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Det gamle år er gået og 2010 venter på at blive voksent, få tegnet sin historie 
og gøre sig klog på livet. Det er svært at sige, hvad fremtiden bringer, når man 
ikke er spåmand, troldmand eller shaman. Vi på religion ved alle at dommedag 
føles nær for mange religiøse mennesker på kloden, men i dette nummer af 
TABU vil vi skue andre steder hen. Dog ønskes der et forsinket godt nytår.

I den senere tid har medierne udgydt megen debat omkring en ansigtstildæk-
kende beklædningsgenstand, nemlig niqaben/burkaen. Først var rapporten 
hemmelig, så var den offentlig for derefter at blive kaldt uvidenskabelig eller 
ligegyldig. Rapporten fik sit eget liv, den blev et politisk redskab mere end en 
akademisk afhandling og det faktiske indhold mistede en del af dets oprindelige 
vægt og betydning. Man kan undre sig over, hvilke kræfter der spiller ind i en 
burkadebat, en holdningsdebat? Hvor videnskabelig er burkarapporten, som 
den så fint bliver kaldt? 

Religion består, udover den subjektive tro, af et kollektivt ordforråd til beskriv-
else og udvikling af de religiøse idéer, udformningen af ritualer og indføring 
i mytologien. Mytologier kan oversættes til nye sprog, nye kulturer, hvor de 
tilpasses og rettes til. En grundlæggende masse kan forblive intakt og dette 
muliggør et komparativt arbejde, hvor flere ellers adskilte mytologier kan finde 
tilbage til deres oprindelige former og slægtslinjer afdækkes. Sproget spiller 
derudover en vigtig faktor i skabelsen af identiteter, religiøse som politiske. At 
tale et sprog, som udenforstående ikke forstår, kan styrke en gruppementalitet 
og gøre den mere modstandsdygtig overfor omverdenens dømmende blikke. 
Normalt anses religiøse fællesskaber som værende konfessionelle eller etniske, 
men sproglige fællesskaber kan måske virke ligeså godt til at vedligeholde so-
ciale bånd såvel som at vedligeholde en selvopfattelse/-identitet. 

En kendt diskussion er den om forskerens værdifrihed og objektive optik. Er det 
muligt at beskrive islamiske ritualer, hvis man selv er muslim og selv gennem-
fører ritualerne? Hvad får man ud af et perspektiv, hvor forskeren kigger indefra 
og ud? Vi bringer her i TABU uddrag fra et speciale, der forsøger sig med en 
sådan optik.  
Hvorfor endte COP15 som det gjorde, en tur til Wien, en jødisk-kristen-UFO-
religion og meget mere er, hvad dette nummer af TABU byder på.    

God fornøjelse og velkommen til 2010

Leder

af Morten Ingemann Jensen
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TABU bringer her en kort oversigt over burka-
sagen:

Naser Khader blev 17. marts 2009 medlem af 
Konservativt Folkeparti efter tiden som parti-
stifter og løsgænger. Han foreslog 17. august at 
forbyde burkaer i det offentlige rum. Partileder 
og minister Lene Espersen (K) bakkede op om 
forslaget, men der var intern uenighed i partiet 
såvel som i regeringen om forslaget, bl.a. fordi 
forslaget kunne være grundlovsstridigt. 20. au-
gust nedsatte statsminister Lars Løkke Rasmussen et udvalg af embedsfolk fra 
Indenrigs- og Socialministeriet, nu Velfærdsministeriet, samt Integrationsmi-
nisteriet, Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Udvalget bad  institut-
leder for ToRS, Ingolf Thuesen, om at producere en rapport indenfor fire uger, 
der skulle indeholde:

- en vurdering af omfanget af brugen (antal brugere) af ansigtsslør i Danmark 
samt en kvalificeret vurdering af de seneste års udvikling i udbredelsen
- en beskrivelse af bærernes baggrund, for eksempel alder, etnisk baggrund og 
teologisk ståsted
- en beskrivelse af bærernes motivation og/eller baggrund for at bære religiøst 
betinget ansigtstildækkende beklædning, der umuliggør umiddelbar identifika-
tion, herunder en vurdering af om det bæres af kvinden af egen fri vilje, eller 
om det er hende pålagt
- en vurdering af, om beklædningen bæres permanent, kun ved særlige 
lejligheder, på særlige steder eller på anden vis midlertidigt
- en beskrivelse af, hvilke konsekvenser bærerne oplever ved at bære sådan en 
beklædning, for eksempel indskrænkning af adgangen til job og uddannelse, 
færden i det offentlige rum
- en vurdering af europæiske udviklingstendenser i brugen af burka, niqab og 
lignende beklædning, bevæggrunde for brugen og beskrivelse af, hvilke grup-
peringer i Europa der primært anvender religiøse/kulturelle betingede beklæd-
ninger, som umuliggør umiddelbar identifikation

Allerede inden Folketingets åbning i oktober droppede det Konservative 
Folkeparti imidlertid officielt forslaget, fordi embedsmænd fra Justitsministeriet 
fandt det i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions 9. artikel 
om religiøs frihed og den danske grundlovs tilsvarende paragraf. Visse dele af 

Burka-rapporten
Sagen kort - af Mads Damgaard
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partiet ønskede stadig et forbud, bl.a. Naser Khader, selvom han ikke kunne 
stemme for forslaget, da Dansk Folkeparti (gen-)fremsatte forslaget 8. decem-
ber. I anden uge af januar 2010 rapporterede flere forskellige medier, bl.a. 
Jyllands-Posten, at forskergruppen fra ToRS  havde optalt antallet af burka-
klædte kvinder i Danmark og var kommet frem til tallet tre. 15. januar mente 
Information at forskerne ikke havde fundet en eneste, og 17. januar lækkede 
B.T. et eksemplar af rapporten, der viste sig slet ikke at angive et antal bur-
kaer, men til gengæld indeholdt en række skøn over antallet af niqab, den 
beslægtede beklædningsgenstand. 18. januar offentliggjorde minister Karen 
Ellemann rapporten på Velfærdsministeriets hjemmeside: http://www.ism.dk/
data/Dokumentertilnyheder/2010/Rapport-om-brugen-af-niqab-og-burka.pdf

Rapportens optælling mødte skarp kritik fra Naser Khader, B.T. og Århus-pro-
fessoren Mehdi Mozaffari, mens Dansk Folkeparti nøjedes med at fastslå at det 
ikke kom an på antallet af burkaer, det var princippet i dragten, der var proble-
met. Hvorfor rapporten, der er underskrevet og afleveret 10. november, først 
blev frigivet i januar, da medierne havde fået fingre i den, er der ved denne 
redaktions deadline ikke fremkommet svar på.

Folkedybet revolutionerer universiteter af Mads Damgaard

- BT afslører metodologiske problemer i berygtet rapport:
"Ingen ved, hvor mange der går i burka. Den nye burkarapport 
kan ikke bruges til at regne ud, hvor mange personer i Danmark, 
der bærer burka eller niqab. Den 54 sider lange rapport, som B.T. 
er kommet i besiddelse af, giver ikke noget videnskabeligt bud på, 
hvor mange personer i Danmark, der bærer en af de to omstridte 
muslimske klædedragter, der skjuler kvindens ansigt."
(Peter Astrup, BT, søndag d. 17/1 2010, http://www.bt.dk/
danmark/b.t.-afsloerer-burka-rapport-er-rent-gaetvaerk)

I denne artikel pointeres det, at det er uvidensk-
abeligt at spørge folk, der ved noget om sagen. 
Denne metode, som betegnes som "gætterier" 
af BT-journalisten, kaldes for "amatørarbejde" af 
folketingsmedlem og integrationsordfører Naser 
Khader (K) (Politiken 17/1 2010 http://politiken.
dk/politik/article882138.ece). 

For os der kender Lene Kühle som forsker i 
Århus, kan BT-artiklen desuden afsløre at hun er 
blevet journalist på Weekendavisen, at professor 
i statistik ved Institut for Folkesundhed Svend 
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Kreiner kan foretage sandsynlighedsberegninger undervejs i en telefonsamtale, 
men husker navne dårligt, samt at professor i islamiske studier ved Aarhus 
Universitet Mehdi Mozaffari mener, at mundtlige kilder kan finde på at vildlede, 
selvom han ikke ved, om dette er tilfældet.

Af årsager, som BT ikke gisner om, har lederen af burka-rapportprojektet, vores 
egen professor, dr. phil Margit Warburg, nægtet at udtale sig til avisen, der ellers 
er kendt for at tjekke sine kilder nøje, være præcis i deres gengivelse af citater 
og fokusere på væsentlige aspekter af sager, såsom statistikeres forhold til tele-
fonsamtaler eller politologers forhold til tendens i kvalitative undersøgelser.

Med artiklen i BT er vejen banet for at folketing og medier nu kan blive de sande 
ledestjerner i videnskabelige spørgsmål. Metodologi er dermed blevet et politisk 
spørgsmål, hvorefter alle forhåbninger om værdifrihed kan gemmes væk og alle 
universitetsstuderende og -ansatte kan bekende kulør som de politiske dyr, vi i 
virkeligheden er bag vores objektive facader.

Endelig bliver videnskaben således sat fri - nu skal smagsdommere, censorer, 
Ph.D-udvalg og professorer ikke længere styre forskningen. I stedet kan vi rette 
ind efter folkedybet, de demokratisk valgte profeter på Christiansborg og de 
knivskarpe kuglepenne på BT's redaktion. 

Eksamensformer kommer om få år til at bestå af A) fri politisk agitation over 
trukket emne, B) skriftlig, ideologisk nedsabling af teoretiker efter eget valg, C) 
kritik af faglige metode ud fra enten "Mein Kampf" eller "Das Kapital" med for-
udgående synopsis samt D) Multiple Choice-test (som pga bureaukratisk vok-
seværk viser sig at være den eneste eksamensform, der faktisk bliver råd til). 

Alle universiteter i Danmark har nu en enestående mulighed for at blive politiske 
tænketanke samtidig med at taxametertilskuddene skyder i vejret, efterhånden 
som de bekender kulør til den ene eller den anden politiske ungdomsorganisa-
tion. Studiemiljø og fredagscaféer får i nærmeste fremtid en fantastisk salt-
vandsindsprøjtning i form af helt nye præmisser for samvær; det kollegiale, 
nysgerrige samvær bliver nu en Robinson-ekspedition for avancement i rygklap-
perforeninger, der skal producere villige partisoldater til tre-parti-regimet (rød 
blok-blå blok-DF).

Den eneste frygt, man kan nære på universiteternes vegne er nu bare: 
- Danmark er et frit land, hvor love forbyder det, danskere ikke finder sig i.
- I 2010 finder man sig ikke i burkaer, uanset hvor mange Warburg, Kühle og 
Kate mener der er. 

Hvor lang tid går der, før man ikke finder sig i forskere længere?
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Svar på tiltale: Interview m. Birgitte Schepelern Johansen

Mange af forskerne bag den omdiskuterede burka-rapport er kendte ansigter 
for TABUs læsere. Kate Østergaard og Margit Warburg har stået for den reli-
gionssociologiske del af rapporten i samarbejde med Ph.d-studerende Birgitte 
Schepelern Johansen, som her kommenterer rapporten og offentlighedens 
modtagelse af den:

Hvorfor er det sagligt og videnskabeligt, det vi har lavet? 
Et af hovedproblemerne her er, at offentligheden ikke har haft kendskab til 
præmisserne for det arbejde, vi har lavet. Der er nemlig slet ikke tale om en 
optælling. Vi er blevet bedt om indenfor fire uger at komme med et skøn over, 
hvor mange kvinder, det drejer sig om, samt en helt masse andre ting (deres 
etniske baggrund, teologiske profil, om der bliver flere eller færre, om de går 
med det hele tiden eller kun nogle gange, og endelig udviklingen i en europæisk 
sammenhæng). Det var ifølge det ministerielle udvalg fuldt tilstrækkeligt at 
basere dette på eksisterende forskning. Og givet tidsrammen og mængden 
af spørgsmål, var det også den bedste og mest saglige løsning. At vi så ret-
ter forespørgsler til forskellige instanser, blandt andet større organisationer og 
moskéer, var sådan set en ‘ekstra-ting’, vi valgte at gøre for at kvalificere vores 
svar. Alle bidragydere kan i denne sammenhæng have interesser (både forskere 
og muslimske organisationer) - det er derfor vi, så vidt den slags er muligt, har 
foretaget en kritisk vurdering af de forskellige tal. Videnskabelig grundighed er 
altid indrammet af ressourcer (i dette tilfælde tid); det handler om den bedst 
mulige tilgang inden for de givne rammer - og ydmyghed og præcision i angi-
velsen af resultaterne. 
 
Hvad gør man, når en politiker som Khader kalder en for en amatør? 
Bliver smigret! Nej, spøg til side: Jeg mener her, at det er vigtigt at huske, 
at der er tale om to forskellige spil. Både Naser 
Khader og Pia Kjærsgaard har deres politiske 
dagsordener, som de er loyale over for, og som 
de mener er gode og rigtige. Det vil en rapport 
af denne type aldrig ændre på. Det øjeblik, den 
er frigivet, så ændrer den karakter og bliver en 
del af en politisk-strategisk kamp, og det må man 
som forsker være indstillet på. Det er ærgerligt, 
men forventeligt. Det er ikke ensbetydende med, 
at man skal give op eller lade være. Det er smad-
dervigtigt, at universitetet stiller sin viden til rå-
dighed for politikerne, og i den konkrete sag har 
udvalget, der bestilte arbejdet, læst og brugt rap-
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Hos Michel Foucault finder man begrebet gouvernamentalité, som dækker over 
“Summen af institutioner, procedurer, analyser, kalkuler, taktikker, refleksion-
er, der tillader en specifik magtudøvelse, der har populationen som mål, den 
politiske økonomi som vidensform og sikkerhedsforanstaltninger som tekniske 
instrumenter.”(Jensen, b). Begrebets sigte på populationen som mål bør forstås 
i kraft af Foucaults begreb biopolitik, som er den moderne politiske form, der 
fremfor opnåelse af konkrete mål - såsom anneksion af diverse afrikanske om-
råder eller en fordobling af BNP over en periode på 17 år - sigter på at forbedre 
befolkningen som biomasse.

Problemet bør imidlertid tænkes videre: forbedring til hvad? Dermed spørges 
også direkte til, hvad staten arbejder mod samt til dens styresystemer. Grunden 
til at dette problem er sjældent relevant for tiden, er den verserende burkade-
bat, som jeg nedenfor vil argumentere for, er et udspring af netop den moderne 
velfærdsstats ledelsesrationalitet - dens gouvernamentalitet. Jeg vil tillade mig 
at gå ud fra, at de nærmere detaljer i denne sag – Khaders lovforslag og den 
nys lækkede rapport - er læseren bekendt, og derfor gå videre til en diskussion 
af styresystemets rolle i denne sag.

Medborgerskab og modborgerskab 
Foucault anser biopolitikken og den heraf affødte biomagt for at være et resul-
tat af liberaliseringsprocesserne fra det 17. århundrede og frem, som i stadig 
højere grad anfægter statens anvendelse af ”hård” magt (Lindgreen 2007). 
Denne forskningslinie – som allerede antydes i Overvågning og Straf – betoner 
hvorledes skift i disciplinformer ikke kun er et snævert retspolitisk spørgsmål, 
men er et generelt spørgsmål om distribution og udøvelse af magt1 i samfun-
det.
 At den danske velfærdsstat i høj grad disciplinerer sine undersåtter i en 
form for biopolitik, er vel intetsteds så tydeligt som i sundhedspolitikken, hvor 
man gennem oplysningskampagner, behandlingsapparatet og lovgivning søger 
at optimere den biologiske sundhed hos borgerne. Imidlertid er det værd at be-
mærke, at dette styresystem ikke nødvendigvis søger at optimere den produk-
tive kapacitet hos borgerne - denne sundhedens gouvernamentalitet sigter i 

Burkapolemik og biopolitik af Andreas Olesen Baumann

porten. Det er i den politiske kontekst det vigtigste. Hvad kritikken angår, så 
kan det, der foregår i medierne, aldrig blive en videnskabelig validering af vores 
arbejde - den tager vi andre steder, med kritiske kolleger. Det betyder selvfølge-
lig ikke, at man ikke skal lytte åbent og nysgerrigt til hvad der bliver sagt - man 
skal bare huske, at det foregår på et andet ‘sprog’ med andre logikker, end de 
akademiske.
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lige så høj grad på at fremme sundheden hos borgere som ikke længere (eller 
endnu ikke) er en del af det produktive apparat, men derimod konstituerende 
for velfærdsstatens nødvendighed: folke– og førtidspensionister, skolebørn etc2. 
Tentativt vil jeg derfor mene, at den danske velfærdsstat i høj grad benytter 
biopolitik som et led i sin selvvedligeholdelse. 

Samtidig finder jeg det også relevant at inddrage de sidste års voldsomme 
politiske italesættelse af ”medborgerskab” og ”sammenhængskraft”. Det er ble-
vet påpeget, at to rivaliserende diskurser kæmper om civilsamfundet, hvor det 
enten reduceres til et markedsfænomen hos nyliberalisterne eller til et ved-
hæng på staten hos den ”institutionelle demokrati- og velfærdsforskning” (Boje 
2007:524). Dette synes også at gå igen i nogle former for civilreligion, hvor 
dyrkelsen af stat og nation i nogen grad falder sammen, og de institutionelle 
rammer – som fx amerikanske skolers ”Pledge of Allegiance” – kan danne sam-
menhæng om en sammensmeltning af disse. 

