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Dér i sjælenes forunderlige minegange 
findes det stille sølvmalm 
som årer løber det gennem mørket.  
Mellem træets rødderne springer det blod   
som føres op til menneskene.  
Det ser ud som tungt og svært porfyr i mørket. 
Ellers er intet rødt. 
 
Fra digtet ”Orfeus, Euridike, Hermes” 
af Rainer Maria Rilke, 1904 
(Oversat af Flemming Andersen) 
 
 
Note om porfyr:  
Porfyr består af en finkornet, tæt, glasagtig rød grundmasse i urfjeldet, hvori der spredt findes 
store krystaller af kvarts eller feltspat. Krystallerne dannes i den endnu glødende masse, der derpå 

størkner hurtigt. 
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Prolog 
Disse essays er et forsøg på at forstå den postmoderne japanske mentalitets dybder. Jeg tror 
nemlig ikke, at man kan forstå japanerne og den japanske kultur, med mindre man trænger ned 
under de slør, som japanerne er tilbøjelige til at pakke alt ind i. Indpakning er en mani i Japan. 
Ingen ting eller gaver får lov at fremtræde i deres nøgterne nøgenhed. Alt indhyldes i noget, så det 
tager sig ud som noget andet. Selv den smukkeste gave pakkes ind i en fornem æske eller et fint 
klæde. Derfor er det ikke underligt, at også det japanske folks mentalitet er pakket ind og må 
pakkes ud, hvis man vil se og sanse essensen.  
Den er både gavmild og tilbagetrukket, mentaliteten. Den er ydmyg og patetisk, omsorgsfuld og 
brutal, individualistisk og kollektiv og - ikke mindst - enkel og uudgrundelig. Men på trods af det, er 
den hyldet ind i et uigennemskueligt slør. Intet er, hvad det giver sig ud for. Alt er pakket ind så 
delikat, at man ikke får den fjerneste ide om, hvad der er inden i.  
     Mine erfaringer med Japan og japanere er begrænsede og stammer primært fra læsning og 
samtaler med japanere, der har levet i Danmark og fra vesterlændinge, som har opholdt sig 
gennem længere tid i Japan, og hertil kommer mine egne – indrømmet - begrænsede erfaringer 
fra min rejse til  Japan i foråret 2012. 
      Tilsammen har disse indtryk, oplevelser og erfaringer medført, at jeg er blevet dybt grebet af 
landets kultur og folkets mentalitet, selvom jeg forstår den mindre og mindre, jo tættere på jeg er 
kommet.  
      Det går jo ikke. Jeg er trænet til, at hvis man ikke kan gennemskue tingenes 
fremtrædelsesformer, så hviler ens beundring på en falsk ideologi. Ikke desto mindre har jeg aldrig 
mødt et land eller et folk, som på godt og ondt har fascineret mig mere.  
     Jeg har været en del steder her på kloden, men Japan ligner ikke noget andet, hverken hvad 
angår natur, kultur eller mentalitet. Jeg er blevet så fascineret af Japan og japanerne, at jeg vover 
min spirende visdommens tredje øje med den påstand, at mødet med Japan og japanerne for altid 
har forandret min sansning og tænkning.  
      Alene det forhold, at jeg har følt mig foranlediget til at skrive om noget så metafysisk som 
jagten på forhistoriens japanske dragers blod, er et skift i min tilgang til verden.  
Jeg er en gammel historisk materialist, så det har altid været et samfunds materielle basis, som har 
interesseret mig. Men i Japan er den kulturelle overbygning (både den traditionelle og den 
postmoderne) så beåndet og bæredygtig, at den får et selvstændigt liv, som trænger den 
materielle basis i baggrunden.  
      Mine studier og min rejse til Japan har betydet, at jeg har måttet lære at forstå virkeligheden 
på en ny måde. Jeg har lært, at der er mere mellem himmel og jord end materie og økonomi. Det 
er ikke blot den japanske kulturkonstruktion, der  er beundringsværdig og forunderlig. Det  er nok 
så meget menneskene, deres adfærd og mentalitet, som har betaget mig. Deres mentalitet er, 
som kulturen, på en og samme tid enkel og uudgrundelig. Jeg tror, at jeg er begyndt at ane dens 
dybder, men jeg kan endnu ikke forstå den til bunds.  
     Det er denne dobbelthed, jeg nu forsøger at indfange. I mangel på et bedre begreb kalder jeg 
forsøget ”Drageblodet i den japanske undergrund”. Om det vil lykkes at bibringe andre ikke-
japanere en nyttig oplevelse, ved jeg naturligvis ikke. Men jeg vil gøre et ihærdigt forsøg. 
Drager optræder overalt i Japan. På billeder i japanske helligdomme, i private hjem, på offentlige 
bygninger, på restauranter eller måske som tatoveringer. 
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Drager har en meget vigtig mytologisk plads  
i japansk kultur. De ses, også i dag, overalt  
i  hverdagen blandt andet som her i form af en tatovering  
på ryggen af en ung kvinde.  

