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To mennesker mødes og bliver venner. Måske har de aldrig set hinanden før, eller også 

er de mødtes engang tidligere, men uden at de knyttede nogen tættere kontakt til 

hinanden. Under alle omstændigheder sker der noget i det møde, hvor et venskab 

mellem dem begynder at tage form.  

Er det muligt så at sige udefra at nærme sig dette ”noget” i mødet og udtale sig 

om det, eller har vennerne i forholdet selv en priviligeret tilgang til det? Hvad er det ved 

venner og venskab, der særligt appellerer til os mennesker, og muligvis gør det mere 

end nogensinde før i historien? 

Venskab hører til den slags levede fænomener, som det er vanskeligt at forholde 

sig til og sige noget om, hvis man ikke selv har oplevet det. De, der kender til det, taler 

om ”at være på bølgelængde med hinanden” og ”at være der for hinanden”. Disse 

udtryk rammer øjensynligt noget rigtigt, men er denne form for samvær ikke også 

kendetegnende for andre mellemmenneskelige forhold, såsom kærlighed? Kan der siges 

noget mere specifikt og væsentligere om, hvad der sker mellem venner i deres møde 

med hinanden? 

Ethvert venskab begynder med, at parterne viser hinanden en særegen åbenhed, 

sympati og interesse, som de sammen kan bygge videre på, og som gør, at de ser frem 

til at mødes igen. Venskab udfolder sig på sin helt egen måde i tid og rum: Venner bor 

som regel ikke sammen, og hvis de gør, så indrømmer de gerne hinanden hver sit rum at 

trække sig tilbage til. Det er naturligt for venner at bevare en vis afstand til hinanden 

midt i alt det, som de er fælles om, hvilket giver dem plads til at være sig selv og tid til 

fortsat at lære hinanden bedre at kende igennem de tilbagevendende møder, der binder 

venskabet sammen.  

Venskab er præget af såvel åben- og nærhed som hensynsfuldhed og diskretion. 

Åben- og nærheden sprænger på intet tidspunkt alle grænser, sådan som det kan ske i 

kærlighedsforhold, og hensynfuldheden og diskretionen forvandler sig aldrig til 

ligegyldighed; men de to poler af nærhed og fjernhed bevarer – når det lykkes – en 

produktiv spænding i forholdet, så vennerne stadigvæk står hinanden nær, selv når de er 



langt væk fra hinanden, og de bevarer en diskretion i forhold til hinanden, når de er tæt 

på at gå hinanden for nær. 

Det kan være grunden til, at venner ikke lider i samme grad som de elskende, når 

de lever adskilt, og mødes venner endelig efter et langt fravær, oplever de det ofte som 

om de havde set hinanden for nylig. Fjernheden har ikke nødvendigvis tæret på deres 

venskab, men den indlagte distance i forholdet åbner snarere for at mødes igen og 

genoptage forbindelsen i det af vennerne foretrukne medium: Dialogen. 

Dialog er et græsk ord, der betyder ”igennem sproget”. Venner mødes primært 

igennem sproget, hvilket den tyske tænker Hans-Georg Gadamer et sted har formuleret 

på den måde, at samtale står i et ejendommeligt forhold til venskab ved at være det 

medium, hvorigennem venner finder hinanden og deles om noget i fællesskab. Venner 

mødes også igennem andre medier og på andre måder, hvilket Gadamer tillige gør 

opmærksom på ved at henvise til vennerne, der ler sammen i en indforståethed uden 

ord. 

Dialog synes dog at udgøre et unikt medium for de fleste venner, hvilket meget 

vel kan skyldes, at det i samtalen, ansigt til ansigt, med et andet mennneske lader sig 

gøre at bevare den omtalte, produktive spænding imellem at være tæt på og på afstand 

af hinanden, der er karakteristisk for venskab. Ikke alle samtaler fører ind i et venskab. 

Den dialog, som venner fører med hinanden, bygger på tillid, der skaber nærhed, og på 

respekt, der inkarnerer en forståelse for forskellighed. Venner behøver ikke at være 

enige om alt, hvad de gør og siger, og det går ikke altid stille af sig, når venner søger at 

gå i rette med hinanden; men sålænge de forsøger at nå og ledsage hinanden på 

dialogisk vis, fører det ikke nødvendigvis konflikter med sig. Tværtimod, kan 

forskellighederne i forholdet føre til, at vennerne når til nye indsigter og deltager i 

områder af tilværelsen, som de ikke ville have lært at kende, hvis de ikke havde haft 

hinanden. 

