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Den kristne krerlighedstanke 

Som idehistorisk arbejde er »Den kristne krerlighedstanke « srerlig bemrerkel
sesvrerdig pä grund af Anders Nygrens metodebevidste indstilling til struktu
ralistisk og mere traditionel historisk arbejdsmäde. 

Med den strukturalistiske beskrivelse sigter man mod en kortlregning. 
Et landkort er säledes et eksempel pä en struktur: det gengiver forholdet mel
lem landskabets enkeltheder. Hvordan var Napoleons slagorden ved Water
loo? Spl1lrgsmälet mä besvares strukturalistisk ved angivelse af de militrere 
enheders opstilling i forhold til hinanden og tillandskabet. Hvorfor var Na
poleons slagorden sädan? Spl1lrgsmälet mä besvares ved opregning af en rrek
ke ärsager. Mellem den ärsags-beskrivende og den struktur-beskrivende 
holdning til det historiske stof hersker ikke uden videre fjendskab. Oe kan 
forliges, fordi de beskreftiger sig -med spl1lrgsmäl af forskellig type. Viden
skabshistorisk Iigger det imidlertid sädan, at struktur-beskrivelsen fi1Jrst i 111J
bet af dette ärhundredes fi1Jrste halvdel vinder ligeberettigelse med ärsags-be
skrivelsen af komplicerede ändshistoriske frenomener. »Den kristne krerlig
hedstanke« er skrevet i overgangssituationen, og den indeholder en forbilled
lig afvejning af de to betragtningsmäder i forhold til den stillede opgave. LI1Js
ningen balancerer mellem analyse af ärsagsforhold og analyse af logiske 
strukturer. 

Her beskrives forholdet mellem en rrekke af de centrale, konstitueren
de trrek i kristendommen. Det er fundamentale motivstrukturer, i forhold til 
hvilke kristendommens historie fra oldkirkens dage har udviklet sig. Siden 
bogens fremkomst i trediverne har Nygrens klare fremstilling vundet hrevd, 
sä man i dag bruger begreberne eros og agape i hans betydning, frit og uden 
at behl1lve at henvise til ham.1 Bogen er blevet autoritet; men som autoritet er 
den ogsä blevet diskuteret og angrebet. Man har anholdt, at Nygrens 

1 Erik LUND, Magens PIHL og Johannes SL0K: De europ~:eiske ideers historie, 1962, p. 130 ff. 
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agape-begreb som grundmotiv i kristendommen, svrekker tordringen i Det 
ny Testamente, at den guddommelige krerlighed sä at sige er for letk"bt i 
hans fortolkning. Nygren har svaret, at kritikken gär ud fra en fejllresning af 
hans arbejde, og han har fäet medhold.2 Selv om kritikken drejer sig om et 
parsteder i arbejdets- mere traditionelt historiske- anden del, kan diskus
sionen i Svensk teologisk kvartalskrift anbefales som en kommentar ogsä til 
den hermed oversatte - mere strukturalistiske - fßrste del. 

If"lge sit anlreg er Nygrens bogen dementi af den almindelige mening, 
at kristendommen er ufattelig. Her er hverken tale om at fßre troen tilbage til 
troens psykologi eller om at begrrense teologien til »en henpegen pä den per
sonlige trosmulighed, den personlige eksistens, der netop ikke er viden
skab «. 3 Det viser sig tvrertimod, at kristendommen kan strukturbeskrives som 
et sprendingsfyldt idefelt med klart angivne begreber, der stär i forhold til ret 
enkle overordnede forestillinger af stor rrekkevidde. At Anders Nygren virke
lig har beskrevet kristendommens grundmotiv synes uomtvisteligt, og motivet 
er godt at kende. Et eksempel: när K. E. Lßgstrup analyserer den etiske for
dring, gär han ud fra den eksistensforstäelse, han finder i moderne dagligdag 
og digtning. Han s"ger »rent humantat bestemme den holdning til det andet 
menneske, der er indeholdt i Jesus af Nazareths religi"se forkyndelse. «4 Men 
til trods for det rent humane udgangspunkt mä han mod bogens slutning 
konstatere, at den etiske fordring, som han finder skjult i vores umiddelbare 
eksistensforstäelse, »forudsretter en magt, der har skrenket den enkelte hans 
tilvrerelse og verden «. 5 Vil det nu sige, at L0gstrup » beviser« Guds eksistens, 
när han lokaliserer den skrenkende magt som underforstäet, nßdvendig for
udsretning i dag? Nej, naturligvis ikke. Hvad vil det dasige? Simpelthen at vi 

2 Diskussionen mellem Anders NYGREN og GustafWINGREN findes i Svensk teologisk kvartal
skrift, 1956, p. 20 ff. - En anmeldeise afWINGRENS opl~g til diskussionen, N. H. SillE: » Wingrens 
opg1u med Nygren, Barth og Bultmann«, Dansk teologisk tidsskrift, 1955, p. 174 ff.- En ameri
kansk kommentar Iyder i 1963: »None of [the critics] has even begun to show that Nygren has 
mishandled his material from the point of view with which he approaches it, or that that point 
of view is either illegitimate or irrelevant; and until one or other of these things is done, his thesis 
stands unshaken.« (Philip S. WATSON: •Theo!ogians of our Time. The Scientific Theo!ogy of 
Anders Nygren•, The Expository Times, Edinburgh, 1963, Vol. 74, p. 300 ff.). 