 
En dragetatovering er af mange forbundet med frihed, mod og visdom til kraft og styrke. Har man 
en sådan, kan man overvinde selv overnaturlige kræfter.  
     Det første tegn på japanske tatoveringer kan ses i femtusinde år gamle grave med ingraverede 
figurer. Også tekster fra det tredie århundrede efter Kristus taler om japanske mænd, der 
dekorerer deres ansigter og kroppe med tatoveringer.  
     I senere århundreder blev tatoveringerne igen udbredt i Japan, hovedsageligt på grund af den 
stærke kulturelle indflydelse fra Kina. I dag er tatoveringer blevet et tabu, som er forbeholdt 
udstødte og kriminelle som for eksempel medlemmer af  Yakuza banderne (om dem senere).  
      Den traditionelle japanske tatoveringskultur var et omfattende system af symboler, som blev 
brugt til at fortælle en historie. De specifikke billeder var beregnet til at vise sin bærers karakter. 
De japanske tatoveringer som i dag ses hos de helt unge har noget for enhver smag, uanset om du 
ønsker en drabelig drage, en delikat Cherry Blossom, en smuk koi fisk, der svømmer på tværs af 
din ryg eller indviklede scener med samurai-krigere låst i dødelig kamp. Ud over variation i design 
ligger der en særegen skønhed i de japanske tatoveringer.  
 
Her til sidst skal mine læsere kende til de to vigtigste litterære inspirationskilder, som jeg har 
trukket på i denne bog.  
      Det er den japanske digter og filosof Matsuo Bashos poetiske og zenbuddistiske 
rejsebeskrivelser fra  1600-tallet og Karl Shukers naturhistoriske bog fra 2006 om drager. 
      Bashos bog bærer titlen ”Den snævre vej til det dybe nord og andre rejseskitser”. Den kender 
jeg kun fra det, jeg tror, er en fremragende engelsk oversættelse af Nobuyuki Yuasa fra 1966. 
Matsuo Basho har betydet, at jeg mellem mine beskrivelser af sociale og kulturelle fænomener har 
indført nogle personlige betragtninger om ”den snævre vej til det forunderlige øst”, ganske vist 
uden sammenligning med hans geniale poetiske haikudigtes sanselighed. Mine betragtninger og 
små haikudigte er plumpe, men velmente – sagt uden falsk ydmyghed. Men de har været 
nødvendige for min snævre vej til til kontakten med Japan. 
Den anden inspirationskilde er den tyske biolog Dr. Karl Shukers ”Dragons – A Natural History” fra 
2006.  Shuker beskriver drager fra mange lande i verden.  
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Inspirationen fra Karl Shuker er noget mere vulgær og konkret, nemlig en interesse for drager som 
naturalhistoriske væsener og ikke blot som fantasifostre. Hans teori har gjort mig opmærksom på 
flertydigheden i verden. Jeg har således opdaget, at drageforskning er andet og mere end at 
afdække den folkelige fantasi, men også at forene sig med sin underbevidstheds arketypiske 
orientering mod de oprindelige modsætninger.  
    Karl Shuker siger, at drager er de mentalt underbevidste strømninger hos mange folkeslag 
heriblandt japanerne.  
     Jeg tror, at det er sådanne strømninger, som afslører den japanske folkesjæls kontrapunktiske 
dobbethed mellem angsten og drømmen om hjælp. Hvorom alting er, bruger jeg her i bogen 
dragerne som en metafor, der forener det entydige og det flertydige, det asketiske og det grådige, 
det høflige og det aggressive, det klare og det uklare og ikke mindst det sanselige og det åndelige.  
 
     De otte essays, som min pamflet rummer, vil søge at påvise det historiske drageblod i nutidens 
hypermoderne japanske mangfoldighed. I øvrigt er tallet ”8” et opretstående evighedstegn, som 
er en arketypisk beskrivelse af, at noget bestandigt vender tilbage til sit udgangspunkt. Det er 
sikkert ikke tilfældigt, at i legenden om Dragen fra Khosi er dragen af folkeviddet blevet forsynet 
med otte hoveder og otte haler, og det er bestemt ikke tilfældigt, at der skal  otte essays til for at 
nå rundt om de vigtigste mentale træk i Japan. 
Mit formål med disse essays er altså om muligt at finde ind bag det flertydige i jagten på det 
entydige, som jeg aner i alt det, der har med Japan og japanere at gøre.  
     Drager bliver ofte opfattet som  væsener eller metaforer, som er farlige, lede, grimme og 
ondskabsfulde, men ved nøjere eftersyn, som det Karl Shuker har foretaget i sin bog, viser drager 
sig også at være lykkebringende, ømme, hengivne og barmhjertige. Det er netop denne 
dobbelthed i Japans og japanernes samfund, kultur og mentalitet, jeg forsøger at forstå. Hermed 
ligner mit projekt Karl Shukers i hans dragebog.  
     Og derfor ligger det lige for at bringe læseren videre med et par korte citater fra mine nye 
idoler Matsuo Basho og Karl Shuker. 
 
