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Vores kultur fremstår idag i høj grad som en ateistisk kul-
tur. Tro og religion er blevet noget, mange slet ikke forhol-
der sig til eller føler sig fremmedgjort overfor. Troen har
ikke samme stærke placering i dagliglivet og arbejdslivet
som tidligere, den er ikke givet som noget levende og alle-
stedsnærværende. Bortset fra små særlige anledninger er
troen privatiseret. „For det europæiske menneske i dag er
Gud i vid udstrækning kun en realitet, for så vidt man har
brug for en syndebuk,“ skriver Elsebeth Kieler.105 I takt
med at oplysningstidens idealer vandt bredere genklang,
har kirkens rolle som skaber, opretholder og formidler af
kulturelle værdier været i aftagende - og dens indvirkning
foregår idag mere indirekte, mindre synligt. Ikke desto min-
dre er vores grundværdier omkring arbejde, etik, arbejds-
moral og social omgang med hinanden stadig i vore dages
sekulariserede samfund dybt rodfæstet i kristne grund-
værdier.106

Arbejdets betydning i tilværelsen må, ligesom vore fri-
heds-, ligheds- og retfærdighedsidealer, forstås i denne sam-
menhæng. Selv marxistiske og socialistiske forståelses-
universer, som i deres selvforståelse er a-religiøse eller
decideret antireligiøse, er tungt ladede med kristne værdier
- de falder ind under en kristen kulturs værdisystem. Sam-
fundsvisioner som disse søger at realisere Gudsrigets op-
højede tilstand på Jorden og fremmaner håbet om det jor-
diske Paradis, hvor alle yder efter evne og modtager efter
behov. Oplysningstidens menneske blev så fascineret af sin
rationelle fornuft og fatteevne og sin evne til at manipulere
omgivelserne, at det turde placere sin utopi på Jorden og
ikke behøvede nogen Gud til at forstå sin omverden.

Karl Marx (1818-83) skærpede denne frisættelse fra den
religiøse forankring, da han kategoriserede religionen som
opium for folket. „Den religiøse elendighed er på én gang
udtryk for den virkelige elendighed og protest mod den
virkelige elendighed. Religionen er den betrængte skab-
nings suk, en hjerteløs verdens hjertelag og åndløse tilstan-
des ånd. Den er folkets opium,“ skrev Marx i 1843.107 I den

forståelse af samfundet, hvis dynamik han opridsede i
store dialektiske processer, stod den kirkelige institution
på den forkerte side af barrikaderne, som en reaktionær
kraft i samfundet, som måtte bekæmpes for at historien
kunne gå sin (determinerede) gang.

Men denne dialektiske forståelse er langt hen ad vejen
en sekulariseret videnskabeliggørelse af den kristne dualis-
me. En samfundsforståelse og en samfundsvision som den
marxistiske kunne næppe være opstået i nogen anden kul-
turel kontekst end den centraleuropæisk kristne, ligesom
man næppe kunne forestille sig marxismen uden det vi-
denskabelige paradigme, som fik form med skikkelser som
Galilei (1564-1642), Descartes (1596-1650) og Newton
(1642-1727). Ikke bare overtog og konkretiserede marx-
ismen i sit værdisystem en lang række kristne værdier. De
marxistiske sandheder blev i den politiske virkelighed
doseret som religiøse læresætninger, og partiapparatet på-
tog sig rollen som det verdsliges kirke.108 Kampe mellem
stridende marxistiske fraktioner har været ført med en
inkvisitorisk ildhu, som havde mere fælles med religiøs
fanatisme end med tysk Vernunft. For mennesker, der hav-
de vendt religionen ryggen, blev marxismen som en reli-
gion. I marxistiske systemer, der aktivt bekæmpede et reli-
giøst liv, synes troen stærkere end dér, hvor man overlod
det til mennesket selv at hengive sig til materialismen. Li-
gesom kristendommen ikke blot vedrører åndelige anlig-
gender, men virker stærkt ind i det verdslige liv, synes også
videnssystemer, der mener at tage udgangspunkt i rationel
viden at have stærk tendens til at etablere sig som quasi-
religiøst trossystem. Det ville således også være menings-
fuldt at forstå den modernistiske arkitekturopfattelse som
en religion, påpeger arkitekturkritikeren Herbert Mus-
champ i sin messe over modernismen: „Jeg tror på frem-
skridtet, amen. Én fremtid, i fremskridt, udelelig.“109

Den form for radikalt spørgende nysgerrighed i tabui-
serede zoner, hvormed naturvidenskaben gennembrød
den kristne religions hidtidige forståelse af universet, kan

man også kun vanskeligt forestille sig vokse frem noget
andet sted i klodens mangfoldige kulturlandskab. Blandt
indianere? I det gamle Indien eller Kina? I Centralafrika?
Nej, det måtte ske i dén religiøse forestillingsverden, som
stærkest i sin gudsopfattelse har indbygget den diametrale
modsætning - sondringen mellem det lyse og det mørke,
det gode og det onde, Himmel og Helvede, Gud og Fanden
- og allerede i sin skabelsesmyte har indbygget menneskets
syndefald. Det naturvidenskabelige verdensbillede kunne
kun naturligt opstå i en stærkt dualistisk forestillingsverden
som den kristne kultursfæres. Hos os er det indlysende, at
hvis én forklaring er sand, så er alle andre forklaringer fal-
ske og fortjener i sandhedens navn at blive udryddet med
ethvert til rådighed stående middel. Sådan er det ikke i
Østen, eller sådan er det ikke nødvendigvis i Østen. Men i
den kristne kultursfære har vi dyrket modsætningen som
forståelsesmatrice. Vi lærer således i lige så høj grad om det
gode og det rigtige gennem det, som er ondt og forkert. Vi
definerer det, vi må gøre, gennem det, som er forbudt. Det
gode så at sige forudsætter sin modsætning. En ideologi
profilerer sig ved sine fjendebilleder. Cølibatet kan - alene
ved bevidstheden om det, man afholder sig fra - ophobe
voldsomme ladninger af seksuelle drifter. Forsagelsen be-
tinger det forsagede. Gennem den måde, vi søger det lyse,
nærer vi det mørkes eksistens. Således er kristendom og
materialisme - som Krist og Antikrist110 - dybt forbundne.

Dette dualistiske drama har under stadig uddybelse ud-
foldet sig i den vestlige verdens kultur- og åndsliv gennem
tiderne. Robert Hand har i den forbindelse sagt, at han ser
den kristne epokes store udfordring i integrationen og
syntesen af polariteten mellem Krist og Antikrist - symboli-
seret ved de to fisk i den kristne epokes stjernebillede,
fiskene.111 Han forbinder den lodret opadstræbende fisk
med transcendensen af det materielle, mens den vandrette
fisk symboliserer udfoldelsen indenfor det materielle. De
to fisk har hver en snor i munden, som er bundet sammen
med en knude. Den ene fisks retning og bevægelse vil så-
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ledes hele tiden blive forstyrret af og forstyrre den anden
fisk. I fiskenes tidsalder griber disse to universer således
hele tiden ind i hinanden og må uafvendeligt forholde sig
til hinanden.112 Marxismen bliver trossystem - kristendom-
men får yderst verdslige implikationer. Man kan mod slut-
ningen af dette årtusinde med stor rette opleve verden
som udspændt mellem den lodrette og den vandrette fisk,
mellem åndens og materiens rige.