Skal venner kunne finde hinanden igennem sproget og deles om noget i 

fællesskab, forudsætter det netop en afstand til og en forskellighed i forhold til 

hinanden, der dog ikke må blive for stor. Ønsker de fortsat at bevare deres venskab, 

søger de at overkomme afstanden og forskellighederne i forholdet ved at komme 

hinanden i møde og modtage hinanden. Venner søger i en tilbagevendende bevægelse at 

finde balancen mellem at udvise forståelse for hinandens forskelligheder og modtage 

hinanden i mødet. Det er denne balancegang, der – når den lykkes – gør, at venner med 



afsæt i den første gryende åbenhed, sympati og interesse kan udbygge deres forhold og 

rodfæste det i tillid, forståelse og respekt. 

Allerede de gamle grækere, Platon og Aristoteles, der begge gjorde sig nogle 

dybe tanker over venskabets natur, var klar over, at den tillid, forståelse og respekt, som 

venner bygger deres forhold på, ikke skabes fra den ene dag til den næste. I dét at være 

venner ligger der et længere samvær gemt, som giver venskabet varighed, og som 

naturligt får vennerne til at se frem til den næste gang, hvor de skal mødes. Går der for 

langt imellem, at de ser hinanden eller giver livstegn fra sig, kan forholdet glide ud i 

sandet. Ethvert venskab kalder på at blive fornyet, hvilket sker spontant, når vennerne 

fortsat har hinanden kær og appellerer til hinanden: De kalder på eller ringer til 

hinanden, de interesserer sig for og laver sjov med hinanden, de lytter og giver hinanden 

igen, de deler og undersøger verden sammen, kort sagt de mødes og modtager, ledsager 

og følger hinanden på vej igennem livet med glæde og humør.  

I sidste ende leder det dem ikke blot frem til at lære hinanden bedre at kende 

som mennesker, men venner har tillige hver især chancen for i det indbyrdes samvær at 

lære sig selv stadig bedre at kende. Både Platon og Aristoteles fremstiller venskab som 

en vej mod selverkendelse, hvor vennerne efter lang tids samvær når til indsigter i deres 

egen tilværelse, som de næppe ville være nået frem til på egen hånd. De lærer sig selv 

og hinanden at kende på et dybere, sjæleligt plan, som involverer personlige emotioner 

og tanker, vaner og karaktertræk, der igen viser hen til hvert menneskes stærke og svage 

sider, muligheder og ”umuligheder”.  

Nogle gange synes den ene ven at kende sin ven bedre end denne kender sig 

selv. Aristoteles brugte udtrykket ”et andet selv” om den gode ven, der kender og ser én 

sådan som man virkelig er. Lægges der vægt på lighedstrækkene, kan gode venner 

minde om hinanden. Drages deres forskelligheder frem, kan de i højere grad siges at 

komplementere hinanden.  

Et venskab behøver ikke kun bestå af to personer, men det kan bestå af flere, der 

igen bliver venner med hinanden på kryds og tværs i et større netværk. Det er et 

spørgsmål, om det ikke er denne mulighed for at åbne venskab i større netværk, der gør, 

at dette mellemmenneskelige fænomen appellerer bredt til de fleste befolkningsgrupper 

i dagens globale samfund. Dertil kommer, at mange i dag enten foretrækker at leve for 

sig selv eller at leve sammen med andre, men uden at de nødvendigvis har papir på 

hinanden. I den sammenhæng byder venskab sig til som et ikke-instutionaliseret 



forhold, hvori der findes en balance mellem at være tæt på og at være på afstand af 

hinanden. 

Udvidelsen af venskab til at dække større netværk udnyttes i dag – og nogle vil 

sige på det skammeligste – af internetstedet Facebook, hvis brugere søger en personlig, 

uformel kontakt med hinanden på afstand, hvilket er det, som termen ”friend” kan 

tilbyde. Facebook fungerer som et virtuelt mødested, hvor man kan offentliggøre sine 

interesser, smagsdomme og øvrige aktiviterer som var man forsamlet med sine venner 

omkring et bord i lystig samtale eller diskussion. Det er dog tvivlsomt, om Facebook til 

fulde kan erstatte det, som venskab står for. Ser de fleste Facebook-venner ikke også 

frem til at mødes udenfor skærmen? 

Hvis det virkelig forholder sig sådan, så kunne hænge det sammen med, at 

venskab bliver levende i mødet, ansigt til ansigt, med andre mennesker, mens det er i 

fare for at dø ud, når der bliver for langt imellem besøgene. Internettet kan være et 

udmærket medium til at holde kontakten i; men vil venner også bevare forbindelsen og 

udbygge den samt lære sig selv og hinanden bedre at kende i fremtiden, forekommer det 

nærvær og samvær, som det dialogiske møde udenfor skærmen tilbyder, stadigvæk at 

anvise os mennesker den eneste vej frem: en vej, som ingen går ad alene, men kun 

sammen med andre.  

  

 

 

 

 

  

 


