Thanatologi
Thanatologi historie, hvilke undersøgelser, mål og funktioner

Thanatology er den videnskabelige disciplin, der er ansvarlig for det akademiske studium af død,
dødsprocessen og måden, hvorpå mennesker reagerer på det. Det undersøger også vores forhold til vores
egen dødelighed og med tab af vores kære.
Thanatologiområdet er meget bredt, og derfor er hver forsker ansvarlig for et bestemt aspekt, der er af
interesse. For eksempel kan denne disciplin fra et synspunkt fra en sundhedspersonale som en læge eller
sygeplejerske være ansvarlig for at forstå, hvad der sker på et biologisk plan, når vi dør.
På den anden side kan thanatologien for fagfolk i samfundsvidenskaberne (såsom arkæologer eller
historikere) tjene til at forstå de riter, ceremonier og skikke, som mennesker bruger til at ære og huske de
kære, vi taber.
Selv inden for områder som psykologi eller sociologi kan Thanatology bruges til at forstå, hvordan vi
behandler mentalt med ideen om døden. I denne artikel vil vi se præcis, hvad denne disciplin består af i
videste forstand.
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1. historie
I 1903 forsøgte en russisk forsker ved navn Ellie Metchnikoff at henlede det videnskabelige samfunds
opmærksomhed om dødsfeltet. Denne forsker troede, at det var umuligt at have en komplet viden om
biologi og resten af disciplinerne, der studerede livet uden at undersøge samtidig begrebet død.
Hans hovedargument var, at det kunne vise sig at være meget gavnligt for dem, der står over for deres
egen død eller for deres kære, for at forstå præcis, hvordan denne proces virker, og hvordan den udvikler
sig. Således troede han at studere videnskabelig død ville skabe store fordele for menneskeheden
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Metchnikoff baserede sine ideer på at skabe en tværfaglig undersøgelse af, at selv om medicinske elever
måtte undersøge lig som en del af deres træning, var de ikke villige til at passe dem, der var ved at dø.
Derudover indeholdt hans læseplan ingen emner relateret til døden.
Således forsøgte Metchnikoff at udfylde dette tomrum ved at skabe to nye discipliner. En af dem,
gerontologi, var ansvarlig for undersøgelsen af alderdom og den bedste måde at passe på mennesker, der
går igennem denne periode. Denne videnskab blev accepteret hurtigt, og meget forskning blev gjort om
det.
Men Thanatology blev ikke accepteret så simpelt. Tværtimod tog det næsten fem årtier, indtil det blev
konkluderet, at det var nødvendigt at forstå døden og dens virkninger for mennesker bedre. På grund af
dette er det en disciplin af relativt nyligt udseende.

1.1 Efter Anden Verdenskrig
I slutningen af Anden Verdenskrig blev verden plaget af historier om millioner af dødsfald, hvilket gør det
meget svært for nogle mennesker at fortsætte med deres liv. På grund af dette begyndte en masse
eksistentielle filosoffer, psykologer og tænkere at bekymre sig om spørgsmålet om døden.
En af de vigtigste var Herman Feifel, en amerikansk psykolog, der betragtes som pioner for bevægelsen om
døden. Denne forfatter brækkede mange tabuer ved at tale åbent om dette emne i sin bog Betydningen af
døden. I det forsøgte Feifel at fjerne nogle myter om denne proces og dens betydning for mennesket.
Denne bog blev automatisk en klassiker og lagde grunden til moderne thanatologi. Den indeholdt ideer
trukket af værkerne fra sådanne vigtige tænkere som Carl Jung, Herbert Marcuse og Paul Tillich. Formålet
med hans arbejde var at forbedre uddannelsen om død og teknikker til støtte for afdødes slægtninge.
Fra dette øjeblik begyndte mange flere værker at forekomme inden for thanatologi. Nogle af de vigtigste
var Dødenes oplevelse af Paul - Louis Landsberg, nogle dele af Være og tid af Martin Heidegger, og endda
nogle værker af fiktion af forfattere som Tolstoy eller Faulkner.
Samtidig med at thanatologien dukkede op som en disciplin, studerede også en bevægelse kendt som "Død
med værdighed" ("død med værdighed") i USA. Målet var at give amerikanerne mulighed for at vælge,
hvad der ville ske med deres kroppe, når de døde.

2. Hvad studerer thanatologien?
Thanatology er et tværfagligt felt baseret på samarbejde mellem forskellige fagområder. Døden er et
universelt tema, som er blevet undersøgt af et stort antal discipliner gennem historien. Nogle af disse
studier har været akademiske, mens andre har mere at gøre med traditioner og skikke.
Derfor er der ingen enkelt fagområde for Thanatology. Tværtimod samler denne disciplin data fra et stort
antal forskellige discipliner. Nedenfor vil vi se nogle af deres vigtigste områder af studiet.

