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Få måneder efter terrorangrebet i 2015, 
hvor hovedparten af tegnerne på det 
franske satireblad Charlie Hebdo blev 
dræbt, hævdede den prominente ame-
rikanske satiretegner Garry Trudeau, at 
hans franske kolleger var »wandered into 
the realm of hate speech ... by punching 
downwards, by attacking a powerless, 
disenfranchised minority«.1 Dermed 
mente Trudeau, at tegnerne på Charlie 
Hebdo angreb den muslimske minori-
tet i Frankrig over en bred kam, hvilket 
stod i skarp kontrast til tegnernes egen 
forståelse. Ifølge dem angreb de nemlig 
en magtfuld politisk-religiøs autoritet 
(nemlig Muhammed) og en ultrakonser-
vativ minoritet i den muslimske minori-
tet (nemlig de islamistiske fundamenta-
lister). 

Jeg skal ikke her forsøge at interve-
nere i denne strid, hvor positioner synes 
at være forhærdede og fastlåste. Deri-
mod vil jeg diskutere implikationerne af 
den underliggende opfattelse af latteren, 
som kommer til udtryk i Trudeaus argu-
mentation, og som er blevet umådelig 
udbredt i dag, hvor utallige debattører 
– ligesom Trudeau – foretager en diko-
tomisk opsplitning af latteren, idet de 
adskiller et godt grin, som er rettet imod 
de privilegerede magthavere, fra en ond 
latter, som er rettet imod de underprivi-
legerede og magtesløse. 

Denne værdiladede dikotomiske 
opsplitning af latteren var hverken gængs 
i middelalderen, renæssancen eller op-
lysningstiden, men i dag er den blevet en 

slags conventional wisdom, som guider 
manges – og tilsyneladende de flestes 
– opfattelse af værker, der appellerer 
til latteren. Men er det overhovedet en 
overbevisende dikotomi? Er »punching 
downwards« per definition en form for 
»hate speech«? Er satirisk latter, der kom-
mer fra en overmægtig position og retter 
sig imod en undermægtig, i alle tilfælde 
usmagelig, kynisk, hadefuld, ond? Eller 
findes der tilfælde, hvor det er helt ri-
meligt eller måske ligefrem befriende og 
godgørende, at satire »sparker nedad«?

Hvis vi ekspliciterer nogle af konse-
kvenserne af den konventionelle visdom 
om, at satire ikke bør sparke nedad, så 
kan vi hurtigt se, hvor problematisk den 
angivelige »visdom« i grunden er. For 
hvis enhver satire, der sparker nedad, er 
kynisk, hadefuld eller ond, så bliver en-
hver satirisering af medlemmer af mino-
riteter, der misbruger den magt, de trods 
alt har, til en kynisk, hadefuld eller ond 
handling. Hvis man for eksempel satiri-
serer katolske præsters seksuelle misbrug 
af drengebørn i lande, hvor katolicismen 
er en minoritetsreligion, så sparker man 
jo ret beset ned på folk, der tilhører en 
forholdsvis magtsvag minoritet. Og hvis 
man latterliggør islamistiske terrorister i 
lande, hvor islam er en minoritetsreligion, 
så gør man noget tilsvarende. Ikke desto 
mindre har utallige satirikere gjort netop 
dette i de seneste årtier. Men fortjener den 
slags gerningsmænd, der misbruger deres 
leder- eller våbenmagt, ikke også at blive 
satiriseret? Er satire ikke et helt rimeligt 
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svar på deres livsødelæggende eller død-
bringende ugerninger? Er det virkelig så 
kynisk eller hadefuldt at spotte og udstille 
gerningsmændenes kynisme og had? Ville 
det ikke snarere være kynisk at forbigå de-
res ugerninger i tavshed og diske op med 
en omgang harmløs hyggehumor, som 
om intet var hændt? 

Udover aktuelle argumenter som disse 
kan man anføre et – efter min mening 
endnu vægtigere – historisk argument 
for, at latter, der er rettet imod underpri-
vilegerede, magtsvage grupper, kan være 
både rimelig og gavnlig. For hvis man 
gør det til en almen lov, at satire ikke må 
sparke nedad, så bandlyser man ikke kun 
aktuelle satirer, der spotter magtmisbrug, 
som udøves af mennesker, som tilhører 
minoriteter; så bandlyser man også en 
stor og oplysende del af vores kulturelle 
arv. For man kommer ikke udenom, at 
forfattere og billedkunstnere som Boc-
caccio, Erasmus, Cyrano, Swift, Fiel-
ding, Voltaire, Diderot, Heine, Hogarth, 
Cruikshank, Goya, Daumier og mange, 
mange flere har satiriseret underprivile-
gerede, magtsvage mennesker. 

