres.3

Siden udgivelsen af Mystik – den indre vej? i 1990 har der været for-

holdsvis stille på mystikforskningsfronten herhjemme – i hvert fald på

overfladen. En række forfattere har beskæftiget sig med emnet, men man

har skullet finde deres bidrag i enkeltstående bogudgivelser eller spredt

rundt i tidsskrifter fra forskellige fagtraditioner. Af enkeltstående udgivel-
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ser kan nævnes følgende værker: Lene Sjørups bog Enhed med Altet. Om

kvinders religiøse erfaringer fra 1992, som bl.a. analyserer religiøse og

mystiske oplevelser fra hovedsageligt kvinder og diskuterer brugbarheden

og værdien af den maskuline, videnskabeligt prægede kritiske mystik-

forskning (f.eks. Katz); Aksel Haanings bog Den kristne mystik – fra mid-

delalderens verden fra 1999 (ny revideret udgave 2011), der som noget nyt

belyser forbindelsen mellem den traditionelle kristne mystik og naturfilo-

sofien, herunder den latinske alkymi; Karsten Lomholts introduktion til

islamisk mystik, Elskere og asketer, fra 1994, som med udgangspunkt i

sufiernes egen oplevelse og forståelse af den mystiske strømning inden for

islam bl.a. præsenterer sufismens grundbegreber, livssyn, teologiske pro-

blemstillinger, institutioner og ritualer; Nanna Liv Elkjær Olsens studie i

den antikke filosof Plotins mystik, Det uudsigelige, fra 2008, som analyse-

rer de apofatisk-mystiske sproglige strategier, Plotin benytter sig af i sine

tekster for at hjælpe læseren af disse tekster til et mystisk gennembrud; og

Alex Riels bog Mystik og Videnskab. En filosofisk rejse mod nye verdensbil-

leder fra 2009, som argumenterer for, at videnskabernes og mystikernes

indsigter og verdensbilleder bør integreres, hvis vi ønsker at nå til en

dybere forståelse af virkelighedens væsen.

Derudover har mystikken været belyst i en række videnskabelige artik-

ler ud fra hovedsageligt psykologiske og religionsvidenskabelige perspek-

tiver. Det psykologiske perspektiv anlægges f.eks. i Henrik Høegh-

Olesens4 og Ole Vedfelts5 artikler i tidsskriftet Psyke & Logos omhandlen-

de såkaldt mystiske oplevelser samt i Karsten B. Skippers6 og Christian W.

Dalgas’7 artikler i samme tidsskrift omhandlende mulighederne for dyb

spirituel udvikling i voksenlivet. Og mystikken belyses ud fra et religions-

videnskabeligt perspektiv i f.eks. Mikael Rothsteins8 artikel i Religions-

videnskabeligt Tidsskrift omhandlende de mystiske og rituelle elementer i

Transcendental Meditation, Christian Aallings9 artikel i tidsskriftet Chaos

omhandlende definitionsproblemet i forbindelse med mystiske tekster,

Lotte B. Whitehorns10 artikel i Chaos omhandlende forholdet mellem

gammel ægyptisk religion og den hermetiske mystik samt Torben

Hammersholts11 artikel i Religionsvidenskabeligt Tidsskrift omhandlende

kognitionsvidenskabelige synsvinkler på den mystiske erfaring.12

Den danske mystikforskning har siden 1990 hovedsageligt beskæftiget

sig med på den ene side historiske oversigter over mystiske traditioner og

på den anden side (kritiske) syn på, hvordan vi skal – eller overhovedet

kan – nærme os de mystiske oplevelser og erfaringer. Mht. spørgsmålet
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om, hvad der sker ”i” mystikeren under den såkaldt mystiske oplevelse,

har der de seneste år – i international mystikforskning såvel som herhjem-

me – været fokuseret på, hvad hjerneforskningen kan fortælle os om

ændrede bevidsthedstilstande (herunder religiøse og mystiske oplevelser).