Indtil for nylig lærte vi alle som børn vores Fadervor og
bad hver morgen og aften med foldede hænder: „Giv os i
dag vort daglige Brød.“113 Dette lille udsagn åbner for kri-
stendommens helliggørelse af arbejdet og forener den
føde, vi sætter på bordet, og de opgaver, der fylder vores
tilværelse, i ét og samme billede. Det opfordrer til en dag-
lig refleksion over det daglige brød som gave. „Jeg er Li-
vets Brød,“ siger Jesus i synagogen i Kapernaum.114 „Giv os
i dag vort daglige Brød“ er samtidig en kort bøn om at kun-
ne gøre vort arbejde i Jesu navn - brødet, Kristi legeme - en
bøn om at kunne modtage vort livsindhold, vor livsnæring,
gennem vore daglige arbejdsopgaver. Det arbejde, der fyl-
der os, opfylder os og løftes i den rette ånd, er løn i sig selv
- er det daglige brød. Med dette lille udsagn forpligtiger vi
os til at gøre arbejdet (såvel som livet i sin helhed) til det
daglige brød - for os selv og vor næste, for vore arbejds-
kolleger, over- og underordnede. Selvom det kristne Paradis
ligger efter jordelivet, er kristendommen på ingen måde
indifferent overfor livet. Tværtimod søger den gennem hver
enkelt at realisere „som i Himmelen saaledes også paa Jor-
den.“115 Villy Sørensen påpeger i et interview, at selvom
den kristne teologi som regel ser bort fra det, så talte Jesus
„om et gudsrige her på jorden og ikke et himmerige, som
skulle realiseres i himlen efter døden.“116

At gøre vort daglige brød til vores livsfylde er en stor og
uhåndgribelig udfordring for vores arbejdssituation. Som
den lodrette fisk overfor den vandrette fisk er dette ikke
befordret af det moderne arbejdsrum, der primært er defi-
neret i den vandrette fisk, men heller ikke forhindret. Som
Gandhi påpegede, er der nok til alles behov, men ikke nok
til alles begær - der er nok til alles livsfylde. Kunne vi nå
dertil, hvor arbejdet var løn i sig selv, ville fordelings-
spørgsmålet vise sig noget enklere at håndtere.

M.C. Escher (1898-1972): Rund begrænsning IV (Himmel og Helvede), træsnit (1960)
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suelle lyst som beviset på og straffen for arvesynden, skri-
ver Pagels. Den kristne kirke institutionaliserede det mono-
game ægteskab og en skyldfølelse omkring seksualiteten -
selv indenfor ægteskabet var den forbeholdt forplantnin-
gen.120 Augustin „fik mange af disse holdninger fra be-
retningen om Adam og Eva: at seksuel lyst er syndigt, at
børn fødes med arvesynden, og at Adams synd fordærvede
selve naturen.“121

Cølibatet som ideal vandt efterhånden stærkt fodfæste i
kristendommen - og ikke kun i klosterlivet, det synes også
at have vakt stærk genklang udenfor klostrenes mure. Det
vakte således voldsom kirkelig modstand, blandt andet fra
Augustin, da den romerske munk Jovinian, der selv levede
i cølibat, søgte at vise, at kristne, der levede i cølibat, ikke
ud fra skrifterne var mere hellige end andre. Jovinian blev
ekskommunikeret - forvist fra kirken for kætteri.122 „En-
hver, som ser på en gift kvinde for at efterstræbe hende,
han har allerede i sit hjerte brudt hendes ægteskab,“123 sag-
de Jesus og fastholdt gennemgående, at synden ikke kun
var den gennemførte handling, men omfattede den blotte
tanke eller fantasi derom. Kvinder måtte møde tilslørede i
kirken, fordrede Paulus, der med sin insisteren på afhol-
denhedens mulighed indenfor ægteskabets rammer, skils-
missens umulighed og prostitutionens forkastelighed synes
at være gået endnu videre end Jesus.124

Jesus gav heller ikke den, der var tynget af jordisk gods
mange chancer: „En kamel kommer lettere igennem et
nåleøje end en rig mand ind i Guds Rige.“125 Al klyngen sig
til den vandrette fisks lyksaligheder havde meget kort per-
spektiv. „I kan ikke tjene både Gud og Mammon,“ fastslog
han og fortsatte: „I skal ikke være bekymrede for, hvordan
I skal få mad i livet eller tøj på kroppen..... Se på fuglene!
De sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade..... Lær af,
hvordan blomsterne gror på marken - de arbejder ikke, og
de spinder ikke, men jeg siger jer, end ikke Salomon i al sin
herlighed var klædt som en af dem.“126

Hvor de første kristne fællesskaber tog konsekvensen af
Jesu radikale bud og brød op fra det eksisterende, så var
dén kristne kirke, som gik ind i rollen som statsreligion,
modificeret og tilpasset sin nye rolle. Gav man „kejseren
hvad kejserens er, og Gud hvad Guds er,“127 viste det sig,

Måske er antagonismen mellem kristendom og marxisme
ikke uoverstigelig. Johannes Witt-Hansen skriver, at Fried-
rich Engels (1820-95) betragtede de tidlige kristne sam-
fund som den socialisme, som overhovedet kunne opstå på
den tid.117 „Som Engels udtrykkeligt påpeger,“ skriver Witt-
Hansen: „var kristendommen ligesom den moderne arbej-
derbevægelse en bevægelse af undertrykte: ‘Den optrådte
til en begyndelse som religion for slaver og frigivne, for de
fattige og retsløse, for de folkeslag, som Rom havde under-
kuet og splittet. Begge, kristendom såvel som arbejder-
socialisme, forkynder en forestående forløsning fra træl-
dom og usselhed; kristendommen henlægger denne forløs-
ning til himlen, i et hinsidigt liv efter døden; socialismen
henlægger den til denne verden, søger forløsning i en om-
formning af samfundet.’“118

„En religion, som har underkastet sig det romerske rige,
og som har behersket den største del af den civiliserede
menneskehed i hele 1800 år får man ikke bugt med, hvis
man simpelthen erklærer den for vrøvl sammenflikket af
bedragere,“ skriver Engels i en kommentar til Hegels Phi-
losophie der Religion. Han demonstrerer således en lidt
mere nuanceret opfattelse af kristendommen end opiums-
teorien, selvom han efterfølgende præciserer, at det interes-
sante er, „hvorfor de romerske masser foretrak dette non-
sens frem for alle andre religioner.“119

Udviklingen fra Kristi levetid, hvor romerne forfulgte de
kristne „uromagere,“ frem til det punkt, hvor kristendom-
men i år 313 blev tilladt og kejser Theodosius den Store
(347-95) på kirkemødet i Konstantinopel i år 381 udråbte
kristendommen som statsreligion i Romerriget, indebar
radikale ændringer i både kristendommen og Romerriget.
Det var ikke kun arbejdsbegrebet, der blev præget af den
kristne kultur - kristendommen repræsenterede en repo-
larisering af relationerne mellem menneske, samfund, Gud
og omgivelser, som greb fundamentalt ind i så godt som
alle kulturlivets facetter.

Elaine Pagels viser, hvorledes også de traditionelle møn-
stre i kønsroller og seksuelle forhold fik form i løbet af de
første fire århundreder e. Kr., hvor den tidlige kristendom
i fortsættelse af jødedommen udviklede sig til det romer-
ske riges religion. Augustin (354-430) betragtede den sek-

med teologisk vægtning af mere moderate udsagn, at gå
nogenlunde at tjene både Gud og Mammon.128 Middel-
alderens Europa var båret af en symbiotisk vekselvirkning
mellem det kirkelige og det verdslige.

Læser man Bibelen med naturvidenskabelige briller, er
der ikke meget at komme efter - Bibelen er måske en god
fortælling, og man kan diskutere dens historiske autenti-
citet, men den demonstrerer for naturvidenskabsmanden
først og fremmest fortidens uvidenhed. Omvendt hæver
Bibelen sig, tilegnet som sindbillede eller myte, over sin tid
og iklædning. Den behandler eksistentielle spørgsmål, der
stadig er levende blandt moderne mennesker og har præ-
get vores tilværelse gennem århundreder. Generationer har
spejlet deres hverdag og arbejdsliv deri og opbygget en
stærkt fortættet forestilling derom - den kristne kultur. De bi-
belske fortællinger rækker gennem deres almene symboler
og billeddannelser langt ud over deres egen enkelhed og
formår med få ord at udtrykke sig om komplekse forhold
i livet, som lange lærde afhandlinger må give op overfor.