Et eksempel: I Boccaccios berømte 
novellesamling Decameron fra midten 
af det 14. århundrede er der en novelle, 
hvori en munk forsøger at lokke almis-
ser ud af beboerne i en toskansk lands-
by ved at fremvise »et meget helligt og 
smukt relikvie«, som han hævder er »en 
af englen Gabriels fjer«.2 Det er et gan-
ske usædvanligt relikvie, for det, man 
almindeligvis anså for at være relikvier, 
var enten nogle kødelige rester efter hel-
lige mennesker eller nogle af de ting, de 
havde været i nær kontakt med. Således 
betragtede man for eksempel knogler 
og klæder, som havde tilhørt bibelske 
personer, martyrer eller helgener, som 
relikvier, der kunne beskytte én imod 

trusler, helbrede én for sygdomme, for-
lade én for sine synder og meget mere.3 I 
Boccaccios novelle er det imidlertid ikke 
et menneskes jordiske efterladenskaber, 
munken hævder at ligge inde med, men 
en fjer fra den himmelske ærkeengel Ga-
briel. Han hævder tilmed, at fjeren har en 
helt særlig historie, idet den faldt af eng-
lens ene vinge, da han opsøgte jomfru 
Maria for at fortælle hende, at hun skulle 
undfange Guds søn. Selv har han angive-
ligt erhvervet den i det hellige land, som 
mange havde besøgt som pilgrimme eller 
i forbindelse med korstogene, og hvorfra 
de ofte hævdede at have hjembragt de 
mest mageløse relikvier.4 

Det fremstår alt sammen yderst tvivl-
somt, men da der ikke fandtes viden-
skabelige metoder til at afgøre, om en 
træsplint nu også stammede fra Kristi 
kors, eller om en flaske med brystmælk 
virkelig hidrørte fra jomfru Maria, så-
dan som det ofte blev påstået, var der et 
næsten ubegrænset spillerum for plat-
tenslagere og bondefangere. Da ejerska-
bet af relikvier endvidere gav et anseligt 
økonomisk afkast i form af donationer og 
almisser, kom der mange falske relikvier 
i omløb i løbet af højmiddelalderen.5 I et 
forsøg på at bremse den omsiggribende 
forfalskningsforretning besluttede kir-
kens overhoveder ved det andet Lyon-
koncil i 1274, at paven fremover skulle 
godkende ægtheden af alle nyopdagede 
relikvier.6 Men det gjorde ikke den store 
forskel. For der var allerede et uoverskue-
ligt antal falske relikvier i omløb, og der-
til kom, at det ikke var synderlig svært at 
fremstille nye falske relikvier og tilbage-
datere »opdagelsen« af dem til før 1274. 

At munken i Boccaccios novelle er én 
af disse svindlere, der turnerer med fal-
ske relikvier, antydes ikke kun af hans 
relikvies usædvanlige og overnaturlige 

karakter, men også af hans navn, for han 
hedder Cipolla, hvilket er italiensk for 
Løg. Dette burleske navn kan både an-
tyde, at han er kuglerund, da han lever 
fedt af de almisser, han indsamler, og 
at han har mange lag, men ingen fast 
kerne, hvilket var en gængs metafor for 
en karakterløs, maskespillende bedrager. 
Broder Løgs påstand om, at han ligger 
inde med en fjer fra ærkeenglen Gabriel, 
er da også lidt for fantastisk for to unge 
mænd, som hører ham love de godtro-
ende landsbybeboere, at han vil vise dem 
fjeren senere samme dag. For at sætte en 
kæp i hans hjul og forpurre hans svin-
delnummer bryder de ind i hans værelse 
og udskifter den halefjer fra en papegøje, 
som de finder i et skrin, med nogle kul-
stykker. Da munken senere åbner skrinet 
foran en forventningsfuld forsamling og 
ser, at det blot indeholder nogle stykker 
kul, er hans overraskelse stor – men det 
samme er hans snilde. For han går ikke i 
panik, men opdigter derimod på stående 
fod en historie om, at kulstykkerne også 
er hellige relikvier. Han forklarer således, 
at han på sin rejse til det hellige land traf 
en præst, der rådede over en impone-
rende relikviesamling, som også kulstyk-
kerne stammer fra: 