I den foreliggende rapport om brugen af identitetsslørende ansigtsbeklædning3 
blandt muslimske kvinder i Danmark (Østergaard et al. 2010) fremgår det, at 
en af de helt store problematikker for de niqab-bærende kvinder er den mang-
lende evne til at indgå i sociale statsligt medierede relationer – eksempelvis 
uddannelse og kontanthjælp. Det er imidlertid ikke dette, jeg vil tage fat i, men 
derimod det at nogle af respondenterne accepterer at undvære disse goder 
frem for at undsige sig niqaben.
 Dermed bliver de niqabbærende kvinder – hvis ovenstående udlægning 
af den danske stats gouvernamentalitet gælder – netop farlige for den hersk-
ende ideologi, idet de præsenterer en modideologi; når biopolitikkens fødsel i 
dansk perspektiv handler om det at gøre borgerne til dele af det velfærdsstats-
lige apparat, er de niqabbærende kvinder, der vælger et liv som hjemmegående 
og understøttet af deres mænd – og dermed et fravalg af statslig intervention 
– eksponenter for er alternativ og derfor korrektiver til den eksisterende model. 
Dette fravalg af tilpas-
ning er atypisk i for-
hold til mange andre 
ideologiske symbo-
ler, der opfattes som 
anti-demokratiske 
eller lignende, og 
netop derfor udgør 
den niqabbærende 
kvinde et problem for 
den velfærdsstatslige 
gouvernamentalitet. 
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Efterskrift: hvis burkaforbuddet kommer…
Hvis der en dag skulle udvikle sig flertal for et generelt forbud mod niqab, kan 
dette ses som en konsekvens af, at dette er et område, hvor velfærdsstatens 
gouvernamentalitet ikke har virket; de styreformer, som findes i det sociale 
system, har således ikke formået, at få borgerne til at agere på den måde  
systemet ønsker, og det forfalder derfor til direkte magtudøvelse. Spørgsmålet 
er imidlertid om dette ikke vil føre til, at de niqabbærende kvinder i højere 
grad isoleres i private rum og således virker imod hensigten, samt imod selve 
styresystemets indbyggede rationale ved at indskrænke endnu et område, hvori 
gouvernamentaliteten kan udøves. 

Ovenstående vilde analyse giver naturligvis ikke noget endeligt bud på, hvorfor 
netop niqab er blevet et sådant hedt politisk debatemne, men jeg vil mene, at 
en videre analyse af den politiske italesættelse af dette også må tage hensyn til, 
hvilke statslige dynamikker der findes omkring det. Debatten omkring islam har 
formet sig anderledes i de vesteuropæiske velfærdsstater end i USA, og dette 
skyldes nok ikke kun typen af muslimsk indvandring (om end pilen vel peger 
begge veje), men vel også forskellen i den sociale konstruktion af civilsamfun-
det, det sociale samvær og sammenholdet.

Noter:
1. Det bør yderligere betones at magt hos Foucault er produktiv, idet magt er åbning 
af et handlingsfelt i reaktion til andres handling, modsat mange tidligere sociologiske 
magtdefinitioner.
2. Hermed blot forstået at disse aktører ikke befinder sig i det producerende felt på det 
kapitalistiske marked, men er aftagere i kraft af velfærdsstatens omfordelende funktion 
– pensioner, pasning eller SU og undervisning til vilde, gale og samfundsomstyrtende 
humanistiske universitetsstuderende.
3. Som jeg herefter, i tråd med rapportens forfattere, omtaler under betegnelsen 
”niqab”.
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Hans Reitzels Forlag
- Jensen, Anders Fogh (a): ”Biopolitik”, http://www.filosoffen.net/tekst/foucault/txtbio-
politik.htm
- Jensen, Anders Fogh (b): ”Gouvernementalité” 
http://www.filosoffen.net/tekst/foucault/txtgouvernementalite.htm
- Lindgreen, Sven-Åke (2007): ”Michel Foucault” in Andersen, Heine & Lars Bo Kaspersen 
(eds.): Klassisk og Moderne Samfundsteori. København: Hans Reitzels Forlag
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Daggryets gudinde, himlens incest 
og den skønne Helenā

af Nina Skafte

Er det videnskabeligt forsvarligt at tale om indoeuropæisk mytologi 
som begreb? Kan man overhovedet tale om ’indoeuropæisk’ i kulturel 
sammenhæng?

Indoeuropæisk
Indoeuropæisk er betegnelsen på den sprogfamilie, der dækker over de fleste 
sprog i Europa og Indien, som alle kan tilbageføres til den samme sprogstamme. 
Ved at undersøge sprogene komparativt kan man få klare indikationer af, hvor-
dan det oprindelige indoeuropæiske sprog har set ud. Dette sprog, der i sin re-
konstruerede form kaldes proto-indoeuropæisk, kan fortælles os en masse om 
de folk, der har talt det for omkring 6000 år siden. Det rekonstruerede ordforråd 
kan indikere for os, hvor og hvordan de har levet, for eksempel hvilket familie- 
og klanforhold de har haft, og hvilken mad de har spist. I forhold til mytologien 
er ordforrådet ikke overvældende stort, men det er dog lykkedes forskere at 
komme frem til etymologier til meget centrale ord, som f.eks. *dieu̯s, der be-
tyder ’himmel’, men også er betegnelsen for den øverste guddom. Det er til stor 
debat inden for både den komparative sprogvidenskab og religionsvidenskaben, 
om det er muligt at bruge begrebet indoeuropæisk ikke kun som en sprogviden-
skabelig term, men også i kultursammenhæng. 
 

Det videnskabelige studium af kulturen bag det indoeuropæiske sprog blev især 
bragt i miskredit af sprog- og religionsforskeren Georges Dumézil (1898 – 1986), 
der i 1924 revolutionerede den komparative indoeuropæiske forskning med sin 
udformning af den tre-funktionelle struktur, som han mente var eksklusivt in-
doeuropæisk. Dumézil var strukturalist og hans vigtigste forskning byggede på 
idéen om en tredeling af det indoeuropæiske samfund, under komponenterne 
herredømme, krig og frugtbarhed, som han mente var grundlæggende i den 
indoeuropæiske ideologi. Hans teori udmøntede sig for eksempel i, at han klas-
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sificerede de romerske præster, flamines, som værende tilknyttet hver sin gud-
dom: Juppiter som herskergud, Mars som krigergud og Quirinus som frugtbar-
hedsgud. Til sammenligning fandt han en lignende triade af guddomme hos 
såvel inderne (Mitra/Varuna, Indra og Nasatya), kelterne (Dagda-Lug, Ogma, 
Dian Cecht/Goibniu) og skandinaverne (Odin, Thor og Njord/Frej). Dumézil så 
ikke kun teorien udmøntet i gudernes funktioner, men også i forskellige of-
ferkulte, i heltenes ideologi i det vediske epos Mahābhārata, og i den sociale 
organisering i Indien (varņasystemet). Dumézils forskning blev i første omgang 
vældigt populær, men tabte efterhånden agtelse, da det viste sig ikke at være 
helt så simpelt, som han præsenterede det. I dag afviser de fleste indenfor det 
indoeuropæiske område hans forskning.
 Dumézils tilbageviste teori viser, at det for studiet af den indoeuropæiske 
mytologi er af afgørende betydning at tage udgangspunkt i kilderne for derigen-
nem at undersøge små områder ad gangen, gud for gud, myte for myte – på 
samme måde, som den indoeuropæiske sprogforskning ét skridt ad gangen har 
bearbejdet sprog efter sprog for til sidst at kunne afdække regler og love for, 
hvordan det fælles indoeuropæiske sprog må have set ud engang, og hvordan 
de senere sprog har udviklet sig derfra. Jeg vil i denne artikel demonstrere, 
hvordan det er videnskabeligt forsvarligt at tale om mytologi i forbindelse med 
indoeuropæistik.  

Daggryets gudinde
Solopgang er et fortryllende smukt naturfænomen, hvor ikke blot solen, men 
også hele himlen skifter farve, og det nye lys fra daggryet varsler begyndelsen 
på en ny dag og tilbagevenden af lyset efter en lang og potentielt farlig nat. I 
både oldgræsk, romersk og vedisk mytologi har daggryet været dyrket som en 
gudinde, henholdsvis Eōs, Aurōra og Uşas. De har en helt klar plads i mytologien 
som Daggryets gudinde, og som nedenstående citater viser, er beskrivelsen af 
den slående ens i alle tre traditioner; Daggryet er en kvinde, der stiger op af sin 
elskers seng hver morgen og rider i sin gyldne vogn over himlen:

”Eos stod op fra den stolte Tithonos’ seng for at bringe
lys til de evige guder og menneskers jordiske slægter”

(Iliaden XI.1-2)

”Morgengry spredte så sagte et nyt skær ud over jorden
da hun i safrangevandter forlod Tithonus’ kammer.

Solen steg op, og verden blev atter at se i dens stråler”
(Aeneiden IX.459)

“The lover has woken from the Dawns lap
He is giving the signal to both races”

(Rigveda VII.9.1)
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Navnene Eōs, Aurōra og Uşas betyder alle ’daggry’, og kan etymologisk føres 
tilbage til det indoeuropæiske ord *H2eu̯sōs (’daggry’), som er en nominal kon-
struktion af den indoeuropæiske verbalrod *h2eu̯s-, der betyder ’gløde’ eller 
’flamme’ (West 2007:217), tilsvarende latin aurum (guld) og sanskrit ush- (at 
brænde):

Daggryets fremtræden er meget nær solens tilsynekomst på himlen, idet 
gudindens udseende i høj grad er knyttet til den karakteristiske gyldenrøde 
farve, solen har, når den står op om morgenen. På alle tre sprog beskrives hun 
med næsten samme ord; som klædt i safran (lat. croceum, gr. kroko-peplos), 
guld-farvet (ved. híraņya-varņā, lat. flaua) og rødmende (lat. rubescebat, ved. 
aruşīr).
 Lyset er et tegn til, at dagen og arbejdet kan begynde, både for gud-
er og mennesker, og Daggryet bliver på denne måde også en indikator for 
tiden, der går. Solen indikerer både tidspunkt på dagen, som hos Vergil: ”I disse 
samtalers løb var Auroras fyrige heste for hendes rosenbladsvogn nået frem til 
midten af himlen”, og dagene der går, som hos Homer, hvor Daggryet ofte op-
træder i begyndelsen af kapitler eller når en ny handling skal sættes i gang med 
en sætning som ”Men da den rødblonde Eos lod tredjedagsmorgenen lysne”, 
eller ”men da der oprandt lys af den rosenfingrede Dagning”, og hos Vergil for 
eksempel med ”På en skyfri himmel lod Phobus’ heste for niende gang Aurora 
stige op af havet”. 

Fader Zeus
Eōs, Aurōra og Uşas har, foruden deres tydelige ligheder i funktion, også åben-
bare forskelligheder, nemlig i forhold til deres slægtskab med andre guder. Eōs 

Eōs < āōs < āu̯ōs < au̯sōs < *h2éu̯s-ōs   
Aurōra < au̯sōsā <  *h2éu̯s-ōs-eh2 
Uşas < *h2us-és
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er datter af titanerne Theia og Hyperion, hendes søskende er Helios, solguden, 
og Selene, månegudinden. Det tilsvarende er gældende for Aurōra. Uşas er der-
imod datter af Dyaus, og tildeles i Rigveda adskillige gange titlen duhitar divaḥ 
(Dyaus’ datter). Duhitar divaḥ er udviklet fra indoeuropæisk *diu̯ós dhugh2tē̓r 
(himmelgudens datter). Dyaus er himmelguden i vedisk kultur, og den tilsva-
rende funktion i henholdsvis græsk og romersk mytologi besiddes af Zeus og 
Juppiter. Gudenavnene Dyaus, Zeus og Juppiter er alle dannet af det indoeu-
ropæiske ord *deu̯s, der betyder himmel. 
 Selvom Eōs ikke er datter af Zeus, så tillægges hun epitetet dia (δἵα), 
hvilket tyder på, at der alligevel har været en sammenhæng mellem Zeus og 
Eōs. Dia er den feminine form af indoeuropæisk *déu̯s og betyder derved no-
get feminint ´tilhørende Zeus´. Forholdet mellem Daggryet og himmelguden 
*Deu̯s bliver endnu mere oplagt, når man tager med i betragtning, at det byg-
ger på den indoeuropæiske verbalrod *déu-̯, som betyder ’lyse’ eller ’skinne’, 
som i vedisk dyut- (’lyse’). Af denne rod dannes for eksempel nominalafled-
ningerne lat. diēs (’dag’) og gr. eudia (’godt vejr’, egl. ’god dag’). Zeus beskrives 
da også som ’ham, der bringer dagen’, mens hans modsætning Uranos er ’ham, 
der bringer natten’.
 Når gudinderne er så ens i fremtoning og funktion, er det interessant, 
men måske ikke så mærkeligt, at familieforholdene er forskellige, da myter er 
levende materiale, der konstant omformes og omfortolkes i nye sammenhænge. 
Slægtskabsforhold i gudeverdener er generelt rodede og inkonsekvente, og én 
forklaring kan være at guddomme, der ikke har været så populære i den kultur, 
de har været dyrket, er blevet skubbet i baggrunden ved for eksempel at blive 
del af et mindre betydningsfuldt panteon. Dette kan være, hvad der er sket for 
Eōs og Aurōra. De er blevet tildelt en mindre rolle blandt titanerne, idet de ikke 
kunne hamle op med andre mere populære gudinder, som for eksempel Athene 
og Afrodite, som begge spillede afgørende roller i Homers epos, og begge var 
en del af det olympiske panteon som Zeus´ døtre. 

 På trods af de inkonsistente familie-
forhold, viser den komparative lingvi-
stik med al tydelighed, at gudinderne 
er oprundet af den samme skikkelse, 
nemlig den indoeuropæiske gudinde 
for daggryet *H2eu̯sōs, datter af him-
melguden *Deu̯s. At gudinderne ligner 
hinanden bemærkelsesværdigt, om end 
ikke på alle punkter, afslører at det ikke 
er en tilfældighed, men at forestillingen 
om Daggryets gudinde er opstået i en 
tidligere fælles fortid og siden videreud-
viklet indenfor de tre separate kulturer.  
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Himlens incest
Efter at have fastslået Daggryets gudindes karakteristik vil jeg nu se nærmere 
på en af de myter, der tillægges hende; en myte, der åbner op for muligheden 
af at også andre gudinder rummer træk fra den oprindelige indoeuropæiske 
gudinde.  
 Den vigtigste myte om Uşas i den 
vediske tradition er myten om himlens in-
cest. Myten fortæller om, hvordan Uşas 
forsøges voldtaget af sin far, himmelguden, 
som dog spilder sæden på jorden. I Rigveda 
kommer dette til udtryk i sætninger som 
”when the father sprang upon his own 
daughter, uniting with her, he poured down 
seed on the earth” (RV:X.61.7) og ”... and 
the god [Dyaus] threw his splendour on his 
daughter” (RV:I.71.5). Senere optræder en 
noget mere uddybende version i de langt 
yngre Brāhmaņaer. Her er historien, at det 
er guden Prajāpati, der begærer sin datter 
Uşas. Hun har forvandlet sig til en hind, så 
han forvandler sig til en hjort og forsøger at 
bestige hende. De andre guder ser, at han 
er ved at begå en udåd og overfalder ham, 
hvorved han spilder sæden på jorden. At den 
mandlige karakter det ene sted er Dyaus og 
det andet er Prajāpati, kan forklares ved, at 
navnet Prajāpati ofte optræder som et ep-
itet til andre guder. Navnet dannes af praj- 
(’afkom, skabning’) sammensat med titlen 
pāti (’herre’) og giver altså titlen ’Herre over det skabte’, en egenskab der ofte 
tillægges Dyaus. Der kan derfor være tale om, at Prajāpati er et epitet til him-
melguden, der senere er blevet dyrket som en selvstændig gud, hvilket også 
forklarer, hvorfor guden først optræder i de senere tekster.
 Det interessante ved denne myte er, at den vediske gudinde Saraņyū 
er tilknyttet en myte med lignende træk. Saraņyū optræder ikke særlig ofte i 
Rigveda foruden i denne myte, og hun er ikke tilskrevet en bestemt funktion 
eller karakteristik. Myten omtales i Rigveda X.17.1-2, og uddybes i den yngre 
tekst Bŗhad-devatā 6,33-7,6 fra det 4. århundrede. I myten bliver Saraņyū af 
sin far giftet bort til Vivasvat, men prøver at stikke af ved at tage form som en 
hoppe. Vivasvat forvandler sig derfor til en hingst og forsøger at bestige hende. 
Han spilder sæden på jorden, hvorefter Saraņyū inhalerer sæden og føder De 
guddommelige tvillinger, der i den vediske mytologi kaldes Aśvinerne. 
 Sammenfaldet mellem de to myter er tydelig i form af forvandlingerne 
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til dyr og sæden, der spildes på jorden, men ligheden bliver yderligere bekræftet 
af gudindernes relation til de guddommelige tvillinger, Aśvinerne. Som nævnt 
fortæller Rigveda, hvordan Saraņyū blev tvillingernes mor med Vivasvat, men 
andre steder i værket tillægges det Uşas at være deres mor og Dyaus deres 
far. Hvad der kan forekomme besynderligt er, at Uşas ligeledes flere gange 
beskrives som tvillingernes søster. At Uṣas er både mor og søster til sine børn 
bekræfter netop myten om, at himmelguden begik incest med sin datter. 
 Begge gudinder forekommer altså i Rigveda som tvillingernes mor, men 
tvillingernes forskellige fædre er også et interessant faktum, som er værd at 
tage med i betragtning. I mytologien har tvillinger ofte to forskellige fædre, 
gerne én guddommelig og én menneskelig, fordi de opfattes som resultatet af 
to samlejer. At den ene far er guddommelig forklares med, at moderen er ble-
vet besøgt af en ånd eller gud i tillæg til hendes mand, som det for eksempel 
er tilfældet med de guddommelige tvillinger i den græske mytologi Kastor og 
Polydeukes, og deres romerske modstykke Castor og Pollux. I Rigveda I.18.4 
omtales de vediske tvillinger, Aśvinerne, som havende to forskellige fædre; kun 
den ene betegnes som søn af himmelguden, mens den anden er søn af en 
ukendt kongelig skikkelse. I myten om Uşas og forholdet til henholdsvis Dyaus 
og Prajāpati er faren helt klart guddommelig, men i myten om ægteskabet mel-
lem Saraņyū og Vivasvat betegnes Vivasvat som et menneske (martyebhyaḥ). 
Dette forhold kan måske forklare, at myterne har så forskellig indfaldsvinkel til 
den samme konklusion. Kronologien kunne være, at gudinden først er blevet 
gravid med Dyaus/Prajāpati, guden, i et incestuøst forhold, og siden giftes bort 
til Vivasvat, mennesket, som så bliver far til den anden tvilling. Dette forklarer, 
hvorfor både Dyaus og Vivasvat beskrives som tvillingernes fædre, og hvorfor 

den ene myte handler om et far/datter-
forhold og den anden om et ægteskab. At 
det incestuøse forhold mellem far og dat-
ter i myten blev betragtet som en udåd 
af de andre guder, kunne forklare, hvorfor 
hun efterfølgende blev giftet bort, og så 
endda til et menneske. 
 Det er ikke blot i mytologien, Uşas 
og Saraņyūs skikkelser overlapper, men 
også deres navne tyder på, at der en-
gang har været et sammenfald mellem 
de to gudinder. Uşas tillægges egenska-
ben sarat, som på vedisk betyder ’at haste 
eller skynde sig’, hvilket er passende for 
hendes tilstand som den jagede i myten 
om himlens incest. Tilnavnet har hun også 
i en anden myte, hvor hun må flygte, da 
Dyaus ødelægger hendes vogn ved floden 
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Vipās. Med en mere naturmytologisk tilgang kan man jo også argumentere for, 
at daggryet jo som fænomen er ganske flygtigt, da det kun ses en kort stund 
på himlen. Verbet sarat dannes af roden sar-, og navnet Saraņyū er udledt af 
samme rod (*sar-aņyá- ’den, der er hastende’). Der lader altså til at være en 
ældre etymologisk forbindelse mellem navnet Saraņyū og Uşas’ egenskab sarat. 
Forklaringen kan være, at Uşas er blevet tillagt epitetet Saraņyū på grund af 
myterne, hvorefter dette epitet senere er blevet fortolket som en selvstændig 
gudinde med tilsvarende myter.
 