Et andet spor i vores kulturelle rodnet leder tilbage til
den græske kultur. Her huserede det græske gudeparnas på
Olympen, og modsat den kristne treenigheds gennemlyste
ophøjethed og uomtvistelige godhed stillede de græske
guder et vidt spekter af karaktertræk til skue. Jalousi, be-
gær, misundelse, stridslyst, rænker, mord og brand prægede
gudernes dagligdag. De var i deres adfærds manglende
ophøjethed ganske menneskelige, og skyggesiderne var
endnu ikke fortrængt og fortættet i det djævelske skyg-
gebillede, som kristendommen genererede. Jean Shinoda
Bolen har i to bøger, De indre Guder og De indre Gudin-
der, spejlet de græske guder i en nutidig jungiansk psyko-
logi. Hun forankrer heri dynamikken i vores psyke og per-
sonlighed i urkulturelle arketyper. Stadig idag kan det gam-
le Grækenlands mytologiske univers skabe klarhed om-
kring moderne menneskeliv.129 Ser vi ud over tidens og
stedets iklædning, har de grundlæggende konflikter og ka-
raktertræk blandt mennesker en forbløffende konstans.
Myten lader det arketypiske stå frem med en friskhed og
klarhed, som vi har svært ved at uddrage alene af nutidens
komplekse tilværelse.
Samme oplevelse af det universelle, i hvad der gennem
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tion til stadighed sin fremtrædelsesform. Af case-studiet om
Shinju-an vil det fremgå, hvordan zen-buddhismen og kon-
fucianismen tilsvarende gennem tid får andre fremtrædel-
sesformer - en udvikling, som også her synes at modsvare
en stærkere identifikation med den jordiske eksistens.

Denne udvikling leder til det moderne menneske, hvis
selvforståelse er udspændt i den vandrette fisk. Det mo-
derne menneske identificerer sig stadig stærkere med sin
krop og sin bevidsthed og har omvendt afskåret sig fra
kollektive bevidsthedstilstande og sit væsens åndelighed.
Det er måske et mere ensomt menneske, som i sin fri-
skærelse måtte gå planken ud, blive ateist, forlade familien,
ægteskabet og naturen - stå nøgen tilbage med sit jeg og
sine materielle besiddelsers horisontale udstrækning - for
at fatte, hvad der var tabt. Uddrivelsen fra Paradis er i den
forstand en proces, som stadig (og stadig stærkere) udfol-
der sig i hvert nyt barn, der vokser op.132

Lad tilsvarende for et øjeblik skabelsesberetningen være
ikke blot noget, der tog syv dage for meget længe siden og
som forskerne idag har en meget bedre forklaring på.133

Lad skabelsen være en stadig proces, som vi - gennem lyd-
hør deltagelse i livet - kan gøre os til medskabere af; en
medskaben, der kunne fylde alle arbejdsrum. Lad for et
øjeblik den mystiske realitet, som gennem tiderne har bå-
ret det kristne menneske, være udsigtspunktet. Herfra er
alterbordets vin og brød ikke blot symbol på Jesu blod og
Jesu legeme, det er Jesu blod og Jesu legeme. Vi møder ham
konkret gennem nadveren, ligesom vi, når vi fejrer julen,
ikke fejrer en snart 2000 år gammel begivenhed, men dette
at Jesus er født påny og er levende iblandt os. Heri ligger
kristendommens store mystik. Jul, påske, pinse og advent
lejrer os ind i en cyklisk tid, som forbinder os med evighe-
den.134 Landbrugets cykliske rytmer - at pløje, så og høste;
og at fodre, røgte og slagte - gav en tilsvarende forankring.

Selvom det moderne menneske har sine ritualer og re-
gelmæssigt tilbagevendende fikspunkter, det være sig olym-
piade, folketingsvalg, fodboldmesterskaber, melodigrand-
prix, første maj i Fælledparken, tirsdag aften i bridgeklub-
ben, julehandel og vinterudsalg, sommerferie og vinterferie
osv., så føjer disse størrelser sig ikke sammen til noget
hele. Det moderne menneske har en stærkt svækket cyk-

tiderne har rørt mennesket, står stærkt frem også i en bog
som I Ching. Forvandlingernes bog, hvis historie går mere
end 3.000 år tilbage. Sammensætningen af og kommen-
tarerne til den nuværende form tilskrives ofte Kungfutse
(557-479 f.Kr.), men grundelementerne går endnu længere
tilbage.130 Idealerne, forhåbningerne og kendetegnene for
menneskets stræben og færden har - til trods for den fuld-
stændig anderledes kulturelle kontekst - en slående lighed
med det, vi møder i det tyvende århundredes Danmark. For
afvigelserne, de små og større fejltrin og afveje, gælder det
ligeså.

Vi kommer let til at glemme, at selvom vores samfunds
teknologisk-organisatoriske indretning har udviklet sig
voldsomt i forhold til Kungfutse og Det gamle Testamente
og idag udvikler sig hurtigere end nogensinde, så udvikler
vi os som mennesker ikke nødvendigvis i samme takt.
Simple living, high thinking - hed det tværtimod blandt
60ernes blomsterbørn. Måske virker den mængde ting,
som en moderne tilværelse indebærer, og de store mæng-
der viden, vi nødvendigvis må tilegne os for at opretholde
og videreføre det moderne samfund, af ledende fra op-
mærksomheden på de situationer i livet, hvorigennem hu-
manismen og det spirituelle klarsyn næres og videreføres.

Mit ærinde med ovenstående er ikke nogen klyngen sig
til det konstante i en foranderlig og usikker tid. Tværtimod
ser jeg gennem århundrederne en stadig omend uendelig
langsom udvikling, hvori vi inkarnerer stadig kraftigere, så
vi efterhånden fuldstændig identificerer os med vores ego
og vores konkrete kropslige fremtræden.131 Dette afspejler
sig i religionernes form gennem tiderne. Den oprindelige
indiske hinduisme henvendte sig til et menneske af en
anden substans og selvidentifikation end kristendommen
og islam, hvis leveregler i takt med et mere definitivt inkar-
neret menneske blev mere definitive. Også den enkelte
religion ændrer gradvist gennem tid sin fremtrædelsesform.
Således er gudsbegrebet i Det nye Testamente og Det gam-
le Testamente ikke ganske det samme. Hvor den gammel-
testamentlige Jahve skaber, opretholder og udsletter - og
indimellem næsten fortryder, at han har skabt mennesket
- så er det en nådens og kærlighedens Gud, vi møder i Det
nye Testamente. Tilsvarende udvikler den religiøse institu-

M.C. Escher: Befrielse, litografi (1955)
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Første Mosebogs skabelsesberetning kan læses som én lang dualistisk udfoldelse af et i udgangspunktet udelt kontinuum. Sri-
yantraet fortæller tilsvarende i sit symbolsprog om universets skabelse
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lisk forankring i universet og har på mange måder gjort sig
selv til centrum i sit univers - et univers, som vi forstår til
forskel fra det omgivende. Heri ligger en kilde til fremmed-
gørelse, forvirrethed og forladthed - og en vigtig forudsæt-
ning for, at vores kultur er nået så langt ud i økologisk og
mental ubalance, som tilfældet er.

„I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden,“ ind-
ledes skabelsesberetningen i Det gamle Testamente: „Og
Jorden var øde og tom, og der var Mørke over Verdens-
dybet. Men Guds Aand svævede over Vandene. Og Gud
sagde: ‘Der blive Lys!’ Og der blev Lys. Og Gud saa, at Lyset
var godt, og Gud satte Skel mellem Lyset og Mørket, og
Gud kaldte Lyset Dag, og Mørket kaldte han Nat. Og det
blev Aften, og det blev Morgen, første Dag.“135

„Før Begyndelsen var Intet,“ hedder det i Anna Sophie
Seidelins genfortælling af skabelsesberetningen.136 Alle
skabelsesberetningens enkelte led er differentieringer ud
af dette alt forudgående, altomfattende Intet. Skabelsesbe-
retningen kan således læses som beretningen om dualis-
mens fødsel, som en proces af stadig materialisering, udfol-
delse og uddifferentiering - ud af et oprindeligt udifferen-
tieret kontinuum opstod lys og mørke, nat og dag, for oven
og for neden, kontinent og ocean, en livets mangfoldighed,
mand og kvinde.

