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af Nina Maria Skafte

Leder

For nyligt kom de konservative, med Naser Khader i spidsen, med et forslag 
om at forbyde den muslimske beklædningsgenstand, burkaen, i det offentlige 
rum, idet han kaldte den udansk og kvindeundertrykkende. Forslaget blev både 
rost til skyerne og sablet ned, og måtte i sidste ende trækkes tilbage, da partiet 
opdagede, at lovforslaget ville være grundlovsstridigt. Burkaforbudet var endnu 
et anslag imod de muslimske kvinders beklædningsgenstande, der, ligesom den 
evige tørklæde-debat, stiller spørgsmål til hvilke signaler, man må sende, fra en 
domstol, i hæren eller i sit eget hjem. 

I foråret flyttede en gruppe irakiske flygtninge ind i Brorsons Kirke på Nørrebro, 
for at undgå at blive hjemsendt. De boede der i næsten 100 dage, før politiet i 
nattens mulm og mørke ryddede kirken og førte irakerne væk, trods både ver-
bale og fysiske protester fra en stor gruppe demonstranter. Nogle prædiker om 
næstekærlighed, andre om lighed for loven - resultatet blev en hjemsendelse 
af irakerne trods usikkerheden om, hvorvidt der eksisterede en hjemsendel-
sesaftale med Irak.

Dette nummer af TABU er tænkt som et oplæg til debat. Debat om forholdet 
mellem religion og politik og mellem islam og kristendom, og debat om den 
diskurs, der bruges til at fremstille disse emner i medierne. Vi fremstiller derfor 
forskellige sider af det religionsfaglige aspekt af sagen om irakerne i Brorsons 
Kirke – hvad er kirkeasyl, og kan begrebet bruges af muslimer i den danske 
folkekirke? Desuden stiller vi skarpt på den diskurs, der i medierne er blevet 
brugt om muslimer i Danmark, både om islam som religion generelt og mere 
specifikt om muslimske kvinders religiøse beklædningsgenstande.  

Vi håber, bladet vil inspirere til diskussioner ude på studiet, og at de enkelte 
artikler vil afføde reaktioner, som vi med glæde vil trykke i næste nummer. Alle 
henvendelser til TABU kan ske på tabu@punkt.ku.dk.

Vi bringer desuden i dette nummer nyt fra fagrådet, samt studievejlederen 
og studieordningsrevideringsudvalget, boganmeldelser og en kalender over de 
mange spændende religionsfaglige events, der finder sted i november og de-
cember. Og så kan vi afsløre, hvem studiets nye æresdoktor bliver!

I anledningen af at TABU har fået en helt ny redaktion i løbet af den sidste 
tid, har vi valgt at bringe en ganske kort præsentation af medlemmerne, og 
desuden givet layoutet en tiltrængt make-over. God fornøjelse!



2

TABU-redaktionen
- en kort, men fyldestgørende præsentation

Navn: Pernille Hedegaard Jensen
Alder: 24
Hovedfag: Religionssociologi
Tilvalg: Historie
Propædeutik: Russisk
Yndlingsreligionstema: 
Religiøse minoriteter og identitetskonstruktion
Jeg arbejder for tiden med: 
Old Believers i nutidens Rusland og Religion og politik.
Min helt: Bowie

Navn: Erik Sporon Fiedler
Alder: 24 år
Hovedfag: Religionsvidenskab 
Tilvalg: Litteraturhistorie og moderne kulturhistorie
Propædeutik: Ja tak
Yndlingsreligion: 
The Jedi Church
Jeg arbejder for tiden med: 
Begreberne polyteisme og monoteisme, samt stats- og 
livsformsteori appliceret på religionsvidenskabelige 
tematikker.
Min helt: Luis Ocaña og R.A. Zimmerman

Navn: Birthe Bavnbæk 
Alder: Jeg kan ikke huske det! 
Hovedfag: Kristendomshistorie  
Tilvalg: Kvinde- og kønsforskning
Propædeutik: Oldgræsk 
Yndlingsreligion: 
Jeg har ikke nogen yndlingsreligion, men jeg er kris-
tent døbt og medlem af folkekirken.
Jeg arbejder for tiden med: 
Jeg er i gang med at finde et oplæg til et special stu-
deret emne i  Israelitisk og jødisk religionshistorie.
Min helt: En ex pilot jeg engang var forelsket i. 
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Navn: Morten Ingemann Jensen
Alder: 23
Hovedfag: Religionsvidenskab
Tilvalg: Sprogpsykologi og virksomhedsretorik
Propædeutik: Forventer oldgræsk
Yndlingsreligionstema: 
Moderne kristendom og nyere religioner
Jeg arbejder for tiden med: 
Religiøs kommunikation
Min helt: Christian Hedegaard

Navn: Nina Maria Skafte
Alder: 29
Hovedfag: Religionsvidenskab
Tilvalg: Komparativ kulturhistorie, indoeuropæisk, og 
klassisk jødisk historie 
Propædeutik: Latin, oldgræsk og sanskrit  
Yndlingsreligionstema: 
Komparative undersøgelser af klassiske religioner
Jeg arbejder for tiden med: 
Indoeuropæisk religion 
Min helt: Salman Rushdie

Navn: Mads Damgaard
Alder: 24
Hovedfag: Religionsgøgl
Tilvalg: Ikke endnu
Propædeutik: Ikke endnu
Yndlingsreligion: 
The Church of the Flying Spaghetti Monster
Jeg arbejder for tiden med: 
BA-projekt om moderne asatro og racisme
Min helt: Lisbeth Salander

Navn: Ditte Maria Hansen
Alder: 28
Hovedfag: Religionshistorie
Tilvalg: Retorik
Propædeutik: Russisk
Yndlingsreligion: 
Religiøse elementer i populærkultur
Jeg arbejder for tiden med: At være på barsel
Min helt: Daniel Libeskind
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I de senere år har et af de vigtigste spørgsmål i religionsforskningen drejet 
sig om forholdet mellem religion og politik. Siden den iranske revolution har 
interessen i denne del af det akademiske felt været stigende, og efter 11. sep-
tember 2001 er spørgsmålet blevet et af de helt centrale, ikke bare på læse-
planer og foredragsplakater, men på verdensplan, i massemedier, internetfora, 
internationale fredskonferencer og militære operationer over hele verden. I da-
gens diskurs er relationen mellem politik og religion en uundgåelig kioskbasker, 
måske kun overgået af globale miljøforandringer af apokalyptiske dimensioner. 

Men vinklen har for mig at 
se i høj grad fokuseret på 
den ene ende af relationen. 
Selvom der ingen nødvendig 
prioritering ligger i aggrega-
tet i “religion og politik”, har 
fokus som oftest hvilet på re-
ligion, der blander sig i politik 
på alle niveauer fra græsrød-
dernes partimøder over parla-
menter til premierministre og 
præsidenter. Vægten ligger på 
religioner i politik, med den 
eurocentrisk-akademiske kon-
notation, at der plejer religion 
ikke at være. Sekulariserings-
tanken, der vel er religionsfor-
skningens mest udskældte og 
overvundne paradigme i ny-

ere tid, stikker i denne religion-i-politik-ubalance sit hoved frem som en tilgang, 
der på ingen måde er forkastet, men tværtimod utrolig aktuel, som uerkendt 
katalysator for en mængde fine videnskabelige arbejder. Spørgsmålet “hvilken 
rolle spiller religion i politik” har som præmis, at de to begreber har været ad-
skilt, begrebsligt eller på anden vis. Det mener jeg sagtens, at man videnska-
beligt kan forsvare - det lutheransk-protestantiske verdensbillede har unægtelig 
været en tanke, der i uhørt grad har gået sin sejrsgang verden rundt. Måske 
har skemaet for sekulært og verdsligt endda sejret sig ihjel. For øjeblikket vil jeg 
dog nøjes med at pege på den anden side af “religion og politik”-spørgsmålet: 

af Mads Damgaard

...eller omvendt
- om politik i religion
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Politik i religion.

Dette perspektivskift kræver 
imidlertid at vi som forskere 
kigger på andre dynamikker. 
Hvor religion-i-politik ofte bliver 
set som religiøse institutioner, 
organisationer og bevægelser, 
der påvirker politik, medier og 
befolkninger i en skånsom blan-
ding, fordrer politik-i-religion-
perspektivet opmærksomhed 
på aktøren og idéen, mere end på gruppen og strukturen. Mit spørgsmål kunne 
formuleres “hvordan påvirker politiske strømninger og spørgsmål religiøse be-
vægelser?” Der er selvsagt også i denne formulering mulighed for at kigge 
på militante islamister, kristne fundamentalister og hindu-nationalister. Men det 
fører nemt til at de politiske mål, de konkrete handlinger og deres konsekvenser 
kommer i fokus. Derimod glider religiøs dynamik og teologiske diskontinuiteter 
eller diskursskift i baggrunden. Jeg siger ikke, at spørgsmålet om religion-i-
politik ikke er spændende eller berettiget - men den anden side af mønten har 
også værdi. 

Lad os stille spørgsmål til hvordan kris-
tendommen ændrer sig efter goternes 
indtog i Rom, om inderens verdens-
billede i løbet af kolonitiden og om 
folkekirkens forhold til det tidlige So-
cialdemokrati - ikke omvendt! Lad os se 
på, hvad højre- og venstredrejninger, 
verdenskrige og valgsejre gør ved brah-
minere og rabbinere, hvad AIDS gør ved 
ånderne og hvad pest gør ved en præst. 
Kort sagt, lad os få politikken ind i reli-
gionen - ikke omvendt! 
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Kirkeasyl 
- hellige rum og profane anklager

af Johan Gardenkrans, specialestuderende, stud.mag.art

Diskussionen omkring de afviste asylansøgere i Brorsons Kirke på Nørrebro er 
næppe gået nogen forbi. Situationen har ført til vilde diskussioner, aktioner og 
demonstrationer.
Diskussionerne har ofte været et miskmask af politiske ideologier, demokratiske 
rettigheder og ikke mindst subjektive holdninger omkring civil ulydighed, dansk-
hed og kristendom.

For at finde hoved og hale i hele sagen, valgte jeg tidligt i forløbet at splitte 
sagen i tre dele: Det politiske i hvorvidt det er rimeligt at nægte ansøgerne 
asyl, når de kommer fra en konflikt, hvor Danmark har spillet en aktiv rolle; Det 
religiøse i at præsten i Brorsons Kirke giver kirkeasyl til de afviste asylansøgere 
og bruger kirken som ’et helligt rum’, der står over loven; og det samfundsmæs-
sige i politiets måde at håndhæve loven ved at rydde kirken og opretholde ro og 
orden blandt de, som var uenige i lovens bestemmelser.
Det er naturligvis umuligt at adskille de tre dele helt fra hinanden, da der, som 
så ofte i disse dage, er gået (parti)politik i det hele. Men det hjalp mig med at 
kunne fokusere på det væsentlige i de mange diskussioner og debatter, jeg selv 
kom ud i.

Situationen er efterhånden ved at stilne af, og der går nu flere dage mellem 
læserbrevene og kronikkerne fra folk, som mener at have forstand på, hvordan 
situationen skulle være håndteret.
Jeg har ikke selv skænket situationen mange tanker det sidste stykke tid, men 
forleden dag, da jeg sad hjemme med min datter og så Disneys filmatisering 
af Victor Hugos klassiker ’Klokkeren fra Notre Dame’, blev min interesse endnu 

en gang vagt i forholdet omkring begrebet ’kirkea-
syl’. Da Tabus redaktion sendte en forespørgsel, om 
jeg var interesseret i at skrive en artikel om emnet, 
kunne jeg ikke sige nej.
I ’Klokkeren fra Notre Dame’ udspiller der sig en 
situation, hvor sigøjnerpigen Esmeralda søger asyl 
i den parisiske domkirke for at undslippe den jagt 
og forfølgelse, hun bliver udsat for. I filmen er kir-
keasyl ikke det, som giver svar på alle Esmeraldas 
spørgsmål og løser alle hendes problemer. Men det 
er en reel mulighed, som tages seriøst af både de 
patriarkale og de borgerlige personer i historien.
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Victor Hugos roman kan næppe siges at være en god kilde til, hvordan virke-
ligheden har været, men kirkeasyl har uden tvivl været en del af kristendom-
mens historie, og det er dermed oplagt at inddrage det i en roman omkring 
Notre Dame i middelalderen.
Spørgsmålet er, om man ved at se historisk på begrebet kirkeasyl, kan blive 
klogere på, hvorvidt kirkeasyl er aktuelt i et moderne demokratisk Danmark 
med en luthersk-evangelsk statskirke og dermed få et klarere syn på situationen 
og diskussionerne omkring det, der udspillede sig i Brorsons Kirke.

