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De levende d0r
men de d0de lever videre

Ingen kan komme uden om d0den. Det er et universelt livsvilkar. Og vi kan hel
ler ikke bare slippe yore n<£rmeste, nar de d0r. I n<£sten alle samfund og kulturer
har man en forestilling om, at der sker noget med den d0de efter d0den. De d0de
forts<£tter pa en made deres liv i forskellige former. Det kan v<£re i form af erin
dring og betydningsfulde genstande, som folk gemmer og h<£ger om; det kan v<£re
store monumentale bygninger, som den afd0des navn knyttes til; eller det kan
v<£re i form af direkte indblanding i de levendes liv eller dialog med de levende.
Nok er den fysiske d0d universel, men hvad d0den egentlig er, og hvordan de
d0des efterliv former sig, bliver opfattet helt forskelligt i forskellige kulturer og til
forskellige tider.
Der er ogsa stor personlig variation i den made, folk forholder sig til d0den
pa, og denne bog henvender sig til alle, som undrer sig over d0dens eksistentielle
udfordringer og paradokser. Hvordan kan kroppens materielle tilintetg0relse
forenes med troen pa en fortsat eksistensr Hvordan kan oplevelse af tab og sorg
transformeres til hab og fornyelser Hvordan kan de afd0des frav<£r skabe nyt
samv<£rr Vi kan l<£re meget af andre folks og andre kulturers erfaringer, ritualer
og kosmologier. De hj<£lper os til at s<£tte yore egne erfaringer og indsigter i per
spektiv, og dermed udvider de vores horisont og handlemuligheder. Der er mange
forskere og praktikere inden for kirke, psykologi og uddannelse, som mener, at
d0den og de afd0de har Het for lidt plads i vort moderne samfund. De mener, at
folk har fortr<£ngt det universelle livsvilkar, at vi alle skal d0, til marginen af vores
bevidsthed, og at det skaber en utryghed og angst, nar det uafvendelige sker.
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I denne bog vil vi skaffe indsigt i, hvordan d0den og isa::r de afd0de alligevel er

til stede i det moderne danske samfund, og ogsa hvordan de afd0de ofte opleves
helt anderledes andre steder og til andre tider. Til dette formal har vi bedt antro
pologer, religionsforskere, historikere og museumsfolk om at beskrive forskellige
skikke, ritualer, tro og overtro. Disse cases viser, hvordan meget forskellige kultu
relle handlingsmader alligevel handler om at forholde sig til de samme eksisten
tielle paradokser.
For eksempel peger Rere artikler pa, at materielle genstande fra arvede ejen
dele til masker, statuer og monumenter spiller en stor rolle i at skabe kontinui
tet, hvor d0den ellers skaber diskontinuitet. Med et fokus pa d0den kommer vi
una::gtelig ogsa til at fokusere pa tiden. D0den udfordrer vores tidsfornemmelse.
Mange ritualer har til formal at genetablere et menneskes eksistens gennem
transformation til en anden livsform, for eksempel som en a::ret eller frygtet
forfader, der kan blande sig i de levendes liv. Endelig tydeligg0r bogens mange
eksempler, at d0den ogsa altid er en social proces. En social proces, hvor sociale
identiteter, pligter og rettigheder etableres og reetableres. Pa den made skaber vi
os selv og vort samfund gennem den made, vi husker vores afd0de pa.
Bogen er et selvsta::ndigt va::rk, men er knyttet ta::t sammen med udstillingen
De D0des Liv, som abner pa Moesgaard Museum den 10. oktober 2014, og som
skal sri i mindst tre ar. Alle udstillingsdele af De D0des Liv er repra::senteret med
kapider i denne bog, som derfor ogsa kan la::ses som et uddybende udstillingska
talog. Men bogen omfatter langt Rere kapitler og temaer end dem, der vises i ud
stillingen. Bogen og udstillingen komplementerer hinanden og giver mulighed for
forskellige former for viden om livet efter d0den og de afd0des fortsatte eksistens
blandt de levende. Mens udstillingen giver rum og materialitet til sensoriske og
a::stetiske oplevelser af udvalgte genstande, atmosfa:: rer og forta::lIinger, sa bidrager
bogen med en sa::rlig dybde og en bredere baggrundsviden med mulighed for at
opna indsigt i og forsrielse for forskellige oplevelser og kulturelle praksisser. Sa::r
ligt for bogen er ogsa dens mange nuancer i beskrivelsen af dansk kultur.
Denne bog er opdelt i tre dele. F0rste del er et generelt komparativt afsnit,
som med tre artikler beska::ftiger sig med forfa::drene fra et religionsvidenskabeligt
og historisk perspektiv. Et indblik i og en forsrielse for, hvordan forfa::drene lever
i andre kulturer og samfund, giver os mulighed for at forsri os selv bedre. Derfor
er bogens anden del en samling af artikler med eksempler fra verden. Bogens
tredje og sidste del stiller skarpt pa dansk praksis i dag. Med denne del belyses de
d0des overraskende mangfoldige tilstedeva::relse i Danmark.
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Yupini-figuren fra Enga-folket i Papua Ny Guinea huser landsbyens centrale forfaderand. Den
giver bade en samlet identitet og beskyttelse til befolkningen. Genstanden er indsamlet afJens
Bjerre i 1961. Foto:Jacob G. Due, Fotoafdelingen, Moesgard.