Etymologien
Hvis vi lader den komparative lingvis-
tik råde og går mere etymologisk til 
værks, finder vi endnu en skikkelse, 
der har et bemærkelsesværdigt sam-
menfald med Daggryets gudinde, 
nemlig Helenā, den smukke kvinde, 
der flygtede med Paris til Troja og 
derved startede den 10 år lange 
trojanske krig, der er omdrejnings-
punktet i Homers Iliade.
 Etymologisk er der muligvis 
et sammenfald mellem navnene 
Helenā og Saraņyū. Navnet Saraņyū 
dannes som tidligere nævnt af den vediske rod sar-, som kommer af indoeu-
ropæisk *sel- (’slippe fri, springe’), og det er blevet foreslået, at navnet Helenā 
dannes af den samme rod (Jackson 2006:86). Problemet med denne ellers 
oplagte etymologi er, at der foruden det græske Helenā (gr ‘Ελένη), som oftest 
optræder i inskriptioner og litteratur, også er fundet inskriptioner med navnet 
Welena (gr. ϝελενα). Dette digamma [w] har skabt uenigheder, både mytolo-
gisk, om hvorvidt de to navne refererer til den samme gudinde eller til to for-
skellige, og etymologisk, om hvorvidt de kan rekonstrueres tilbage til én eller to 
nominalrødder. Der er som udgangspunkt to forskellige løsningsmodeller. 
 Den ene mulighed er, at Helenā og Welena var én og samme gudinde 
med det oprindelige fælles navn *Swelenā (s- fordi indoeuropæisk *s- udvikles 
til h- på græsk) (West 2007:231). Navnene rekonstrueres altså tilbage til roden 
*swel- (gløde/ulme), hvorfra enten *s- eller *-w- er faldet bort og har skabt 
forskellige versioner af navnet. Dette argument kan berettiges idet vi ved, der 
har været dialekter, hvor initialt w- og h- har været udskiftelige, for eksem-
pel etruskisk Fercles for græsk Heraklās og Foratia for senere latinsk Hora-
tia (etruskisk F svarer til græsk W) (Sihler 1995:141). Denne teori udelukker 
naturligvis enhver etymologisk forbindelse mellem Helenā og Saraņyū, da deres 
navne så vil være afledt af to forskellige rødder, henholdsvis *swel- og *sel-.  
 Den anden mulighed er, at Helenā og Welena er to forskellige gudinder, 
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og at deres navne er dannet af to separate rødder, henholdsvis *sel- og *swel-. 
Der kan være tale om to helt separate gudinder, der ingen umiddelbar forbin-
delse har haft, men hvor der kan være sket et sammenfald eller forveksling i 
navnene på grund af deres lighed, som har ført til en invadering af hinandens 
mytologiske områder. Religionshistorikeren Peter Jackson (2006:86-93) har dog 
fremlagt en helt anden tolkning af deres væsen. Han tolker Helenā, såvel som 
Saraņyū, af roden *sel-, ’den hastende’, og Welena af roden *swel-, ’den glø-
dende/ulmende’. Begge adjektiver passer udmærket til at beskrive Daggryets 
gudinde med de myter, vi kender om hende, som den glødende sol og den 
flygtende datter. Jackson mener derfor, at begge navne oprindeligt har været 
epiteter til Daggryets gudinde *H2eu̯sōs, og først siden er blevet selvstændige 
gudinder, på samme måde som den tidligere viste forbindelsen mellem Saraņyū 
og Uşas. 

Mytologien
For at understøtte en mulig etymologisk sam-
menhæng mellem Helenā og Saraņyū må vi 
kunne bekræfte den gennem mytologien, og 
det kan faktisk godt lade sig gøre, når vi be-
tragter alt hvad vi indtil nu ved om Daggryet 
gudinde. 
 I myten om hvordan Saraņyū blev 
bortgiftet til Vivasvat, fortælles det også at 
Saraņyū inden brylluppet blev gemt væk af 
de andre guder, som i stedet lod Vivasvat 
ægte en replika, de havde skabt af hende. 

I Bŗhad-devatā 6,33-7,6 er idéen den samme, om end den kommer til udtryk 
lidt anderledes, for her skaber Saraņyū en replika af sig selv, da hun vil flygte 
fra sin ægtemand Vivasvat, og lader ham forlyste sig med den, mens hun selv 
stikker af. Tilsvarende fortæller Euripides i værket Helen, at den skønne Helenā 
faktisk aldrig kom til Troja med Paris, idet hun af Nilflodens gud, Proteus, og 
Hera, Zeus’ hustru, blev udskiftet med en replika og selv gemt væk i Ægypten, 
mens replikaen førtes til Troja og befandt sig der under hele krigen. Denne ver-
sion af myten optræder kun ganske få steder i den græske tradition, men også 
Herodot fortæller i sin historie (II.112-120) fra omkring år 440 f.v.t., at Helenā 
blev bortført til Ægypten. Han giver endda beviser på, at Homer må have kendt 
til denne historie, men undladt at bruge den, fordi den ikke passede ind i plottet 
i Iliaden. Det ser altså ud til at både Saraņyū og Helenā har været involveret i 
en myte, hvor de ved hjælp fra andre guder skaber en replika, så de kan flygte 
fra en forfører.
 Ligesom Uşas og Saraņyū er også Helenā relateret til De guddommelige 
tvillinger, der i den græske mytologi fremtræder under navnet Dioskurerne. Uşas 
omtales både som tvillingernes mor og søster, mens Saraņyū kun omtales som 
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tvillingernes mor, og Helenā kun som deres søster. Hvis Helenā er den græske 
udgave af Saraņyū, hvilket myten om replikaen og deres etymologi kunne tyde 
på, så har hun måske også del i myten om himlens incest. Det ville forklare 
forskellen i relationen til tvillingerne, idet gudinden jo i så fald var både mor 
og søster til tvillingerne. I den græske tradition har man så valgt at fremhæve 
søskendeforholdet, mens man i den vediske har fremhævet moderskabet. Der 
er dog ikke nogen omtale af Helenā i et incestuøst forhold i den græske tradi-
tion, om end hun ellers havde mange elskere. 
 Et problem med at sammenligne Helenā med Uşas/Saraņyū er blandt 
andet, at Helenā oftest optræder som et menneske i de græske myter, mens 
Uşas/Saraņyū er en gudinde. Kun Euripides skriver om Helenā som guddom-
melig, og da kun i en spådom i slutningen af værket Orestes. Arkæologien har 
dog vist, at Helenā blev hyldet som en gudinde i Laconia og på Rhodos, hvilket 
kunne betyde, at hun i en tidligere tid har været dyrket som en guddom (West 
2007:230). Det er ikke usædvanligt, at en gud mister sin guddommelighed 
og bliver menneske, ligesom mytologiske skikkelser kan gennemgå så mange 
andre forandringer over tid. Et argument for at Helenā tidligere har været en 
guddom kan for eksempel være, at Helenā hos Homer bliver beskrevet som 
en guddommelig skønhed og med de samme ord, som bruges til at beskrive 
gudinder, når de kommer ned og blander sig 
med menneskene (Clader 1976:12). 
 Et andet argument er det fak-
tum, at Helenā er Zeus’ datter, græsk Dios 
Thygatār (Διος θυγατηρ), hvilke svarer ety-
mologisk til Uşas titel som Duhitar divaḥ af 
indoeuropæisk *diu̯ós dhugh2tē̓r. Helenā er 
bemærkelsesværdigt den eneste af Zeus’ 
døtre, der ikke er guddommelig (til forskel 
fra hendes (halv)søstre Artemis, Athene, Af-
rodite og muserne), hvorimod der er rigeligt 
af menneskelige sønner. Det kunne være 
endnu et tegn på, at hun engang har været 
en af de guddommelige døtre, men siden har 
skiftet status, måske som Herodot skrev, for 
at hun bedre kunne passe ind i Homers plot 
i hans epos. Helenā spiller en temmelig cen-
tral rolle i Iliaden som den spartanske dron-
ning, der af kærlighedsgudinden Afrodite 
bortloves til Paris som en elskovspræmie for, 
at han udvælger hende som den smukkeste 
blandt Olympens gudinder. Det er Afrodite, 
der giver Helenā hendes evner ud i for-
førerkunsten, hvorved hun besnærer Paris, 
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og Helenā bliver på denne måde en slags menneskelig udgave af Afrodite. Et 
interessant faktum i den forbindelse, som jeg kun kort vil nævne er, at Afrodites 
romerske modpart kærlighedsgudinden Venus deler etymologi med epitetet va-
nas (vedisk for ’begær’), som ofte tillægges Uşas. Både Venus og vanas dannes 
af indoeuropæisk *u̯enos. Det kunne tyde på, at Daggryets gudinde har haft at-
tributten *u̯enos, som vi ser det i vedisk, men at der i ro-mersk mytologi er sket 
en udskillelse, hvor attributten er blevet navnet på en selvstændig gudinde, 
Venus, tilsvarende hvordan tilnavnet Saraņyū udskiltes fra Uşas.

Konklusion
Jeg har nu været vidt omkring blandt utallige guder og gudinder, helte og helt-
inder, og det står klart at den græske, romerske og vediske mytologi er betyde-
ligt udviklede, og ligeledes indviklede, traditioner med mytologiske skikkelser, 
der er beslægtet på kryds og tværs og spiller større eller mindre roller i forskel-
lige myter. Denne bevægelighed i mytologien gør det udfordrende, men ikke 
umuligt at udrede sammenhængene. Det er tydeligt, at Eōs, Aurōra og Uşas 
er forbundne; alle tre gudinders navne er etymologisk og semantisk forbundne 
til naturfænomenet daggry, hvilket ikke lader nogen tvivl om, hvad gudindens 
funktion var, eller hvorfra inspirationen til hendes fremtræden kom. Gudinden 
har sandsynligvis været tillagt epiteterne ´den hastende´ og ´den glødende´, 
i kraft af hendes funktion som den opgående sol og de myter hun optrådte i. 
Disse epiteter har siden hen udviklet sig til selvstændige gudinder, hvorved der 
er opstået et overlap i myter og funktioner. Gennem et samspil mellem mytolo-
gier og etymologier har jeg i denne artikel vist, at det altså er muligt at tale om 
indoeuropæiske mytologi og endvidere at afdække dele af den.

Denne artikel er baseret på eksamensopgaven ”Indoeuropæisk mytologi – en 
komparativ undersøgelse af myterne om De guddommelige tvillinger og Dag-
gryets gudinde” til Valgfrit område, efteråret 2009, af Nina Skafte og Gunhild 
Schou-Bojesen.
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Identitetsskabelse hos Scientologi
- hvor vigtig er den sproglige dimension?

af Morten Ingemann Jensen

På vores studie er man vant til at snakke om ”religiøs identitet”. Det har dog i et 
stykke tid undret mig, hvad denne religiøse identitet består af. Er det troen på 
den samme transempiriske magt eller den fælles deltagelse i et ritual, som ska-
ber denne samhørighedsfølelse? I forbindelse med mit tilvalg, sprogpsykologi, 
fik jeg øjnene op for, at der kunne være en anden vigtig faktor i identitetsdan-
nelsen, nemlig sproget. For at forstå hvorfor sproget kan spille en stor rolle, må 
vi dykke lidt ned i nogle sprogpsykologiske teorier.

Hvor vigtigt er sproget?
Sproget er en vigtig faktor, når det kommer til skabelse 
af en identitet. Allerede fra barnsben er det sproget, 
der hjælper med til at strukturere verden: ”barnet 
lærer at placere sig selv i forhold til verden, at finde 
sin plads i den, ved sprogets hjælp” (Skutnabb-Kangas 
1990:33). I sprogpsykologien mener man, at moders-
målet er en af de vigtigste identitetsmarkører et men-
neske kan have. Frarøver man et barn dets moders-
mål, er det næsten det samme som at frarøve det en 
identitet. 
 Efter modersmålet er der en række andre ting, 
der kan gøre identiteten mere specifik. En bestemt di-
alekt kan skabe en samhørighedsfølelser, selvom in-
gen af parterne kender hinanden, ligesom modersmålet dansk kan gøre det, 
hvis man møder danskere i udlandet. Dertil kommer det såkaldte ”sociolekt”, 
som er den måde en bestemt socialklasse snakker på. En stålværksarbejder har 
en anden måde at sige tingene på end direktøren, ligesom landmanden ikke 
snakker på samme måde som købmanden. Et sociolekt kan også betegne en 
bestemt måde en sammentømret vennegruppe taler til hinanden på. En venne-
gruppe kan tit tale ligeså indforstået som tilhængerne af en esoterisk religion. 
Det faktum, at ”vi” forstår hinanden, mens ”de andre” ikke gør, er medvirkende 
til at afgrænse gruppen overfor omverdenen, og dermed give en idé om ”hvem 
vi er” i modsætning til ”hvem de er” (Svenstrup 2004:49).   

Robert LePage konkluderer, at mennesker ændrer deres sproglige adfærd for at 
ligne andre medlemmer af den gruppe, de ønsker at identificere sig med, mest 
muligt. Han opstiller en række kriterier for, hvornår en sådan sproglig adfærds-
ændring kan lykkes:
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1. Hvor meget føler vi, at vi har tilfælles med ”forbillede-grup-
pen”?

2. Om vi er i stand til at afdække deres adfærdsmønstre (med 
henblik på at tilegne os dem)

3. Hvor væsentlig en del af vores ”gamle jeg” der vil gå tabt og om 
det er besværet værd 

4. Vores evne og muligheder for at ændre adfærd (LePage 1985)

For at føle et fællesskab med en gruppe er det altså nødvendigt at ændre sin 
(sproglige) adfærd på en sådan måde, at du betragtes som et medlem af andre 
proselytter. Identitetsdannelsen er altså en dialektisk proces, hvor ” den ny-
tilkomne” og ”de gamle” alle indgår i en dynamisk proces, hvor de indvirker på 
hverandre for at forme en ny konstellation, der så bliver til en socialgruppe, nu 
med endnu et medlem. Gruppen er ny i den forstand, at den nytilkomne givetvis 
vil have en indvirkning på gruppens fortsatte virke.

Vi vil nu se om disse teoridannelser kan bruges på en religiøs gruppe. Dertil må 
vi bruge en gruppe, hvor mytologier og ritualer ikke er for udtalte for på den 
måde at udelukke dem som faktorer i samhørighedsfølelsen og identitetsdan-
nelsen. Scientology viser sig at være en udmærket religion til dette formål. I 
Scientology bliver mytologierne åbenbaret gradvist. Der er mange niveauer som 
er hierarkisk ordnet. Efterhånden som man stiger op igennem disse niveauer vil 
større dele af mytologien blive fortalt proselytten. Det er meget vigtigt for en 

scientolog, at modtageren af denne informa-
tion er klar. Derudover har Scientology, så vidt 
jeg er orienteret, ikke nogle udtalte ritualer 
udover brugen af et E-meter, der dog, så vidt 
jeg ved, ikke passer ind i van Genneps model 
til ritualanalyse. 

Scientology
Peter B. Andersen og Rie Wellendorf Riis har 
i CHAOS årgang 2002 nr. 37 skrevet artiklen 
Kilder til et ikke-eksisterende fællesskab om 
netop Scientologys fællesskab. Scientology 
har ikke gjort noget for at trække medlem-
merne ind i et formaliseret fællesskab (Wallis 
1976), hvilket har fået nogle forskere til at tro, 
at der derfor ikke kan være et fællesskab i 
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denne religion. Ovennævnte artikel af Andersen og Riis redegører for en under-
søgelse udført af forfatterne, hvori Scientologer er blevet spurgt, om de følte 
samhørighed med andre Scientologer rundt om i verden, også selvom de aldrig 
havde mødt dem. Svarene var:

pct. Ja

Føler du en samhørighed med scientolo-
ger i andre dele af verden?