Jeg vil tillade mig at holde mig til min ad-
skillelse af sagens dele og prøve at give 
mit syn på den religiøse del af sagen. 
Læseren må selv forholde sig til de an-
dre dele, da jeg ikke mener, at en (parti)
politisk diskussion hører hjemme i et reli-
gionsfagligt blad som Tabu.
Begrebet kirkeasyl er som sådant ikke et 
kristent begreb. Tanken om, at menne-
sker, der følte sig forfulgte, kunne søge ly 
på religiøse samlingssteder, har eksisteret 
i det antikke Grækenland og Ægypten.  
I den gammeltestamentlige tradition fandtes der hele byer, hvor drabsmænd 
kunne flygte til for at undgå blodshævn (5. Mosebog kap. 19). Det skal dog si-
ges, at disse byer var tilflugtsbyer for personer, der ufrivilligt havde været skyld 
i andres død.

Kirkeasylens indtogt i kristendommen skal findes i det 5. århundrede.  Den 
romerske kejser Theodosius II skrev en lov, hvor kirkeasyl blev stadfæstet.  
Enhver kriminel kunne flygte til kirken eller kirkens område for at søge asyl, da 
biskoppens rolle stod højere end øvrigheden. På   grund af et massivt misbrug 
blev denne rettighed revideret, så den ikke længere var gældende for skatteop-
krævere, kættere og vantro.
Begrebet kirkeasyl blev en del af den kirkelige praksis og fulgte med kristen-
dommens udbredelse til resten af Europa.  Tanken om, at kriminelle kunne 
gemme sig i kirker, var ikke altid populær hos konger og kejsere, og selv om 
kirkeasyl blev en del af den katolske kanon, så påvirkede den politiske realitet 
asylbegrebet, så det blev mere spiseligt for den samfundsmæssige moral.
I England blev kirkeasyl gennem middelalderen ofte brugt, og det er også her, 
man finder de fleste kilder omkring de betingelser, der skulle være til stede, 
for at kirkeasyl kunne gives. I mange engelske kirker oprettedes ofte specielle 
stole, som den asylsøgende skulle sidde på for at opnå asyl. Andre kirker havde 
særlige ringeklokker, som asylsøgerne skulle ringe med. Fælles for alle kirker 
var, at man skulle formulere sig på en ganske særlig måde for at få asyl.



8

Ved årtusindeskiftet var reglerne omkring 
kirkeasyl i England underlagt den offent-
lige lov. Kriminelle havde ret til at søge 
kirkeasyl, men der var fastsat klare regler 
for, hvordan dette skulle foregå. Personen, 
der søgte asyl i kirken, måtte kun opholde 
sig i 40 dage under kirkens beskyttelse. 
Personen skulle bekende alle sine synder 
og aflevere alle sine våben til kirken, før 
kirken tog hans ønske om asyl alvorlig.  I 
løbet af de 40 dage skulle personen vælge 
enten at opgive sin flugt og overgive sig 
til øvrigheden, eller forlade kongeriget. At 
blive i kirken indtil øvrigheden opgav at 
forfølge personen, var ikke en mulighed. 
Valgte personen at forlade kongeriget, 

skulle personen gennemgå et ritual, hvor han bekendte sine synder for offent-
ligheden ved kirkens port, overlade alle sine ejendomme til kirken og al sin jord 
til kongen. Ved sin vandring mod rigets nærmeste grænse, skulle han gå med 
et kors, der viste, at han var under kirkens beskyttelse, men ellers lovløs.
Valgte personen ikke at tage valget før de 40 dage var gået, måtte han blive i 
kirken, men kirken måtte hverken give personen mad, vand eller varme. 
Lignende praksis eksisterede i Frankrig og i de tyske stater.

Tanken omkring kirken som et helligt sted, og hele grunden til, at asyl kunne 
gives i en kirke i middelalderen, er nemmere at forstå, hvis man ser kirkerum-
met fra en katolsk vinkel.
Den romersk-katolske transsubstantiationslære (læren om brødet og vinens for-
vandling til Jesus kød og blod ved nadveren) fra 1200-tallet krævede, at brødet 
og vinens opbevaringssted var et helligt sted. Nadverens brød og vin blev, og 
bliver stadig, af katolikker set som værende Jesus virkelige kød og blod. Trans-
substantiationslæren betyder, at Jesus fysisk er til stede i kirken. Et lokale, hvor 
Jesus er fysik til stede, kan ikke være andet end et helligt rum.  Denne opfat-
telse ses i dag ved, at katolikker bukker eller knæler i retning af det sted, brødet 
og vinen opbevares (oftest ved alteret), før de sætter sig ved en messe.
I reformationen var transsubstantiationslæren én af de ting, der splittede de 
forskellige reformatorer – både i forhold til den katolske kirke, men også i for-
hold til hinanden. Zwingli afviste markant tanken om, at Jesus fysisk var til 
stede i brødet og vinen og opfattede dem udelukkende som et symbol. Luther 
endte med en tanke om sakral forening mellem Jesus kød og blod, og brødet og 
vinen. En tanke der var kraftigt påvirket af den kristne mystiker og franciskaner-
munk Johannes Duns Scotus konsubstantiationslære, hvor en substans kunne 
have flere egenskaber.
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Luther nedtonede kraftigt Jesus fysiske tilstedeværelse i kirken. Kirken blev i det 
hele taget ikke noget, Luther så som et eksplicit helligt sted. Kirken bliver der-
ved et sted for forkyndelse og kirkelige handlinger. Men det er forkyndelsen og 
handlingerne, som kan ses som hellige, ikke de fysiske rammer. I dansk kirke-
tradition fører Grundtvig tanken videre ved at sige, at det er ordet i forkyndelsen 
og handlingen i dåben, der er hellig, men at forkyndelse og hellige handlinger 
ikke er bundet til et fysisk sted. De kan sådan set udføres hvor som helst.

Den anden side af kirkeasyl er kirkens forhold til den ydre verden, som et fysisk 
sted. Den augsburske bekendelse taler om de to magter, den kirkelige og øv-
righeden, som to ting, der ikke skal stå i vejen for hinanden. 

”Den kirkelige har sin bemyndigelse til at lære evangeliet og 
forvalte sakramenterne; den må ikke bryde ind på noget an-
det embedsområde, ikke overdrage verdensriger fra den ene til 
den anden, ikke afskaffe øvrighedernes love, ikke ophæve den 
lovmæssige lydighed, ikke lægge hindringer i vejen for retslige un-
dersøgelser angående nogen borgerlig ordning eller overenskomst 
og ikke foreskrive øvrighederne love om indretningen af statens 
forfatning” (Den augsburgske bekendelse art. 28) 

Med afskaffelsen af nadverens brød og vin som Jesus fysiske tilstedeværelse, 
tanken om, at det er ordet og ikke kirkebygningen, som er hellig, og til sidst en 
klar skelnen mellem øvrighedens magt og den kirkelige magt, kan man spørge 
sig selv, om det overhovedet kan lade sig gøre at tale om kirkeasyl i den lu-
thersk-evangeliske kirke.  
I virkeligheden står folkekirkens bygninger i et måske lidt håbløst mellemstadie 
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Det hellige rum eller det hellige i rummet
af Anders Kristensen BA. stud. 5. semester.

Hvis du vil ringe til politiet, taster du et områdenummer og slutter derefter af 
med tallene 1448. Tallene 1448 fik en helt ny betydning, da sognepræst Per 
Ramsdal kaldte irakerne ved alteret i Brorsons Kirke for ”en slags nutidige kors-
fæstede” (TV2-Nyhederne, 13. august). I Markusevangeliet 14,48 siger Jesus 
til romerne, da de kommer for at føre ham bort: ”Så tog Jesus til orde og sagde 
til dem: ”I er rykket ud med sværd og knipler for at anholde mig, som om jeg 
var en røver””.

Debatten om kirkerummet
Allerede da de afviste irakiske asylansøgere søgte asyl i Brorsons kirke, afledte 
det debat omkring kirkerummets rolle i det sekulære samfund. Kirke- og inte-
grationsminister Birthe Rønn Hornbech fastslog hurtigt, at kirkerummet ikke var 
helle i juridisk forstand, og at man som eftersøgt ikke kunne søge tilflugt i en 
kirke. Hun understregede, at ”udsendelsen af de irakere her, det er en sag som 
alle andre” (berlingske.dk, 19.maj). Chefpolitiinspektør hos Københavns Politi 

mellem at være hellige rum og tilfældige fysiske lokaler, hvor hellige ord og 
handlinger bliver udført. Ved indvielsen af en nybygget kirke udtales følgende i 
ritualet: “Vi beder dig, at du vil være hos os med din velsignelse i dag, og hver 
gang din menighed samles her, så dette hus må være et helligt sted for os og 
kommende slægter, bygget til din ære.”
Når man besøger en kirke til gudstjeneste, tager man hatten af i respekt for 
stedets særlige karakter, og man sænker stemmen. Rent fysisk er kirkerummet 
udsmykket med religiøse symboler, som kan opfattes at have en hellig betyd-
ning. 

Jeg mener, at man skal være ualmindelig fleksibel med sin teologiske og kirke-
historiske dømmekraft for at kunne argumentere for, at Brorsons Kirke er et 
sted, hvor afviste asylansøgere kan opholde sig for at undgå lovens bestem-
melser. 
Kirkeasyl er et fænomen, der har spillet en stor rolle i kirkehistorien, men der 
har altid været bestemmelser og begrænsninger, fra ikke at være gældende for 
romerrigets skatteopkrævere til middelalderens tidsbegrænsninger. Reforma-
tionens teologiske opgør har i sig selv sat store begrænsninger for, hvad kirken 
kan tillade sig i forhold til øvrigheden.
 Jeg tror ikke, at det er det religiøse eller teologiske kort, der skal spilles, 
i situationen med de afviste asylansøgere i Danmark. Det er og vil blive ved med 
at være et politisk problem i et demokratisk samfund.



11

Per Larsen udtalte i forbindelse hermed: 
”Umiddelbart er vi ikke begejstrede for 
at arbejde i kirker, men skal vi, så skal 
vi” (ibid). Ca. 3 måneder senere skulle 
de altså. At ordensmagten brød døren 
ind til kirken og glemte at lægge våb-
nene i våbenhuset udløste yderligere 
debat i præstemiljøet. Ungdomspræst 
ved Brorsons Kirke Per Ramsdal 
kaldte politiaktionen for et brud på en 
uskreven regel om kirkerummet som et 
helligt sted, et fredhelligt sted, og hen-
viste dermed til kirkens rolle som fri- og 
tilflugtsted i middelalderen (TV2 News 13. august). Folketingspolitikeren og 
præsten Søren Krarup sagde derimod, at irakernes tilflugt i kirken var baseret 
på en misforståelse, at der i den danske folkekirke ikke findes nogen særlig 
kirkehellighed, da det er et katolsk begreb, og at kirkerummet ikke er helligt i 
sig selv, men et sted man forkynder evangeliet (politiken.dk, 13. august). 