Forfaderdyrkelse
Bogen indledes med nogle mere generelle betragtninger over forholdet til afd0de
forf<Edre. Efter nogle eksempler pa forf<Edres indblanding i de levendes liv hen
viser Armin Geertz til den nyere kognitionsforskning. Her forklares de afd0des
fortsatte eksistens ved, at ophobningen af erfaring om andre bliver siddende i os,
efter at de pag<Eldende er d0de. Det sidder sa dybt, at det ikke bare kan forsvinde,
selv om den pag<Eldende person fysisk set g0r det. Dette kan sa komme til udtryk
i religion, der med henvisning til forf<Edrene bade kan fungere som middel til at
give tilv<Erelsen mening og til at ud0ve social kontrol. Carsten Bach-Nielsen f0l
ger op med en beskrivelse af, hvordan protestantismen fjernede anderne i vores
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verden, og han slutter af med at vise, at med svcekkelsen af protestantismen de se
neste artier er ander og andelighed vendt stcerkt tilbage. Heller ikke hvad ritualer
angar, er der nogen stabilitet. Klaus Markmann Jensen besktiver en begravelse i
Danmark fra omkring 1800 med fest og druk, noget, vi i dag ncermest vil betragte
som blasfemisk og en han mod den afd0de.

Verden
De f0lgende bidrag viser med eksempler fra forskellige steder i verden og i den
rcekkef0lge, de indgar i udstillingen, nogle af de mange mader, de afd0de er til
stede i de levendes liv. Her m0der vi en fantastisk variation i den made, vi menne
sker ser pa de afd0des liv. Og vi ser ogsa en tilsvarende variation i den made, dette
aff0der handlinger blandt de levende.
Fra Ny Guinea viser Steffen Dalsgaard, hvordan de sakaldte og meget be
r0mte malanganfigurer har skiftet funktion, siden de blev opdaget af bes0gende
fra Vesten. Fra at vcere kondenseringen af en afd0ds liv og gerning er disse trceud
skceringer med groteske former blevet turistsouvenirs og endog en slags ikon for
landet. Ogsa i Kafiristan har man brugt trcefigurer til at reprcesentere de afd0de,
hvis de var vcerdige til at mindes pa denne made. Ulrik H0jJohnsen viser, hvor
dan den danske religionshistoriker Halfdan Siiger i slutningen af 1940'erne fik fat
i disse forfaderfigurer fra en svunden f0r-islamisk tid og bragte dem til Moesga
ard, hvor de nu opbevares.
I Mexico bruger man mange forskellige slags figurer til at fejre de afd0de pa