95

- også selvom du ikke kender dem? 91

(”ved ikke” svar er sorteret fra således at det udelukkende er procent af ”ja” svar der figurerer i 
denne tabel)

Da proselytterne ikke nødvendigvis har samme trosindhold, i kraft af Scientolo-
gys esoteriske struktur, kan det altså ikke være teologiske diskussioner, så som 
Xenus rolle i den galaktiske krig, som fylder mest i skabelsen af en fælles iden-
titet. For selvom Scientologer deler en række grundtanker, er det min påstand, 
at det i højere grad er det scientologiske ”sociolekt”, der skaber følelsen af sam-
vær og fællesidentitet. Denne religion byder på en lang række esoteriske ord 
såsom ”Engrammer”, ”Aberreret” eller ”Det reaktive sind” (de engelske termer 
bruges næsten altid i stedet for de danske). Udover dette findes en lang række 
faste sproglige vendinger, som betyder én ting for den indviede og noget andet 
for den udenforstående. 
 Rækken af esoteriske ord og vendinger er så stor, at en scientolog kan 
sige at:

Som udgangspunkt er vi [scientologer] enige om mange ting, som 
jeg synes er vigtige, f.eks. at vi er udødelige væsener. Scientolo-
ger over hele verden lærer nogle udtryk, som det kun er os, der 
bruger. Det vil en kineser, som er scientolog, også gøre – altså 
anvende de samme engelske begreber. Jeg vil kunne kommunikere 
med en kineser via Scientology udtryk (Andersen 2002:16). 

   
Karismatisering
Scientologys grundlægger, L. Ron Hubbard, blev med tiden en meget karisma-
tiseret mand. Jeg følger her Eileen Barkers idé om, at karisma ikke er noget 
der ejes, men noget der, så at sige, erhverves og fortsat skal generhverves 
(Barker 1993), for at lederen kan bibeholde sin privilegerede position. Når den 
karismatiserede leder forlader organisationen (ofte grundet dødsfald), vil denne 
karismatisering overgå til at gælde selve organisationen. Organisationen og 
medlemmerne indgår altså i en vekselvirkende symbiose, hvor det ene påvir-
ker det andet. Den mest åbenlyse måde for en organisation at rette ind efter 
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medlemmerne er gennem sproget. Scientology har ofte større internationale 
møder, eksempelvis en OT-convention (internt betegnet som OTcon), hvor den 
samme video bliver set af alle medlemmer verden over (hvis de vel at mærke 
møder op til den føromtalte OT-convention, eller lignende arrangementer, hvis 
opgave er at berette om organisationens projekter). 
 
Afslutning
Der er naturligvis utrolig mange faktorer, der alle indvirker på et menneskes 
skabelse af en identitet eller selvforståelse. Hvad vi siger, og hvordan vi gør det, 
viser os selv og andre hvem vi er, ligesom vi selv påvirkes af hvad folk siger til 
os. Identitet er, som karismatisering, en proces, hvor der både gives og tages 
af indtryk og udtryk. Denne sprogpsykologiske tilgang til religionsfaget er jeg 
ikke stødt på før, men synes, den byder på en række fordele. Da både religion 
og sprog er to menneskelige universaler, er det oplagt at kigge på de to på en 
gang, måske bytte briller og se, hvad der kommer til syne.  
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Raelian Society - En UFO-religion

af Morten Ingemann Jensen

Rundt om i verdenen findes religioner i alle mulige afskygninger. Nogle passer 
”religionsskabelonen” perfekt, mens andre tangerer vores dagligdags og til tider 
akademiske definitioner. Heldigvis vokser vor forståelse af religionerne og den 
verden, de findes i, hele tiden og nye grænser trækkes for, hvornår noget er en 
religion. 
 Mikael Rothstein, fra Afdeling for Religionshistorie, var i sin tid med til 
at flytte grænserne for, hvad der var ”rigtig” religion. Rothstein fortalte i TABU 
11. årgang nr. 4, maj 1999, at ” det krævede slåskampe i studienævnet at få lov 
til at skrive speciale om Transcendental Meditation”, et emne, han senere skrev 
om i sin Phd.-afhandling. 
 Ordet UFO-religion skar i min bevidsthed første gang, jeg hørte det. 
UFO’er havde ikke haft noget med religion at gøre for mig, men det blev dog 
tydeligt, at UFO’er ikke var andet end det 20. århundredes svar på nisser, elvere 
og lignende folkereligiøse elementer. Det er de færreste religioner, som opstår 
ud af ingenting. Raelian Society opstod i Frankrig og trækker på jødiske tanker 
tilsat en folkereligiøs og New Age-inspireret tilgang til Biblen. Ordet elohim er 
for raelianerne navnet på de rumvæsner som skabte mennesket på jorden, 
elohim er pluralis og oversættes derfor direkte, ifølge Rael, med ”dem som kom 
fra himlen”. Ordet elohim er det typiske ord for Gud i den jødiske tradition. Vi 
ser her, hvordan denne UFO-religion trækker på allerede eksisterende tanker og 
traditioner.

Claude Vorilhon som profet
Stifteren af Raelian society var en fransk 
testkører og racerløbsjournalist. I hans 
ungdom sang og spillede han guitar med 
nogen succes. I 1973 mødte han for 
første gang en UFO med dertilhørende 
rumvæsen, en elohim, der forklarede, at 
han skulle fortælle verden om den sande 
skabelse. Han tog nyt navn, Raël, som 
betyder Budbringeren, og begyndte at 
samle mennesker, som skulle arbejde for 
at udbrede fred i verden og bygge den 
intergalaktiske ambassade. 
 Raël er altså, som Moses, ta-
lerøret for elohim. Selv mener han, at 
Moses, Jesus, Buddha og Muhammed alle 
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var profeter, som elohim havde fortalt sandheden. Hver gang blev den dog for-
vansket og gjort til myter om overjordiske væsner. Raël giver det sande billede 
af verden, der, ifølge ham, ikke har noget overnaturligt over sig. Det hele er ren 
og skær videnskab. Rumvæsnerne kan hjælpe menneskeheden med at over-
vinde alle problemer, det være sig overbefolkning eller global opvarmning. 
 Raël blev på et senere tidspunkt taget med til elohim’ernes planet, hvor 
han erfarede, at hans far var en elohim ved navn Yahweh. Han blev fortalt, 
at Yahweh havde haft sex med Raëls jordiske mor og derefter slettet hendes 
hukommelse om samlejet (beretningen siger ikke noget om, hvordan Raëls 
mor reagerede på denne oplysning). Raël bliver her skrevet ind i en mere krist-
en kontekst med en ”himmelsk” fader og en ”jordisk” moder. Hans mission er 
klar; at hjælpe mennesket til at opnå dets potentiale. Og tiden er knap. På 
elohim’ernes planet er der nemlig to partier, det ene ledet af Yahweh, der begge 
diskuterer, hvad de skal stille op med menneskene; det ”gode” parti mener, at 
mennesket dybest set er godt og vil derfor lade dem leve; det ”onde” parti” 
mener, at mennesket er ondt og bør ødelægges, før menneskene ødelægger 
den jord de bor på.   

Ambassaden og det jødis-
ke tempel
Målet for Raelian Society er 
at bygge en ambassade, hvor 
elohim’ernes ambassadører 
skulle bo og virke til men-
neskehedens bedste. Denne 
ambassade blev af Chicago 
Sun-Times kaldt for ”The 
Cosmic Kibbutz”, hvilket skyl-
des, at referencerne til det 
jødiske tempel er så udtalte. 
Rael har, igennem vejledning 
fra elohim’erne, designet am-

bassaden, der helst skal ligge i Jerusalem, på international anerkendt neutral 
grund. Bevægelsen har fået indsamlet de 20 millioner dollars som bygningsom-
kostningerne er beregnet til, dog har det ikke lykkedes at finde en byggegrund 
i Jerusalem, der kan møde deres krav om neutralitet. Bevægelsen har flere 
gange skrevet til den israelske stat, uden held. 
 Dette har været en stor skuffelse for bevægelsen, der regner jøder for 
at være bedre end andre mennesker, fordi de er bærere af en bedre genkode. 
Der var nemlig en episode, som også omtales i biblen, hvor elohim’erne fik børn 
med jordiske kvinder. 

Da nu menneskene begyndte at blive talrige på jorden og der 
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fødtes dem døtre, fik gudssønnerne (elohim’erne) øje på men-
neskedøtrenes skønhed, og de tog så mange af dem, som de lyst-
ede, til hustruer (1 Mos. Kap. 6). 

Jøderne er derfor også tættere på rumvæsnerne og har derfor fået særlig 
beskyttelse som følge deraf. Denne særlige beskyttelse er dog frafaldet pga. 
Israels manglende vilje til at lade Ambassaden bygge. 

Raël og Biblen
Raël har gennemgået store dele af Biblen og omtolket den på en måde, så 
rumvæsner og kloning optræder diverse steder. Her vil vi blot kigge på et par 
stykker. Vi vil starte med det første, Genesis:

I begyndelse skabte Gud (Elohim) himlen og jorden 
(1. mos. Kap 1,1)

Dette beretter om, at de udenjordiske videnskabsmænd ledte efter en god 
planet at ”skabe” menneskene på.

Men Guds (Elohims) ånd svævede over vandene

Dette var videnskabsmændenes rekognosceringsfartøjer, som undersøgte om 
jorden var beboelig. 
 Således gennemgås flere dele af Biblen, især det Gamle Testamente, 
af Raël. Noahs Ark var et redningsforsøg udført af en gruppe elohim’er. Dette 
skyldtes, at der på rumvæsnernes planet var blevet flertal for at ”annullere” 
forsøget med at skabe mennesker, fordi de var blevet onde. 

Men herren (Elohim) så at menneskenes ondskab tog til på jorden, 
og at deres hjerters higen og tragten kun var ond dagen lang 
(1. mos. Kap 6:5).  

På elohim’ernes planet findes to partier, det ene styret af Yahweh, og det andet 
styret af en elohim ved navn Satan. Satan havde besluttet at udslette men-
neskene, men folk fra det ”gode” parti reddede Noah og hans familie sammen 
med dyrene. Dette blev gjort ved at Noah byggede et rumskib, som kunne 
redde dem alle. De atomvåben som blev sendt mod jorden ramte ikke arken, 
fordi den fløj ude i rummet.

Arken… hævedes over jorden (1. mos. Kap 7:17).

Til den interesserede, der ønsker at læse mere, kan hele bogen Intelligent De-
sign – Message From the Designers downloades, gratis, fra www.Rael.org. 
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Davidstjernen og Swastika-symbolet
Swastika symboliserer evig fred, også selvom nazisterne gav tegnet nogle nega-
tive konnotationer. Raelianerne holder dog fast i den oprindelige symbolik af teg-
net, som de indsatte i en Davidstjerne. Dette blev dog ændret da flere jødiske 
grupper har ytret stor modstand overfor denne sammenblanding af symboler, 
og pga. beskyldninger (især i Frankrig) om at Raelian Society er en neonazistisk 
og antisemitisk bevægelse. Officielt var det elohim’erne som bebudede ændrin-
gen for at lette forhandlingerne. Men ændringen viser, fra et religionsvidenska-
beligt synspunkt, at bevægelsen er dynamisk og i høj grad reagerer på omver-
denens input. Denne dynamik er måske en af grundene til, at Raelian Society 

tæller mellem 60.000 og 80.000 medlemmer 
og betragtes som den største organiserede 
UFO-religion i verden (med størst koncentra-
tion af medlemmer i Europa (særlig Frankrig) 
og Canada).

Livet efter døden  
Når man indvies i Raelian Society, opnår man, ifølge bevægelsen, muligheden for 
evigt liv. Dette sker ved at en af præsterne lægger den ene hånd på initiandens 
hoved og peger den anden mod himlen. Med denne bevægelse sender præs-
ten initiandens ”oplysninger” til en hovedcomputer, som findes på elohim’ernes 
planet. Her vil de blive klonet og på den måde opstå på ny, ligesom Biblen 
foreskriver. 
 Raelian Society stiftede i 1997 Clonaid, som er en virksomhed dedikeret 
til kloning og kunstig befrugtning. Clonaids leder, Brigitte Boisselier, udtalte i 
2002, at den første klonede baby, Eve (eller Eva), var skabt af dem. Eva holdes 
skjult af bevægelsen for at undgå mediernes søgelys. Der hersker derfor stor 
tvivl om, hvorvidt Eva overhovedet findes. Om der finder kloning sted eller ej 
hos Clonaid, så viser det bevægelsens idé om et evigt liv igennem kloning og 
den videnskabelige tilgang som kendetegner denne UFO-religion. 
 
Afslutning
Jeg har her beskrevet en UFO-religion med henblik på, at vise de sammenfald 
der er mellem den og den jødisk-kristne tro. De læsere, som kender en smule 
til Raelian Society, vil måske undre sig over, at jeg ikke har nævnt den meget 
frie sex, som udøves af medlemmerne, lagt mere vægt på det kontroversielle 
kloningsprojekt eller beskyldningerne om pædofili, flirty fishing og andre be-
skyldninger (som ofte finder sted i kølvandet på nyere religioner). Målet har her 
været en komparativ gennemgang og ikke en komplet beskrivelse af denne, på 
alle måder, interessante religion. 

P.S. Raelian Society har en dansk afdeling med ét medlem; han hedder Ras-
mus.
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” Som religionshistoriker var det således interessant at se på ritu-
alerne indefra, da jeg under hele min studietid måtte forholde mig 
kritisk til kilderne & teksterne” (egne hadjoplevelser).

Denne artikel er blevet til på baggrund af 
mit speciale december 2009 som omhandler, 
hvordan danske muslimer med tyrkisk bag-
grund praktiserer ramadanfasten. Formålet 
med undersøgelsen gennem feltarbejdet er 
netop at vise en mangfoldighed af måder, 
man som dansk tyrkisk muslim kan prak-
tisere ramadan på. Artiklen indledes derfor 
ganske kort med ritualer indenfor islam med 
særlig fokus på ramadan og forskningshis-
torie, hvorefter der fokuseres på forskel-
lige kontekster og positioneringer blandt 
tyrkiske muslimer i Danmark set i lyset af 
egen empiri. Endelig inddrages mine oplev-
elser fra pilgrimsfærden sidste år til Mekka, 
som fandt sted i perioden medio november 
– ultimo december 2009. 

Om at studere ritualer
Der har været en tendens til at mene, at islamiske ritualer er tilpasset ud fra 
dogmerne, hvilket gør, at der ikke er nogen mytiske referencer, da ritualet of-
test er en afspejling af myterne i urtiden. Dette bruges som argument for, at 
islamiske ritualer ikke kan studeres med komparative metoder, idet ritualer får 
en særlig karakter. Herved forklares handlingerne ved henvisning til Guds be-
falinger eller profetiske eksempler. Der er således kun kroppe, der bøjer sig i 
bøn, faster og begiver sig på pilgrimsfærd. Selv i et ritual som ramadan er sym-
bolerne diffuse, da ritualet ikke nødvendigvis skal udføres i særlige bygninger 
eller geografiske områder.
 Set indefra drejer studiet af tilbedelse (ibâdât)1 sig om gensidig aner-
kendelse af ritualerne og dogmatiske principper. Dette sker ved, at man når 
frem til Guds enhed (tevhîd) ved at udføre ritualerne. Referencen til Guds ordre 
er en teologisk formulering, som kan tjene til at dramatisere Gudsforholdet 
indenfor islam. Således underkaster man sig Guds vilje2. Eksempelvis det at 
middagsbønnen er forskudt i forhold til solens position udtrykker monoteismen 

af Metin Demirtas, Cand.mag. religionshistorie 

Islamiske ritualer - set indefra
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i islam, der skal forhindre en i soldyrkelsen. Herudover bliver man lige mindet 
om, hvor lille man er i forhold til Gud ved at kaste sig ned med panden mod 
jorden 5 gange dagligt. På den måde betones betydningen af rituelle handlinger 
frem for at sætte fokus på dets historiske aspekt. Det, at der ingenting er at 
se i ramadan, kan næsten i sig selv forstås som symbolsk. Det kan forstås som 
en måde at vise sin uafhængighed af denne verden på, dvs. man sætter sig 
udover denne verdens fremtrædelsesformer. Tid og rum får således en særlig 
betydning for islamiske ritualer og som efterfølgende belyses mere indgående 
set i lyset af ramadanfasten.

Tid & rum
Ramadan er en tilbagevendende kalenderrite, idet den i forvejen er fastlagt og 
derved markerer årets gang. Da ritualerne følger månens faser, transcenderer 
både Gud og troende således årstidernes regelmæssighed. Gud kommer derved 
til at fremstå som transcendent og helt uden sammenhæng med ”naturlig” tid 
eller årstid. Således kan ramadan heller ikke forbindes med vinteren med kulde 
og sne eller foråret med sol og de nyudsprungne blade, som igen er et udtryk 
for tevhîd. Gud i islam opfattes derfor som helt uafhængig af denne verdens 
tidsmåling. 
 Tiden får også en særlig betydning i ramadandøgnet, hvor mad og 
drikke er centralt i ramadan, og der er fokus på modsætningerne mellem forbud 
og påbud i en omvendt normal hverdag. Der er således vendt op og ned på 
tingene, hvor tiderne i ramadandøgnet er byttet om. Med Eliadsk terminologi 
(Eliade 1993) kan det formuleres som ”en tid udenfor tid”, hvor den troende 
oplever en afbrydelse af det hellige inde i det profane. Ramadan beskrives ofte 
som tidsorienteret, men sjældent som rumorienteret. Hvis rummet har en cen-
tral rolle for bønnen, må det da også have betydning for ramadan. Dvs. rama-
dan kan også have et rumligt forum – nemlig kroppen. Dette argumenteres bl.a. 
med, at kroppen er udskilt og markerede på forskellige måde under renselse, 
hvorved man fremhæver kroppens ydre træk. Kroppen bliver herved genformet 
og ordnet, når det markeres i forhold til deres rette pladser. Ved renselsen er 
kropssubstanserne, der krydser kroppens grænser, holdt på et minimum, hvor-
ved forbindelser skabes til det transcendente. Derudover skal kroppen således 
også med Kate Østergaards udtryk ”nulstilles” (Østergaard 1995) eller rettere 
sagt symbolsk destrueres for at få del i velsignelsen, så Guds Ord (Koranen) kan 
komme ned til verden. Kroppen må således være selve rummet, hvori ritualet 
finder sted eller selve objektet under ramadan, der er tilgængelig for observa-
tion og andet empirisk projekt. 