I udlandet har man i adskillige år foretaget hjernescanninger af personer

under f.eks. bøn og meditation, og sådanne undersøgelser har også set

dagens lys herhjemme.13

Antologiens struktur
Mystikken er hverken et dødt eller ufrugtbart forskningsområde, og bidra-

gene her i Mystik – i filosofi, religion og litteratur viser, hvordan mystikken

udgør et emne, der fortjener en seriøs og videnskabelig opmærksomhed.

Igennem antologien diskuteres det indgående, hvor og hvordan man kan

sætte ind og skabe overblik i forskningsfeltet.

Mystikken bliver således belyst fra både historisk, religionsvidenskabe-

lig, filosofisk, litterær, psykologisk, kognitionsvidenskabelig og antropolo-

gisk side, og som det vil fremgå af de mange forskellige bidrag, er mystik

et emne for studie med utallige facetter. Antologien søger at præsentere en

dybere forståelse af dette komplekse emne, end tidligere publikationer

herhjemme har forsøgt, idet antologien inddrager alle de ovenfor nævnte

fag og perspektiver. Mystik – i filosofi, religion og litteratur foregiver dog

ikke at være udtømmende mht. de vinkler, der anlægges på mystikken,

men den skal ses som en opfordring til at gå til mystikken på en så varie-

ret, tværfaglig og åbensindet måde som muligt.

Antologien er struktureret i fire dele, som hver især omhandler vigti-

ge emner og områder i mystikforskningen: Første del: Mystiske traditio-

ner, Anden del: Stil, struktur og funktion i det mystiske sprog, Tredje del:

Problemstillinger i mystikforskningen og Fjerde del: Mystikkens praktiske

rolle i dag. Nedenfor følger en kort gennemgang af emnerne og de enkel-

te kapitler i antologiens fire dele. Indledningsvis skal det også nævnes, at

alle citater fra fremmedsprogede publikationer er oversat til dansk, og

medmindre andet er angivet, er citaterne i de enkelte kapitler oversat af

forfatterne selv.

Del 1: Mystiske traditioner
Antologiens første del omfatter en række bidrag, som fokuserer på enkel-

te religiøse traditioner eller bevægelser og diskuterer, hvorvidt disse med

rette kan karakteriseres som mystik. Disse bidrag er vigtige i mystikforsk-
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ningsøjemed, idet der på dansk ikke foreligger tilstrækkelig med litteratur

om mindre fremtrædende eller esoteriske mystiske traditioner og deres

relation til større etablerede traditioner. I første del behandles traditioner-

ne sufisme, kabbalah, daoisme og gnosticisme – gamle traditioner, som

har vundet popularitet i nutiden, og som, måske netop af denne grund,

udgør vigtige emner for analyse mht. traditionernes centrale begreber,

forestillinger, kosmologier m.m.

Safet Bektovic indleder antologiens første del med artiklen ”Sufisme

som islamisk mystik”. Han placerer sufismen i en historisk kontekst, dis-

kuterer selve begrebet sufisme og præsenterer religionsfilosofiske overve-

jelser om sufismens lære, herunder synet på sufi-mystikerens forhold til

Allah og tankerne om muligheden for gudserfaring. Bektovic fokuserer i

sin artikel endvidere på sufismens rolle i forhold til moderne islam og

illustrerer den store uenighed, der hersker omkring spørgsmålet om,

hvorvidt sufisme er forenelig med de centrale forestillinger og dogmer i

islam.

Sara Møldrup Thejls giver i sit bidrag, ”Kabbalah: en esoterisk tradi-

tion i europæisk religionshistorie”, en beskrivelse af den jødiske mystiske

tradition kabbalahs receptionshistorie i en vestlig esoterisk kontekst og

diskuterer begrebet kabbalah. Hun argumenterer for, at kabbalah på ikke-

essentialistisk vis benyttes som 1) et begreb, der refererer til den histori-

ske gruppe af tekster og praksis, som bruger termen kabbalah om trans-

missionen af jødisk esoterisk visdom, og 2) en typologisk definition, der

alene omhandler denne transmission.