2.1 humaniora
Humaniora er de discipliner, der har studeret døden længst. Tidligere var gennemsnitsalderen meget
lavere end i dag, og katastrofer som f.eks. Krige, plager og hungersnød kunne dræbe et stort antal
indbyggere på meget kort tid.
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På grund af dette skabte kunstnere, forfattere og digtere værker om døden og forsøgte at kanalisere de
følelser, som dette aspekt af livet vækker i os.
Thanatology forsøger på den ene side at forstå disse følelser og på den anden side at forstå, hvordan kunst
kan hjælpe os med at møde døden på en passende måde.

2.2 Samfundsvidenskab
Samfundsvidenskaberne studerer både dødens virkning på individet og samfundet som helhed. Discipliner
som psykologi, sociologi og antropologi forsøger således at forstå den samme situation fra forskellige
synspunkter.
Psykologi forsøger for eksempel at forstå, hvordan det påvirker vores sind at vide, at vores eksistens har en
deadline. Når vi står over for vores egen død, får vi meget bred effekt på vores måde at forstå verden på,
som kun forekommer i vores art.
På den anden side forsøger sociologi og antropologi at studere, hvordan forskellige kulturer har
konfronteret tanken om døden. Sociologi fokuserer primært på vores nuværende kultur, mens antropologi
(med hjælp fra andre felter som arkæologi) sammenligner de metoder, der tidligere er anvendt.

2.3 Mytologi og religion
Thanatology er også interesseret i religiøse og mytologiske forklaringer om meningen med døden og hvad
der sker efter det. Alle historiens religioner har haft døden som en af deres centrale temaer, og det
antages, at de faktisk opstod for at hjælpe os med at møde os mere tilstrækkeligt til denne kendsgerning.
På den anden side forsøger thanatologien også at forstå, hvilke virkninger religion har på den måde, vi står
over for vores egen død. Således føler mange mennesker trøst, når de tror, at et liv i "udover" afventer
dem; mens andre bekymrer sig endnu mere om at tro på, at de vil blive straffet for deres synder.

2.4 medicin
Endelig har thanatologi også et meget tæt samarbejde med medicin for at studere de biologiske processer
relateret til døden. På dette område forsøger vi at forsinke døden såvel som lindre de terminalt syge og
ældre lider samt søge bedre måder at tage sig af..
Dette felt samler således viden fra discipliner som biologi, anvendt medicin eller psykiatri for at forbedre
de syges levevilkår. I de senere år er der desuden udført mange undersøgelser, der søger at forandre
aldringen og yderligere forlænge forventet levetid.

3 målsætninger
Som vi allerede har set, omfatter thanatologi et stort antal forskellige fagområder. Derfor kan du ikke tale
om et enkelt mål for denne disciplin. Vi kan dog identificere flere vigtige spørgsmål inden for denne
videnskab.
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Den første af disse er forståelsen af de effekter, som døden har på vores liv, både på psykologisk og
kulturelt niveau. Nogle teoretikere på dette felt mener, at samfundene netop er opstået for at hjælpe os
med at klare vores egen død og forsøge at forstå, hvordan de gør det præcist.
På den anden side er thanatologien også ansvarlig for at reducere lidelser hos terminale patienter og
slægtninge til dem, der er døde. Dette gøres ved at blande teknikker ud fra discipliner som medicin,
psykologi og biologi.
Endelig har der i de senere år været en udvidelse af de såkaldte teatologer, som søger at forstå de
biologiske processer, der er involveret i døden for at forsøge at forsinke dem eller endda vende dem om. I
de sidste ti år er de første forsøg, der søger at give formlen til foryngelse af mennesker, blevet udført.

4 Funktioner af en thanatolog
Som det sker når vi taler om målsætningerne for denne videnskab, kan vi ikke fremhæve en enkelt
funktion, som alle de såkaldte teologer er ansvarlige for. Tværtimod vil deres rolle afhænge af, om de er
ansvarlige for at gennemføre forskning, beskæftige sig med terminale patienter og deres familier eller
forsøge at ændre vores kultur..
Det er dog vigtigt at bemærke, at teologer ofte ikke kun dedikerer sig til denne disciplin, men udfører deres
arbejde, mens de arbejder på nogle af de relaterede områder, såsom medicin, sociologi, antropologi eller
psykologi..
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