Feltarbejdet
Den kvalitative undersøgelse, der både byggede på interviews og deltagerobser-
vationer, er blevet gennemført i Danmark; september 2008 - september 2009. 
Bestræbelsen var at påvirke observationerne og samtalerne mindst muligt ved 
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at gøre det så uformelt, som det var muligt. I samspil med informanterne3 
jonglerede jeg under hele undersøgelsen med mine 4 identiteter nemlig som 
religions-historiker, mand, tyrker og muslim, der har influeret resultaterne til en 
vis grad. Informanterne har måske opfattet mig som flere ting på en gang eller 
på skift det ene og det andet alt efter, hvad vi talte om, og hvilken kontekst, 
der var tale om. Min emiske tilgang er således blevet set som en genvej og 
fordel, der medførte foruden tillid også fællesskab med gruppen, hvor min tilst-
edeværelse blev opfattet som retmæssig og velkommen. Ulempen ved insider-
metoden var, at det til tider har skabt loyalitetskonflikter, og der har også været 
en problematisk tendens til at være for indforstået. Dette kulminerede blandt 
andet i samtalerne, hvor ramadan ved flere lejligheder fremstilledes, som noget 
man glædede sig til. Derudover har jeg pga. den emiske tilgang flere gange 
været forudindtaget i forhold til syndsbegrebet og ”haram” både i observation-
erne og i samtalerne.

Deltagerobservationerne
I ramadan blev familiens og mine sovetider en smule ændret, således at vi alle 
pga. natteaktiviteterne og natmaden (sahur) stod op et par time senere end 
normalt. Toilet- og renselsesbehovet blev også drastisk ændret, hvilket kom til 
udtryk den efterfølgende morgen efter overnatningen, da jeg ville vaske mig 
samt børste tænder. Dette var ikke velset hos den familie under fasten. Blandt 
familien og mig har dette medført lidt diskussion, og jeg blev pga. mine ”for-
kerte og modstridende” handlinger set skævt til. Samtidig fik jeg forklaret, at 
jeg efter barbering heller ikke måtte anvende aftershave, creme eller deodo-
rant. Trods min insider-tilgang viser det sig her, 
at éns religiøse praksis og viden godt kan støde 
sammen, idet forbuddene i ramadan tolkes for-
skelligt. Den puritanske fortolkning af Koranens 
forbud mod ikke at have vand i munden har 
hermed skabt splittelse og forskellige position-
eringer blandt os. Der var således ikke en har-
monisk sammenhæng mellem min forståelse af 
ramadanfasten og familiens. Deres argument 
var, at tandbørstningen kunne få ens tænder 
til at bløde og aftershave og creme kunne 
trænge ind under huden. Forbuddene kan bely-
ses bedre udfra renhedsregulationerne, hvor 
substanser ikke må krydse kroppens grænser, 
hvorved fasten kan annulleres. Nogle informan-
ter børstede ikke engang tænder og gik heller 
ikke i bad, så længe de fastede; men først ved 
solnedgangen eller om natten. Ideen er nemlig 
at Gud, ifølge overleveringerne, holder mere af 

Den hvide sten på bjergtoppen 
af Arafatbjerget markerer det 
sted, hvor Adam og Eva mødtes  
første gang efter syndefaldet. 
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lugten fra de fastendes munde end duften af moskus. Gennem den tilsidesæt-
telse af menneskets fysiologiske behov, som fasten er udtryk for, skabes således 
en forbindelse - også via den dårlige ånde - til den transcendente verden. Andre 
positionerede sig anderledes hertil ved at henvise til en hadith udsagn om, at 
renhed er halvdelen af troen. Her blev der både badet og børstet tænder under 
fasten. Her var argumentet, at der ingen er grund til at have en dårlig ånde 
for at vise omverden, at man er fastende; altså ”en god muslim”. Renhed og 
hygiejne er et af de højeste påbud i islam. 
 Vigtigt er her, at renhed og hygiejne får en central position i fasten 
men som på baggrund af det ovenstående fortolkes forskelligt. Det er således 
ikke alle, der forholder sig ens til skrifterne, om hvorvidt man må bade eller 
ej i ramadan. Der var en tendens til, at informanterne henviste til islamiske 
skrifter netop for at legitimere deres positioneringer i forhold til den personlige 
hygiejne. 

Ramadans start som en slags positionering
For at markere fastens start, skal man være sikker på, at nymånen for ramadan 
(hilâl) har vist sig. I forlængelse heraf konstaterede diyanetinformanterne, at de 
holdt sig til deres hjemlige religiøse organisation, nemlig Diyanet (direktoratet 
for religiøse anliggender i Tyrkiet). Her orienterer man sig efter Diyanets årlige 
kalender, som hvert år bliver til på baggrund af astronomiske beregninger. Hertil 
kan ud fra hadith (Bukhari) indvendes, at hilâl for ramadan skulle søges, og 
tidsmålingen netop ikke skulle være underlagt denne verdens regler. Ellers vil 
der som tidligere berørt ikke være tale om tevhîd. Informanter, der var tværet-
nisk orienterede, fulgte Saudi Arabien af religiøse årsager for at markere fasten. 
Der var også en lille gruppe, der fulgte den danske hilâl med det argument om, 
at man boede i Danmark, så der netop ikke var behov for at rette sig efter det 
fjerne miljø. På den måde positionerede informanterne sig anderledes i forhold 
til hinanden og evt. andre muslimer, der fulgte andre religiøse grupperinger eller 
organisationer. Fasten blev således markeret og praktiseret anderledes alt efter, 
hvor man befandt sig, og hvad man rettede sig efter. Dette har medført, at dan-
ske muslimer har startet og sluttet fasten på forskellige dage. I sjældne tilfælde 
fejres afslutningsfesten (´id) samme dag for alle muslimer. Eksempelvis afslut-
tede fasten sidste år ifølge den tyrkiske diyanetkalender d. 20. september 2009. 
Først efter mange år har man fejret ´id samme dag, da også Saudi Arabien har 
proklameret festen til at være d. 20. september 20094. Dette har dog resulteret 
i, at dem, der har fulgt Saudi Arabien kun har fastet 29 dage eftersom de påbe-
gyndte fasten d. 22. august 2009. Dette fremgår af den danske ambassade i 
den saudiske hovedstad Riyadh5, i forhold til f.eks. Diyanet der indledte fasten 
d. 21. august 2009. Blandt muslimske teologer indbyrdes, har dette medført 
diskussioner om, hvorvidt man så skulle faste en ekstra dag for den forkortede 
udgave af ramadan, eller om man bare skulle betale penge til en fattig som en 
slags kompensation.
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Iftar-måltidet som positionering 
Der spises godt med såvel danske som tyrkiske specialiteter i form af gryde-
retter og noget sødt følger herefter i form af frugtkompot. Søde sager er især 
i fokus i ramadan, som er med til at holde blodsukkeret oppe. Maden får en 
central social rolle, der samler alle familiemedlemmerne til bords, og måltidet 
indledes altid med udtrykket ”Bismillah6”. Man kan vælge at spise traditionelt, 
f.eks. understreger Kate Østergaard (Østergaard 1995), der i 1993 har lavet 
felt-arbejde i Marokko i ramadan, at der spises harira suppe og shabakiyya kag-
er, der specielt forbindes med fasten, ligesom når man i Tyrkiet (Yocum 1992) 
forbinder suppen tarhana og den søde dessert (pekmez) med noget specielt, 
dvs. ramadanmåneden. Endvidere spises i Tyrkiet flade ramadanbrød (pide), 
som sælges friskbagte lige til iftar-bordet og som også forbindes særligt med 
ramadan. Vigtigheden af iftar-måltidet fremhæves af nogle informanter, som 
bemærkes i trafikken, da folk er sukkerkolde, blege og ukoncentrerede. Især 
sidst på dagen kan det gå helt galt. Folk har travlt med at nå deres iftar - enten 
hjemme eller ude - og der sker langt flere uheld i trafikken, fordi folk kører bil på 
tom hjerne. Andre påpeger noget lignende, der udtaler, at stort set alt er lukket 
omkring solnedgang i muslimske lande, hvor folk koncentrerer sig om en ting - 
at komme hjem og spise. I Tyrkiet gør man det, at man endda gennem Diyanet, 
arrangerer gratis iftar-måltider ved det såkaldte iftar–telte. Fastebrydningstids-
punktet markeres præcist med kaldet til aftenbønnen, kanonild & -slag i mus-
limske lande. Midt i nattesøvnen kommer der en trommemand, der går fra gade 
til gade og vækker folk til at indtage natmaden. Man har endda i Tyrkiet gjort 
det, at man mod betaling har oprettet en såkaldt ”vække-service”, hvor man 
bliver ringet op midt om natten for at stå op og spise natmaden. Noget lignende 
bekræftes således også af enkel informant, som netop fortalte, at man i Dan-
mark kan blive vækket af ens naboer. De kan finde på at ringe midt om natten, 
i det øjeblik, de kan se, at lyset ikke er tændt. På den måde opfattes det som 
om, at man ikke er stået op til sahur-måltidet. Der er herved en slags social 
kontrol med hinanden. Dette betragtes som en slags sammenhold og kær-
lighed, når man vækkes med telefonopringning midt i nattesøvnen. Hos enkelte 
informanter, der er tværetnisk orienteret, spises gerne fra andre madkulturer, 
som kan afspejle deres positionering som tværetnisk muslim i Danmark. Nogle 
tyrkere, der f.eks. er gift med danskere dvs. konvertitter, vælger nogle gange 
at spise brun-kager, ris á la mande eller forener en masse madtraditioner fra 
hele verdenen for at markere sig som dansk muslim. Derimod forholder diya-
netinformanterne sig til det tyrkiske traditionelle køkken f.eks. suppen tarhana, 
vinbladerullerne (sarma) og endelig nationaldrikken (ayran7), som kan afspejle 
positioneringen som tyrkisk diyanetmuslim. Således skabes der forbindelser til 
andre tyrkere, hvorved et fællesskab styrkes netop ved at have et traditionelt 
måltid. 
 Fælles for de fleste informanter under fastebrydningen er dadler, 
hvormed fasten brydes. Dette er blevet bekræftet yderligere, da muslimske 
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butikker i Danmark er fyldt med dadler i ramadan. Dog var der en enkelt in-
formant, der fravalgte dadlerne med den begrundelse, at der oftest var orm i. 
Fasten blev derfor brudt med vand. At indlede iftar-måltidet med dadler, hvor 
man i øvrigt henviser til Muhammeds sædvane (sunnah) synes således at være 
en udbredt skik. I nogle tyrkiske hjem spiser man ofte fra et stort fælles fad eller 
skål igen med henvisning til Muhammeds tradition. Dette må være en dramati-
sering af en mytisk urtid, og ritualhandlingen (det at spise daddel som først og 
det at spise på en bestemt måde) identificeres med mytiske forbilleder. Det kan 
godt være, at Muhammeds handlinger ikke foregik i urtiden, men der er stadig 
tale om førstegangshandlinger dvs. første gang noget foregik lige på den måde. 
Handlingerne kan forstås som mytiske i den forstand, at Muhammed fungerer 
som en slags paradigmatisk person, der havde en særlig kontakt med det gud-
dommelige og derfor ordnede verden efter Guds hensigt. Når Muhammed gør 
noget første gang, indstifter han således handlingen til senere efterfølgelse og 
sikring af resultatet. Dette er med til at definere, hvad ritual er, som netop kan 
være designet til at virke eller ændre direkte på objektet, når man gør noget 
på en bestemt måde (Podemann 1993). Eksempelvis kan det i dette tilfælde gå 
godt for en, når man følger Muhammeds tradition.

Hadj-oplevelsen i 2009

”Pilgrimmenes hudfarve udgjorde hele 
skalaen fra kulsort, chokoladebrun, cafe 
latte, okker, mørklødet, til lyserød og 
bleghvid” (egne hadjoplevelser). 
 
Med udgangspunkt i min muslimske baggrund 
har jeg selv sidste år (november – decem-
ber 2009) taget på pilgrimsfærd, hvor jeg har 
været igennem nogle bestemte rituelle forløb 
og således er blevet ét med myterne. Som re-
ligionshistoriker var det således interessant at 
se på ritualerne indefra, da jeg under hele min 
studietid måtte forholde mig kritisk til kilderne 
og teksterne.
 Stedet i og omkring Mekka og Medina betegnes 

som Haram områder, dvs. ultra hellige og rene. En ikke-muslim, der egentlig 
ud fra koransk tradition betragtes som uren (Koran 9:28), må ikke foretage sig 
feltarbejde eller lign. i Mekka eller Medina. De må derfor støtte sig til anden-
håndsberetninger. Det ovenstående billede er fra byen Medina, som ca. ligger 
500 km nord fra Muhammeds fødeby Mekka. Under den grønne kuppel menes, 
at det er dér, Muhammed ligger begravet. Jeg var således 3 uger i Mekka, hvor 
jeg besøgte bl.a Ka´baen, Åbenbaringsbjerget (Jabal al-Nur), Arafatbjerget, 
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bjergdalene mellem Safa og Marwa. Sidst-
nævnte er det sted, hvor pilgrimmene udfører 
den rituelle gang mellem de to bjergtoppe. Her 
går pilgrimmene i hastigt tempo 7 gange frem 
og tilbage. Dette ritual går ifølge islamiske 
overleveringer helt tilbage til Abrahams anden 
kone Hagar (Hacer) og den lille søn Ismael. 
Moderen løber frem og tilbage mellem dalene 
i håb om at finde noget vand til sin døende søn 
i det daværende Mekkas hede. Ved et mirakel 
springer pludseligt velsignet vand ”zamzam” 
fra jorden. Da Hacer betragtes som moderen 
til alle muslimerne gennem sønnen Ismael, er 
hun således en speciel person i islamisk histo-
rie. Ved at pilgrimmene efterligner hendes sø-
gen, kan der siges at blive skabt forbindelser 
til urtiden, hvor den mytiske urtid er blevet ét 
med nutiden. Dette er som tidligere sagt en 
dramatisering af en mytisk urtid, hvor Hacer 
har lagt grundstenene hertil for verdensmu-
slimer.  
 I dag tager pilgrimmene det velsignede vand med hjem i store dunke 
og tilbyder gæsterne i små glas med dadler ved siden af. Det særlige ved det 
hellige vand er, som også er blevet personligt erfaret og gennemlevet, at det 
ikke kommer ned til nyrerne, når man drikker det. Det kommer ud som sved og 
ikke som urin. Derfor minder man ofte hinanden, at pilgrimmene i løbet af da-
gen skal huske at drikke almindelig vand også, så nyrerne kan arbejde optimalt 
under hadj-forløbet.

Sammenligning af ramadan og hadj
Ved hadj bevæger man sig fysisk og forlader bogstaveligt den sociale struktur 
eller éns samfund. Man konfronteres med bygninger og topografi, der er for-
bundet med legender. I ramadan bevæger man sig ikke fysisk i rummet, men 
man forlader den normale sociale struktur gennem fasteaktiviteten. Denne kan 
i lighed med pilgrimmenes rejse udlægges som en lang psykologisk forbere-
delse, og den er ligesom rejsen anstrengende, dvs. en slags fysisk prøve. Man 
begynder efterhånden at se med andre øjne i overført forstand, for der er ikke 
meget at se. Faste er ikke som det at rejse en synlig aktivitet og kræver intet 
tilbehør i form af ting eller billeder. Under fasten er der også mange muslimer, 
der fremhæver, at alle er lige. Alle føler sulten uanset om man er rig eller fattig, 
mand eller kvinde. Ved pilgrimsfærden markeres også dette fællesskab, hvor 
kønnet og den sociale status mister sin betydning ved at folk er klædt i ens 
hvide dragter8. Dog var der stadig folk, der holdt sammen i nationale grupper 

Den moderne udgave af 
bjergdalene mellem Safa og 
Marwa. I baggrunden ses pil-
grimmenes rituelle gang.
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f.eks. med tyrkiske diyanetskilte, flag og andre markører. Således fór man ikke 
vild i menneskemassen, og der var imidlertid også forskel på mænd og kvinder. 
På trods af det kunne man forstå fællesskabet både for ramadans og hadjs ved-
kommende i forhold til Turners communitas (Turner 1983). 
 Den rituelle ståen (wukûf) er det vigtigste forløb uden hvilken hadj ikke 
er gyldig. Den kan kun finde sted på Arafatbjerget, hvortil de forskellige myter 
er knyttet. Der er tale om et bjerg, hvor Adam og Eva (Havva), skulle have 
været, efter de blev forvist fra paradiset. Endelig er bjerge hyppigt stedet, hvor 
profeter har opnået kontakt med det guddommelige. Af eksempler kan nævnes 
Muhammed, da han ifølge overleveringerne mødte englen Gabriel og modtog 
åbenbaringen fra Gud. Derudover kan Abraham (Ibrahîm) nævnes, da han 

skulle ofre sin søn, og Moses (Mûsâ) da han 
modtog de 10 bud. De troende står således 
som en enhed afventende foran den ene Gud 
på et sted, der er særlig velegnet til guddom-
melig kontakt, og som forbinder fortid med 
nutid. 