3 Knud TOGEBY: »Hovedlinier i det 20. ärhundredes ändsliv«, Gads danske magasin, 1950, 
p. 287 ff. 

4 K E. LIIIGSTRUP: Den etiske fordring, 6. opl., 1962, p. 9. 
5 Anf. skr., p. 195. 
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befinder os i en besternt historisk situation, og at vores adfrerd reber det. LeE
seren af »Den kristne krerlighedstanke« vil se, at den rent humane indstilling 
- eksistensforstäelsen- var en ganske an den ff~Jr kristendommen, ja, sä ander
ledes, at uanset al datidig overbevisning om livets guddommelige udspring 
ville K. E. L0gstrups »etiske fordring« uden kristendommens agape-motiv 
vrere og blive en därskab. 

Om Gud er d0d eller endnu Iever, har siden Nietzsche vreret genstand 
for betydelig opmrerksomhed. Sp0rgsmälet er uafgjort; men det er afgjort, at 
kristendommen har pävirket vort livsmf/Jnster, vor mäde at se og leve livet, sä 
dybt, at vi stedse meder felgeme. Derfor er det ikke forbavsende, at en bredt 
accepteret beskrivelse af det kristne grundmotiv og dets grreske konkurrent 
- agape og eros - viser sig relevant i almen etik og idehistorie. 

For en litteraturhistoriker er det srerlig fristende at illustrere dette for
hold ved hjrelp af litteratur. Ser vi eksempelvis pä to af de stf/Jrste danske pro
saforfatterskaber fravor egen tid, Karen Blixens og Martin A. Hansens, erdet 
päfaldende, at de er vidt forskellige i anlreg og udf0relse, forskellige som en 
orientalsk prinsesse og en sjrellandsk bonde. Og dog har de til frelles, at de 
begge kredser om det religi0se. Men erde nu ogsä forskellige heri? Erderes 
religi111se tematik og deres religiese budskab lige sä grundforskellige som deres 
fortrelleteknik, milj0 og personvalg? Et sp0rgsmäl af den art Iader sig kun be
svare i forhold til visse fastlagte orienteringspunkter, centrale motiver i den 
religi111se verden. Sp0rgsmälet fors0ges ikke udt0mt her; men anlregger man 
Anders Nygrens Strukturmodel som udgangspunkt for en sammenligning, vil 
man allerede i unders0gelsens f0rste fase notere, at meget tyder pä et mod
sretningsforhold af helt fundamental art. Hos Karen Blixen er det vitterlig 
muligt for et menneske at leve op til Gud: »Stolthed er Bevidstheden om, og 
Troen pä den Tanke, som Gud havde, da han skabte os. For den stolte Mand 
er denne Tanke altid nrervrerende, at det er hans Maal at fuldbyrde den. Han 
strreber ikke efter en Lykke eUer et Velvrere, som ikke er i Overensstemmelse 
med Guds Plan med ham. Hans Sukces er Guds Tankes Sukces, og han er 
forelsket i sin Skrebne ( ... ) Han krrever en Skrebne af Gud.«6 Hos Martin A. 
Hansen er denne tanke ikke trenkelig. Her Iyder det tvrertimod: »Ja, jeg kan 
vrelge min Skrebne, og jeg kan slaas, men jeg kan ikke vokse. Jeg kan ikke 
g0re mig selv om, det ved man dog. Kun Knappesteheren kan st0be en om, 

6 Karen BLIXEN: Den afrikanske Fann [1937], 1963, p. 221 f. 
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hvis han vil. Min Afmagt og min Synd er stor, for jeg kender kun Guds Nrer
hed, naar han slaar mig haardt. « 7 Adskilligt tyder pä, at Karen Blixen i sit for
fatterskab betragter Jesu inkamation og det, der fulgte, som et fald i den gud
dommelige verden,8 mens det pä den anden side nreppe kan betvivles, at Jesu 
d0d og opstandelse i Martin A. Hansens verden er samtlige vrerdiers garant. 9 

Begge forfatterskaber karakteriseres i almindelighed som kristne, blot er den
ne kategori sä rummelig, at den i vores kulturkreds er nrer ved at vrere intet
sigende, sä lrenge den ikke g0res ti1 genstand for nrermere specifikation i for
hold til kristendommens mutige indhold. 

* * * 

Man kan vrere for eHer imod kristendommen i dens varianter. Men uanset 
det parti, man bar taget, kan man ikke unddrage sig den kristendom, som Ie
ver f0r os, omkring os og i os. Anders Nygrens analyse af grundstrukturen 
skulle g0re det muligt at tale om tingene i forhold til bekendte st0rrelser. 

[1965] 

1 Martin A. HANSEN: L0gneren [1950], 1951, p. 154. 
8 Johannes RosENDAHL: Karen Blixen. Fire foredrag, 1957, p. 52 ff. 

• Erik M. CHRISTENSEN: Ex auditorio. Kunst og ideer hos Martin A. Hansen, 1965. 
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