Først viste han mig Helligåndens finger, der 

var så hel og fast som aldrig før, og pan-

delokken fra den lille seraf, der viste sig for 

den Hellige Frans, og en kerubs fingernegl 

og et ribben af Verbum Caro, og nogle af 

Sankt Fide Catolicas klæder og en hånd-

fuld stråler af den stjerne, der viste sig for 

de tre konger i Østerland, og en ampul med 

sved fra Mikael, da han kæmpede mod 

djævelen … Han forærede mig ... den fjer fra 

englen Gabriel … og han gav mig også nogle 

kulstykker, som den meget særlige martyr 

Sankt Laurentius blev stegt over.7

Med denne ophobning af fantastiske reli-
kvier illustrerer teksten, hvordan opfind-
somme lurendrejere som broder Løg 
kunne trylle hvad som helst om til hel-
lige relikvier. Selv de ordinære kulstykker 
i hans skrin får han i en håndevending 
forvandlet til de helt ekstraordinære kul-
stykker, som »den meget særlige martyr 
Sankt Laurentius blev stegt over« og eo 
ipso til hellige relikvier. At han oveni- 
købet påstår, at de kommer fra en sam-
ling, som indeholder alverdens kødelige 
rester efter himmelske væsner er sigen-
de, for det er ikke nødvendigt at tilføje 
dette groteske supplement af løgne for 
at hævde, at kulstykkerne er relikvier. 
Det bidrager strengt taget ikke til at 
iscenesætte kulstykkerne som relikvier, 
men fremhæver til gengæld munkens 
frie fabulation og flokkens umådelige 
godtroenhed. En central funktion ved 
overfloden af løgne er altså at udstille 
landsbybeboerne som troskyldige og 
nemme at narre. Blottet for mistro sluger 
de ikke bare munkens falbelader råt; de 
ender også med at overdynge ham med 
det, han kom efter, nemlig almisser. Efter 
at have fremført sin fantastiske fabel in-
struerer han dem nemlig som følger: 

‘Så, velsignede børn, tag nu jeres hætter 

af, og kom fromt nærmere, så I kan se dem 

[dvs. kulstykkerne]. Men først skal I vide, 

at enhver, der berøres med korsets tegn af 

disse kulstykker, kan leve hele året i sikker 

forvisning om ikke at blive stegt af nogen 

ild, han ikke mærker’.

Og da han havde sagt disse ord, sang 

han en lovprisning af den hellige Lauren-

tius, åbnede skrinet og viste kulstykkerne 

frem. Da den tåbelige mængde havde set 

ærbødigt beundrende på dem i nogen 

tid, maste de sig alle sammen frem mod 

broder Cipolla og … gav ham endnu større 
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tiske menneskers tåbelige godtroenhed 
ikke også invitere til at overveje, om man 
måske selv er for autoritetstro eller god-
troende? 

Når man betænker, at satiriske fortæl-
linger ofte blev genfortalt mundtligt på 
Boccaccios tid, og at mange af dem derfor 
også er kommet dele af det store analfa-
betiske flertal for øre,9 så har de også kun-
net fungere som en slags bevidstgørende 
spejle, der viste medlemmerne af »den 
tåbelige mængde«, at de blev ført bag ly-
set af bedrageriske autoriteter, og at de til 
en vis grad selv var medskyldige i dette, 
da de var alt for blåøjede og godtroende. 
Via satiriske afsløringer om disse kan de 
meget vel have bidraget til at kultivere 
en ny mistro overfor gejstlige autorite-
ter – en mistro som gjorde dem mindre 
autoritetstro og mere modstandsdygtige 

overfor klerikal udnyttelse. Og hvad er 
så i grunden mest kynisk: At udstille en 
magtsvag og ukultiveret gruppes tåbe-
lige godtroenhed med fare for at krænke 
deres selvforståelse ved at påtvinge dem 
et smerteligt oplysende blik udefra? Eller 
at lade dem forblive uantastede i deres 
blinde tiltro til autoriteter, der bedrager 
og udnytter dem? Det er efter min bedste 
overbevisning det sidste. 

Dette og mange andre eksempler 
viser, at europæiske religionssatirikere 
i århundreder har udstillet og latterlig-
gjort underprivilegerede og magtsvage 
mennesker som tåbelige, naive, over-
troiske, nemme at narre og meget mere. 
Som nævnt kan man også finde eksemp- 
ler herpå hos Erasmus, Cyrano, Swift, 
Fielding, Voltaire, Diderot, Heine, Ho-
garth, Cruikshank, Goya, Daumier 
og mange andre (jf. figur 2). Hvis det 
imidlertid per definition er usmageligt, 
kynisk, hadefuldt eller ondskabsfuldt at 
sparke nedad, så vil det betyde, at utalli-
ge tankevækkende og oplysende værker 
fra litteraturens, billedkunstens, teatrets 
og filmens verden skulle bandlyses som 
kynisk hadtale, ondskabsfuld mobning 
eller lignende – og det vil ikke gøre no-
gen forskel, at disse værker har givet 
utallige mennesker mulighed for at ind-
se, at de måske også selv var underlagt 
en vis godtroenhed eller ofre for en vis 
udnyttelse. For hvis allerede det faktum, 
at deres latter udgår fra en overmægtig 
position og angår en undermægtig, dis-
kvalificerer dem, så er der ikke mere at 
tale om. Imidlertid vil det efter alt at 
dømme gøre os både fattigere og dum-
mere at bandlyse eller boykotte alle dis-
se værker. Selvfølgelig kan satiriske vær-
ker sagtens være kyniske, hadefulde og 
ondskabsfulde, og selvfølgelig kan den 
slags også forekomme i kanoniserede  