Hilse-ceremonien på billedet i Medina uden-
for profetens begravelsesplads kulminerer 
hele seancen. Ifølge islamiske overleveringer 
hører profeten Muhammed muslimernes hils-
en og gengælder det med et smil. Derudover 
menes det, at man vil få ligeså meget religiøs 
fortjeneste eller belønning for at besøge pro-
feten ved hans grav og hilse på ham, som 
man har gjort, mens han levede. Det skal 
tilføjes, at kun Muhammeds samt to af hans 

nære venners grav er kendt – nemlig kalifferne Abu Bakr og Omar, som har sin 
plads lige ved siden af Muhammed under den grønne kuppel. Når man hilser 
profeten, hilser man også på kalifferne. Selv Muhammeds døtres og koners grav 
er ukendte. Dette har de saudiske wahhabitere gjort med vilje, så man evt. un-
dgik en helgendyrkelse, som ikke har sin plads indenfor Wahhabi islam, da det 
kan betragtes som polyteistisk (shirk). 

En særlig tak til undervisere fra Institut for Religionshistorie: Catharina Raud-
vere og Kate Østergaard for deres bidrag og konstruktive kommentarer til ar-
tiklens indhold.

Noter:
1. Inden for islam benyttes termen ibâdât og ikke ritual, idet det er et fagbegreb. Det 
dækker ikke helt over ritualerne. Ifølge teologerne har man pligt til at udføre ibâdât 
overfor Gud.
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2. Deraf navnet ”Abdallah” for de fleste muslimske drengebørn, som betyder Guds slave. 
Det forstås som Gud, der er Herren over menneskene. Mennesket skal ydmygt tjene 
Guden.
3. En blanding af tyrkere, der kun rettede sig efter diyanetislam, samt tyrkere, der var 
tværetniske i deres orientering.
4. http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=126576&d=20&m=9&y=20
09
5. http://www.ambriyadh.um.dk/da/menu/Eksportraadgivning/Markedsmulig-heder/
SidsteNyt/RamadanenStarterLoerdagD22August2009.htm
6. I Guds navn (arabisk)
7. En slags kærnemælk.
8. Det var muligt at se mennesker fra hele verden, da pilgrimmenes hudfarve udgjor-
de hele skalaen fra kulsort, chokoladebrun, caffe latte, okker, mørklødet, til lyserød og 
bleghvid.
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Hvad siger Biblen om klimaet?
- En teologisk redegørelse

af Morten Ingemann Jensen

Min baggrund
Jeg faldt over en lille bog ved navn ”Kristendom og Økologi” skrevet af Finn 
Karentius Hansen (bogen kan læses gratis på http://www.karentius.dk/krist.
html eller erhverves for 50 kroner). Jeg begiver mig normalt ikke ud i diskus-
sioner af, hvad Biblen siger, og hvad den ikke siger, da jeg mener, at denne 
store bog kan læses på stort set alle måder (artiklen om Raelian Society er et 
eksempel herpå). Alligevel er det interessant at se, hvilke argumenter der er 
for, og hvilke der er imod det ansvarlige menneske fra et Bibelsk perspektiv. De 

fleste argumenter og bibelhenvisninger er derfor hentet 
fra denne bog, der giver to bud på læsningen af biblen i 
forhold til klimaet.
 Det skal understreges, at bogen er fra 2001 og altså 
ikke omtaler COP15, men bogen er en almen opfordring 
til at læse Biblen på en sådan måde, at vi vil handle og 
redde vores planet. En holdning jeg deler. Følgende artikel 
er derfor mine ord, men ammunitionen er leveret af Kar-
entius Hansen.

Hvorfor gør vi ikke noget ved klimaet?
Man kan undre sig over, at vi i Vesten ikke gør mere for at rede miljøet. Vi har 
kendskab til den globale opvarmning og midlerne til at forhindre den. Vind-
møller, jordenergi, bølgeenergi og solkraft for at nævne et par stykker, er alle 
vedvarende energikilder som ikke fylder atmosfæren med CO2. 
 Vores passivitet skyldes kristendommens måde at læse Biblen på. ”Kris-
tendommen har nemlig fastslået, at mennesket ikke er i stand til at tage ansvar 
for sin egen tilværelse”. Jesus lærte os at mennesket ”først og fremmest skulle 
forstå deres eksistentielle situation, som Jesus sammenlignede med barnets.” 
Dette kan jo virke mærkeligt eftersom de fleste af os går rundt og ligner vok-
sne og ansvarlige mennesker. Jesus mente det naturligvis i overført betydning. 
Jesus fortæller, i Lukas evangeliet kapitel 15 vers 11 – 32, om en søn, som ville 
væk fra sin fader for at klare sig selv. Sønnen rejste og fik endda medgift med 
fra hans fader. Sønnen ødslede det hele væk på meningsløse udskejelser og 
blev fattig. Sønnen erkendte, at han ikke kunne klare sig selv og vente hjem til 
sin fader, som tog imod ham med åbne arme, ja faderen lod fedekalven slagte 
for at fejre sønnens hjemkomst. 
 Vi skal altså fralægge os ansvaret for os selv og lægge det i faderens 
hænder, altså Guds. For prøvede vi på at blive som børn hos Gud, ville Jesus 
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påtage sig al vores synd. Vi mennesker er styret af to modsatrettede kræfter, 
skyld og synd, kræfter som ikke er mulige for os at kontrollere. Vi må derfor 
lægge al vores lid til Gud, ”Tro før viden”. Den eneste måde vi kan være an-
svarlige på, er altså ved at fralægge os ansvaret og give det til Gud. Dette var 
præcis hvad der skete ved COP15-mødet!

Kan Biblen læses anderledes?  
Svaret er, naturligvis, ja. Hvis vi lader være med at se på Biblen, som en manual 
for hvordan man skal leve sit liv, og i stedet ser det som en beretning om en 
meget klog mand, i en bestemt tid på et bestemt sted, vil vi måske nå frem til 
en helt anderledes konklusion. Jesus siger selv i Johannes Evangeliet kapitel 
16:

Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu (vers 
12)… Sådan har jeg talt til jer i billeder; der kommer en tid, da jeg 
ikke mere skal tale til jer i billeder, men ligeud forkynde for jer om 
Faderen (vers 25). 

Vi ser altså her, at Jesus meget tydeligt fortæller, at mennesket endnu ikke er 
klar til at få det fulde budskab. Mennesket har altså brug for at ”vokse”, førend 
den fulde sandhed kan fortælles i direkte tale. Jesus fortalte om Afmagten, der 
herskede blandt menneskene, dengang, men han fortalte også om fremtiden, 
hvor vi ville have Magt til at gøre noget og tage ansvar. Som Jesus skriver i 
Johannes Evangeliet vers 27 siger Jesus ” - og jeg siger 
jer ikke, at jeg vil gå i forbøn for jer hos Faderen -”. 
Jesus vil tilgive os, så længe vi endnu er børn og ikke 
”myndige” nok til at stå til ansvar for vores handlinger, 
men den dag vi er voksne, må vi selv stå til ansvar. Vi 
har, som før nævnt, viden og magten til at standse den 
globale opvarmning, vi er med andre ord myndige og 
kløgtige nok til at stå til ansvar overfor jorden. Vi må 
derfor handle!  

Afslutning
Således slutter min tolkning af Biblen og kristendommen, med støtte fra Finn 
Karentius Hansens bog. Biblen kan bruges til at understøtte udfaldet af COP15, 
vi er blot børn i Gud Faders arme og kan simpelthen ikke drages til ansvar for 
vores egne handlinger. Men kultur er også en dynamisk ting der ændres. Det 
er derfor problematisk at udlægge Biblen på én måde for derefter at sige, hvad 
”dansk kultur” er i forhold til den. Den kulturelle tidsånd udspringer måske af 
en kristen arv, denne arv kan dog, som det ovenstående har vist, tolkes på flere 
måder.   
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Besøg hos studentermenigheden

af Birthe Bavnbæk

Studenterpræsten underlagt Tabu?
Fuld af tillid kastes jeg ud i at undersøge, hvad studenterpræsten her på Køben-
havns Universitet laver. Jeg kontakter Birgitte Kvist Poulsen, og aftaler et møde 
en halvanden uge frem i tiden. Eftermiddagen inden afmelder hun mødet via 
mail, hvilket jeg ikke når at se, og dukker derfor op på hendes kontor kl. 11.15, 
som aftalt. Mine spørgsmål synes ikke at egne sig til et interview, men snarere 
til en debat eller en problemformulering, så jeg forlader hendes kontor, uden at 
være blevet klogere. Jeg når dog lige at få hende til at svare på, hvad forskel-
len er på hende og psykologen, hvilket kan ses af nedenstående. Jeg skriver et 
referat af vores møde, og sender det til hende, men vi synes ikke at være enige, 
om hvad der er sagt og gjort, så det nedenfor skrevne står helt for min egen 
regning. Præsentationen af, hvad vi som studerende kan bruge studenterpræs-
ten til, vil derfor være taget fra Internettet samt deres uddelte folder, der går 
under overskriften Folkekirkens arbejde for studerende i København. 
 På landsplan er der (nu) 13 studenterpræster tilknyttet de videregående 
uddannelser. Der er tre præster på Københavns Universitet, som er ansat af 
Folkekirken, for at stå til rådighed for studerende og ansatte. Studenterpræsten 
er cand. theol. og fungerer også som præst i den danske folkekirke. En af de 
vigtigste opgaver for studenterpræsten er at tilbyde personlige samtaler for 
studerende - og ansatte - på videregående uddannelser. De tre præster på 
Københavns Universitet er Stefan Lamhauge Hansen, som især dækker indre 
by, Nicolai Halvorsen, som er knyttet til de natur- og sundhedsvidenskabelige 
fakulteter samt Birgitte Kvist Poulsen, der dækker KUA og øvrige uddannelser 
på Amager. Birgitte er som sagt ansat af Folkekirken og Universitetet stiller blot 
lokaler til rådighed. 
 Studenterpræsterne beskriver i følge hjemmesiden www.studenter-
præsterne.dk sig selv med et amerikansk udtryk som ”religious professionel”, 
det vil sige en person, der dels besidder en lang række faglige kompetencer 
indenfor bl.a. teologi, religionsfilosofi og etik og dels er uddannet til at være 
en professionel og ”som regel meget lyttende samtalepartner”, ”som et med-
menneske, der står til rådighed uanset din tro eller mangel på samme; du 
behøver altså ikke at have en kristen overbevisning for at bede om en samtale 
med præsten”. Det der med den meget lyttende person nåede jeg ikke at regi-
strere!
 ”Samtalerne kan dreje sig om vidt forskellige forhold i livet (sorg, ek-
samensangst, vrede, ensomhed, selvmord, tro, bøn, udbrændthed, identitet, 
følelsen af ikke at være god nok, parforhold, dødsfald o.s.v.). Det er muligt 
at komme til flere samtaler, hvis man har behov for det. Præsten diagnosti-
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cerer ikke. Måske, ifølge Birgitte selv, blander hun sig lidt mere i samtalen end 
en psykolog ville gøre! Birgitte siger, at hun kan tilbyde en religiøs og mytisk 
sproglig ramme for en samtale, som kan hjælpe til en fortolkning/forståelse af 
tilværelsen. Vægten i samtalen ligger som nævnt på den almenmenneskelige 
erfaring. Studenterpræsten er underlagt absolut tavshedspligt. Så man er fuld-
stændig anonym og der føres ingen journal.
 Studentermenigheden, som findes i tilknytning til studenterpræsterne, 
er en vifte af tilbud, åbne for alle studerende, uanset tro - eller mangel på 
samme. Studentermenigheden står bag en række sociale og åbne aktiviteter. 
Det kan være studiekredse, fester, debatmøder, strikkecafé, udflugter, foredrag 
o.s.v.  F. eks havde de en tur til Wien fra den 1-7. november og holdt i den 
anledning en række foredrag som indledende optakt til turen.  Inspireret af det 
første foredrag i rækken, Wien og moderniteten, ved lektor Henrik Jensen, der 
tog udgangspunkt i sin bog, Det Faderløse samfund, som bl.a. handlede om 
psykoanalysens fødsel, Freud og Jung etc., følte jeg mig fristet, og da jeg aldrig 
havde været i Wien, endte jeg med at melde mig som deltager på turen. 

Turen går til Wien
Studentermenigheden arrangerede hvert 
år en studierejse, som et tilbud til alle 
studerende ved Københavns Universitet. 
I år gik turen til Wien. I alt deltog ca. 
26-27 personer, inklusiv med-arbejdere 
og studerende. Deltagerne kom fra RUC, 
Teologi, Tysk, Teatervi-denskab, Religions-
videnskab etc. 

Wien ligger centralt placeret i Europa. 
Mellem nord og syd. Mellem øst og vest. 
Byen var hovedstaden i det habsburgske 
kejserrige og var i århundreder et kraft-
center for europæisk kultur. Wien er en 
kompakt by, med kæmpe alléer og gader 
placeret mellem den imponerede arkitek-
tur. De fleste seværdigheder ligger relativt tæt på hinanden. Alligevel rummer 
byen et forbløffende antal monumenter, paladser og museer, som igen rummer 
imponerende kunstgenstande og værker fra hele verden, dækkende alle his-
toriske perioder. At slendre gennem Wiens gader giver mulighed for at opleve 
et enestående antal smukt bevarede historiske bygninger, lige fra de tidligere 
kejserresidenser til de mere ydmyge borgerhuse. Hovedparten er fra 1600-tallet 
og genspejler barok-antikkens forskellige faser. Deres oprindelige funktion, som 
i dag er ophørt i de fleste tilfælde, var at være bolig for det nye borgerskab og 
de berømte. Flere af bygningerne er nu omdannet til museer, og de fleste af 
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lokalerne er åbne, så de kan opleves af publikum. 
 Wien synes at have fostret et stort antal af kunstnere, som vi kender fra 
det 17. - 19. århundrede: Men denne tur vil specielt have fokus på den strøm-
ning i tiden omkring århundredeskiftet, som kaldes Fin de Siècle (betegnelse for 
tidsånd og tendenser i den europæiske idé- og kunsthistorie omkring år 1900). 
Vi skal se på dens betydning for Wien, og Wiens betydning for Fin de Siècle. 
Interessen for århundredeskiftets Wien har været i støt stigning siden 60´erne, 
for Mahlers, Freuds, Wittgensteins og Gustav Klints Wien. 

 

Et besøg i Freuds lejlighed, som er omdannet til et museum, er lidt af en oplev-
else. Lige så imponerede er det at se det hus som Wittgenstein byggede til sin 
søster Margaretha Stonbough (malet af Gustav Klint), der er bygget i en funk-
tionalistisk stil i kontrast til de mange barokhuse liggende rundt omkring. I dag 
er det omdannet til en ambassade.   
 Cafékulturen spillede en afgørende rolle for Fin de Siécle-bevægelsen i 
Wien. I deres ”erweitertes Wohnzimmer” sad forfattere, kunstnere og intellek-
tuelle på deres respektive ynglingscafeer og udvekslede synspunkter med hi-
nanden - og hvem, der ellers hang ud over den veltillavede kaffe og overdådige 
konditorkunst. En overordentlig frugtbar proces.  
 Wiens mægtige symbol Stephansdom er et mesterværk i gotisk arkitek-
tur, og det i en by, hvor den dominerende arkitektoniske stilart som nævnt er 
barok. Efter at tyrkerne var besejret i 1683 blev mange kirker opført/genopført 
eller ombygget i barokstil. Kirkerne virker overdådigt udstyret indvendigt og 
meget velbevarede.  Kirkerne er som regel åbne om dagen, så man kan nyde 
dem, undtagen når der er gudstjeneste. Som herhjemme bruges de til mange 
andre ting, orgelkoncerter, korsang etc.   

Arrangementet for turen
1. november: Vi mødes på Vor Frue plads og gør klar til afgang med bus.  
Vi ankommer mandag den 2/11 til Westend Hotel ca. kl. 8.00.  Byen virker ko-

Tur-deltagerne Ellen, Kim og Carsten foran Wittgensteins hus
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lossal, med dets enorme gader og stræder. De er store og brede, og mange af 
gaderne er voldsomt trafikerede. Byens arkitektur er som sagt barok, og alt er 
udsmykket med figurerer, symboler; engle, ørne, menneskelignende figurer etc. 
Et kæmpe struktur- og skulpturarbejde må have præget håndværket i byen, 
gennem tiderne. Generelt virker lejlighederne solide og store. Det gamle og det 
antikke synes bevaret overalt. Vejret er gråt og regnende, så vi slendre bare 
rundt på må og få. Det grå vejr følger os hele ugen. 
Tirsdag : Vi skal se St. Stefanskatedralen / Judens platz, Holocaust Memorial og 
Freud Museum. Det vælter ned med regn, så jeg er glad for mit gode regntøj. 
Cafe` Landtmann (Freuds ynglingscafe) besøger vi to gange for at søge ly.  

Onsdag: Besøg på Belvedere (et kæmpe kejserslot). Man kan se, at der har 
været en overklasse og en mindre underklasse. Byens arkitektur virker ikke 
fattig, men tværtimod som om byen har været præget af stor velstand. Kej-
serrigets symboler er overalt, og er lige så svulmende som alt andet arkitektur 
i byen. Blot mere pompøst. En lille gruppe af os finder vej til Hunderwasser 
Haus, hvilket er en imponerende oplevelse. Huset er bygget i keramik i alskens 
farver og former. Som ung var jeg meget imponeret af hans billeder. Men her 
er det hans huse, der imponerer, forskellige steder i byen. Wittgensteins hus 
finder vi som nævnt også. Aftensmaden indtages på en af de mange små lokale 
ølstuer. 

Torsdag : Vi går alle til Kunsthistoriske Museum / Leopold museet. Et hav af 
kunstnere er repræsenteret, men her er det specielt Klint og Schiele, som 
optager mig. For den kunstinteresserede er byen et rent Eldorado. Og for mig 
at se, er det en god ide at vælge et lille område og så lægge fokus der. Området 
er enormt og alt for stort til at rumme på en dag. Det virker som om man kan 
gå der i ugevis uden at blive færdig. Træt af museer slendrer jeg rundt i byens 
gader, og støder ind i et kæmpe gademarked, flere kilometer langt, med mad, 
krydderier, tøj etc. De råber af mig, og vil gerne have mig til at smage på deres 
varer. Jeg vinker dem af og går genert forbi. Dernæst tilbringes eftermiddagen 
på en af de mange cafeer, som byen rummer. Wien er en oplevelse, som er 
umulig at overskue på en uge. 
Wien skal ses og fornemmes, 
for at fornemme den storhed 
byen rummer.  