Søren Krarups standpunkt bunder i den lutherske idé om en tro i ånden. Efter 
reformationen fulgte der med Martin Luthers almene præstedømme en revur-
dering af kirkerummets rolle. Præsterne var ikke længere repræsentanter for 
en gejstlighed, der var tættere på Gud, de var derfor udelukkende forkyndere, 
og altså ikke mere ”hellige” end den menighed de forkyndte for. På samme 
måde var kirkerummet nu kun et samlingssted for forkyndelsen, og ikke et sted 
med en port til Gud, en geografisk mediator til det guddommelige, et Guds 
hus. Med formalprincippet sola scriptura blæste Luther til kamp mod den ikke-
skriftfunderede tradition, som udgjorde en omfattende del af det katolske tros-
system. Vægten på bibelens enestående autoritet udmøntede sig direkte i sola 
fide, altså frelse ved troen alene (Rasmussen og Thomassen 2002:278). Kirkens 
afsakralisering er bl.a. funderet i skriftstykker som Johannesevangeliets kap. 4, 
hvor Jesus møder en samaritansk kvinde ved Jakobskilden:

”Kvinden sagde til ham: ”Herre, jeg ser, at du er en profet. Vore 
fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor 
man skal tilbede ham, er i Jerusalem.” Jesus sagde til hende: ”Tro 
mig, kvinde, der er kommet en time, da det hverken er på dette 
bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede Faderen.(…) Men der kommer 
en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen 
i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. 
Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sand-
hed.”” (Johs. 4, 19-24). 
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Jesus lægger her afstand til samtidens jødiske opfattelse af, at den jødiske gud 
Jahwe skulle dyrkes i den vigtigste jødiske helligdom i antikken, Templet i Jeru-
salem (Hjort 2003:243-253). Argumentet for at kirkerummet ikke skulle være 
helligt bliver altså, at dyrkelsen af den kristne Gud ikke nødvendigvis knytter sig 
til et specifikt geografisk sted, men manifesteres gennem en åndelig, indre tro.
Men hvis kirken ikke er et sted, hvor den kristne dansker er Gud nærmere, hvad 
er det så for en fredhellighed Per Ramsdal taler om? Hvis kirken er offentligt 
rum på linje med en kaffebar, hvad er det så, der gør kirken speciel?

Hvad med rummet?
Kirken betragtes af 
mange som et sted for 
fordybelse og inder-
lighed, som stemmer 
overens med forestil-
lingen om den indre 
tro. Derfor kan man 
argumentere for, at 
kirkerummet omfattes 
af en hvis følelsesmæs-
sig fredhellighed for 
rummets brugere. Men 
rummet er også gen-
stand for religiøse aktiv-

iteter i form af gudstjenester, hvor den kristne menighed samles i kirken og bliver 
en del af det fællesskab, som tilbeder Gud. Menigheden omtales og adresseres 
flere gange i Det Ny Testamente som værende Guds, og den omtales som 
værende hellig: ”Til Guds menighed i Korinth, dem, der er helliget ved Kristus 
Jesus, kaldet til at være hellige, sammen med alle dem, der påkalder vor Herre 
Jesu Kristi navn på ethvert sted, deres og vores” (1. Kor. 1, 2; endvidere bl.a. i 
1. Kor. 10 og 11, 2. Kor. 1 og 2. Thess. 1). Når den hellige menighed befinder 
sig i rummet, kan man sige, at rummets indhold, og det som rummet er ramme 
om, er helligt. Under gudstjenester læses der højt af den kristne hellige skrift, 
Bibelen, på den måde kunne man argumentere for at ”luften” i rummet, så at 
sige, er hellig under gudstjenesten. Dette skulle altså betyde, at kirken i og for 
sig kun er hellig, når den er i brug som den kristne menigheds samlingsted.

På trods af Søren Krarups teologiske argument for at kirkerummet ikke skulle 
være specielt helligt, optræder der i den danske folkekirkes officielle ritualbog to 
ritualer for kirkeindvielse. Ritualerne består af indvielsesgudstjenester, som har 
en fast form der afviger fra en traditionel gudstjeneste.  I religionsfænomenolo-
gen Mircea Eliades religionshistoriske klassiker Helligt og profant (1957) skriver 
han om forestillingen om det hellige rum. Selvom flere af Eliades teorier, f.eks 



13

axis mundi, verdens søjle, kan være svære at applicere på kirken, så påpeger 
Eliade, at indvielsen af et område forekommer som en gentagelse af kosmo-
gonien: ”Det er vigtigt at forstå, at kosmiseringen af et ukendt område altid 
betyder indvielse: den, der ordner et rum, gentager gudernes eksemplariske 
dåd” (Eliade 1957:23-24). I starten af indvielsesgudstjenesten læser biskoppen 
op fra 1. Mosebog kap. 1, 1-5, som er starten på den semitiske skabelsesmyte 
(Ritualbog 2001:179). Kirkerummet bliver altså i ritualet sat i forbindelse med 
den kristne kosmogoni, før det officielt kan tages i brug som rituelt rum. På 
den ene side har vi altså et teologisk argument mod kirkerummet som et helligt 
sted, og på den anden side et praktisk ritual der, om ikke direkte helliggør rum-
met, så i hvert fald udmærker rummet som noget særligt og anderledes end 
verden udenfor. Hvad enten der i kristen sammenhæng er tale om en bevidst 
helliggørelse af rummet, eller om ritualet blot kan tilskrives traditionen, er der i 
luthersk-evangelsk sammenhæng tale om lidt af et paradoks.
Men som Eliade understreger, er det det religiøse menneskes ønske om at 
have det hellige rum, der ligger til grund for helliggørelsen (Tybjerg 2007:154). 
Således kan man opfatte Per Ramsdal og Søren Krarups forskellige standpunk-
ter som udtryk for to forskellige religiøse menneskers ønsker til deres religion 
– selvom man i den pågældende sag kunne mistænke Søren Krarups teologiske 
program for i højere grad at være et ideologisk program.
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Hvorfor kristendommen er en trussel mod 
freden i verden

 - et brud på et forskningsmæssigt tabu
af religionssociolog, ph.d. Brian Arly Jacobsen

Jeg vil nu bryde et forskningsmæssigt tabu1. Jeg vil forlade den tilnærmelses-
vise objektive sikre grund, som forskere som oftest gemmer sig bag og udtale 
mig om en farlig ideologi, en religiøs vederstyggelighed, som religionsforskere 
nu i snart 100 år har forsøgt, at inddæmme og uskadeliggøre ved oplysning, 
kritisk kildelæsning og sekulær modstand, nemlig den udbredte og velkendte 
kristendom. En kristendom, som infiltrerer statslige institutioner med sin re-
ligiøse dogmatik ikke bare i Danmark, men i kristent dominerede lande over 
hele verden. Forfatninger og lovgivning er gennemsyret af den kristne ideologis 
hegemoni.
   Den amerikanske forfatter Mark Twain alias Samuel Clemens (1835-1910) 
forstod det rigtigt, da han sagde “It ain’t those parts of the Bible that I can’t 
understand that bother me, it is the parts that I do understand.” 
   I dette oplæg vil jeg pege på nogle af de mere voldelige sider af Bibelen og 
de problemer, som den kristne ideologi skaber i det moderne samfund med krig, 
konflikt og konfrontation mellem kristne og ikke-kristne. 

Krigerisk propaganda
Kristendommen har nu i snart to årtusinder spredt sin krigeriske propaganda i 
hele verden gennem effektiv propaganda, der har fået befolkninger til at tro, at 
kristendommen er en religion med et budskab om næstekærlighed.  
   Lad mig med det samme understrege, at jeg taler ikke om kristne. Jeg taler 
om kristendommen. De kristne har vi lavet lovgivning om, fordi vi forudsætter, 
at de kan og vil blive danske demokrater, når de nu engang bor i Danmark, 
men kristendommen er en lære, et system, naive sjæle siger, en religion. Jeg 
mistænkeliggør ikke kristne. Jeg taler om kristendom. Og jeg gør her op med 
kristendommens totalitære system som den lovreligion, hvis konsekvens er et 
ekstremt voldeligt samfund.
   Modsætningen mellem kristendommen - som den totalitære ideologi, der 
kræver ret til at tyrannisere sine omgivelser - og den danske kultur, der byg-
ger på en humanisme, der kræver lighed og respekt for den enkeltes frihed og 
ansvar for medmennesker, er blevet skærpet. Det er derfor nødvendigt, for at 
vi kan forsvare os, at konfrontere kristendommen. Danskerne er jo et fredeligt 
folk, der stikker hovedet i busken, når der dukker en trussel op, men hvis vi gør 
1 Dette er en revideret artikel af foredrag til TABUs 15 års fødselsdagsseminar 28. april 2008. 
Den er sidenhen publiceret i en stærkt redigeret udgave som kronikken ’Kristendommen er en 
trussel mod freden!’ i Berlingske Tidende 13. juni 2008
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det overfor kristendommen, så ender vi som trælle i vores eget land. 
   Vi må se i øjnene, at fjenden er bag vore linjer, og vi må høre på naive sjæle, 
der tror, at vi kan tale os til forståelse med fanatikerne.

Den krigeriske bibel 
Vi må starte med at bede de kristne demagoger 
svare på følgende spørgsmål, som tilsammen 
viser, hvilken trussel den kristne ideologi udgør 
for det danske samfund2

   Sælger I jeres døtre, som sanktioneret i 2. 
Mos. 21:2 og 7-8? I så fald til hvilken pris? 
Hvad skal straffen være for de slaver, som ikke 
adlyder deres herre, som Kristus, som sanktio-
neret i Efeserbrevet 6:5? Skal vi benytte den 
almindelige danske straffelov eller er pisk nød-
vendigt? 
   Hvilken vrede mener kristendommen, skal ramme dem som sætter sig op 
imod myndighederne? Ifølge Rom. 13: 2-4 er der en grund til, at myndighed-
erne bærer sværd – det er simpelthen til de ondes eget bedste. Er det derfor i 
orden, at vi nedsabler ’de onde’ lovbrydere, som sætter sig op imod myndighed-
erne?
   Vi arbejder tit om søndagen. 2. Mos. 35:1-2 gør helt klart, at vi derfor skal ud-
sættes for dødsstraffen. Kan vi forvente kristne selvtægtsgrupper i konsekvens 
heraf vil slå os ihjel, eller er det noget myndighederne skal tage sig af? 
   Et meget vigtigt spørgsmål er følgende: Bliver de mange fodboldspillere i Dan-
mark, som løber rundt og sparker til døde grises hud urene, som 3. Mos. 11:7-8 
gør klart? Hvad skal vi i så fald gøre ved spillernes ’urenhed’, og må Brøndby, 
FCK og alle andre fodboldklubber indstille deres aktiviteter, hvis den kristne 
ideologi får magt, som den har agt?
   Vil kristne selvtægtsgrupper eller de kristnes familier slå den søn eller datter 
ihjel, der slår eller forbander sin far eller mor, som det påbydes i 2. Mos. 21:15 
og 17? Hvad med dødsstraffen, skal den ikke indføres igen for drabsdømte (jf. 
2. Mos. 21:12-14)? Hvad skal vi gøre ved de landmænd som sår to slags sæd 
i samme jord? Skal vi nøjes med skyde dem eller skal vi stimle hele landsbyen 
sammen til en gang stening (jf. 5. Mos. 22: 9)? Og hvad med modedesigneren 
der laver tøj af to slags garn (jf. 3. Mos. 19:19)? Og transvestitten der bærer 
det modsatte køns tøj (jf. 5. Mos. 22: 5)? Hvad er en passende straf for disse 
ugerninger - stening?
   Danskere er velkendte for mange sidespring, ifølge en undersøgelse omtalt i 
bogen Danmark under dynen (Bork 2003), er cirka fire ud af 10 danskere utro 
på et tidspunkt i livet. Var det ikke på tide, at vi implementerede 5. Mos. 22:22 
i dansk lov, som påbyder, at slå mand og kvinde ihjel, hvis manden ”gribes i at 
2 Visse tekstuddrag og spørgsmål er inspireret af den fiktive karakter; den amerikanske præsi-
dent Jed Bartlett fra NBC’s TV serie The West Wing episode 25 “The Midterms”  (2000).
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have samleje med en gift kvinde”? 
   Hvad skal straffen være for homoseksualitet? Følger vi Det Ny Testamentes 
romerbrev er Guds straf ganske entydig. Heri står bl.a. at ”ligeså opgav mæn-
dene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter 
hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf 
for deres vildfarelse, som de fortjente.” (Rom. 1:27). Straffen er ifølge Bibelen 
klar. De homoseksuelle skal lide døden. Spørgsmålet er så: Hvem skal ekse-
kvere dødsdommen og hvordan (3. Mos. 20:13)?  
   Nu ved jeg godt at vi ukristne religionsforskere er ”de feje og troløse og 
afskyelige og utugtige og (…) troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgn-
erne”, som ikke kan undslippe at få ”[vores] lod i søen, der brænder med ild og 
svovl” (jf. Åb. 21:8). Så der er jo ingen grund til, at kristne går ind i en seriøs 
debat med os om de voldelige elementer i den kristne ideologi. Vi er allerede 
fortabte i deres øjne, om end vi måske kan få frelse, hvis vi angrer. Jeg er dog 
ikke helt sikker på, at jeg ønsker frelsen fra de kristnes noget aggressive og 
konfliktanimerende religion.
   Nu vil kristne apologeter måske forsvare sig med, at eksempelvis slaveriet i 
Bibelen aldrig beskrives som en guddommelig ordning. De vil sikkert hævde, 
at det var en måde at organisere arbejdet på i datidens samfund. Slaveriet vil 
sikkert ikke blive fremstillet som en ”guddommelig og uforanderlig ordning”. 
Den betragtning kan jeg ikke helt forstå, og synes den virker som en noget 
selektiv læsning af Bibelen, for efter Moses har modtaget de ti bud i 2. Mos. 20, 
får læseren af Bibelen netop at vide i 2. Mos. 21:1, at ”Dette er de retsregler, 
du skal fremlægge for dem”. Matthæus 5:17 understreger denne pointe. Det 
kan, så vidt jeg kan læse, kun betyde, at Moses og Jesus modtager reglerne af 
deres gud. Altså er slaveriet og alle de andre regler nævnt ovenfor, en ordning 
indstiftet af gud og kan altså kun fortolkes som en samling af love – en lov-
religion. 