Klaus Bo Nielsen præsenterer i sit bidrag, ”Kosmologi og mystik i dao-

ismen”, daoismens fundamentale idéer og praksis og diskuterer, hvorvidt

det er forsvarligt at karakterisere daoismen som en mystisk tradition. Han

argumenterer for, at de daoistiske selvkultiveringsteknikker kan betragtes

som mystik, idet den praktiserende inden for daoismen stræber efter at

være i overensstemmelse med det absolutte (i daoismen: dao), hvilket ofte

ses som et træk, der karakteriserer andre mystiske traditioner. Daoismen

og dens relation til begrebet mystik er et hidtil forholdsvis overset emne i

mystikforskningen, og Nielsens bidrag baner altså vejen for en fordybelse

i dette emne i mystikforskningen herhjemme.

Jørgen Podemann Sørensen afrunder antologiens første del med

artiklen ”Gnosis og mystik”, hvori han argumenterer for, at det er vigtigt

at holde sig den praktiske brug og værdi af gnostiske tekster for øje, når

man studerer disse tekster: De gnostiske tekster var både ramme om og
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redskaber for en særlig religiøs praksis, der skulle lede til et åndeligt gen-

nembrud – gnosis – og teksterne bør derfor ikke kun betragtes som dog-

matisk litteratur, men også som mystisk litteratur. Podemann Sørensens

bidrag berører emnet, at mystiske tekster kan have bestemte funktioner,

hvilket knytter bidraget sammen med bl.a. Nanna Liv Elkjær Olsens

bidrag i anden del og danner en naturlig overgang til temaet i antologi-

ens anden del.

Del 2: Stil, struktur og funktion i det mystiske sprog
Antologiens anden del præsenterer bidrag, der analyserer mystiske tek-

sters funktion og rolle, eller som beskæftiger sig med de specielle og sær-

egne stiltræk, vi finder hos udvalgte mystikere og deres tekster.

Mystiske tekster består nemlig ikke kun af beskrivelser af mystiske

oplevelser og erfaringer; en stor mængde af de mystiske tekster har f.eks.

først og fremmest funktion af at skulle fungere som katalysator for spiri-

tuel udvikling hos mystikeren, dvs. de har en evokativ (stemningsvækken-

de) snarere end en rent deskriptiv funktion. Dette forhold udgør et

væsentligt emne for mystikforskningen, og det bliver behandlet udførligt

i denne del af antologien.

Ud over at de mystiske tekster kan tjene forskellige formål, finder man

i teksterne fra mystikere fra forskellige kontekster og tidsperioder også

forskellige stiltræk, strukturer og særlige kendetegn, som det er mystik-

forskningens opgave at udrede og kategorisere. Bidragene i anden del illu-

strerer og behandler således et udsnit af de mange facetter, det mystiske

sprog udgøres af, og hvor vi i antologiens første del får præsenteret de vig-

tigste begreber og strukturer i fire markante traditioner, ligger fokus i

anden del på, hvordan enkelte personligheder eller grupper af personer

har beskæftiget sig med og videreformidlet mystikkens væsen.

Nanna Liv Elkjær Olsen argumenterer i sit bidrag, ”Derridas dekon-

struktion og Plotins det Ene”, for, at man finder visse ligheder mellem

Jacques Derridas dekonstruktion og såkaldt apofatisk teologi (dvs. en teo-

logi, der forsøger at beskrive det guddommelige gennem negationer, da

det guddommelige antages at være uudsigeligt). Elkjær Olsen inddrager

eksempler fra den antikke filosof Plotins mystiske skrifter og viser, hvor-

ledes apofatisk teologi fungerer som en diskurs, der hele tiden dekon-

struerer eller ”ophæver” sig selv. Hun opfordrer derfor til, at man i læsnin-

gen af apofatisk-mystiske tekster søger at forstå disse teksters egen ”selv-

opløsning” – i stedet for at forsøge at dekonstruere teksternes indhold –
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eftersom den selvopløsende struktur skaber teksternes funktion som kata-