Som jeg ældes  Alle de orientalske drager adskiller sig                          
Dette forår   fundamentalt fra de vestlige. 
Åh skyerne   Blandt de mest dramatiske  
Fuglene. er deres evne til at flyve.  
                                                                        Selv når de er vingeløse og antager forskellige former,  
                                                                       er deres intime relation til menneskene påfaldende. 
 
Matsuo Basho, 1676.  Karl Shuker, 2006. 
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1. Essay: Hvor stammer drageblodet i Japan fra? 

Ifølge den japanske mytologi blev Japans største drage, den ottehovede drage fra Koshi, dræbt af 
prins Susa-no-wo, Solgudinden Amaterasus bror. Det skete sådan:  

”En dag, da Susa-no-wo var på rejse i provinsen Izumo, mødte han en yderst yndig ung 
kvinde. Hun var i selskab med sine forældre. Prins Susa-no-wo bemærkede straks, at 
både forældrene og datteren var dybt fortvivlede, og da Susa-no-wo spurgte hvorfor, 
begyndte de alle at græde. Forældrene fortalte, at de var på vej for at aflevere deres 
ottende og sidste datter til Koshidragen. Hvert år i de foregående syv år havde de 
måttet gå den tunge vej til Koshi for at aflevere en af deres døtre til dragen. 
       Koshidragen var et enormt stort, stærkt og ildelugtende uvæsen. Når man ved, 
hvor meget en japaner afskyr dårlig lugt, er denne beskrivelse virkelig fyldt af afsky. 
Dens krop strakte sig ud over otte bjerge og otte dale. Dragen havde otte enorme haler 
og otte hoveder med øjne så røde som de japanske vinterkirsebær, og endelig havde 
den endnu et kendetegn, nemlig dens forfærdeligt  stinkende og betændte mave. Ingen 
dødelig kunne modstå denne drage og dens uhyre kræfter og krav, sagde forældrene. 
Men Susa-no-wo var andet og mere end en dødelig,  så han lovede forældrene, at hvis 
han fik deres datter Kush-inada-hime til ægte, ville han tilintetgøre deres reptile fjende.  
        Så snart Susa-no-wo havde fået forældrenes tilsagn om forlovelsen med Kush-
inada-hime, gik han i gang med at forberede sin kamp med dragen.  
        Først forvandlede han midlertidigt sin forlovede til en kam, som han kunne gemme 
i sit hår. Så bad han Kush-inda-himes forældre om at brygge en stor portion stærk sake, 
og da risvinen var klar, bad han dem om at hælde saken op i otte enorme fade.  
      Derefter byggede Susa-no-wo et højt palisadeværk med otte porte. Udenfor hver 
port placerede prinsen et af de otte fade med sake. Da denne konstruktion var færdig, 
bad Susa-no-wo sin forlovede og hendes forældre om at skjule sig og afvente dragens 
ankomst.  
      Som forventet fik sakens dejlige duft dragen til at stikke sine otte hoveder ud af hver 
af de otte porte for at slubre saken i sig. Begærligt fik den hurtigt gjort kål på den 
ottedobbelte sake. Det blev den så beruset af, at den straks faldt i søvn. Uden at spilde 
tiden sprang Susa-no-wo frem fra sit skjul, og med sit lange skarpe tohåndssværd 
huggede han hvert af de otte hoveder fra kroppen og fortsatte med at hugge hele 
dragen i småstykker. Det betød, at dragens blod blev blandet op i de mange floder, 
som løber fra Izumo-provinsen ud i alle retninger over Japans hovedø.     
       Sådan gik det til, at Susa-no-wo kunne ægte sin forlovede, og de begyndte et nyt liv 
i Izumo provinsen.  
       I tilgift til sin smukke kone fik prinsen også et nyt sværd, for inden i monsterets 
store, stinkende krop fandt han til sin overraskelse det mest vidunderlige tveæggede 
sværd, som i årene herefter blev forbillede for alle samuraiers sværd, og som alle 
japanske smedemestre forsøgte at gøre efter.  
(Min oversættelse fra Karl Shukers bog) 
 

Hvis man kunne finde på at udlægge det blodige drab på dragen og opslemningen af dens blod i 
Izumo-floderne som en metafor for det drageblod, der præger den japanske mentalitet, så er der 
ikke langt til at tro, at det er Koshidragens blod, som er årsagen til de mange modsætninger i det 
japanske samfund.  
 