Et efterspil
Nu håber jeg, at ironien i karakteristikken af kristendommen efterhånden er 
opfattet. Pointen med den kristofobiske beskrivelse af kristendommen og ten-
densen i udvalget af tekster svarer til en i øjeblikket udbredt islamofobisk ten-
dens i fortolkningen af Koranen og dens betydning for muslimsk levevis. Det er 
en italesættelse af islam, som visse politikere er eksponent for, og som vi skal se 
eksempler på i det følgende. Senest har Søren Krarup (MF for Dansk Folkeparti) 
skrevet et indlæg bragt i Berlingske Tidende 29. april 2008, hvor han kæder for-
tolkningen af Koranen sammen med Indfødsretsloven under overskriften ”Nød-
vendige krav til muslimer” (muslimer skal ifølge Krarup højtideligt erklære og 
skrive under på, at de anførte befalinger i Koranen ikke er hellige bud (!)). Det 
er ikke kun folketingspolitikere fra det yderste højre, men også præster i den 
danske folkekirke især i det islamkritiske netværk, som forfølger denne ten-
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dentiøse fremstilling af islam og muslimer3. I det følgende vil den ovennævnte 
omvendte islamofobi vendes tilbage til sin oprindelige ordlyd. 
   Den første del af andet afsnit Krigerisk propaganda ovenfor er en omskrivning 
af et citat fra Jyllands-Posten 24.4.2007 af Søren Krarup som lød således:

Nej, vi taler ikke om muslimer. Vi taler om islam. Muslimerne har vi 
lavet integrationslovgivning om, fordi vi forudsætter, at de kan og 
vil blive danske demokrater, når de har bosat sig i Danmark, men 
islam er en lære, et system, naive sjæle siger en religion. Nej, jeg 
mistænkeliggør ikke muslimer. Jeg taler om islam. Og jeg gør op 
med islams totalitære system som den lovreligion, hvis konsekvens 
er jihad – hellig krig.

Det samme gælder anden del af andet afsnit ovenfor, som også er et omskre-
vet citat af Søren Krarup fra et interview i Berlingske Tidende 31.5.2007 under 
overskriften ”Et ekstremt år i dansk politik. Interview: Elsebeth Gerner Nielsen 
og Søren Krarup”. Krarup sagde her at:

(…) modsætningen mellem Islam - som 
den totalitære ideologi, der kræver ret til at 
tyrannisere sine omgivelser - og den dan-
ske kultur, der bygger på en kristendom, der 
kræver respekt for den enkeltes frihed og 
ansvar, er blevet skærpet. Og det er nød-
vendigt, for at vi kan forsvare os. Danskerne 
er jo et fredeligt folk, der stikker hovedet i 
busken, når der dukker en trussel op, men 
hvis vi gør det overfor islam, så ender vi 
som trælle i vores eget land.

Endelig er afslutningen af andet afsnit ovenfor af Mogens Camre fra Nordjyske 
Stiftstidende 20.3.2008 i forbindelse med sagen om den hollandske filminstruk-
tør Geert Wilders film om islam. Heri citeres Dansk Folkepartis repræsentant i 
Europaparlamentet for at sige følgende om muslimer i Europa:

Vi må se i øjnene, at fjenden er bag vore linjer, og vi må høre på 
naive sjæle, der tror, at vi kan tale os til forståelse med fanatik-
erne. 

3 Der findes et utal af artikler som dokumenterer Det islamkritiske Netværks tendentiøse 
udlægning af Koranen. Her skal blot nævnes to. Den ene er et interview med medstifter af 
netværket, præsten Katrine Winkel holm i Weekendavisen 9. marts 2007 under overskriften 
”Den engagerede mor”, den anden er en af de mange artikler, som omtaler brevet til ”muslimske 
lærde” sendt af 84 præster i netværket; ”Præsteoprør over brev til muslimske lærde” i Kristeligt 
Dagblad den 30. april 2008.
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I alle citater er islam udskiftet med kristendom og kristendom er udskiftet med 
begrebet humanisme. Endelig er der tilføjet ordet ligestilling og ”ansvar for 
hinanden”.   
   Krarup og Camre benyttes her som ekstreme eksempler på en mere generel 
konstruktion af islam som den primære andethed, som gennemstrømmer det 
danske samfund i disse år på forskellig vis. Det kommer især til udtryk i mange 
forskellige politikeres italesættelse af islam som en monolitisk størrelse, der 
nødvendigvis må påvirke muslimer på én (og kun én) bestemt måde. En kon-
struktion af islam som en truende andethed, hvis immanens har negative kon-
sekvenser for tilhørerne af islam. 
   Jeg mener naturligvis ikke, at kristendommen som 
sådan er en farlig ideologi, ej heller, at der generelt 
set er nogen som helst problemer med kristne. Bibel-
en er en tekst, der er blevet til i en bestemt historisk 
kontekst. Det samme gælder Koranen. For begge 
skrifter gælder det, at de har haft en længere tilbliv-
elseshistorie, derfor er det ikke underligt, at der er 
en lang række forskellige og ofte kolliderende idéer 
samlet i de to tekstsamlinger. Når kristne eller muslimer læser henholdsvis Bi-
belen eller Koranen i dag, læser de teksten på en ganske bestemt måde, en 
måde som ræsonnerer med den samtid og virkelighed, de er en del af, hvad 
enten det er i Danmark, Palæstina eller USA. En fortolkning er en måde, at læse 
en tekst på, som giver mening for læseren og de ovennævnte personers for-
tolkning af Koranen giver nok mening i deres konfliktfyldte univers, men set fra 
mit perspektiv, er der ingen som helst grund til at frygte en religion, en ideologi 
eller en tanke. Det eneste vi skal frygte er, hvis mennesker handler på baggrund 
af konfliktfyldte fortolkninger af en tekst og en samtid, som eksempelvis de to 
nævnte politikeres, Geert Wilders og andre konfrontationssøgende mennesker.   

   
Konstruktion af andethed
Filosoffer, sociologer, antropologer og psykologer har 
i over 100 år beskæftiget sig med spørgsmålet om 
hvordan andethed og selvet konstrueres, dog uden 
nødvendigvis at benytte sig af begreberne. Konceptua-
liseringen af andethed hænger nøje sammen med kon-
struktionen af menneskets selv eller identitet. I dette 
perspektiv handler konstruktionen af islam i lige så høj 
grad om en konstruktion af et kollektivt selv, som kan 

have vidtrækkende ideologiske implikationer. Det er en andethedskonstruktion, 
som den franske psykolog J. Lacan (1901-1981) undersøgte i sine psykoana-
lytiske forskning, og på den baggrund udviklede han teorier om andethed. I 
Lacans optik kan ”Den Anden” forbindes med billedet udenfor en selv, som det 
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er opfattet og identificeret i ”spejlfasen”4. Det kan forstås indenfor den binære 
opstilling selv-anden, og kan forstås som den proces, der organiserer individu-
elle subjekters eksistensgrundlag; i Lacans perspektiv skal det forstås således 
at ”The unconscious is the Other’s discourse” (Lacan 2006: 366). 
   Mens andethed er noget vi alle oplever i en psykologisk forstand har andet-
hedsprocessen specifikke implikationer, når den bruges til at umyndiggøre og 
kolonisere bestemte menneskers bevidsthed. Den franske sociolog Pierre Bour-
dieu karakteriserede den politiske sfære som tæt sammenknyttet med sprog og 
symbolsk magt (Bourdieu 1991: 25-28). Symbolsk magt definerede Bourdieu 
ikke som én bestemt type magt, men som et aspekt ved alle former for magt. 
Symbolsk magt er en usynlig magt. I hans opgør med den traditionelle lingvistik 
fokuserede Bourdieu netop på sproget som produkt af den sociale kontekst 
og ikke omvendt. En åbenlys brug af magt ville ikke være effektiv. Som den 
amerikanske politolog Murray Edelman (1919-2001) sagde det: ”Force signals 
weakness in politics, as rape does in sex” (Edelman 1964: 114). Det er netop 
Bourdieus pointe, at symbolsk magt virker qua sin usynlighed i modsætning til 
fysisk magt (Bourdieu 1991: 23). I dette perspektiv har det afgørende symbolsk 
betydning, hvad politikere siger i offentligheden om islam og muslimer.

Epilog
Afslutningsvis vil jeg citere et uddrag fra Mark Twains Christian Science fra 
1907. Et uddrag der på hans sædvanlige humoristiske vis viser, hvordan men-
nesker generelt tænker over den andens religion eller ideologiske tilknytning. 
Det er samtidig en skarp religions- og samfundskritik, som nok har baggrund i 
en økumenisk tankegang, men som stadigvæk er en, ifølge Twain, generel kritik 
af religiøse og politiske fællesskabers tendens til konflikt og konfrontation og 
til konstruktion af ven-fjende relationer. I uddraget nævner han begrebet The 
Mugwumps. De var politiske aktivister som støttede demokraternes kandidat 
Grover Cleveland ved præsidentvalget i 1884. De skiftede parti på grund af, 
at de afviste den økonomiske korruption som var forbundet med den repu-
blikanske kandidat James Blaine. I et tæt valg var Mugwumperne givetvis den 
afgørende forskel i New York State og Cleveland (McFarland 1975). Mark Twain 
var selv tidligere republikaner, som skiftede side til antipartiet The Mugwumps. 
For Twain var det kun The Mugwumps, som var ved sine fulde fem. Antipartiet, 
som ikke havde nogen kandidater til valgene og ingen principper andet end 
valget af den bedste mand5.