De D0des Dag. Rafael Martinez de la Cruz og Ane Bonde Rolsted viser, hvad
der ligger bag denne fejring af de d0de, noget, der for os danskere kan forekomme
helt grotesk. Men netop som i Danmark omkring ar 1800 kan denne mexicanske
fejring ses som fcellesskabets opbakning, nar nogen d0r. Her er det sadan, at de
d0de ikke forsvinder, sa lcenge deres familiemedlemmer lever. Dette f0rer os til
Uganda, hvor det ogsa er vigtigt at have sine d0de slcegtninge i ncerheden. Mange
matte pga. borgerkrig opholde sig i flygtningelejre langt fra hjemegnen, og her
har de mattet begrave de familiemedlemmer, der d0de. Sophie Seebach og Lotte
Meinert viser, hvordan det efter freden og folks hjemvenden til deres forfcedres
jord bliver afg0rende at fa de begravede med hjem og genbegravet her.
Forfcedrenes umiddelbare tilstedevcerelse er ogsa et centralt tema iJennifer
Degers beskrivelse a£ hvordan den kristne jul og den traditionelle h0jtid for
kontakt med forfcedrene falder sammen hos yolngufolket i Nordaustralien. Disse
forfcedre bidrager ogsa meget positivt til den film, som Deger lavede i samarbejde
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Kukukuku folket i Papua Ny Guinea plejede deres afd0de med kcerlighed og vedligeholdt kroppene
med rfJgning i seks til ti uger, fur de blev bragt til begravelsespladsen. Foto:Jens Bjerre, 1961.

med lakale folk, og maske er forfa:drene fulgt med film en her til Danmark, nar
den vises pa Moesgaard. Malet for disse australske forfa:dre er med filmen at
./

sa:tte os danskere i stand til at forbinde os til yore egne forfa:dre. Ogsa Ton Otto
er blevet lovet hja:lp fra forfa:drenes ander. Disse kan blandt andet hja:lpe ham til
at lykkes med udstillingen om de afd0des liv pa Moesgaard. Ton Otto beskriver,
hvordan han pa 0en Manus ved Ny Guinea blev indviet til bade lokale forfa:dre
og til sine egne, og de forventes nu at sta ham bi, nar han anmoder dem om det. I
sin ungdom tog han grundigt afsked med aIle former for ander, men gennem sin
nyere forskning har han faet indsigt i, hvad det betyder at leve med sine forfa:dre.
Hja:lpsomme afd0de beh0ver ikke kun at va:re forfa:dre. I Thailand og Burma
er der munke, der er sa heIlige, at de balsameres og udstiIles i glaskister, hvorefter
de kan hja:lpe andre, der kommer til klostrene. Gaver til disse munke kan skabe
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bade en st;:erk 0konomi og politisk indflydelse, og Mikael Gra
vers viser, hvordan dette igen kan blive udnyttet og bek;:empet af
gddige pengemennesker og magtsyge politikere. Men ikke alle
forf;:edre er lige hj;:elpsomme eller velkomne i de levendes dagligliv.
Jeanette Lykkegard f0lger en konkret 'begravelse fra Sibirien, hvor
problemet netop er at forhindre de d0de i at blande sig i de leven
des liv. Her fejrer man ikke de d0de, men g0r en stor indsats for at
holde dem v;:ek. Det sker ikke ved at s;:ette en sten oven pa eller en
p;:el igennem den d0de, men ved at udf0re de rette ritualer pa det
rette tidspunkt.

Danmark
Efter denne rur rundt i verden vender vi tilbage til Danmark, som,
nar man ser n;:ermere efter, ikke er blevet mere verdsliggjort, end
at de d0de stadig kan spille en rolle. Bodil Selmer l;:egger ud med
konsekvensen af den ny arvelov:, der giver folk langt st0rre indfly
delse pa fordelingen af deres efterladenskaber. Kun de fa, der ef
terlader noget, huskes; og kun de fa, der fra deres afd0de forf;:edre
overtager ting, som de till;:egger betydning, husker. Det er ogsa

Veeguret er et ar vestykke {ra et

disse arvede genstande, som ingen funktion har, som bare fylder

hjem neer Aarhus. Det henviser ikke

op, og som man ikke kan smide ud, Ane Bonde Rolsted og Sofie

kun til tidens ustandselige gang,

Maj Thomsen har lavet en unders0gelse af. De findes i utallige

men ogsa til sleegtens kontinuitet.