På andendagen skabte Gud en hvælving over vandet og
kaldte den Himmel. På tredjedagen lod Gud vandene skille
over havene, og af oceanerne dukkede kontinenterne frem.
Han gjorde jorden frugtbar. Urt og busk, træer og frugt, kim
og frø fandt næring ved Jorden, Lyset og Vandet. På fjerde-
dagen gav Gud os, gennem sin indordning af himmelly-
sene, sol, måne og stjerner, tiden. Vi fik således af Gud en
cyklisk tid, hvor mønstre af hurtig og langsom genkomst
skabte rytme, puls og tidslig ordning af alle forhold i vores
liv. Vi fik årstider og højtider som stadig genkommende
mødesteder for mennesker med hinanden og universet. På
femtedagen skabte Gud fiskenes vrimmel, og havenes dyb
befolkedes. Han skabte fuglene, som f lyver under Himlen,
det øverste dyb befolkedes. Og således havde hver dag
sine uddifferentieringer af et oprindeligt Intet.

På sjettedagen skabte Gud dyrene på land, kvæg, kryb-
dyr og vilde dyr. Og Gud så at det var godt. Men han havde
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bejde. På den syvende dag hvilede han efter det arbejde,
han havde gjort. Gud velsignede den syvende dag og hel-
ligede den, for på den dag hvilede han efter sit skaberværk.
Sådan er himlens og jordens skabelseshistorie.“138

Første Mosebog rummer to skabelsesberetninger, der
følger umiddelbart efter hinanden. Hvor den første udfol-
der verdens skabelse i syv dage, beskriver den anden og
sandsynligvis ældste skabelsesberetning, hvordan menne-
sket oprindeligt var placeret i Edens have i paradisiske
rammer med alt til livets ophold og intet at bekymre sig
om.139 Kun advarede Gud: „Du må spise af alle træerne i
haven med undtagelse af træet til kundskab om godt og
ondt.“140 Herefter skabte Gud [igen] kvæget, de vilde dyr
og fuglene. Han førte dyrene til mennesket for at se, hvad
det ville kalde dem, og dét, som mennesket kaldte de le-

ingen at dele sin glæde med. Derfor skabte han mennesket.
„I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skab-
te han dem,“ står der om skabelsesberetningens sjette dag:
„Og Gud velsignede dem: ‘Bliv frugtbare og talrige, opfyld
jorden og gør jer til herre over den, hersk over havets fisk,
himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!’ Gud
sagde: ‘Nu giver jeg jer alle planter med frø på hele jorden
og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have
til føde. Til alle jordens vilde dyr og himlens fugle, ja til alt
levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne plan-
ter som føde.’ Og det skete. Gud så alt, hvad han havde
skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften og det
blev morgen, den sjette dag.“137

„Således blev himmel og jord i al deres mangfoldighed
fuldendt. På den syvende dag havde Gud fuldført sit ar-

vende væsener, blev deres navn. I den anden og ældste
skabelsesberetning skabte Gud først herefter kvinden Eva
af Adams ribben og gav dem til hinanden. „Manden og
kvinden var nøgne, men de skammede sig ikke for hinan-
den.“141

Slangen i Paradiset lokkede imidlertid Eva - hvis hun
spiste af kundskabens træ, ville hun ikke dø, men blive som
Gud og kende godt og ondt. Eva spiste af den forbudne
frugt og lokkede Adam til det samme. De paradisiske til-
stande var tabt. Syndefaldet var en realitet, mennesket
kendte sin nøgenhed, sin lidenhed, sin væren. Gud drev
mennesket ud af Paradis og straffede kvinden med et plag-
somt og pinefuldt svangerskab og ved at sætte manden
som hersker over kvinden. Til Adam sagde han: „Fordi du
lyttede til din kone og spiste af det træ, jeg forbød dig at

Vincent van Gogh (1853-90): To bondekoner graver kartofler, oliemaleri (1885) Vincent van Gogh: Kartoffelspiserne, oliemaleri (1885)
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ling, følelse og forstand, liv og død. Med uddrivelsen blev
mennesket dødeligt, døden blev et grundvilkår for livet.143

Evnen til at vælge og til at skelne mellem ondt og godt gav
os en alarmerende mulighed for at gøre det forkerte. Med
dette dualistiske menneske - på én gang lænket til og skilt
fra sit arbejde - var den paradisiske tilstand tabt.

I skabelsesberetninger fra andre kulturer i området gen-
finder man mange af temaerne i Det gamle Testamente.
Men netop syndefaldet og uddrivelsen fra Paradis synes
særegen for Det gamle Testamente.144 Heller ikke østpå, i
den kinesiske og japanske tradition, genfindes noget til-
svarende skisma mellem Gud og menneske. Med synde-
faldet blev det onde og det syndige en tidlig realitet - som
entydigt kunne tillægges mennesket. Hvor det onde i en
tilsvarende babylonsk skabelsesmyte stammede fra gu-

derne, så stammer det onde i den kristne skabelsesmyte
„ikke fra Gud, [og] altså heller ikke fra den natur, han har
skabt og udstyret os med, men fra mennesket, som har fået
skænket en frihed, det kan misbruge.“145 „Mennesket, som
før syndefaldet i kærlighed var optaget af den Anden, bliver
i syndefaldet sig selv bevidst på en ny måde, der skaber
kaos og skyldfølelse i dets sind,“ skriver Elsebet Kieler: „En
borgerkrig er brudt ud i mennesket selv. Dets kræfter rej-
ser sig mod hinanden og kræver hver sit. Selvhævdelsen
raser i dets indre og gør det hovmodigt og skamfuldt på
samme tid, fordi der ingen dækning er for dets prætentio-
ner.“146 At Gud var det ubetinget gode, og at det onde måt-
te henføres til mennesket selv, er i mine øjne ikke den ene-
ste mulige læsning af skabelsesberetningen. Måske ligger
heri en fejlagtig tillid til sandhedsværdien i slangens ud-

spise af, skal agerjorden være forbandet for din skyld. Med
møje skal du skaffe dig føden, så længe du lever. Torn og
tidsel skal jorden lade spire frem til dig. Du skal leve af
markens planter, i dit ansigts sved skal du spise dit brød,
indtil du vender tilbage til jorden. Ja, jord er du, og til jord
skal du blive.“142

Af kundskabens frugter fødtes den dualistiske bevidst-
hed i mennesket, skelneevnen, menneskets evne til at se
sig selv og sin næste udefra og sine handlinger i forhold til
sig selv. Her trådte vi første gang udenfor handlinger hæ-
vet over godt og ondt. Her så vi for første gang os selv ude-
fra, med bevidstheden om tilværelsens smerte, angst, li-
delse og fortvivlelse. Her trådte vi første gang ud af Paradis.
Her blev grunden lagt til det vesterlandske menneske.
Modsætningerne tårnede sig op, mellem tanke og hand-

Vincent van Gogh: Kartoffellægning, oliemaleri (1884)
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sagn, „at når I spiser ... så bliver I som Gud.“147 Men forstå-
elsen af Gud som det ubetinget Gode repræsenterer et
kunstgreb med umådelige implikationer for den kristne
kulturs udfoldelse.148

Med uddrivelsen blev arbejdets slid og møje en realitet
for mennesket. I Paradis var vi fri for arbejde - omend vi
sandsynligvis arbejdede dagen lang! I Paradis udspandt de
daglige aktiviteter sig i, hvad buddhisten karakteriserer
som ikke-arbejde. Med syndefaldet fik vi bevidstheden om
arbejdet, forventningerne til arbejdets resultater og arbej-
dets værdi i omgangen med medmennesket (arbejdet som
bytteobjekt og handelsvare). Af syndefaldet fødes arbejdet
som forbandelse - som noget, man kan slippe for eller
slippe let om ved.