4 ’Spejlfasen’ er det psykoanalytiske begreb som kort fortalt beskriver, når en baby ser sig selv i 
et spejl og får en idé om sig selv uden sammenhæng med resten af verden (Colman 2006).
5 Efter valget overlevede mugwumperne i mere end et årti som et tillægsord, der beskrev 
politiske løsgængere i amerikansk politik. Mange Mugwumps blev demokrater eller forblev 
uafhængige og støttede politiske reformer langt ind i det 20. århundrede. Mugwumps er et 
øgenavn, som redaktøren af New York Sun, Charles Anderson Dana siges at have fundet på. 
Det kommer af Algonkinordet ”mugguomp”, som betyder ”en vigtig person” eller en ”leder af 
krigen” (McFarland 1975.)
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When I, a thoughtful and unblessed Presbyterian, examine the 
Koran, I know that beyond any question every Mohammedan is 
insane; not in all things, but in religious matters. When a thought-
ful and unblessed Mohammedan examines the Westminster Cate-
chism, he knows that beyond any question I am spiritually insane. 
I cannot prove to him that he is insane, because you never can 
prove anything to a lunatic--for that is a part of his insanity and 
the evidence of it. He cannot prove to me that I am insane, for 
my mind has the same defect that afflicts his. All Democrats are 
insane, but not one of them knows it; none but the Republicans 
and Mugwumps know it. All the Republicans are insane, but only 
the Democrats and Mugwumps can perceive it. The rule is perfect: 
in all matters of opinion our adversaries are insane. When I look 
around me, I am often troubled to see how many people are mad. 
To mention only a few:

The Atheist, The Theosophists, The Infidel, The Swedenborgians, 
The Agnostic, The Shakers, The Baptist, The Millerites, The Meth-
odist, The Mormons, The Christian Scientist, The Laurence Olipha-
nt Harrisites, The Catholic, and the 115 Christian sects, the Presby-
terian excepted, The Grand Lama’s people, The Monarchists, The 
Imperialists, The 72 Mohammedan sects, The Democrats, The Re-
publicans (but not the Mugwumps), The Buddhist, The Blavatsky-
Buddhist, The Mind-Curists, The Faith-Curists, The Nationalist, The 
Mental Scientists, The Confucian, The Spiritualist, The Allopaths, 
The 2000 East Indian sects, The Homeopaths, The Electropaths, 
The Peculiar People, The---- (Twain 1907: Ch. 7))
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Blasfemi

af Morten Ingemann Jensen

Det er tirsdag, det er aften, og jeg er netop ved at stige ned i KælderCaféen på 
Teologi. Tøger Seidenfaden skal debattere med Erik Bjerager, og jeg forventer 
en heftig debat mellem den religiøse og ateisten. 
 Det stearinlysoplyste mørke møder mig som et varmt håndtryk, der 
byder mig velkommen ind. Velkomsten afløses hurtigt af den spændte stem-
ning, som svævede rundt i rummet. Erik småsludrede med en kvinde af te-
ologisk udseende, han følte sig tilsyneladende hjemme i denne kælder. Tøger 
havde vendt al sin opmærksomhed mod sit papir, som han flittigt skriblede på. 

Til alle dem, der ikke ved, hvem Erik Bjerager og Tøger Seidenfaden er, kan det 
orienteres, at de begge er chefredaktører på henholdsvis Kristeligt Dagblad og 
Politikken.

”Jeg har taget biblen med, så Tøger kan låne” var ordene der åbnede ballet. 
Erik Bjerager modtog stemningsopløftende udtalelse med en lettere latter og 
fortsatte derefter sit oplæg. 
Nu findes der jo mange blasfemiske vittigheder, både jøder, kristne og muslimer 
kender nok alle vittigheder, der hurtigt kan tages for racisme, had og anti-
semitisme, hvis de bliver udtalt i en forkert sammenhæng. Uffe Holm blev ind-
taget som eksempel, da han eftersigende 
skulle have sagt følgende ”vittighed” i et tv 
program: Da Jesus var steget til himmels, 
havde han jo hængt på korset en vis tid og 
var derfor blevet ”trængende. Det lå derfor 
lige for, at det første han gjorde, efter endt 
himmelopstigning, var at onanere gennem 
hullerne i hans håndflader”.

Denne ”vittighed”, ville nogle måske synes, 
var at gå over stregen, navnlig hvis man er 
kristen og ikke bryder sig om, at Guds søn 
(der jo samtidig er Gud) bliver sat ind i en 
så makaber historie. Kristendommen har 
en mere dominerende plads i samfundet 
end nogle af de andre konkurrerende reli-
gioner, og derfor kan danske kristne tage 
en hårdere form for blasfemi end eksem-
pelvis danske muslimer, da fællesskabet er 
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langt større hos den kristne. Dermed ikke sagt at kristne skal finde sig i alt, men 
dermed sagt at der er en vis ”fairhed” i at muslimer bliver mere tilgodeset, i 
visse sammenhænge, end kristne.
Erik understreger dog, at religionskritikken er meget vigtig. Når det kommer 
til kritikken, så længe den er saglig, skal man ikke tage hensyn til kristen eller 
muslim, jøde eller buddhist.  

Nu ligger religionskritik 
måske en smule fjernt 
for os på religionsviden-
skab, hvis man forstår 
en kritik, der forsøger at 
finde ud af, hvilken reli-
gion der er ”hæmmende” 
eller ”fremmende” for 
mennesker. Disse nor-
mative debatter opleves 
til gengæld af og til fra 
teologisk skolede væsner 
(Som et grelt eksempel 
kan nævnes Johannes 

Aagaard). Det var derfor ikke helt klart, for mig, hvad Erik mente med den 
ubegrænsede religionskritik, andet end at ytringsfriheden på dette punkt var 
urørlig. 

Efter en kort pause, hvor vi alle fik vores tørst forsørget, var det tid til anden 
runde i denne intellektuelle boksekamp.

Det viser sig til min overraskelse, at Tøger ikke er den ridder af ytringsfriheden, 
som jeg havde forventet. Mine forventninger havde været i retning af en slags 
Joakim von And med en pengetank fuld af ytringsfrihed, som han under ingen 
omstændigheder ville give afkald på, ikke så meget som en 25 øre ytringsfrihed 
måtte forlade pengetanken. Det viste sig, at Tøger gerne gav afkald på ytrings-
frihed, hvis det kunne forhindre et offentligt flammehav. 
 Efter Muhammedkrisen gik der rygter om Koranafbrænding på Råd-
huspladsen, hvilket ”ville have været helt forfærdeligt. Jeg har selv kontor ud 
til pladsen, og jeg kan sige, at der var en underlig stemning. Nogle mennesker 
rendte rundt og så ud, som om de godt kunne finde på at brænde en koran, 
andre mørkglødede typer rendte rundt og så ud, som om de godt kunne finde 
på at overfalde folk, som brændte en koran af, og en stor mængde politifolk, 
der kunne gribe ind, hvis nogen af de foregående ting skulle ske”.

Jeg tænkte, om Politikkens chefredaktør var ved at nærme sig en undskyldning 



23

for hele miseren med karikaturtegninger og afbrændte ambassader. Det var der 
ikke, for ”billedforbudet i islam må først og fremmest gælde i muslimske lande. 
Love gælder kun i de lande, hvor de er vedtaget, således har iranske love ingen 
jurisdiktion over ting, der sker i Danmark. Muhammedtegningerne blev prøvet 
ved de danske domstole og blev ikke fundet blasfemiske eller racistiske.” 
Folk i Danmark må og skal kunne tåle ”Hån, spot og latterliggørelse”, uanset 
hvem man er. Rigsadvokaten mente dog ikke engang, at karikaturtegningerne 
levede op til dette, så formelt set var tegningerne ikke blasfemiske, de var ikke 
engang latterliggørende. 

Billedforbudet i islam bliver af mange muslimske lærde begrundet med, at man vil 
undgå afgudsdyrkelse af billedet eller profeten Muhammed. Med udgangspunkt 
i dette argument ser Tøger ingen grund til at være stødt over tegningerne, da 
der vel ingen risiko er for, at nogle muslimer ville begynde at tilbede dem. 

I løbet af den efterfølgende spørgerunde, hvor de fremmødte kunne stille 
spørgsmål og diskutere med de to debattører, kom det frem, at det vigtigste 
man kunne gøre, når det kom til religiøse eller følsomme emner, var at tale 
sammen. Diskussion, debat og samtale blev nøgleordene. Havde Anders Fogh 
taget diskussionen med de muslimske lærde, var der blevet lyttet til Islamisk 
Trossamfund, havde de afbrændte ambassader måske stadig stået. I stedet for 
at lovgive til højre og venstre om, hvad man må skrive, og hvad man ikke må, 
burde samtalen stå i stedet.     

Det var blevet en aften, der slet ikke havde gået som forventet. Her havde jeg 
sat forventningerne op efter en gladiatorkamp, hvor blod og lemmer skulle ryge 
rundt i arenaen, i stedet fik jeg debat, der på mange måder var saglig, blottet 
for tom retorik og fornemmelsen af, at Erik og Tøger havde et venskabeligt for-
hold til hinanden. Det er på den ene side godt, at chefredaktøren for Danmarks 
”røde” avis og chefredaktøren for den ”religiøse” kan enes og slet ikke ligger 
særlig langt fra hinanden, når det kommer til behandlingen af den ”religiøse an-
den”. Debatmæssigt 
er der dog mere ved 
en forstokket teolog i 
kamp mod Karl-Mar 
Møller, hvis eneste 
argument i diskus-
sionen ville være PIK 
ER GUD!
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Tørklædedebatten
og et seriøst forslag til at løse denne

af Jeppe Rosendahl Rømer, 5. semester. 

Efter utallige opfordringer fra mig selv, har jeg 
valgt at kaste mig ud i en religionsfaglig anal-
yse af visse elementer i vort kære samfund. Det 
drejer sig selvfølgelig om et vigtigt emne, som 
den overdrevne brug af Magi, hvor man kunne 
ønske en mere Postuleret Effikacitets-jargon, 
men desværre er jeg tvunget til, at bruge min 
energi – i dag – primært på mindre pressende 
debatter, såsom tørklædedebatten.

Jeg vender først mit religionsfaglige øje mod 
debatten, som den netop i skrivende stund for-
løber. Jeg kom, jeg googlede, jeg forstod, at sa-
gen er fordrejet og for snæver. For hele miseren 

om, at tørklæder skulle være udtryk for kvindeundertrykkelse, og at det kun 
hører mellemøsten til, er forkert! Særligt for-kert er det, at mellemøstlig religion 
skulle være skurken her. For jeg betragter et samfund – med en renpudset re-
ligionsvidenskabelig brille – og erkender, at medierne i den politiske debat om 
tørklæder – hvori jeg står som apolitisk og yderst, sveddryppende tilstræbt ob-
jektiv, hvilket nok er værd at huske – i deres heksejagt på mellemøstlig religion 
helt overser den grusomt udspredte, og endnu grusommere undertrykkende 
religion, der påtvinger sine tro, tankeløse undersåtter på tværs af kloden – indtil 
videre kaldet jorden – og jeg ser den sprede sig. Så hvorfor har ingen standset 
den, og kan vi standse den? Nej! Det kan vi ikke! 
”Hvorfor?” spørger det paniske individ, og jeg 
svarer: ”Fordi den ikke blot undertrykker kvinder, 
men også mænd!”. ”Jamen åh nej dog! Hvad er 
denne grusomme religions guddom dog?”. Den 
hedder ”Mode”, og dens doktrin er i evig foran-
dring, medierne overser den som problem, og 
værst af alt er, at de promoverer den mere end 
nogle andre verdslige magter! 

Politikerne klæder sig i moderigtigt, og modepris-
rigtigt – Dyrt = Godt – og menigmand finder sig 
i et nirvana – se religionsfaglig brille – af klæ-
degenstande i alle prisklasser, farver og typer 
tøj. Så hvorfor overser politikkerne problemet? 

Hvor er det godt, man ikke bor i østen. 
for der undertrykkes kvinder til højre 
og venstre. De tvinges til at bære 
tørklæde. Oh ingen frelse er der her! 
Godt man ikke bor i østen.