danske hjem, gemt v;:ek pa loftet, i k;:eldre eller i skuffer, og ofte

Foto: R6gvi N.Johansen, Fotoa{de

f0ler man ogsa en forpligtigelse til at s0rge for, at tingene forts;:et-

lingen, Moesgard

ter i de n;:este generationer.
Det er ikke kun gennem genstandene, at vi har en fornemmelse eller erin
dring om afd0de forf;:edre. Der er ogsa danskere, der kontakter dem direkte.
Vibeke Steffen viser, hvordan spiritisme i forskellige former spreder sig i nutidens
Danmark. Selv om de fleste maske ikke helt tror pa, at de taler med deres afd0de
sl;:egtninge, giver selve seancerne anledning til en refleksion over tilv;:erelsen, no
get, der godt kan v;:ere brug for i en stresset hverdag. Men der er ogsa nogle, der
faktisk mener at opleve sp0gelser, ander eller afd0de helt konkret. Kirsten Marie
Raahauge beskriver den slags oplevelser, herunder den hvide dame, som optr;:eder
pa 0verste gang i herregarden Moesgaards hovedbygning. Gengangere har op
tddt meget livagtigt i en lang r;:ekke tilf;:elde. Der er ligesom noget mellem spr;:ek
kerne i rationalitetens kolde, moderne verden.
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De afd0de skal begraves, og Tim Flohr S0rensen gennemgar vort forhold til
gravstederne. F0rst holdes de nne og med Friske blomster, men tiden gnaver ogsa
her, sa pasningen overgar til kirkegardspersonalet, sa lxnge man betaler for det.
Livets flygtighed gentages i gravstedets, og efter nogle ar sl0jfes gravstedet helt. Pa
denne front overgar de d0de eher en passende tid til evig glemseL
Oplevelsen af en elsket persons d0d er meget stxrk, og Ton Otto har i den
forbindelse interviewet kunstneren Hans Krull, hvis kone d0de efter svxr syg
dom. I Danmark kunne han ikke nnde begreberne til at forsta det skete, men
dette fandt han pa Bali, hvor man har et helt andet og terapeutisk forhold til det
at miste. For Krull spiller kunsten en sxrlig rolle med hensyn til d0den: Den kan
give plads til sorg og mening i livet. Og behovet for pa en eller anden made at fa
mening er ogsa emnet for Dorthe Refslund Christensens og Kjetil Sandviks be
skrivelse a£ hvordan forxldre, der mister deres nyf0dte barn, agerer pa nettet pa
Mindet.dk. Ogsa her foregar der ligesom med Hans Krull en nxsten ritualiseret
helingsproces, hvor livet igen far mening, mens det afd0de barn pa en made stadig
er med.

Epilog
I en epilog tager Ole H0iris udgangspunkt i modsxtningen mellem den made,

de afd0de mindes i romantikken og i moderniteten og afslutter med at diskutere
modernitetens muligheder for dels at afskaffe forfxdrene, dels at tildele dem evigt
liv. DNA- eller gen-ingeni0rer kan blive yore skabere, mens kopiering af hjernen
til en harddisk kan give evigt liv.
Vores rejse igennem forskellige kulturelle verdener i tid og rum har tydelig
gjort, hvordan d0dens uundgaelige og universelle realitet har udfordret det reflek
terende menneskes fantasi. D0den stiller skarpt pa tidens diskontinuitet, pa over
gang og transformation og pa menneskets strxben efter at fastholde kontinuitet
pa trods af brud . Forskellige kulturer har fundet meget forskellige 10sninger pa
d0dens paradokser. Men et gennemgaende tema er slxgtens kontinuitet gennem
generationer og den rolle, som minder har for de afd0des fortsatte eksistens. 00den udfordrer ogsa vores opfattelse af os selv, af vores plads i familie, samfund,
natur og kosmos. Har vi en sjxl, som overlever kroppen, eller lever vi videre gen
nem andres liv som former af information og energir Forskellige videnskabelige,
religi0se og kulturelle opfattelser fostrer forskellige eksistentielle verdener, og vi
haber, at lxseren viI fa et givtigt indblik i d0dens og dermed livets mangfoldighed.
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