gaver, end de plejede, og bad ham hver og 

en om at røre ved dem med kulstykkerne.8 

Ved at tiltale landsbybeboerne som sine 
»velsignede børn« indtager munken den 
klassiske klerikale faderrolle, alt imens 
han behandler »den tåbelige mængde« 
som en flok manipulerbare børn. Med 
andre ord narrer han ikke kun de to 
unge mænd, der forsøgte at narre ham; 
han stikker også blår i øjnene på de anal-
fabetiske, godtroende, provinsielle bøn-
der, som ender med at give ham »endnu 
større gaver, end de plejede«. Selvom han 
ret beset ikke lover dem noget som helst, 
da han jo blot siger, at de ikke vil »blive 
stegt af nogen ild, [de] ikke mærker«, 
hvilket jo er normalen, så tror de, at det 
improviserede ritual beskytter dem imod 
ild i et helt år, formentlig fordi de allerede 
har hovederne fulde af historier om reli-
kviernes mirakuløse indvirkninger. Uden 
at lyve får den gejstlige fader således sine 
åndelige børn til at høre en løgn, og da 
de tror, at han skænker dem en magisk 
beskyttelse imod ild, betaler de gladeligt 
for at få tegnet et kors på deres tøj med et 
almindeligt stykke kul (jf. figur 1). 

Således gør novellen på én og samme 
tid den omsiggribende svindel med re-
likvier og den folkelige godtroenhed og 
udnyttelighed til centrale temaer i den 
europæiske religionssatire. Den antyder, 
at den udbredte folkelige overtro (i det 
mindste delvist) udspringer af møder 
mellem bedrageriske klerikale autorite-
ter, der misbruger deres gejstlige fader-
rolle, og uoplyste autoritetstro folk, der 
åndeligt set er som umyndige børn. 
For efter dette møde tror »den tåbelige 
mængde« på en magisk beskyttelseskraft, 
som hverken har rod i Biblen eller i den 
kristne tradition, men som derimod er 
udsprunget af en grådig munks fabule-
rende fantasi. På denne måde reintrodu-
cerer novellen en karaktertype, som stort 
set ikke har spillet nogen rolle i den eu-
ropæiske religionssatire siden antikken, 
nemlig den godtroende flok, og samtidig 
lancerer den et motiv, som skal komme 
til at danne tradition, og som i al sin en-
kelhed består i, at den klerikale autoritet 
narrer og udnytter den godtroende flok. 

Siden Boccaccios Decameron har det 
stået klart, at den europæiske religions-
satire ikke kun sparker opad, men også 
nedad, for den blotlægger ikke kun re-
ligiøse magthaveres grådighed, hykleri, 
bedrageri og så videre; den blotlægger 
også almindelige magtsvage menneskers 
tåbelighed, godtroenhed, overtro med 
mere. Da Boccaccio endvidere tilhørte 
en dannet og velhavende elite, som var 
væsentlig mere privilegeret og magtfuld 
end den »tåbelige mængde«, hans no-
velle gør grin med, så må en læsning, der 
bifalder idéen om, at enhver satire, der 
sparker nedad, er kynisk, hadefuld eller 
ondskabsfuld, nødvendigvis klassificere 
hans novelle som netop sådan. Men er 
den virkelig det? Kan en satirisk udstil-
ling af en flok provinsielle og analfabe-

Figur 1: llustration fra Le livre appellé Decameron, 

en fransk oversættelse af Decameron fra det 

15. århundrede. Til venstre ses de to mænd, der 

stjæler papegøjefjeren fra munkens skrin. Til hø-

jre ses munken tegne kors på troende med de 

kulstykker, de har efterladt.

Figur 2: Francisco Goya: Lo que puede un sas-

tre! (Hvad en skrædder ikke kan gøre!), 1799. En 

godtroende flok knæler foran et træ, der er be-

klædt med en munkekutte.
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værker, men man kan ikke ophæve det 
til en almen lov, at enhver satire, der 
sparker nedad, er det. Faktisk er der så 
mange undtagelser til denne angiveligt 

vise regel, at den er mere misvisende 
end retvisende, mere skadelig end gavn-
lig, mere tåbelig end vis.