Fredag : Afgang med bus og 
stop og overnatning i Leipzig. 
Vi lander i København lørdag 
kl. 19.00. 
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Anmeldelser

Klassisk og moderne politisk teori
Redigeret af Lars Bo Kaspersen og Jørn Loftager
Hans Reitzels forlag, 2009, 1275 sider

Af Erik Sporon Fiedler

Klassisk og moderne politisk teori er, om man vil, fjerde 
bog i Klassisk og moderne-serien. Denne version om-
handler, som titlen afslører, den politiske teori eller poli-
tologien som den nysseligt er døbt. 
 At dømme efter forlagets kommentarer, er det 
et værk, der har været hele 8 år undervejs, og man kan 
dermed tillade sig, må man formode, at sætte forventningerne lidt ekstra højt. 
Klassisk og moderne politisk teori er ligesom marmorbogen (Klassisk og mod-
erne samfundsteori) et opslagsværk, hvor hvert enkelt afsnit er forfattet af en 
faglig kapacitet, der har netop dét specifikke område som sin kæphest. Dette 
garanterer et godt niveau i samtlige afsnit, men betyder også at skrivestil og 
vinkel på stoffet er ganske varieret.
 Bogen udgøres af hele 69 afsnit eksklusiv introduktionen, fordelt på 5 
hoveddele: Fra antikken til den begyndende renæssance. Klassiske tænkere 
– fra renæssancen til oplysningstiden. Det lange århundrede 1789-1914. 1914-
1945. Politisk teori efter 1945. Af disse dele er det den sidste, politisk teori 
efter 1945, som fylder klart mest, faktisk godt og vel det samme som de 4 
forudgående dele tilsammen (cirka 600 sider). 
 Samtidig med at Klassisk og moderne politisk teori fungerer rigtig godt 
som opslagsværk, er den også velegnet som en overordnet indføring i politisk 
teori og kan sågar være velegnet som supplerende læsning til flere af religions-
fagene, fx forskningshistorie og idéhistorie. Af mere generel dannende karakter 
synes de indførende afsnit som hver hoveddel indledes med særligt egnede. 
I disse afsnit klarlægges den pågældende periodes historiske kontekst samt 
de overordnede tankestrømninger. En af bogens styrkesider er, at den er for-
bløffende sammenhængende og tydeligt fremstiller tendenser og påvirkninger 
i teoridannelsen på kryds og tværs fra person til person og fra strømning til 
strømning. Dette muliggør, at bogen kan læses sammenhængende, som en 
slags politologisk indføring/forskningshistorie, hvis det er, hvad man ønsker. 
Som det kendes fra de andre bøger i serien, afsluttes hvert enkelt afsnit med de 
nøglebegreber, der er af afgørende relevans for det netop omhandlede – ganske 
pædagogisk og ganske nyttigt. 
 Som religionsstuderende finder jeg det interessant at blive præsenteret 
for andre aspekter af fx Émile Durkheim og Max Weber end dem man selv er 
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blevet introduceret til. At få sat David Hume i forbindelse med Adam Smith og 
Adam Ferguson, samt at få ham præsenteret i sin moralfilosofiske kontekst, var 
også noget der gavnede min forståelse af hans religionskritik. Således forekom 
det mig, hele bogen igennem, at jeg blev klogere på de områder, der præsen-
teredes, uanset mine forhåndskundskaber. 
 Der er dog én enkelt ting ved Klassisk og moderne politisk teori som jeg 
finder problematisk: Perioden frem til den franske revolution, eller som det virk-
er tænkt, frem til moderniteten, er i høj grad underprioriteret. Efter min mening 
burde der fokuseres en del kraftigere på perioden fra antikken til renæssancen. 
Oplysningstiden kunne såmænd også have brugt lidt flere afsnit. Især savner 
jeg et afsnit om Spinoza, men i en periode på 2500 år er der nok også andre 
der mangler. Det gør det dog absolut ikke bedre, at afsnittet om Middelalderens 
politiske teori efter min mening er bogens dårligste. Men med knap 70 forskel-
lige forfattere er det ganske subjektivt hvilke afsnit, der falder i ens smag.
 Alt i alt er bogen helt klart de knap 600 kr værd som den koster og et 
must på enhver religionsstuderendes hylde, hvad enten man er historisk orien-
teret, sociologisk orienteret, eller måske endda begge dele.  

Gudløse hjerner
af Lars Christiansen og Lars Sandbeck 
Informations Forlag, 2009, 180 sider.

Af stud.mag. Jeppe Langkjær

Ambitionerne mangler
I bogen ”Gudløse hjerner” blæses der til angreb mod de 
nye ateister, men det, der kunne være blevet en sund 
diskussion af forholdet mellem tro og ateisme, religion og 
videnskab, ender for tit som skødesløs mudderkastning.
”Det er en debatbog, ikke en videnskabelig afhandling”. 
Sådan forsvarede de to forfattere, Lars Christiansen og 
Lars Sandbeck, sig forleden aften til et arrangement i Filosofisk Forum, da jeg 
konfronterede dem med bogens – i mine øjne – mangel på saglighed og viden-
skabelighed. Paradoksalt er det deres egen første og hårdeste kritik af de nye 
ateister: at de fører en usaglig og underlødig debat, der snarere har karakter af 
religionsmobning end af religionskritik. Det undrer mig derfor umådeligt meget, 
at de to herrer ikke udløser potentialet i den på alle måder relevante og beret-
tigede kritik af nyateismen, men i stedet begår den præcis samme fejl, som de 
kritiserer nyateisterne for.
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De nye ateister vs. Sandbeck og Christiansen
Men hvem er de så disse nye ateister? Jo, det drejer sig først og fremmest 
om briterne Richard Dawkins og Christopher Hitches, amerikaneren Sam Harris 
samt den danske videnskabsjournalist Lone Frank. De har de senere år udøvet 
en sønderlemmende religionskritik – eller altså religionsmobning. Ud fra en 
naturvidenskabelig basis udfolder de en teori om, at religion eksisterer som vid-
enskabens og fornuftens forældede modsætning, der ikke hører hjemme i den 
moderne verden. Religion som generelt fænomen bliver af nyateisterne fork-
astet som et evolutionært biprodukt, en fordummende og irrationel verdens-
anskuelse, der egentlig burde have udspillet sin rolle.
Hvorfor har den så ikke det, spørger de to gange Lars. Det har den ikke, fordi 
religionen netop ikke er videnskabens modsætning. Religion svarer ikke på fak-
tuelle overfladiske spørgsmål, men fylder livet med mening for den troende. Og 
det er netop her, at nyateisterne går galt i byen. De er ”åndløse skeptikere”, der 
på ingen måde begriber religionens sande væsen, men i stedet har en forfejlet 
bogstavelig tilgang til den. Dette skyldes ifølge Sandbeck og Christiansen det 
naturalistiske menneske- og verdenssyn, nyateismen hviler på – og det er i 
virkeligheden denne ’biologisme’, de to forfattere råber vagt i gevær overfor. 
Således advarer de med rette imod at lade naturvidenskaben, og især biologien, 
blive altings forklaringsramme – og dermed et nyt totalsystem.

Et opgør med fundamentalisme
”Gudløse hjerner” kan derfor læses som et opgør med alle former for funda-
mentalisme og totalitarisme; i dette tilfælde nyateismen. Så snart en hvilken 
som helst strømning, religion eller ideologi gør krav på at kunne forklare alt, 
bliver det farligt. Og pointen er jo både god og ædel. Hvor er det derfor ærger-
ligt, at Lars og Lars går efter manden i stedet for bolden. I stedet for at udstille 
nyateismens svagheder med velbegavede modargumenter forfalder de alt for 
ofte til bare at udstille ”de dumme nyateister”. Soberheden fordamper, hvilket 
gør det svært at tage bogen helt seriøst. Jeg spurgte derfor Lars Christiansen 
endnu engang, da foredraget i Filosofisk Forum var slut: ”Hvorfor stræbe nedad 
i stedet for opad?”, hvortil han svarede: ”Der er vi nok bare forskellige”. Ja, Lars. 
Det er vi så sandelig!
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En ny sociologi for et nyt samfund
- Introduktion til Aktør-Netværk-Teori
af Bruno Latour
Akademisk Forlag, 2008, 360 sider.

af Mads Damgaard

For første gang foreligger der nu på dansk en original ind-
føring i den franske-britiske social-konstruktivistiske skole, 
der kaldes Aktør-Netværk-Teori. Det er franskmanden Bru-
no Latour (født 1947), som har samlet en række kritikpunkter af den sociologi, 
som Emile Durkheim i sin tid stod fadder til. Med bogen kaster Latour en spand 
koldt vand i hovedet på alle, der antager ”eksistensen af et specifikt fænomen, 
som med en række skiftende betegnelser er blevet omtalt som ”samfund”, ”so-
cial orden”, ”social praksis”, ”social dimension” eller ”social struktur”.” (Latour 
2008:25). Tendensen til at reificere en af den klassiske sociologis antagelser, 
nemlig at der findes bagvedliggende drivkræfter i samfundet, som betinger 
menneskelig udfoldelse, er en farlig regres, sociologiens alvorligste problem og 
samtidig dens lokkende, men tomme løfte. 
 Latour pointerer, at når vi reducerer en forklaring til en henvisning til 
sådanne sociale kræfter, så har vi ikke forklaret noget som helst. I stedet skal 
vores verden beskrives så grundigt som overhovedet muligt, for at forskere i 
alle detaljer kan følge, præcis hvordan det sociale forbindes  (læg mærke til 
passiv-formen!) 
 Aktør-Netværk-Teori integrerer vidt forskellige elementer i analysen; alt 
fra østers, joller, fiskere, havbiologer og regeringer kan være del af et netværk. 
Det er den vigtigste fordel ved Aktør-Netværk-Teori, og årsagen til at tilgan-
gen kan bruges i religionsvidenskabelige sammenhænge: I sidste ende findes 
religion i en multifacetteret og dynamisk virkelighed, hvis elementer forskeren 
ikke kan ordne uden at være helt nede i stoffet. For aktørerne ordner og bliver 
selv ustandseligt ordnet i uendeligt mange forskellige translationer – et Latour-
udtryk for en proces, der skaber eller vedligeholder en relation, hvor elemen-
terne forandres og omskabes af processen. Dette næsten tomme, abstrakte 
teoretiske greb giver særlig god mening, når vi skal undersøge processer, der 
er tyngede af dagligdagsbetydninger eller videnskabelige definitioner, som re-
ligiøse kategorier ofte er. 
 Dermed får bogen denne anmelders anbefaling; den er anvendelig, 
letlæselig, forfriskende, underholdende, og først og fremmest vender den op og 
ned på læserens måde at tænke sociologi på.
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Abrahams Spor –Abrahamfiguren i religion, filosofi og kunst
af Lars K. Bruun, Søren Holst m.fl
Udgivet af Forlaget Alfa, 2009, 136 sider

Af Erik Sporon Fiedler

At følge i den gamle patriark Abrahams fodspor er ikke 
nogen let sag, slet ikke når disse kan findes i et utal af 
aftryk. Abraham skifter nemlig, for at blive i fodmeta-
foren, både model, størrelse og bredde alt afhængig af 
hvor man befinder sig. Et er dog nogenlunde sikkert, 
og det er at sporene identificeres som tilhørende Abra-
ham.
 Bogen Abrahams Spor med undertitlen Abraha-
mfiguren i religion, filosofi og kunst, er en af udgivelserne i Københavns Uni-
versitets skrinlagte tværfaglige satsningsområde; Religion i det 21. århundrede. 
Bogen er baseret på arbejdet i et herunder etableret netværk bestående af 
yngre forskere. Det er således både teologer, en litteraturhistoriker og en reli-
gionshistoriker, der forfatter bogens 5 hovedafsnit.
 I Abrahams Spor er fokus, som titlen afslører, rettet imod Abraham-
figuren og dens rolle, først og fremmest som den udfolder sig, eller nærmere 
udfoldes, i de tre abrahamitiske religioner: Jødedom, kristendom og islam. Men 
derudover berøres også figurens idéhistoriske betydning, samt dens æstetiske 
virke som motiv i blandt andet billedkunsten og litteraturen.
 Alle fem forfattere skriver med et godt flow og bogen er både interes-
sant og relevant. Der er nyttig viden at hente og så er Abrahamfiguren så pok-
kers velegnet til et tværfagligt, komparativt, idéhistorisk projekt, at man (læs 
jeg) tvinges til at reflektere over sin forståelse af Abraham og religionsrubric-
eringerne. 
 Desværre er afsnittet om Abrahamfigurens rolle i kunsten langt fra på 
niveau med de 4 andre. Jeg synes, der er et kæmpe potentiale i emnet, som 
på ingen måde udfoldes. Til gengæld bliver det en overfladisk opremsning af 
romaner, skulpturer og malerier, hvori abrahammotivet findes. I bedste fald er 
afsnittet ligegyldigt.
 Abrahams Spor er et dejligt bekendtskab som både genopfrisker og 
giver ny viden, den bedste karakteristik jeg kan give af bogen er: Dannende. 
Samtidig med dette, fremprovokerer den refleksioner over hvordan man arbej-
der med kategorier, virkningshistorie og hvordan narrativer konstrueres. Abso-
lut ikke dårligt på godt og vel 130 sider.



47

Bøger til anmeldelse

Redaktionen vil gerne opfordre alle studerende – nye som gamle – til at prøve 
kræfter med at anmelde en af de spændende bøger, TABU har modtaget fra 
forlagene. At skrive en anmeldelse er sjovt, lærerigt og en virkelig god erfaring. 
Så skynd dig at skrive til pernillehjensen@stud.ku.dk for at få fingre i et an-
meldereksemplar! Du får naturligvis lov til at beholde bogen, når anmeldelsen 
er skrevet.

Bøger modtaget til anmeldelse:

Allan Friis Clausen og Poul Storgaard Mikkelsen: Det multikul-
turelle samfund – og det danske, Systime 2005, 143 sider.

Birgitte Kvist Poulsen: ”Hegel og treenigheden”, Forlaget ANIS 
2009, 256 sider.

Chaos nr. 49 ”Om Kaos”, Museum Tusculanums Forlag 2008, 
187 sider.

Mads Peter Karlsen og Lars Sandbeck: ”Religionskritik efter 
Guds død”, Forlaget ANIS 2009, 198 sider.

Margit Helle Thomsen (red.): Med kurs mod mangfoldighed: 
Begreber og praksis i integrationsindsatsen, Hans Reitzels For-
lag 2004, 302 sider.

M. Pontoppidan og C. Troelsgård: ”Minnesangbog. Da kær-
ligheden blev kult”, Forlaget Alfa 2009, 146 sider.

Tonny Brems Knudsen, Jørgen Dige Pedersen og Georg Sø-
rensen: “Danmark og de fremmede – om mødet med den ara-
bisk-muslimske verden”, 2009 Academica, 248 sider.
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Fagrådsnyt: 2009 - året der gik

2009. Et år. To semestre. Sidste og første halvdel af studieårene 08/09 og 
09/10, (tigerens år i den kinesiske kalender). Uanset hvordan man vil definere 
de forudgående 12 måneder, så undsiger vi os derfra i fagrådet. 
Fagrådet opererer nemlig ikke med studieår, budgetår, strategier, satsområder 
osv. – desværre er vi underlagt det faktum at alle andre gør. I et system, der 
agerer så kortsigtet og umiddelbart, at et spædbarns impulser synes veloverve-
jede, er det svært at hæve sig over institutionens snerrende rammer. Vi lykkes 
heller ikke altid dermed og det følgende er derfor en kort opsummering af det 
forudgående år, set gennem en fagrådsaktivs briller.
 
I sørgmodig erkendelse af at Humboldts fantastiske universitet tilhører en svun-
den tid og at det sanderske universitet er en realitet, forsøgte vi i fagrådet at 
tilpasse os det faktum. Dette skete i en søgen efter mulighederne i den nye 
virkelighed bl.a. gennem et forsøg på at få indflydelse på en ny studieordn-
ing. En ny studieordning fik vi, og så alligevel ikke (men det er en anden sag). 
Derimod fik vi, tror vi, sat nogle tanker i gang hos de mennesker, som deltog i 
processen: undervisere, studieledelse og os selv.
 Alt i alt har 2009 har været et spændende år i fagrådet. Som netop 
omtalt har der været processen omhandlende en ny studieordning. En proces 
der for fagrådet reelt har løbet fra februar måned til det afsluttende møde i ok-
tober. Og et forløb der som aftalt får lov at fortsætte det næste års tid, hvorefter 
der forhåbentligt afsluttes med en ’rigtig ny’ studieordning. En anden spæn-
dende følge af studieordningsarbejdet, er Pædagogisk Udvalg, bestående af 2-3 
studerende samt 2 undervisere. Udvalgets primære opgaver er arbejdet med 
pædagogikken, didaktikken og studiemiljøet generelt på Religion. Derudover er 
det også et fora for idéudveksling, undervisere og studerende imellem.
Udvalgets arbejde har fx allerede betydet en regulering af eksamensformen i 
Religionshistorie II i forbindelse med den nye studieordning og in spe en pro-
et-contra dag.
 Yderligere har fagrådet foranlediget en ændring af eksamensmulighed-
er i forbindelse med faget nyere og global kristendom. Foråret 09 bød, for de 
studerende som fulgte faget, på muligheden for en skriftlig hjemmeopgave 
som alternativ til den mundtlige eksamensform, og dette forbliver en mulighed 
i foråret 2010.
 Et andet spændende initiativ er et splinternyt online diskussionsforum, 
som fagrådet har fået produceret. Adressen er www.relvidforum.forumotion.
com og vi ser frem til nogle spændende diskussioner på hjemmesiden om alle 
slags faglige problemer og emner.