Adam og Eva fik først Kain, siden Abel. Kain dyrkede jor-
den, Abel røgtede fårene. Kain stræbte gennem sit arbejde,
Abel hvilede i sit arbejde, priste Gud gennem sit arbejde,
arbejdede vel i virkeligheden ikke, men var i en paradisisk
tilstand af væren - ét med sin Gud. Da Kain og Abel ofrede
til Gud, modtog Gud Abels offer, men afviste Kains. Måske
havde Kain også bagtanker med dette. Gud fordrev Kain
fra jorden, den ville ikke mere give ham sin grøde. Kain
drog østpå, og Kains søn Henok (Eunuk) grundlagde den
første by. Af Kains slægtled opstod de første smede og
musikere.

I Morti Vizkis radiohørespil, Kendte folks børn, oplever
vi Kain og Abel nærmere det 20ende århundredes virkelig-
hed. Langt hen ad vejen lader Vizki heri lytteren solidari-
sere sig med Kain overfor den utålelige Abel, hvis stadige
selvransagelser går Kain på nerverne. Abel er skildret i
Kains øjne som en frelst, selvretfærdig og forkælet lillebror,
der siger de rigtigste ting på de forkerteste tidspunkter og
Fætter Højben-agtigt næppe formår at gøre noget forkert -
mens Vizki giver Kains misundelse og tilskyndelse til at
handle med bagtanke og egne mål for øje forklaring og
naturlighed. Vi er ikke for intet i jantelovens hjemland.149

Paradis har med tiden fået en dobbelt betydning: På én
gang et sindbillede på den tilstand i en fjern fortid, hvor alt
var såre godt - en tilstand hvori vi hvilede, før udviklingen
drev mennesket bort fra sin oprindelige natur. Samtidig er
det noget snublende nært - en tilstand, som vi hvert øjeblik

Vincent van Gogh: Sædemanden, oliemaleri (1889)

kan træde ind i, hvis vi er lydhøre overfor vores natur, ren-
færdige af hjerte og ikke lader os lede af kainske bagtanker,
ambitioner, præstationer og besiddertrang.

Uddrivelsen fra Paradis er et centralt mytologisk billede
- vi længes allesammen tilbage til arbejdet som velsignelse,
som opfyldelsen af vores og næstens behov. Med Guds
modtagelse af Abels offer - og dermed Guds accept af den
måde, hvorpå Abel forvaltede naturen og røgtede sine får
- er vi fortrøstningsfuldt fortalt, at der også efter at vi har
smagt af frugterne fra Kundskabens Træ eksisterer en vej til
det paradisiske arbejde. Den er åben for alle og går gen-
nem lydhørhed og abelsk konsekvens.

I Thomas-evangeliet peger Jesus på vejen til Himmerige
som vejen ud af den dualisme, som tilværelsen let spinder
os ind i. „Jesus så nogle små, som fik bryst. Han sagde til

sine disciple: ‘Disse små, som får bryst, ligner dem, der går
ind i riget.’ De sagde til ham: ‘hvis vi er små, vil vi da gå ind
i riget?’ Jesus sagde til dem: ‘Når I anser det, som er to, for
ét, og I anser det indvendige for lige med det udvendige, og
det udvendige for lige med det indvendige, og det øvre for
lige med det nedre, og når I anser det mandlige og det
kvindelige for at være ét, så at det mandlige ikke skal være
mandligt, og det kvindelige ikke kvindeligt, når I anser et
øje for et øje, og en hånd for en hånd, og en fod for en fod,
et billede for et billede, da skal I gå ind i [riget].’“150 Denne
søgen ud over dualismen i den menneskelige færden og
fattemåde har stærke paralleller til eksistentielle arbejds-
rum i taoismen og buddhismen, som vi vil møde i case-stu-
diet om Shinju-an.

Jean-Jacques Rousseau (1712-78) skriver i L’origine de
l’inégalité, Ulighedens oprindelse, at: „den første som satte
et hegn op omkring et stykke jord, som besluttede sig for
at sige ‘Dette er mit,’ og som fandt folk enfoldige nok til at
tro ham, var den virkelige grundlægger af det borgerlige
samfund. For hvor mange forbrydelser, krige og mord, fra
hvor mange rædsler og ulykker kunne ikke den have frelst
menneskeheden, som havde trukket hegnspælene op, kas-
tet grøfterne til og råbt til de andre: ‘Hør ikke på den svind-
ler. Det er ude med os, hvis vi først glemmer at markens
grøde tilhører os alle og at marken selv ikke tilhører no-
gen.’“151 Rousseau betragtede mennesket som oprindeligt
godt og som beregnet for af forblive i en prækulturel lykke-
tilstand. Den kulturelle udvikling, som billedligt startede, da
Adam og Eva spiste af frugterne af Kundskabens Træ, ser
Rousseau akkompagneret af et sædeligt forfald. „... alle se-
nere fremskridt [har] tilsyneladende været lige så mange
skridt henimod individets fuldkommengørelse, men i virke-
ligheden [også] henimod artens forfald ... Fra det øjeblik
det blev betragtet som en fordel, at den ene skaffede sig
udstyr nok til to, forsvandt ligheden, ejendom blev indført,
arbejdet blev uundgåeligt, og vældige skove blev til smi-
lende enge, som mennesket måtte vande i sit ansigts sved,
og hvor slaveri og elendighed voksede op om kap med af-
grøderne.“152 For hvert skridt fremad bevægede mennesket
sig længere og længere bort fra Paradiset.
Slægtled efter slægtled bredte menneskene sig ud over
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dem omskårne fra deres moder. Men den sande omskæ-
relse i ånd gavner fuldt ud.“156 Formen på dén kirkelige in-
stitution, som voksede op i og strukturerede middelal-
derens europæiske kulturer, har meget lille direkte legi-
timation i Bibelen og i Jesu liv. De tidlige kristne samfund
var deres kristendom gennem deres tro, deres færden gen-
nem livet, deres handlinger i lyset af Jesus. Gudstjenesten
var en permanent tilstand og ikke et ugentligt ritual. Temp-
let var kroppen, medmennesket og fællesskabet. Alt indgik
i vidnesbyrdet om Jesu liv og levned. I de tidlige fælles-
skaber, som opstod i den østlige del af Middelhavsregionen
i årene efter Jesu korsfæstelse, var forventningen om Jesu
snarlige genkomst nærværende. Disse samfund praktise-
rede i livet, hvad man siden søgte at fastholde indenfor klo-
sterets beskyttende mure.

Uddrivelsen fra Paradis

i 1912. Men under den menneskelige kulturs ydre udvik-
ling, hvor den åndelige forbundethed gik tabt, udviklede
Kristusimpulsen sig oventil. Med Golgatha-mysteriet træ-
der Kristusimpulsen ind i verden. „Det er befrugtningen
ovenfra af det, der er gået til grunde,“ siger Steiner og
karakteriserer dette som den største begivenhed i Jordens
udviklingshistorie.155 Med Kristus fuldbyrdes kristendom-
mens mystiske kerne.