Godt man bor i lille Danmark. Et 
smukt demokratisk samfund. Hurra for 
den frie borger. Hurra for den glade 
ytringsfrihed- Vi er så glade for den. 
Godt man bor i Danmark, hvor intet 
klæde undertrykker og påtvinger os. 
Danmark Demokrati DK.
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Hvorfor er de blinde for deres egen rolle som un-
dertrykt person? Her kommer religionsvidenska-
ben til hjælp. To ord: emic og etic. Den simple 
religionsfaglige og apolitiske forklaring på prob-
lemet er, at folk ikke kan se, hvad de selv er en 
del af. De betragter andre, og når deres tyran-
niske guddom ”Mode” kræver en krig mod sine 
polyteistiske rivaler, så vælger dets tro følge at 
erklære krig mod én religion ad gangen. Først: 
Islam! Det er i denne krig, vi nu befinder os, 
og jeg frygter, at hvis ikke politikkerne indser 
deres egen situation, vil de for evigt forblive 
blinde for den ironi, det er, at de selv er sla-
ver for Modedoktrinen. Se blot hvorledes politikere – anført af Helle ”Gucci” 
Thorning-Schmidt – kæmper sig vej til den nedsatte, moderigtige og relativt 
splinternye lædertaske, og bemærk, hvordan Simon Emil Ammitzbøll kæmper 
med næb og kløer om de nyeste mo-derigtige sortstellede briller. Finder vi ikke 
ustandseligt unge i samfundet – og såkaldte ”hippe” voksne – iklædt ”Modens” 
undertrykkende symbol, ”Partisan-Tørklædet”? Som jo i bedre kredse er kendt 
som familiens polkaplettede får – af endnu uopklarede grunde.  
 Jo, ”Moden” er alle underlagt, og først når vi har løsrevet os fra dets 
frådende åsyn, og vendt os bort fra forslag fra prædikanter som Naser ”Til Kon-
servative And Beyond” Khader, og grinet lidt af de sjove indlæg, som Modens 
prædikant kommer med, så er der håb. Det er ikke en kamp om kvindeunder-
trykkelse, men om menneskeundertrykkelse! En krig under påskud af, at man 
vil frigøre undertrykte kvinder, indledt af både undertrykte mænd og kvinder. 
Den religionsfaglige vinkel er den rette til denne debat, da problemet her er 
en undervurderet, såvel som -analyseret, transcendent magt, der giver sig til 
udtryk i vort samfund på alle niveauer. Først når en grundig analyse af denne 

er udarbejdet, kan debatten fortsætte, og til den 
tid bør prædikanter overveje, hvor meget hold 
der er i, hvad de siger.

Så indtil da vil jeg kæmpe for en bedre forståelse 
af denne religion, da forståelse er nøglen til at 
løse denne debat, i hvert fald til at afslutte den på 
mere eller mindre værdig vis. Jeg opfordrer der-
for alle religionsvidenskabsstuderende til at tage 
jer i akt, idet I begiver jer ud i et grundigt studie 
af denne alttyranniserende transcendente magt 
kaldet Moden. Med mod skal Moden bekæmpes. 
Eller i hvert fald med en voldsom mængde faglig 
kompetence og tilstræbt objektivitet.

Man skal have en uddannelse i Dan-
mark. Jada jada! så kan riget konkurre-
re med verdenen, og det uddannede 
individ kan få et hav af muligheder. Ja 
Danmrk er i sandhed et mulighedernes 
land.

Hurra hvor er vi glade. Vi forbruger og 
frygter ingen undertrykkelse. Vi køber, 
fordi vi kan. Vi køber, fordi vi vil. Med 
Moden dikterende i demokratiets, den 
frie individuelle tankes og selvstæn-
dighedens navn, køber vi. Hurra for 
Moden. Fy! Siger vi til undertrykkelse 
i et samfund, hvor vi alle er undertryk-
te af Moden. Hurra for Moden!!!
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Dommen over tørklædet

af Mads Damgaard

At blande religion og politik er angiveligt udansk og udemokratisk. 
Men nyere dansk lovgivning politiserer i høj grad det retssystem, som 
skulle være uafhængigt og uangribeligt:

29. maj 2009 blev den såkaldte tørklædelov vedtaget i Folketinget med stem-
merne 81-31. At regeringen på denne måde markerer sin position overfor reli-
gion via et indgreb i retssystemets interne procedurer er i sig selv bemærkels-
esværdigt. Det illustrerer desuden en nyere tendens til at religion bliver mere og 
mere vigtig i den politiske debat. I lovforslaget hedder det bl.a.: 

Regeringen lægger herved bl.a. vægt på, at religiøse spørgsmål i 
de senere år har spillet en stigende rolle i den offentlige debat her 
i landet bl.a. i lyset af indvandringen af personer med forskellig 
religiøs baggrund, og at spørgsmål om religiøst tilhørsforhold m.v. 
i den forbindelse generelt er blevet væsentligt mere kontroversielle 
end tidligere. (Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, s. 6, 
11. november 2008)

Forhistorien
Der har i Danmark været et par 
sager om påklædningsregler i det 
private erhvervsliv i forhold til dis-
krimination af religiøse minoriteter. 
I 1999 blev stormagasinet Magasin 
dømt for diskrimination ved hjem-
sendelsen af en tørklædebærende 
erhvervspraktikant, mens super-
markedskæden Føtex i 2001 klarede 
frisag hele vejen til Højesteret, fordi 
de havde nedskrevne beklædning-
sregler og af den grund havde ret til 
at fyre en muslimsk pige, der næg-
tede at fjerne sit tørklæde på arbejde 
(Jyllands-Posten, 6. juni 2007). I det 
offentlige rum har tørklædet hidtil 
ikke været juridisk problematiseret. 
Ved folketingsvalget 24. november 
2007 blev den tørklædebærende As-

Billede og budskab lånt fra Dansk Folkepartis “Giv 
os Danmark tilbage”-kampagne.



maa Abdol-Hamid valgt til 1. suppleant for Enhedslisten, og det skabte allerede 
ved hendes kandidatur i foråret 2007 debat i medierne såvel som i Folketinget. 
Disse sager er baggrunden for tørklædeloven, men historien om loven tager sin 
egentlige begyndelse i dagene omkring d. 5. juni 2007, Grundlovsdag.
 Grundlovsdag 2007 holdt Højesteretspræsident Torben Melchior en 
tale på Københavns åbne Gymnasium. Højesteretspræsidenten var indbudt af 
SportGoodsFonden, en fond oprettet af Christian Helmer Jørgensen, der som 
dansk politimand oplevede anden verdenskrigs koncentrationslejre på nær-
meste hold. Christian Helmer Jørgensens fond og Københavns åbne Gymnasium 
forsøgte i 2007 gennem ”Mangfoldighedsprojektet” at støtte etniske danske 
elevers faglige udmærkelse gennem legater, som SportGoodsFonden sponsor-
erede og som gymnasiet uddelte (http://www.sportgoodsfonden.dk/projekter/
mangfoldighedsprojektet.html). I tråd med dette projekt sagde Torben Melchior 
i sin tale bl.a.: 

Vi har brug for, at de både bliver dommere og advokater. Det vil 
gavne integrationen, og det vil gavne retssamfundet. Både dom-
mere og advokater skal rekrutteres på et så bredt grundlag som 
muligt, så ikke alle har den samme baggrund og de samme over-
bevisninger. (Jyllands-Posten, 6. juni 2007)

Denne pointe understøttedes fint af daværende statsminister Anders Fogh Ras-
mussen, som i sin Grundlovstale samme dag havde sagt:

Det er voldsomt, som det kan hidse gemytterne op at se muslimske 
kvinder bære tørklæde. Lad dog dem om det. Lad det velkendte 
danske frisind sikre retten til at klæde sig, som man vil - også i det 
offentlige rum. (Jyllands-Posten, 6. juni 2007)

Dagen efter stillede MF Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti et såkaldt §20-
spørgsmål, dvs. et officielt spørgsmål fra et folketingsmedlem til en minister, 
i dette tilfælde til daværende justitsminister Lene Espersen fra Konservativt 
Folkeparti. Skaarup ønskede en bekræftelse af, at kvindelige dommere ikke 
lovligt kunne bære islamiske klædedragter, uanset Højesteretspræsidentens 
ønsker: 

Kan ministeren bekræfte, at de udmeldinger, som beskæftigel-
sesministeren tidligere er kommet med, om at offentlige ansatte 
ikke bør bære burka og bør være villige til at give hånd til mænd, 
også gælder inden for ministerens områder særligt under hen-
syntagen til højesteretspræsident Torben Melchiors udtalelser til 
Jyllands-Posten den 6. juni 2007, der synes at være i modstrid med 
beskæftigelsesministerens tidligere udmeldinger på området? 

27
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[...] Spørgeren har bemærket sig, at 
højesteretspræsident, Torben Melchi-
or, i Jyllands-Posten den 6. juni 2007 
har givet udtryk for, at han mener, at 
det er i orden, at kvindelige dommere 
bærer hovedtørklæde og nægter at 
give hånd til mænd. Disse udmelding-
er synes ikke forenelige med beskæfti-
gelsesministerens tidligere udtalelser. 

Spørgeren ønsker justitsministerens bekræftelse af, at beskæfti-
gelsesministerens udtalelser også er dækkende for ministerens 
område, og ønsker ydermere justitsministerens tilkendegivelse 
af, hvorvidt dette også gælder for lægdommere. (§ 20-spørgsmål 
S4905, 7. juni 2007)

29. juni svarede Lene Espersen: 

Jeg er helt enig med højesteretspræsidenten i, at det er særdeles 
vigtigt, at vi får integreret de mange nydanskere, der endnu ikke 
er på arbejdsmarkedet. Det gælder efter min mening også i det 
danske retssystem. Jeg er også enig med Torben Melchior i, at 
det er en forudsætning for at blive dommer i Danmark, at man 
grundlæggende deler de værdier, som vores retssystem bygger 
på.Vi lever i et frit land med religionsfrihed, og derfor er kvin-
der selvfølgelig i deres gode ret til at bære tørklæder. Men bæres 
tørklædet eller nægter man at give hånd som led i et ønske om at 
udtrykke en grundlæggende uenighed i den måde vores samfund 
og vores retssystem fungerer på, ja så er det min klare holdning, 
at man ikke skal kunne ansættes som dommer ved de danske 
domstole. 
I øvrigt er mange af de spørgsmål der her diskuteres jo temmelig 
hypotetiske. Det forekommer mig at være helt utænkeligt, at en 
person, som på afgørende punkter er uenig i danske retsprincip-
per og i dansk retskultur, overhovedet vil have interesse i at søge 
at kvalificere sig til at virke som dommer i Danmark. Og hvem kan 
for alvor forestille sig, at en kvinde, der bærer burka eller lignende 
ansigtsbeklædning, skulle ønske at blive dommer? Man skal hel-
ler ikke glemme, at dommere er tjenestemænd, og det således 
kræver dansk statsborgerskab at blive dommer. (Svar (endeligt) på  
§ 20-spørgsmål S4905, 28. juni 2007)

Notatet
Det hypotetiske i situationen skulle senere glide ud af regeringens argu-
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mentation. Da lovforslaget blev sendt til høring, udtalte den da nyudnævnte 
justitsminister Brian Mikkelsen fra Konservativt Folkeparti: ”Man kan komme i 
en situation, hvor dommeren siger: “Thi kendes for ret, Allah er stor”. Det er 
også en ytring, som vil vække mistanke om, at man ikke er fuldstændig neutral. 
Eller hvis dommeren beder til den ene eller den anden gud.” (Ritzaus Bureau, 
12. november 2008)
 Hvorfor gik situationen fra at være hypotetisk hos Espersen til at være 
ganske konkret hos Mikkelsen? Mellem de to udtalelser lå offentliggørelsen af 
et afgørende notat. 13. juli 2007 stillede Peter Skaarup et opfølgende § 20-
spørgsmål, nr. S 5353. Det fremgår af spørgsmålet, at Skaarup har fået nys 
om Domstolsstyrelsens undersøgelse af muligheden for fastlæggelse af ”fælles 
retningslinier for påklædning for ansatte ved domstolene” (Svar (endeligt) på  § 
20-spørgsmål S5353, 20. juli 2007). Skaarup formulerede det dog anderledes; 
hans spørgsmål har ordlyden ”at der i Domstolsstyrelsen arbejdes med forslag 
til regler, der indebærer, at dommere skal kunne bære tørklæde i retten”. Da 
Domsstolsstyrelsen ikke ansætter dommere, og heller ikke kan lovgive om deres 
påklædning, har svaret den svagere formulering ”retningslinier”. Uanset formul-
eringen færdiggjorde Domstolsstyrelsen sin undersøgelse i løbet af foråret 2008 
efter at have udsendt et udkast til høring i retssystemet (Politiken, 11. maj 
2008). 
 22. april udsendtes det endelige Notat om adfærd og personlig 
fremtræden ved Danmarks Domstole, som fik Dansk Folkeparti til i starten af 
maj 2008 at indrykke annoncer med billeder af tørklædebærende dommere 
og Justitia, den romerske retfærdighedsgudinde med niqab (http://www.dan-
skfolkeparti.dk/Annoncer.asp). Notat om adfærd og personlig fremtræden ved 
Danmarks Domstole indeholdt som kernepunktet, at dommeres påklædning er 
uproblematisk, så længe en værdig, uafhængig og upartisk myndighedsudøv-
else er sikret: 