lysator for mystiske erkendelser. Sammenstillingen af apofatisk-mystisk

diskurs og dekonstruktion er et nyt og interessant tiltag i mystikforsknin-

gen herhjemme, og Elkjær Olsen trækker her tråde til udenlandsk forsk-

ning i apofatisk teologi.14

Britt Istoft fokuserer i sit bidrag, ”Mystik, visioner og køn i europæisk

middelalder”, på spørgsmålet om, hvorvidt kvindelige mystikere i middel-

alderen kan siges at repræsentere en specifik form for mystik af særlig

emotionel karakter. Hun argumenterer for, at selvom kvindelige mystike-

re i middelalderen adskiller sig lige så meget fra hinanden, som de adskil-

ler sig fra de mandlige mystikere, centrerer den kvindelige mystik sig ofte

omkring visioner, og det er karakteristisk, at kvindelige mystikere ikke ser

det samme modsætningsforhold mellem størrelserne krop og sjæl, som

mandlige mystikere i middelalderen taler om. Istofts bidrag klarlægger

endvidere, hvordan kvindelige mystikere i middelalderen ofte overskrider

den traditionelle teologi, samt hvilken rolle dette forhold spiller for de

kvindelige mystikeres selvforståelse og forhold til de kirkelige autoriteter.

Aksel Haaning udlægger i sit bidrag, ”Thomas Aquinas: to tekster om

visdom (sapientia Dei)”, det visdomsbegreb, man finder i den middelal-

derlige, latinske tradition og mere specifikt hos den skolastiske filosof

Thomas Aquinas. Haaning påviser dette visdomsbegrebs betydningsmu-

ligheder, samt hvilket forhold der består mellem visdomsbegrebet og

moderne begreber om mystik. Haaning fremdrager endvidere den mysti-

ske tekst Aurora Consurgens, som muligvis kan være den sidste tekst fra

Thomas Aquinas og viser, hvordan dette skrift under alle omstændighe-

der kaster et nyt lys over den store helgens forhold til mystikken.

Haanings bidrag komplementerer således Britt Istofts bidrag, idet middel-

aldermystikkens henholdsvis maskuline og feminine arbejde med

Visdommen behandles.

Gísli Magnússon belyser i ”Neomystik i litteraturen” indvirkningen i

litteraturen af en moderne mystik, en såkaldt mystica nova, som er karak-

teriseret ved et fokus på metafysiske, naturmedierede oplevelser. Han

viser – set gennem den østrigske poet Rainer Maria Rilkes reception af

den danske mystiske forfatter J. Anker Larsens roman De vises Sten fra

1923 – hvorledes den neomystiske oplevelse nedfældes i et litterært værk,

og hvilken betydning denne transformation har for det litterære værk. I

forlængelse heraf argumenterer Magnússon for, at eventuelle kritikere af

den neomystiske litteratur erhverver sig en forståelse for den neomystiske
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diskurs, inden de indleder et angreb på denne litteraturs tilsyneladende

ontologiske og metafysiske implikationer.

Del 3: Problemstillinger i mystikforskningen
Antologiens tredje del består af bidrag, der fra forskellige vinkler går kri-

tisk til værks og behandler problemstillinger i forbindelse med studiet af

mystik og mystiske oplevelser. Bidragene i denne del viderefører intentio-

nen og arbejdet, der blev fremlagt i Mystik – den indre vej?, og revaluerer

dele af den hidtidige mystikforskning. Derudover argumenteres der i

denne del for, hvilke rammer mystikforskningen bør holde sig indenfor,

hvis vi skal have at gøre med en frugtbar videnskab. Eftersom en stor del

af forskningen i mystik stadig er indhyllet i de problemer, som Armin W.

Geertz udpegede i Mystik – den indre vej?, tjener bidragene i tredje del et

vigtigt og stadig nødvendigt afklarings- og oprydningsformål.