Jesus fastholder til stadighed åndens klarhed overfor for-
mens tomhed. Klarhed og hjerte i tanke og handling lå
ikke blot i den rette forms efterlevelse og måtte ikke for-
veksles med den rette form, så Jesus havde ikke meget
godt at sige om formens vogtere, farisæerne og de skrift-
kloge. Adspurgt af sine disciple, om omskærelse gavner el-
ler ej, svarede han: „Gavnede den, ville deres skaber avle

jorden. Menneskets færden på jorden blev stadig mere
kainsk og mindre abelsk - og bevægede sig stadig længere
bort fra dets paradisiske oprindelse. „Da Herren så, at men-
neskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville
og planlagde, kun var ondt, fortrød Herren, at han havde
skabt menneskene på jorden og følte sig krænket.“153 Kun
Noa, en efterkommer af Adam og Evas tredje søn Set, lod
Gud overleve. Noa byggede en ark, samlede sin nærmeste
familie og to af hver af alle dyrene, så alle livets slægter
kunne leve videre, trods syndflodens rasen. Efter synd-
floden lovede herren, at han aldrig mere ville udrydde alt
levende, som han da havde gjort. Som tegn satte han regn-
buen på himlen.

Menneskenes stræben og opfindsomhed, når det gælder
at udvide grænserne for deres formåen, synes siden tider-
nes morgen at have været ubændig. På et tidspunkt nåede
menneskene til Sinear mod øst. „De sagde til hinanden:
‘Kom, lad os stryge teglsten og brænde dem hårde!’ De
brugte tegl som sten og asfalt som mørtel. Så sagde de: ‘Lad
os bygge en by med et tårn, som når helt op til himlen; lad
os skabe os et navn, for at vi ikke skal blive spredt over
hele jorden.’“154 Men ikke alle anstrengelser for at nå Gud
er lige velsete. Gud lod menneskene, der hidtil havde haft
samme sprog, tale i tusinde forskellige tungemål, så arbej-
det med Babelstårnet ikke kunne fuldbyrdes. Vejen til Gud
går ikke gennem at blive så stor som Gud. Vejen må bygge
på troen og Guds nåde - ikke på store bygningsværker i
Guds navn.

Gud sender os sin søn for at vise os en konkret kærlig-
hed, han sender os det dyrebareste, han har. Men vi evner
- med vores forestillinger om, hvad der er stort og konge-
ligt - knapt at modtage. I en klyngen sig til de positioner, vi
har, søger vi at bagtale det menneske, som går kærlighe-
dens enkle, men radikale vej. Den, som helbreder og åbner
øjne, forråder, fornægter og korsfæster vi.

„Mennesket er i begyndelsen udgået fra den åndelige
verden; lidt efter lidt er det så steget ned i den fysisk-san-
selige verden. Men det, vi oprindeligt besad, det, der har
levet i os, det er forsvundet, ligesom de livskim, der ikke
har nået deres mål,“ siger Rudolf Steiner (1861-1925) i et
foredrag til medlemmer af Teosofisk Samfund i København

Jesus giver blinde synet tilbage, italiensk fresko fra det 13. århundrede
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 Italiensk fresko fra 1421, hvor Kristus er korsfæstet på Kundskabens Træ, malet af Giovanni de Modena i Cappella dei Dieci,
S. Petronio i Bologna, se note 188

Med Jesus fik kristendommen en konkret dimension, et
bud til mennesket om at møde Gud i sin måde at møde sin
næste på. „Den, som kender alt, men mangler sig selv,
mangler alt,“157 sagde Jesus. Gennem sine gerninger og
sine lignelser om livet gav han videre - i livet. Han nedskrev
ikke selv en stavelse. Først årtier efter hans himmelfart
blev evangelierne nedskrevet - og dermed hans lignelser.
Nogle af disse henter billeder fra arbejdslivet og relaterer
direkte til forskellige attituder til arbejde, men gennem-
gående er arbejde ikke noget adskilt fra livet i sin helhed.

I lignelsen om talenterne giver en herre sine tjenere
hver et antal talenter. Den, der virkelig udviklede sine ta-
lenter, får ros af herren, mens den, der blot gravede dem
ned, og ikke lod sine talenter blive fællesskabet til glæde,
fik ris.158 Herren er ikke en hvilkensomhelst herre og løn-
nen ikke blot dinarer og talenter. Den kristne kultur rum-
mer en udtalt opmærksomhed på de særlige talenter, vi
hver især har fået i dåbsgave: Vi rummer alle i kimform
noget unikt, som vi må lade komme til udtryk, forfine og
dele med næsten.

I lignelsen om daglejerne bliver nogle daglejere ved dag-
gry kaldt ud at arbejde i vinmarkerne. I tredje time kaldes
flere ud: „Gå ud i min vinmark, jeg skal give jer, hvad der
er retfærdigt.“ Ved middagstid, om eftermiddagen og selv
i den tolvte time blev flere kaldt ud. Ved dagens slutning
blev arbejderne kaldt frem, de sidste først. Dem, som var
kaldt i vingården i tolvte time, fik en dinar, dernæst fik dem,
der havde arbejdet siden om eftermiddagen en dinar og så
videre. Til sidst blev dem, som havde arbejdet hele dagen
kaldt frem og fik også en dinar - hvilket man havde aftalt
ved dagens begyndelse. De blev sure derved, da de følte, at
de havde fortjent mere. Men herren fastholdt, at han havde
givet dem den dinar, de havde aftalt om morgenen.159 „Vi
er alle lige for Vorherre,“ hedder det i en talemåde. Med
Jesus blev mennesket lige overfor Gud og lighedstanken
sået i den vestlige kultur.

 Jesus fortalte også om bonden, der var fortvivlet over
sin rekordhøst, og som kun så én udvej: at bygge en større
lade. At dele ud af sin rigdom er svært for det jordiske men-
neske. Men arbejdets frugter er ikke blot forbeholdt én
selv. De må bringes videre i livet - og deles også med dem,
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liv befriet for det verdslige livs bekymringer og gøremål -
monacos er græsk for eneboer. Man forsagede det sanse-
lige liv, ægteskabet, børn og et liv i luksus og kunne derved
fuldt ud hengive sig til Gud og leve i stadig bøn og re-
fleksion over troens spørgsmål. Disse mennesker organise-
rede sig hurtigt i bofællesskaber, der var afsondrede i for-
hold til omverdenen - claustrum er latin for aflukke - og
derfor kunne støtte op omkring det tilbagetrukne liv i
fromhed og religiøs meditation.163 Dragningen mod et vita
contemplato, et kontemplativt liv indenfor klosterets be-
skyttede rammer, greb hastigt om sig. Omkring 350 e.Kr.
nedskrev Basilios den Store (ca. 330-79) de ordensregler,
som stadig er gældende for Østkirken og i de følgende år
kom klostervæsenet til massiv udfoldelse i hele den kristne
kultursfære.

Imellem det 5. og 18. århundrede har der alene i Vest-
europa eksisteret omkring 40.000 klostre,164 og op igen-
nem middelalderen har de haft en helt central betydning
for samfunds-, kultur- og åndslivets udvikling. Alene arbej-
det med mangfoldiggørelse af bøger var i tiden før Guten-
berg (ca. 1399-1468) en omfattende opgave, der i høj grad
blev varetaget i klostrene. I en tid, hvor informationsspred-
ningen var langsom og besværlig, betød det store netværk
af klostre, hvorimellem munke og nonner regelmæssigt
rejste rundt, en stadig udveksling og udbredelse af viden.
De bragte viden om håndværk, dyrkningsmetoder og læge-
planter rundt i de fjerneste afkroge. For eksempel var det
munkeordenerne, der introducerede de brændte teglsten
og det murede hus i Danmark. Det kristne budskab var
måske nok bærebølgen, men den kristne institution var
kulturbærer i bred forstand, og klostrene var middelalde-
rens videnscentre. Med deres hospitals- og skoledrift og
hele tilstedeværelse var de synonym med den sociale og
humanistiske dimension i den tids samfund.