Som fælles retningslinje gælder det, 
at der ikke er noget til hinder for, at 
ansatte ved Danmarks Domstole kan 
bære tørklæde, turban eller lignende 
hovedbeklædning af religiøse eller kul-
turelle grunde, så længe ansigtet ikke 
er tildækket. (Notat om adfærd og 
personlig fremtræden ved Danmarks 
Domstole, s. 1, 22. april 2008)

I notatet er en del afsnit viet til at diskutere forventninger til dommere, ansæt-
telsesprocedurer og endelig inhabilitetsformalia. Indeholdt er desuden følgende 
bemærkning: 
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En persons tilhørsforhold til en bestemt trosretning afskærer 
ikke den pågældende fra at beklæde retten som dommer, hel-
ler ikke selvom den pågældende offentligt har tilkendegivet sin 
tro. Det forhold, at en kvinde af religiøse eller kulturelle grunde 
bærer hovedtørklæde i retten kan ikke i almindelighed anses for en 
fremtræden, der er i strid med kravet om at fremstå værdigt, uaf-
hængigt og upartisk. (Notat om adfærd og personlig fremtræden 
ved Danmarks Domstole, s. 3, 22. april 2008)

Domstolsstyrelsen, der står over domstolene i bevillingsmæssige og administra-
tive forhold, udtrykker her, hvad der er gældende ret; vejledningen forholder sig 
ikke til spørgsmål om værdier i politiske eller religiøse henseender, men repro-
ducerer blot et konkret aspekt af retssystemets medie, dvs. lovgivning. Notatet 
er således en del af systemets kontinuerlige rekonstruktion. Det fastlægger 
samtidig en grænse for at begrænse kompleksiteten i omverdensopfattelsen: 
hvad der hører med til ret, og hvad der ikke gør – helt konkret, at symbolik 
med religiøse konnotationer ikke er et systemelement, dvs. en del af det dom-
stolenes felt. Endelig viser det retssystemets regulering af adfærdsforventninger, 
idet vejledningen også fastslår hvordan Domstolsstyrelsen efter gældende ret 
bør behandle tørklædeklædte kvinder til ansættelsessamtaler: 

Under ansættelsessamtaler til stillinger som dommerfuldmægtig 
vil der generelt blive stillet spørgsmål til ansøgerens forventning til 
stillingen som dommerfuldmægtig, herunder om den pågældende 
har forståelse for domstolenes rolle, den pågældendes egen rolle 
og respekt for den demokratiske proces. (Notat om adfærd og per-
sonlig fremtræden ved Danmarks Domstole, s. 3, 22. april 2008)

På trods af denne betoning af dels værdighedskravet og dels kommende dom-
meres forståelse for rollen som dommer, vakte vejledningen en del opsigt, da 
den første væsentlige pointe i vejledningen blev fikspunkt for mediernes dæk-
ning af sagen. At tørklæde og turban var tilladt på hovedet af en dommer var 
dog ikke liberal politik, mente statsministeren: 
Det er meget liberalt at sørge for en ordentlig tredeling af magten mellem lov-
givende, udøvende og dømmende magt. Den dømmende magt, domstolene, 
skal fremtræde neutralt og upartisk. Dommerne skal være upartiske. De skal 
også fremtræde upartiske. Det er fuldstændig i tråd med liberal tankegang. 
(Anders Fogh Rasmussen til Ritzaus Bureau 21. maj 2008). 

Dommen
Arbejdet med tørklædeloven gik derefter i gang med bl.a. undersøgelser af 
andre europæiske staters regler på området. Dermed banede notatet og Dansk 
Folkepartis kampagne vejen for den ændring af Danmarks retsplejelov, som 
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blev vedtaget inden Folketinget gik på sommerferie 29. maj 2009. SportGoods-
Fonden og Københavns åbne Gymnasiums intentioner om via Mangfoldighed-
sprojektet at åbne ”dørene for, at indvandrere kan gøre sig gældende i vores 
samfundsinstitutioner på en anden måde end at gøre dem rent” (http://www.
sportgoodsfonden.dk/projekter/mangfoldighedsprojektet.html) og Torben Mel-
chiors insisteren på, at det danske retssystem har brug for at integrere dansk-
ere med anden etnisk baggrund, endte snarere i lukkede døre. Chancen for at 
kvindelige jurastuderende, der bærer tørklæde, kan gøre sig forhåbninger om 
at gøre karriere i den danske dommerstand, må i hvert fald med tørklædeloven 
siges at være reduceret betydeligt. 

Spørgsmålet om religiøse tilhørsfor-
hold er uomtvisteligt blevet mere 
kontroversielt. Danmarks deltagelse 
i det globale samfund med indvan-
dring, Internet og international poli-
tik resulterer i, at samfundskonsti-
tutionen, som i mere end 150 år har 
ligget fast, bliver udfordret. Tanken 
om, at religion kunne have noget 
at sige i det offentlige liv, har hidtil 
været forvist til et hjørne af den 
danske mentalitets pulterkammer, 
men med globaliseringen åbnes nu 
en dør, der siden Folkekirkens ska-
belse har været lukket. Bør religion 
udøve sin indflydelse på samfundet 
og dagliglivet? Spørgsmålet er et af 
de vigtigste værdipolitiske emner 
i dagens debat. Lovforslaget er et 
tydeligt svar på dette spørgsmål. 
Men udvisningen af tørklædet fra 
Danmarks domstole er kun en 
enkelt streg i sandet. Presset fra 
globaliseringens tidevand, der her 
kanaliseres ud i det danske samfund som en afvisning af religion, er næppe 
inddæmmet. Det politiske system må fortsat iagttage sin omverdens religiøse 
dispositioner og forsøge at fastlægge sine grænser til denne omverden, selvom 
digerne til stadighed bliver undergravet af samfundets evindelige flod og ebbe.

Billede og budskab lånt fra Dansk Folkepartis “Giv os 
Danmark tilbage”-kampagne.
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De farlige klæder

af Morten Ingemann Jensen

Engang så jeg en burka, det er et sjældent syn, men jeg så engang en burka. 
Dengang tænkte jeg ikke over, at en sådan klædedragt kunne være skadelig for 
personen indenunder, men den senere tid har vist, at der ”heldigvis” er andre, 
som bekymrer sig om mine og dine medmenneskers ve og vel.
 
Naser Khader gjorde Danmarks befolkning klar over, at burkaen var til skade 
for de kvinder, som bærer den, og den bør derfor forbydes i velværen og 
kvindefrigørelsens navn. Jeg gik og tænkte over det en tid og fandt ud af, 
at han jo havde fuldstændig ret. Morten Messerschmidt forklarede for et par 
år siden, i DR2 programmet Adam og Asmaa (http://www.dr.dk/DR2/Arkiv/
Adam+og+Asmaa/), hvorfor tørklædet var skadeligt, men dengang var der in-
gen, der hørte efter. Heldigvis fik de Konservative Khader! Det gik op for mig, at 
det jo ikke kun er burkaen, der er farlig. Der er mange religiøse beklædnings-
genstande, som alle fører ulykke og ødelæggelse med sig. 
Jeg kom derfor på denne liste over de farligste:

Burkaen

- De vigtige D-vitaminer, som solen tilfører vores kroppe, bliver alle holdt ude 
af burkaens indre.

- Den solbrune kulør, som er så eftertragtet af 
mange, er umulig at opnå uden selvbruner.
- De lange løse klæder kan hænge fast i 
bildøre, skabsdøre og skydedøre.
- Dårligt udsyn i trafikken.
- Det meget løse tøj udgør en fare ved mad-
lavning, især med gasblus.
- Man fristes lettere til at begå kriminalitet, da 
man allerede er forklædt.
- En ninja kan forveksle dig med en fjende-
ninja og gå til angreb.
- Burkaen signalerer kvindeundertrykkelse, 
dette signal kan skade børn og unge, der kan 
komme til at tro, at det er helt i orden at un-
dertrykke kvinder.
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Nonnedragten med tilbehør

Mange af de samme faremomenter går igen fra burkaen, 
men som ekstra ting kan nævnes: 
- Dragten symboliserer afholdenhed fra sex, hvilket bær-
eren vil være foruden. De endorfiner, der udløses ved sex, 
vil bæreren derfor mangle, og dette kan medføre depres-
sion.
- Korset om halsen kan hænge fast i diverse ting og med-
føre kvælning.
- Korset er et romersk tortur- og henrettelsesinstrument. 
Nonner bærer rundt på dette instrument og signalerer 
derved, at de går ind for tortur og henrettelse.
- Visse kors har form, så de kan bruges som stikvåben. 

Turbanen med tilbehør

Sikhernes hovedbeklædning virker som et ufarligt lagen, 
der vikles om hovedet.  Udover turbanen går alle sikher 
rundt med en kirpan, som er en lille kniv, et stikvåben. 

Denne kniv, og turbanen, er begge farlige for fyren, på hvis hoved de sidder:

- Turbanen umuliggør brugen af 
styrthjelm, der kan forhindre hoved-
skader ved trafikuheld.
- Den stramt indbundne turban giver 
ikke håret luft og kan derfor medføre 
skæl.
- Turbanen er et ideelt habitat for 
lus.
- Man fristes lettere til at begå krimi-
nalitet, da man allerede er bevæb-
net.
- Turbanen kan suges fast i emhætten 
under madlavning.

Men spøg til side. Hvad debatten egentlig roterer omkring er spørgsmålet om, 
hvor meget man skal tillade, bare fordi det har med religion at gøre. Skal man 
eksempelvis forbyde et silice-bælte, som er en anordning, der spændes om 
lårbenet med den hensigt at udøve smerte på bæreren, for at påminde om Je-
sus’ lidelser (kendt fra Da Vinci-mysteriet)? Skal man tillade tilhængere af ”The 
Family” (tidligere The Family of Love) at have sex med mindreårige, fordi deres 
religion ikke bare tillader, men påbyder det? 
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I England er sikher undtaget fra at bære hjelm, fordi deres religion påbyder 
dem at bære turban, i henhold til en undtagelsesklausul fra 1976 i loven om 
motorcykelhjelme, hvor der står:
“exempts any follower of the Sikh religion while he is wearing a turban” from 
having to wear a crash helmet (styk. 2).
Ydermere har England accepteret, at Sharia kan bruges af den offentlige retsin-
stans, givet at begge parter indvilliger i det. Der kan dømmes efter sharia i 
tilfælde af skilsmisse, finansielle stridigheder og vold i hjemmet (http://www.
timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article4749183.ece#). 

Disse eksempler kan virke som 
nogle, der ligger på grænsen af, 
hvad man, som sekulariseret sam-
fund, kan tillade, at borgerne ud-
sætter sig selv og andre for. At bære 
burka ses af nogle som et sådant 
tilfælde. Det ses som den ultima-
tive form for kvindeundertrykkelse 
og fysisk skadende på kvinden, der 
har den på. Derudover sender det 
et signal til andre kvinder og mænd, 
om at en sådan undertrykkende og 
skadende påklædning er helt i or-
den at gå med. Det er måske dette 
signal, som Naser Khader ønsker 
væk ved at forbyde burkaen. Jeg 
har desværre ikke haft held med 
at få Naser Khader i tale til denne 
artikel. 