Efterårets altoverskyggende emne har været (udover burkabilister, burkafor-
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bud, burkakommisioner og en udslettelse af det vestafrikanske land Burkana 
Faso –det sidste viste sig dog at bero på en misforståelse, da landets navn 
øjensynligt i virkeligheden er Burkina Faso) svampen. Skimmelsvampens tilste-
deværelse har siden 2008 været kendt på de bonede gulve i bygningsdriftens 
kontorer, desto større var forundrelsen da rapporten landede, ad omveje, hos 
de religionsstuderende mandag efter efterårsferien, imponerende 10 måneder 
senere. Til instituttets forsvar skal det nævnes at de ansatte virker oprigtig kede 
af det og sure over situationen, de har været ligeså uvidende om fakta som vi. 
Dette ændrer desværre ikke ved det faktum at kælderen er aflåst på ubestemt 
tid. Samtidig med anneksets nye funktion som lokaler for Sydasien-afdelingen, 
betyder det at vi studerende, med undtagelse af specialepladser og læsesal, er 
uden lokaler i vores primære bygning. Fagrådet har flere gange gjort opmærk-
som på pro-blemet, men er indtil videre ikke blevet taget synderligt alvorligt. 
Dog har institutledelsen overtalt underviserne på Artillerivej 86 til at studerende 
må anvende deres frokoststue i tidsrummet 8-11 og fra 14 og frem.

Som følge af skimmelsvampaffæren og de konsekvenser den har for studie-
miljøet kan jeg på vegne af fagrådet kun opfordre til en stor opbakning om de 
mange tiltag der forekommer i 2010 af faglig og social karakter. Kalenderen i 
nærværende blad kan forhåbentlig virke som inspiration!

Fagrådsmøderne ligger som altid den første mandag i hver måned. Det foregår 
i frokoststuen 2.26 på Artillerivej 86.

Vel mødt!
På fagrådets vegne, Erik Sporon Fiedler  



50

Landsdækkende konference for religionsstuderende 
26-27. marts

af Mads Damgaard
Dansk Selskab for Religionshistorie (DAHR) har i forbindelse med strukturæn-
dringer taget initiativ til at samle studerende fra København, Århus og Syddansk 
Universitet i Odense til en stor konference i dagene inden palmesøndag. DAHR, 
som på trods af navnet forener danske religionsforskere af både sociologisk og 
historisk orientering, præsenterer på denne konference en række af landets 
førende kapaciteter, der er indbudt til at foredrage om fagets randområder: 
Religion på kanten af det observerbare, på kanten af samfund, diskurs og tra-
ditionelle definitioner.

Formålet med konferencen er at samle hele det danske religionsfaglige miljø, 
studerende såvel som forskere, og dermed give mulighed for at dele viden og 
kontakter på tværs af universiteter og landsdele. Derudover får de studerende 
lejlighed til at få sat ansigt på pensummets forfatterliste og opleve anderledes 
fagtraditioner på nærmeste hold. 

“Religion på Kanten” bliver afholdt på Syddansk Universitet i Odense. De første 
foredrag starter fredag eftermiddag d. 26., efterfulgt af fællesspisning og socia-
lisering. Lørdagens program bliver spækket med interessante indlæg og kaffe-
pauser til at opveje søvnunderskuddet fra fredagens festivitas. Studerende fra 
Århus og Københavns Universitet arbejder på at skaffe finansiering til busser 
til og fra Odense, mens engagerede folk fra Syddansk Universitet arrangerer 
overnatningsmuligheder. Brugerbetalingen vil således kun dække mad under 
konferencen. 
 
Konferencen bliver en unik mulighed for at opleve religionsvidenskab i Danmark, 
lære andre studerende at kende, snuse til det faglige miljø og knytte kontakter. 
Tilmelding skal ske inden mandag d. 8. marts, mail-adresse og betaling vil blive 
annonceret via punkt.ku-mails snarest.
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Ingvild Gilhus´ forelæsning 

af Erik Sporon Fiedler

Som opfølgning på sidste nummer af TABUs afsløring af Ingvild Sælid Gilhus’ 
udnævnelse til æresdoktor ved Københavns Universitet følger her en gengivelse 
af og lidt kommentarer til hendes gæsteforelæsning på ToRS d.11 november 
09. Det var en meget interessant forelæsning med titlen Religionsvitenskapens 
rolle i akademi og samfunn, en forelæsning, der desuden passede utrolig godt 
ind i den debat, der har været det seneste års tid på Afdelingen for Religions-
historie, om fagets udformning. 

Hermed følger en fri gengivelse af Ingvild Sælid Gilhus’ forelæsning. 
Flere steder har jeg forsøgt at citere direkte (i min oversættelse), andre steder 
er teksten omformuleret og omskrevet. Pga. nærværende medies formkrav er 
en væsentlig del helt udeladt.

Ingvild Gilhus’ forelæsning fokuserede på 4 dilemmaer/balanceøvelser, som er 
knyttet til religionsvidenskabens rolle på universiteterne og i samfundet. Det 
drejer sig om fagets balancering mellem

Det universelle og det kulturspecifikke• 
Det historisk og det samtidige• 
Religion og kultur• 
Det beskrivende og det religionskritiske• 

Religionsvidenskab er et mangesidigt fag, og studiet af religion udføres af bl.a. 
sociologer, socialantropologer, teologer, psykologer, filosofer og religionshistorik-
ere; forskellige fagområder, der hver især har lange traditioner. I samfundet og 
på universiteterne er studiet af religion således på mange måder et konglom-
erat af forskellige interesser, det være sig når det gælder uddannelse og forsk-
ning, verdensbilleder, institutioner og økonomisk støtte. Feltet udgøres således 
af mange anskuelsesformer, emic- og eticperspektiver og diverse interesser. 

Religionsvidenskaben har den fordel, at den kan byde ind med en historisk 
viden der strækker sig betydeligt længere end andre fags. Den klassiske reli-
gionshistorie strakte sig fra den fjerne fortid til det 19. århundrede. Tidligere 
var det således at Europa og tiden efter det 19. århundrede hovedsageligt var 
overladt til kirkehistorien og samtiden til sociologien. I den seneste tid har reli-
gionshistorien/videnskaben, som det ekspansive fag det er, indoptaget nutiden 
som forskningsområde.
 Fagets appetit for udvidelse er en styrke, men også noget der gør faget 
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sårbart. Religionsvidenskaben kan altså i forhold til andre fag byde ind med 
det komparative perspektiv og muligheden for at trække de lange linier, takket 
være den fortsatte historiske dimension. Formuleret anderledes kan man sige 
at faget bidrager med muligheden for at sætte det dagsaktuelle ind i en større 
religionsvidenskabelig ramme.

En religionsvidenskabelig nerve, kunne være den komparative dimension; faget 
har altid været sammenlignende og har ønsket at forholde sig til alle verdens 
religioner.
 Religionsfaget har, med folk som James Frazier og Mircea Eliade, forsøgt 
at konstruere det, der er fælles på tværs af religioner i et globalt perspektiv. 
Dermed når faget til et komparativt religionsbegreb og via dette søges de un-
derlæggende mønstre i religionerne.
 Men Frazier og Eliade er de gamle helte, nye bud på fælles mønstre 
i religionen er vidt forskellige. Ét bud på en universel tilgang, er det kognitive 
og fællesmenneskelige som noget biologisk og fysiologisk betinget. Heri ses en 
fagudvikling der repræsenterer en ”naturalistisk vending”; fag udfordrer hinan-
den og religionsvidenskab har foreløbig taget udfordringen op fra blandt andet 
biologi og psykologi.

Religionsbegrebet diskuteres hyppigt og heftigt i religionsvidenskaben, dette 
kan hænge sammen med en trang til at holde sig udenfor fænomenet –religion 
er for de fleste noget med tro og tilhørsforhold, religionshistorikeren derimod 
stræber efter at give religionen en objektkarakter. Der ligger i det at tematisere 
og definere et tydeligt magtaspekt og etableringen af et fagligt religionsbegreb 
er bestemt knyttet til det at have definitionsmagten.
 For øjeblikket bedriver religionshistorikere en kulturvidenskabelig ud-
forskning af religion. Det er religiøse ytringer og praksis der interesserer frem 
for sjælelige tilstande og idéer. I et kulturvidenskabeligt perspektiv ses religion 
udefra i stedet for indefra. Religionshistorie er dermed bragt på linie med an-
dre kulturfag og fjerner sig således mere fra fag som idéhistorie og filosofi. Et 
spørgsmål til fremtiden er: Forsvinder den religiøse dimension ud af religionen 
og hvad er i så fald tilbage? Hvad er kultur og hvad er religion?
 I tidens mest brugte artikelsamlinger1 er der en påfaldende mangel på 
artikler om guder og overmenneskelige væsner. Det siger noget om hvordan det 
religionsvidenskabelige felt ser ud i øjeblikket; overmenneskelige væsener er 
trods alt helt centrale, både blandt troende og i religionsvidenskabelige defini-
tioner. Gud i flertal er forsvundet og man får et indtryk af at vestlig monoteisme 
i en lidt udvandet version er blevet den normale religionsvariant. Det er et 
tydeligt tegn på en svækkelse af religionsvidenskabens historiske bevidsthed, 
til fordel for et øget fokus på samfundsvidenskabelige perspektiver. Med Max 
Müllers ord: He who knows one, knows none. Ønsker man at beholde fokuset 
på kompleksiteten i religion, er det uklogt at ekskludere det som er typisk og 
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specielt.
 De senere års kulturelle og tekstlige vending har gjort at forskere har 
ændret fokus fra religiøse tekster og idéer til religion som en kulturel diskurs 
og praksis. Guder og andre overnaturlige væsner ses som konstruktioner. Dette 
betyder dog ikke at det er frugtbart at forbigå dem i stilhed, eller på den anden 
side overlade dem til teologisk eller filosofisk behandling. Overmenneskelige 
væsner er ikke mindre betydningsfulde, som del af en diskurs og praksis, end 
da man anså dem for at holde til uvejsomme steder. Tværtimod: De fortsætter 
med at være særdeles vigtige i diskurser og kommunikation, i praktisk talt alle 
religioner.
 Det er dumt hvis religionsvidenskaben ender som et fag, der har ud-
viklet berøringsangst for disse fænomener og således mister et begrebsapparat 
der kan dække disse fænomener.

I et samfundsmæssigt perspektiv har religionsvidenskaben været, og vil fort-
sat være, en oppositionsvidenskab2. Dette på trods af at videnskabsdisciplin-
ers forudsætninger forandres over tid. Religionsvidenskaben forandrer sig. 
Faget tillægger sig aspekter og perspektiver fra andre discipliner, således er 
religionsvidenskaben blevet et flerfagligt fag. Samtidig afprøver faget sine egne 
grundlæggende forudsætninger for grænsedragning, her kan eksempelvis ses 
udviklingen af forholdet mellem religionsvidenskab og teologi. 
 Det er på grænsen at de spændende ting forekommer, langt mere end 
i den stabile margen, det har vi lært af fx Victor Turner. At religionsvidenskaben 
balancerer på kanten mellem historie og nutid, det universelle og det kultur-
specifikke, mellem religion og kultur, mellem videnskabelig beskrivelse og kritik, 
viser at faget er vitalt og stærkt. Religionsvidenskabsmanden er Jack of all 
Trades and Master of One.

En stor tak skal lyde til Ingvild Sælid Gilhus for et meget spændende foredrag 
den novemberdag 2009 – i Tabu redaktionen håber vi på flere besøg på Køben-
havns Universitet i fremtiden.  
Derudover en stor tak til Ingvild for gavmild assistance, bl.a. i form af arbejds-
noteudlån, i forbindelse med tilblivelsen af denne artikel. 

Noter:
1. Fx McCutcheon og Brauns Guide to the Study of Religion, eller Blackwell og Rout-
ledges religionsbøger 
2. Den norske sociolog og idéhistoriker Rune Slagstad refererer til det han kalder styr-
ingsvidenskab og oppositionsvidenskab. Med udgangspunkt i sociologien peger Slagstad 
på, at oppositionsvidenskab bliver styringsvidenskab og dermed giver præmisser for 
beslutningsprocesser i samfundet.



Februar:

Tirsdag 9. februar: Klezmer-koncert med Mames Mabegenush v/ Studenter-
menigheden. Kl. 19.30, Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6
Torsdag 11. februar: Informationsmøde om den internationale kandidatud-
dannelse Religious Roots of Europe. Kl. 15.30-16.30, Lokale 347, 3. sal, Købmag-
ergade 46 
Fredag 12. februar: Fastelavnsfest v/ cafe- og festudvalget på Religion. 
21.00-04.00, CNA, Snorresgade 17. 
Fredag 19. februar: Professor Leif Manger, Bergen: Antropologiske perspek-
tiver på Middelhavsverden. Lange historiske linjer og "global moments". Kl. 
10.15, Artillerivej 86.
Tirsdag 23. februar: Ph.d.-studerende Rikke Hostrup Haugbølle præsenterer 
sit projekt New Islamic Public Spheres in Tunisia. Kl. 15.15-17 lokale U3, Snor-
resgade 17-19.
Onsdag 24. februar: Eksklusiv og inklusiv offentlighed - af en tekstforvalters 
bekendelser. Foredrag v/ forhenværende sognepræst Thorkild Grosbøll. Kl. 
19.30, KUA, lokale 17.3.10 
Torsdag 25. februar: Adjunkt, ph.d. Morten Brænner, Institut for statskund-
skab, Århus Universitet: Den højeste pris, civilreligion i soldaterblogs fra Irak. 
Artillerivej 86, lokale 2.34.
Fredag 26. februar: Religionshistorisk Filmklub: Luther. Præsentation: Lars 
Kjær Bruun. kl. 14:00, Artillerivej 86, lok. 2.34. 

Marts:

Mandag 1. marts: Fagrådsmøde for Religionsvidenskab. Kl 15.00, Snorres-
gade 17, kantinen.
Tirsdag 9. marts: Gæsteforelæsning v. Dr Rouzbeh Parsi, EU Institute for Se-
curity Studies, Paris: Clergy, Military and Bureaucrats. Understanding the Pres-
ent Crisis in Iran. Kl. 15.15-17 lokale U3, Snorresgade 17-19
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Mandag 15. marts: Religion i det sekulære 
samfund. Foredrag v/ Professor, dr.phil. Margit 
Warburg. Kl. 19.30, Videnskabernes Selskab, 
gratis entré, tilmelding kræves. 
Torsdag 18.-19. marts: Ph.d. kursus: Phe-
nomenology and Religious Life (http://frs.ku.dk/
opslag/). Kl. 10.00, Artillerivej 86, stuen.
Torsdag d. 18. marts: Adjunkt, ph.d. Peter 
Lüchau,  IFPR, Religionsstudier, Syddansk Uni-
versitet: Frafald fra Folkekirken, Artillerivej 86, 
lokale 2.34
Fredag 19. marts: Religionshistorisk Filmklub: Chac: the Rain God. Præsenta-
tion: Jesper Nielsen. kl. 14:00, Artillerivej 86, lok. 2.34. 
Tirsdag 23. marts: Gæsteforelæsning v. Professor Isa Blumi, Georgia State 
University: Tensions within Balkan Muslim Communities during Periods of Tran-
sition. A Comparison between the Post World War II and Post Cold War Eras. Kl. 
15.15-17 lokale U3, Snorresgade 17-19
Fredag 26.-27. marts: DAHR-konference: Religion på Kanten. Syddansk Uni-
versitet (bus-kørsel til og fra Artillerivej 86).

April:

Mandag 5. april: Fagrådsmøde på Religionsvidenskab. Kl 15.00, Snorresgade 
17, kantinen.
Fredag 9. april: Kandidatpræsentation. Eftermiddagens præsentation efter-
følges af en middag, som er åben for alle.  Tilmelding er nødvendig. Yderligere 
oplysninger på foreningens hjemmeside http://rhf.tors.ku.dk/
Fredag 9. april: Midtvejsfest v/ cafe- og festudvalget på Religion. Kl. 21.00-
04.00, CNA, Snorresgade 17. 
Onsdag 14. april: Debatdag på Religionsvidenskab: Pro-et-Contra. Kl. 10.00, 
Artillerivej 86 
Tirsdag 20. april: Ph.d.-studerende Dorthe Høvids Possing præsenterer sit 
projekt “A Politics of Place". Computer medieret kommunikation og aktivisme 
blandt unge muslimske kvinder i ikke-muslimske samfund. Kl. 13.15-17 lokale 
U3, Snorresgade 17-19
Fredag 23. april: Religionshistorisk Filmklub: The Legend of Bagger Vance. 
Præsentation: Søren Christian Lassen. kl. 14:00, Artillerivej 86, lok. 2.34. 
Torsdag 29. april: Dr Jürgen Frembgen, München, præsenterer og viser sin 
dokumentarfilm  "At the Shrine of the Red Sufi. Five Nights and Days at a Pil-
grim Festival in Pakistan". kl. 13.15, Artillerivej 86.
Torsdag d. 29. april: Adjunkt, ph.d. Laura Gilliam, Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole, Aarhus Universitet: Om at blive “umulig” og “muslim” i den 
danske skole. Artillerivej 86, lokale 2.34



COP15-arrestationer greb om sig
Fredelige, religiøse demonstranter anholdt!
I forbindelse med COP15-topmødet blev en 
række demonstranter med religiøse tilhørsforhold 
arresteret af dansk politi.
TABU’s redaktion er kommet i besiddelse af 
billeder, der viser hvilke suspekte personager, der 
optrådte i demonstrationerne.
Uheldigvis er vores billedredaktør ramt af 
den sjældne tropesygdom purpur stær, og 
billedarkivet er i uorden.
Redaktionen udbeder sig derfor læsernes hjælp: 
Hvilke af de afbillede, 
om nogen, blev 
tilbageholdt af 
politiet i forbindelse 
med København-
topmødet?
Svar modtages og 
præmieres efter 
kreativitet.