Gennem tiderne er der omkring skikkelser som Bene-
dikt af Nursia (ca. 480-543), Bernhard af Clairvaux (1090-
1153) og Frans af Assisi (1182-1226) opstået en række for-
skellige klosterordener. Nogle var ganske introverte, bygget
op omkring refleksion og bønsliv, andre var meget synlige
og tog direkte del i samfundet. De enkelte klosterordener
havde hver sin vægtning af bønsliv, studier, ydmyghed,

missionsarbejde, gudstjeneste, læge-, omsorgs- og pleje-
arbejde. Deres rolle og opgaver i forhold til det omgivende
samfund har gennem århundrederne ændret sig i takt med
det omgivende samfunds ændringer, men de tre munke-
løfter har været gennemgående: at leve i fattigdom, at leve
i kyskhed og at leve i lydighed.

Helt tilbage fra uddrivelsen i Det gamle Testamente hav-
de det manuelle arbejde straffens karakter - som en uom-
gængelig, tyngende omstændighed ved jordelivet. I det an-
tikke Grækenland havde håndens arbejde ligeledes en in-
feriør status overfor åndens arbejde - det lod man slaverne
om. Det praktiske arbejde som noget, vi kunne lære af og
udvikle os ved, er kun gradvist blevet stillet i et mere po-
sitivt lys. Og dette er måske først for alvor sket efter at det
moderne menneske opdagede sin evne til at gribe ind i
verden.

Allerede Augustin (354-430) lagde vægt på, at man havde
manuelt arbejde i klostrene - for at undgå fristelser, for at
være til gavn for klosteret og de fattige, og fordi det manu-
elle arbejde var en støtte for et liv i fromhed.165 Med Bene-
dikt af Nursia (ca. 480-543) blev arbejdets rolle i kloster-
livet præciseret: Ora et labora lød det: bed og arbejd - ar-
bejde, bønsliv og gudstjeneste var ét. Benediktinerordenen
stiftes i 529 af Benedikt af Nursia. Benedikt vendte sig
imod kirkens verdsliggørelse, og imod dens forankring i og
støtten sig til den ydre pomp og pragt. I Regula, forskrifter
for klosterlivet, definerede han et indre arbejdsrum båret
af ora et labora, og et stort antal klostre voksede hurtigt
efter frem som ramme om en simpel og arbejdsom til-
værelse i uophørlig bøn og tilbedelse. Arbejdet, også det
manuelle var hævet op til ære og værdighed.166

Enheden af håndens og åndens arbejde i et vita contem-
plato udtrykte Gregor som: „Du skal hvile i dit arbejde og
arbejde i din hvile.“167 Gregor, der senere blev kendt som
Gregor den Store (540-609), var i 590 den første munk,
som blev pave. Han opstillede tre trin af meditation. Første
trin indebærer, at mennesket kontemplativt samler sig sam-
men om sig selv eller „til sig selv.“ Andet trin indebærer,
„at sindet eller opmærksomheden skal se sig, som om al-
ting er samlet indad.“168 På dette stadie åbnes mod om-
verden i dens psykiske billede - i dens symbolske aspekt.
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der ikke har høstet så rigeligt. Den stadige opmærksomhed
på, at også næsten har til livets opretholdelse, er et tilbage-
vendende imperativ i Jesu lignelser. Og selvom vi ikke ef-
terlever det i fuldt omfang, så har den kristne kultursfæres
sociale fordring og ansvarlighed overfor medmennesket
sin rod heri. „Har I penge,“ sagde Jesus: „så lån ikke ud
mod renter, men giv dem til den, fra hvem I ikke vil få dem
igen!“160 „Yde efter evne og nyde efter behov,“ hedder det
i en af den vandrette fisks store utopier. Æblet falder ikke
så langt fra stammen.

Arbejdet var i middelalderens klostersamfund genstand
for en yderst bevidst kultivering, og selvom arbejdsbe-
grebet i en kristen kultur på ingen måde begrænser sig til
det arbejde, som udspiller sig i de kirkelige institutioner, så
giver klostersamfundenes bevidste håndtering af arbejds-
rummet nogle vigtige indikationer for arbejdets indplace-
ring i en kristen kultursfære. Klosterets indretning kan ses
som en bestræbelse på at etablere en situation, hvor det
ydre og det indre arbejdsrum i fuld samklang understøtter
et liv overgivet til Gud. I forordet til bogen Monasteries of
Western Europe tager Wolfgang Braunfels udgangspunkt i
ordensreglerne, der - selvom de ikke eksplicit beskriver
klosterets indretning - „foreskriver en bestemt levevis og
tilbedelsesmåde, som klosterets arkitektoniske organisa-
tion i alle kunstnerisk levende perioder må modsvare.“161

Hvert kloster „repræsenterede en enhed, gennem hvilken
livet i forhold til ordensreglerne var først muliggjort, siden
rationaliseret og til sidst symboliseret. At klostrene selv var
kunstværker kom til dels af troen på, at jordisk lykke og al
himmelsk velsignelse kun kunne blomstre i en ordnet ver-
den, bygget på principperne fra Guds Rige.“162 Selvom
store dele af den kunst, vi forbinder med middelalderen,
kan tilbageføres til kirken og klostrene, så blev klostrene
som artistisk objekt aldrig mål i sig selv, men forblev den
rituelt-symbolske ramme for et liv i stadig tilbedelse. Tilsva-
rende blev det arbejde, som klosterlivet indebar, aldrig mål
i sig selv. Klosterets arbejds- og bønsliv - det ydre og det
indre arbejde - var fundamentalt uadskillelige.

Det kristne klostervæsen tog sin begyndelse i Ægypten
i 300-tallet, da mennesker i Ægypten forlod byernes og
landsbyernes fællesskaber for at leve et afsondret munke-
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„Det tredje trin,“ skriver Haaning: „er udtryk for, at sjælen
nu når ud over sig selv, og det vil også sige den skabte fy-
siske verden, og når at skue den usynlige skaber, og dette
er samtidig ensbetydende med, at sjælen underlægger sig
denne.“169 Denne introverte tendens på Gregors tid, påpe-
ger Haaning, er noget relativt nyt i Vestens åndshistorie.

Benediktinerordenen fik i de følgende århundreder stor
udbredelse i Europa - for eksempel var Ansgar, som bragte
kristendommen til Danmark, benediktinermunk, og mid-
delalderens civilisering af de nordiske lande ville være
utænkelig uden de store munkeordeners indsats. Kloster-
væsenet voksede sig stort, rigt, og indflydelsesrigt. Men den
stærke deltagelse i det verdslige samfund ledte kloster-
væsenet på afveje. Det praktiske arbejde købte man sig fra,
og de store ophobninger af rigdom gjorde det i længden

svært at fastholde åndens klarhed. Åndeligt set var kloster-
væsenet omkring år 900 præget af sløseri og forfald.170

Dette førte til en reaktion. Ved et kloster i Cluny i Nord-
frankrig søgte man at gøre op med dette forfald og vende
tilbage til Benedikts oprindelige Regula. Dette greb om sig,
og Cluny blev de næste par århundreder centrum for en
reformation af klostervæsenet, som midt i 1.000-tallet om-
fattede mere end 1.000 klostre. Det var ikke fra starten en
egen bevægelse, men med navn efter Cluny blev bevæ-
gelsen efterhånden kendt som clunyacenserordenen. Den
omfattede ved ordenens kulmination i 1200-tallet over
1.200 klostre. Disse klostre var gennem exemption frisat i
forhold til de lokale magthavere. Med en placering direk-
te under paven i Rom var man et skridt nærmere realiserin-
gen af gudsstaten på jord.171 Cluny selv voksede sig til alle

tiders største kristne kloster. Basilika-kirken i Cluny var sin
tids største kirkebygning, og alene gæstefløjen anslås at
have kunne rumme 2.000 overnattende.172 Hvor klostrene
i Nordeuropa måtte lukke efter reformationen i 1500-tallet,
så blev clunyacenserordenen nedlagt efter den franske re-
volution. Som symbol på „det middelalderlige mørke“ blev
Cluny revet ned og materialerne brugt til bedre formål.173

Clunyacenserne var dog i deres fortolkning af Regulas
forskrifter om opus dei ganske bogstavtro, så det formali-
seret rituelle, der (ifølge Bartholdy) aldrig havde ligget i
Benedikts Regula, blev stærkt betonet og udvidet, samtidig
med at det manuelle arbejde blev uværdigt for en munk.
Reaktionen mod clunyacenserordenens formalisering kom
da også med cistercienserordenen, der bragte det praktiske
arbejde tilbage.174

Cistercienserordenen nåede også til Danmark, hvor man
oprettede klostre som Øm, Vitskøl og Løgum i dengang
endnu ukultiverede egne. Århundreder før Hedeselskabet
beredte cistercienserklostrene således øde områder for
menneskelig trivsel og omformede - i en omfattende kulti-
vering af den vilde natur - ørken og vildmark til mulig-
heden for jordelivets Paradis.175 Man ville tilbage til ånden
i Benedikts oprindelige Regula.