Torben Hammersholt indleder tredje del med artiklen ”Et kritisk reli-

gionsvidenskabeligt perspektiv på mystikkens forskningshistorie”. Med

udgangspunkt i spørgsmålet om, hvorvidt der eksisterer universelle

(tværkulturelle) mystiske oplevelser, foretager Hammersholt en kritisk

analyse af de forskellige positioner, som en række af de største skikkelser

i mystikkens forskningshistorie har forfægtet. Han påviser problematiske

metodiske elementer ved de forskellige positioner og argumenterer for en

større klarhed i det videnskabelige arbejde med mystikken, således at de

positioner, der fremsættes, mere har karakter af teori end af religiøs empi-

ri. Hammersholt udstikker endvidere, hvordan en inddragelse af kogni-

tionsvidenskaben kan bringe mystikforskningen videre ved at kaste lys

over en bestemt form for såkaldt mystisk oplevelse, som består i en vågen,

men ikke-bevidst tilstand hos mystikeren, og som retrospektivt fortolkes

religiøst.

Martijn van Beek og Andreas Roepstorff bidrager i anden del med

artiklen ”Spirituel neurovidenskab og neurospiritualitet: metodologiske

overvejelser”, hvori de fokuserer på det samspil mellem religion, spiritua-

litet og neurovidenskab, der har fundet sted de seneste år. De identificerer

en bevægelse fra en tredjepersons ”spirituel neurovidenskab” til en første-

persons ”neurospiritualitet” og giver deres vurdering af, hvilken betyd-

ning den nye neurospiritualitet kan have for forståelsen af mystiske tradi-

tioner. Anvendelsen af neurovidenskab i mystikforskningen er et aktuelt

emne, og van Beek og Roepstorffs bidrag retter således et vigtigt fokus

mod nogle af problemstillingerne i dette emne og de muligheder, som
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samarbejdet mellem neurovidenskabsfolk og religiøst praktiserende luk-

ker op for.

Armin W. Geertz fortsætter i bidraget ”Den mystiske mystik – neuro-

biologisk, socialpsykologisk og kulturanalytisk set” sit arbejde fra Mystik

– den indre vej? og præsenterer dele af den nyere kognitionsforskning.

Han argumenterer for, at vi mennesker i kraft af vores neurobiologi ikke

er i stand til at opnå en direkte kontakt til hverken det naturlige (den

naturlige virkelighed) eller det eventuelle overnaturlige, og at man derfor

bør være varsom med at konkludere for meget ud fra mystikernes beret-

ninger. Hvor fokus hos van Beek og Roepstorff ligger på, hvorledes neu-

rovidenskaben på eksperimentel vis kan bruges til at undersøge bl.a. den

mystiske praksis, bruger Geertz altså neurovidenskabens resultater til at

påpege begrænsningerne ved den menneskelige erkendelse i relation til

såkaldt mystiske erfaringer. Begge synsvinkler på neurovidenskabens rolle

i mystikforskningen er vigtige, og de illustrerer givtigheden af dette for-

holdsvis nye, men hastigt voksende område i mystikforskningen.

Magnus Riisager fokuserer i sit bidrag, ”Mystiske enhedsoplevelser”, på

den danske mystiker Jes Bertelsens beskrivelser af sine mystiske enheds-

oplevelser og undersøger, hvorvidt disse oplevelser kan siges at bestå i

pålidelige indsigter i virkelighedens ontologi. Som den tidligere kritiske

forskning i mystiske oplevelser har vist, er der meget lidt, der taler for, at

sådanne oplevelser kan fortælle os noget om metafysiske størrelser.

Riisager udforsker dog muligheden for et fænomenologisk forsvar for

indsigtsværdien af Bertelsens oplevelser, der baserer sig på en analyse af

den måde, hvorpå Bertelsen modtager disse oplevelser. Riisager tager

udgangspunkt i filosoffen Anthony J. Steinbocks fænomenologiske analy-

ser og inddrager herved den kontinentale forskning, der ikke har været

særlig synlig i mystikforskningen herhjemme.