„Først er de sande munke, når de lever af deres hænders
arbejde,“ skrev Benedikt i Regula, § 43.176 Regula regule-
rede klosterlivets dagligdag ned til mindste detalje. § 48
indledes med ordene: „Lediggang er sjælens fjende; derfor
skal brødrene til visse tider optages af håndens arbejde -
og den øvrige tid skal de anvende på studium af de him-
melske ting.“177

Arbejdet i cistercienserklosteret var også båret af opus
dei, som må oversættes med gudstjeneste, Guds værk, Guds
gerning eller: at arbejde i Gud. Opus dei var hjertet i klo-
sterlivet, skriver Olga Bartholdy, og kortjenesten under de
gudstjenester og tidebønner, der fyldte store dele af cister-
ciensermunkens dag, stod helt centralt i opus dei.178

Dagen i cistercienserklosteret starter klokken 2, hvor
klokken lyder første gang. Munkene sover i deres hvide
uldkutter og er øjeblikket efter på vej i procession til kir-
ken til matuin, den første af dagens otte tidebønner. Ma-
tuin skal være afsluttet inden solopgang, hvor der afholdes

Cisterciensermunke på vej hjem fra markarbejde
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de skæggede, eller conversi, de omvendte. De levede i en
egen fløj af klosteret og deltog kun i en begrænset del af
dagens kirkelige handlinger - og ikke i korarbejdet. Det var
uforeneligt med Benedikts Regula at have fæstebønder og
eje landsbyer, men man havde yderligere tilknyttet en
gruppe af familiares, mennesker, der havde skænket, hvad
de ejede til klosteret. De fik ikke egentlig løn, men de fik til
livets opretholdelse og klosteret tog sig af disse mennesker
gennem hele livet.180 Cistercienserklosterene begyndte
som en lille enhed, hvor 12 munke og en abbed (som Jesus
og de tolv apostle) rykkede ud fra moderklosteret for at
starte et nyt sted fra bunden. Men herfra voksede cisterci-
enserklostrene sig hurtigt til store enheder, hvis aktiviteter
prægede en hel egn.
Det kristne arbejdsbegreb, som blev praktiseret i klostrene

var således ikke isoleret i klostrene, men dybt integreret i
middelalderens samfund. Efter cistercienserne, der holdt
til på landet, kom i det tolvte århundrede tiggerordenerne
til. De holdt til i de voksende byer, hvor de med deres so-
ciale og lægelige arbejde var meget tydelige - og de havde
dermed endnu større kontaktflade. Arbejdets moral og etik
var i samfundet som sådan præget af kristne værdier - ofte
uden det blev opfattet som værende eksplicit kristent.

Opfattelsen af arbejdet som en forbandelse er langt me-
re udbredt end opfattelsen af arbejdet som en velsignelse,
skriver Anfinn Stigen - udtryk som „arbejdet adler“ stam-
mer fra nyere tid, fra det 18. og 19. århundrede.181 For
Hegel (1770-1830) var arbejdet en ære, skriver Stigen. „Det
er menneskets ret, ja pligt, gennem sin virksomhed at
underlægge sig naturen.“ Denne nye indstilling til arbejde

laudes. Dernæst er der gennem dagen prim, terts, sekst og
non i dagens første, tredje, sjette og niende time samt
vesper ved aftenstid. Den sidste tidebøn, completorium,
markerer dagens afslutning. Efter laudes samles man i
refektoriet til „stille messe,“ hvor abbeden læser et kapitel
fra Regula, og man nævner ordenens afdøde og beder for
dem og deres pårørende. I refektoriet har man derefter
syndsbekendelse, hvor overtrædelser af klosterregelen kan
behandles. Herefter er der lidt tid til arbejde inden terts,
der går direkte over i dagens højmesse.179

Således var en stor del af cisterciensermunkenes dag
bundet i kirkelige handlinger. Indimellem blev der tid til
lettere havearbejde, afskrifter af hellige skrifter osv. Men
størstedelen af det grovere manuelle arbejde i marker og
værksteder blev forestået af lægbrødrene, kaldet barbati,

Akvarel fra før 1790 af klosteret i Cluny, grundlagt i 910, hvor clunyacenserordenen udgik fra i det 11. århundrede. Ordenen blev nedlagt efter den franske revolution og Cluny blev nedrevet
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forbinder Hegel med reformationen: „Frihed fra arbejdet
blev fra nu af ikke længere anset som noget helligt. Man
anså det som højere for mennesket at prøve at opnå uaf-
hængighed fra sin afhængighedstilstand gennem virksom-
hed og forstand og flid.“182 Hvor mennesket i Det gamle
Testamentes skabelsesberetning fik jorden i forvaltning,
som noget man måtte forvalte med indsigt og nænsom-
hed,183 blev menneskets forhold til naturen med en skik-
kelse som Hegel til en kamp på liv og død: „Jeg eller natu-
ren må gå til grunde. Skal den ene bestå, må den anden fal-
de.“184 Set i denne afhandlings perspektiv synes denne for-
ståelse af mennesket i kamp mod sine ydre omgivelser
samtidig at have været en betvingelse af menneskets egen
indre natur og dermed en voldsom uddybelse af modsæt-
ningen mellem kultur og natur, krop og bevidsthed, indre
og ydre arbejdsrum.

For en skikkelse som Adam Smith (1723-90) er det først
og fremmest arbejdsindsatsen og ikke naturens rigelighed,
som forsyner mennesket med det, som det behøver, på-
peger Anfinn Stigen: I indledningen til Smiths hovedværk,
An inquiry of the Nature and Causes of the Wealth of
Nations (1776), glemmer han at indregne naturen i en
nations rigdom.185

I et af det jordiske paradis’ kampskrifter, Det Kommuni-
stiske Manifest (1848), hedder det: „Undertvingelse af
naturkræfterne, maskineri, anvendelse af kemien i industri
og landbrug, dampskibsfart, jernbaner, telegrafi, opdyrk-
ning af hele verdensdele, floder gjort sejlbare, hele befolk-
ninger stampet frem af jorden - hvilket andet århundrede
anede at der hvilede sådanne produktionskræfter i det
samfundsmæssige skød.“186

Det fremgår ikke direkte af det danske sprog, men indu-
strisamfundet er - som det fremgår af det engelske indu-
strious, flittig, arbejdsom - ordret oversat, det flittige sam-
fund, arbejdsmyrernes samfund. Arbejdsnarkomani er en
forudsætning for kapitalismen. Mange af de tekniske forud-
sætninger fandtes forud - det var i højere grad et spørgsmål
om udviklingen i det protestantiske menneskes arbejds-
rum, fastslår Frederik Dessau i radioudsendelsen Dyret i
junglen: „Arbejdet som en indre tvang - som opium - er en
form for stofmisbrug, som var ukendt før kapitalismen.“187

Delacroix: Friheden på barrikaderne, oliemaleri (1830), og
(n.) Jules Adler (1865-1952): Kvindelige arbejdere, oliemaleri

Uddrivelsesmotiv i kalkmaleri fra Tågerup kirke (ca. 1490),
og (n.) Vincent van Gogh: Gravende mand, oliemaleri (1882)