Bidragene i tredje del beskæftiger sig således bl.a. med spørgsmålet om

mystiske erfaringers værdi som indsigter i ”virkelighedens natur”. Uden

hensyn til eller tro på eventuelle metafysiske implikationer af de mystiske

oplevelser og erfaringer kan disse oplevelser og erfaringer imidlertid også

spille en symbolsk og inspirerende rolle i menneskers livsførelse i det sen-

moderne samfund. Dette er temaet for antologiens fjerde og sidste del.

Del 4: Mystikkens praktiske rolle i dag
Hvad angår det praktiske arbejde med spirituel udvikling og religiøse

oplevelser, er det ikke noget, der kun hører fortiden til. På verdensplan er
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talrige mennesker involveret i spirituelle og mystiske traditioner og prak-

sis, og herhjemme arbejdes der også flere steder intensivt med spirituel

udvikling set i sammenhæng med tidligere tiders mystikeres projekter.

Den nutidige mystiske praksis er temaet for antologiens fjerde del. I to

bidrag vises det, hvordan arbejdet med mystikken og religiøse oplevelser

træder frem i dagens Danmark. De to bidrag giver lærerige indblik i

mystikkens indflydelse på mennesket i det senmoderne Danmark – et vig-

tigt område, som tidligere mystikforskning herhjemme ikke har tildelt

nok opmærksomhed.

Martijn van Beeks bidrag ”Dzogchen på dansk” beskriver, hvordan der

på Vækstcenteret i Nørre Snede arbejdes med at etablere et grundlag for

praksis ind i det tibetanske filosofiske meditationssystem dzogchen, ”den

store fuldkommenhed”. Bidraget er bygget op omkring interviews med

Vækstcenterets leder, Jes Bertelsen, og i bidraget diskuteres det, hvilke

udfordringer arbejdet med at introducere en autentisk spirituel praksis i

et moderne samfund møder, samt hvilke muligheder det lukker op for.

Centrale problemstillinger, der behandles i bidraget, omhandler bl.a. fri-

sættelsen af spirituelle redskaber fra deres oprindelige tibetanske indlej-

ring samt forankringen af en fremmedartet spirituel praksis i det danske

samfund, som er dybt forbundet med en kristen tradition.

Ole Vedfelt afrunder antologiens fjerde del med bidraget ”Spontane

spirituelle barndomsoplevelser og omgivelsernes indflydelse på dem”, i

hvilket han bl.a. gennem casemateriale illustrerer, hvilken rolle spirituelle

oplevelser i barndommen spiller for personerne, der har haft dem, og

hvordan man kan arbejde med disse tidlige oplevelsers indflydelse i en

psykoterapeutisk sammenhæng. Vedfelt viser, hvordan det for personerne

har haft stor betydning, hvorvidt deres omgivelser har udvist forståelse

over for fremkomsten af de spirituelle oplevelser, og han beskriver den

værdi, der ligger i at arbejde terapeutisk med oplevelserne og få kontakt

til de ressourcer, oplevelserne peger i retning mod.
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Noter

1 Stedje 2007, s. 128-129.

2 Geertz 1990, s. 11.

3 Se f.eks. Pedersen 1991a; og Pedersen 1991b.

4 Høegh-Olesen 1995.

5 Vedfelt 2007.

6 Skipper 2005.

7 Dalgas 2005.

8 Rothstein 1991.

9 Aalling 1999.

10 Whitehorn 2005.

11 Hammersholt 2007.

12 Af publikationer af mere formidlende eller refererende art kan nævnes f.eks. Kjærulff 1992;

og Schleicher 2003.

13 F.eks. Vestergaard-Poulsen et al. 2009; og Schjødt et al. 2009. For en introduktion af problem-

stillingerne i forbindelse med anvendelsen af neurovidenskaben i religionsvidenskabeligt

øjemed, se Schjødt 2007.

14 F.eks. Sells 1994.
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