Hvorvidt et ”moderne” eller ”seku-
lariseret” samfund skal rykke sig 

på ovennævnte måder overfor religiøse samfunds væremåder, skikke eller 
lignende, kan være rigtig svært at svare på. Dog er det meget farligt at op-
slå fjendebilleder. ”Den evige jøde”  eller Kurt Westergaards muslim med den 
famøse bombe i turbanen kan være med til at fortegne virkeligheden i et grumt 
skær. Er burkaen essentielt set kvindeundertrykkende? Er korset essentielt set 
et torturinstrument? Er jøden essentielt set grådig? Nej, det mener jeg ikke, 
de er. Ingen religiøse symboler eller klæder er noget i sig selv, de er kun de 
værdier, som vi tillægger dem. Ser nonnen på sit kors og tænker frelse og kær-
lighed, er dét netop, hvad korset symboliserer, tager den muslimske kvinde sin 
burka på og føler sig ærbar, er dét netop, hvad hun er, uanset en etnocentrisk 
diskurs fra visse politikere. 
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Universitetet udnævner æresdoktorer

af Mads Damgaard

Religionshistorikeren Ingvild Sælid Gilhus får 
Københavns Universitets højeste hæder og holder 
forelæsning 11. november.

Blandt de forskere, der i år ved universitetets traditions-
rige årsfest skal trykke Hendes Majestæt Dronningen i 
hånden, er professor i religionshistorie ved Bergens Uni-
versitet, dr. philos. Ingvild Sælid Gilhus. 
 Gilhus, der er indstillet af professor, dr. phil. Margit Warburg fra vores 
egen afdeling, har arbejdet sammen med flere ansatte på instituttet. Hun er 
mangeårig kollega med Jørgen Podemann Sørensen, og har oprindelig speciale 
i gnostisk og tidlig kristen litteratur på koptisk, og har leveret højt kvalificerede 
bidrag til den generelle faglige og tværfaglige debat. Kønsforskning er et tema 
gennem hele karrieren, og også religionsvidenskabens komparative projekt og 
temaer som kroppen, religion og miljø og ikke mindst den moderne verdens 
”genfortryllelse” har nydt godt af Ingvild Gilhus’ bidrag. Her er det særlig be-
mærkelsesværdigt, at hun som næppe nogen anden har formået at nyttiggøre 
indsigter fra grundforskning i antikkens religionshistorie i studiet af (post)mod-
erne religiøs pluralisme og kreativitet.

Forudsætningen for at komme i betragtning som æresdoktor er, at den pågæl-
dende har ydet en omfattende og betydningsfuld forskningsindsats på inter-
nationalt niveau. Vedkommende skal tillige have spillet en væsentlig rolle for 
forskning og forskeruddannelse ved Københavns Universitet, som gæstelærer 
eller gennem internationalt forskningssamarbejde. Ingvild Sælid Gilhus kom-
mer som æresdoktor i selskab med historiske og faglige koryfæer som Winston 
Churchill, Villy Sørensen, Zygmunt Baumann, Paul Ricoeur og Roman Jakobson, 
samt Eileen Barker og Bruce Lincoln fra vores eget felt.

Æresdoktorer har traditionelt tætte bånd til Københavns Universitet, og Gilhus 
giver 11. november endnu et bevis for dette ved at holde en lille fest-forelæs-
ning for det religionsvidenskabelige miljø. Forelæsningen har titlen ”Religions-
vitenskapens rolle i akademi og samfunn”, og vil foregå fra kl. 15:15 til 17:00 
i auditorium 21.0.54 på ny KUA. TABUs læsere er selvfølgelig inviteret til at 
deltage i arrangementet. 

Tak til Margit Warburg for karakteristik af Gilhus’ faglige profil. Læs mere om æresdoktorgraden på 
http://www.ku.dk/aeresdoktorer/.
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Interview: 
Ph.d.-studerende Laura Maria Schütze

af Pernille Hedegaard Jensen

Det er ikke altid let for en religionsstuderende at svare på spørgsmålet om, hvad 
man skal beskæftige sig med, når man er færdig med at studere, da der er rigtig 
mange muligheder. En af disse er at skrive en ph.d.-afhandling. TABU bankede 
på døren på tidligere TABUredaktør, Laura Maria Schützes kontor for at høre om 
hendes vej gennem religionsstudiet, og om hvordan hendes forskellige interess-
er har ført hende frem til der, hvor hun er nu. Hun er nyansat ph.d.-studerende 
på Afdelingen for Religionshistorie og er ved at skrive sin ph.d.-afhandling om 
museer og kollektiv erindring, med Margit Warburg som vejleder.
     Laura begyndte at læse religionsvidenskab i 1999, og dengang havde hun 
ikke en klar plan for, hvad hun ville lave, når hun blev færdig. I løbet af sin studi-
etid har hun haft studiejobs på Dansk Jødisk Museum, på Medicinsk Museion, 
hun har været i praktik på Vestsjælland Kunstmuseum, og da hun blev færdig, 
var hun ansat som udstillingsleder på Kroppedal Museum, indtil hun fik sin ph.d. 
Laura havde overvejet at blive ved med at arbejde indenfor museumsverdenen, 
og idéen om at skrive en ph.d.-afhandling fik hun først for et par år siden. 
Emnet for afhandling er da også meget præget af en interesse for museer og 
museumsformidling.

”I min afhandling vil jeg undersøge, hvordan museer i tre forskellige lande ar-
bejder med immigranter og immigrantfortællinger, og hvordan de sættes i spil 
i deres udstillinger, deres forskning, deres hjemmesider, skoletjeneste og arki-
tekturen. Jeg vil altså undersøge, hvordan kollektiv erindring om immigration 
kommer til udtryk på de tre museer”.

Afhandlingen vil tage udgangspunkt tre museer beliggende i tre forskellige typ-
er lande: 1) Ellis Island, New York, USA, der repræsenterer et indvandringsland, 
2) Immigrantmuseet, Farum, Danmark, der repræsenterer et land, der ikke 
opfatter sig selv som et indvandringsland og 3) Cité nationale de l’historie de 
l’immigration, Paris, Frankrig, der repræsenterer en tidligere kolonimagt.

”Min foreløbige plan er at starte med at lave en pilotundersøgelse. Det gjorde 
jeg også, da jeg lavede mit speciale, og det er en god måde til at få et indtryk 
af, hvad der kan lade sig gøre i forhold til et feltarbejde. Jeg har lige lavet en 
aftale med Immigrantmuseet i Farum, så der vil jeg starte, og så må jeg tage 
det derfra.”
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Retrospektivt mener Laura godt, at der kan siges at have været en rød tråd i 
hendes uddannelsesforløb, men den var bestemt ikke planlagt fra begyndelsen. 
Hun har altid interesseret sig for emner som religion og politik, identitetskon-
struktioner, kollektiv erindring samt religion, kunst og arkitektur, og de er gået 
igen i mange af de ting, hun har beskæftiget sig med. Dertil kommer emner 
som de byzantiske og ortodokse kirker og spændingsfeltet mellem national 
identitet og civil religion.

”Jeg havde det sådan, at hvis jeg skulle lave en ph.d., så skulle den enten 
handle om museer eller kollektiv erindring og gerne i forening. Min erhvervser-
faring blev fremhævet i bedømmelsen af min ph.d.-ansøgning, og det er helt 
klart noget, jeg kan bruge i forhold til min afhandling - jeg kan se tingene fra 
den anden side. Til en vis grad ved jeg, hvad der kan lade sig gøre i forhold til 
feltarbejde på museer, og jeg vil sørge for, at min ph.d. ikke kun handler om at 
læse bøger. Jeg duer ikke til at sidde i en stol hele tiden – der skal være noget 
praktisk i det, og det er noget, jeg har kunnet inkorporere, fordi jeg kender 
museumsverdenen.”

Laura fremhæver, at man skal tænke over, hvad man godt kan lide at lave, hvis 
man overvejer at blive ph.d.-studerende, så man kan præge arbejdet og pro-
jektet i den retning, man gerne vil.

”Man skal arbejde med det samme i 3 år, så man skal virkelig kunne lide det, da 
man står alene med det det meste af tiden. Selvfølgelig har man kolleger og en 
vejleder og kan trække på deres erfaringer, men det er en selv, der skal drive 
arbejdet. De emner, jeg har beskæftiget mig med har ledt mig nye veje. Jeg har 
prøvet at kombinere mit erhvervsarbejde med mit studie, og det har betydet 
rigtig meget for mig, at jeg kunne føle, at mit fag var praktisk anvendeligt.
     På mange måder er det tilfældigheder, der har gjort, at jeg er havnet, hvor 
jeg er. Man skal udnytte de ressourcer og kompetencer, man har og de mu-
ligheder, man ser. Man må prøve at være der, hvor tingene sker.” 

Det at være ph.d.-studerende er både en ansættelse og en uddannelse, og 
dette medfører både forpligtelser og rettigheder. Som ph.d.-studerende er man 
forpligtet til at tage kurser i et omfang, der svarer til 30 ECTS i løbet af de 3 år, 
uddannelsen varer. Derudover skal der udføres pligtarbejde på 840 timer, og 
dette indebærer typisk undervisning, men kan også være forskellige former for 
formidling. Laura er tilknyttet forskningsprojektet Alternative Spaces ved ToRS.

TABU takker for interviewet og ønsker god arbejdslyst med ph.d.-afhandlingen, 
som vi ser frem til at læse.
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I dette efterår har fagrådet haft en finger med i både store og små ændringer 
på studiet.
 Fra næste år skal Religionsvidenskab have en ny bachelor-ordning, og i 
forløbet omkring udarbejdelsen af ordningen har fagrådet været meget aktive. 
Det skulle bl.a. nu blive muligt at skrive bachelorprojekt i grupper og aflægge 
en tre-døgns skriftlig prøve i faget Nyere og Global Kristendom. Den ny stud-
ieordning vil desuden på vores opfordring blive kritisk gennemgået og revideret 
yderligere i det kommende år.
 Dette år er der desuden valg til de kollegiale organer: Københavns 
Universitets bestyrelse, akademiske råd og studienævn. Disse steder har de 
studerende indflydelse på universitetets drift og indhold, og fagrådet opstiller 
naturligvis kandidater til at sikre vores fags indflydelse udenfor afdelingen. Den 
valgansvarlige på religionsvidenskab er i 2009 Jesper Kristiansen (kristiansen.
jesper@gmail.com), der står for at orientere studerende om kandidaterne og 
valgproceduren. Valget foregår via punkt.ku, og informationerne sendes til de 
studerendes universitetsmail, så får man ikke allerede automatisk videresendt 
universitetets mails til sin egen mail-adresse, bør man få det ordnet inden val-
get.
 Det er fagrådets fremmeste opgave at sikre de studerende et godt 
studie, og skulle du have lyst til at hjælpe med til det, samles vi den første 
mandag i hver måned kl. 15 i kælderen på Artillerivej 86. 
 Udover at løfte i flok, når de studerende har fået nok af besparelser og 
ledelsens vildfarelser, er fagrådet også en glimrende mulighed for at få at vide 
hvad der rører sig på faget uden for bøgernes sort-hvide verden. Sidst men ikke 
mindst er fagrådet en flok vældigt engagerede og sociale personer, der gerne 
vil høre din stemme i debatten. Vel mødt til fagrådsmøderne mandag d. 9. 
november og mandag d. 7. december.

Nyt fra Fagrådet
af Mads Damgaard

Referat: ToRS Stormøde 2. november
af Pernille Hedegaard Jensen

Der var mødt mange studerende op til det 3. stormøde mellem de studerende 
ved ToRS og instituttets ledelse. Dagsordenen omhandlede studiemiljø, gen-
nemførelsestid på ToRS samt undervisning og eksamensfrister.
 I en præsentation af instituttets tiltag i forhold til forbedring af studi-
emiljøet på ToRS, blev det fortalt, at der er blevet bestilt trådløst Internet til 
Artillerivej. Oprindeligt skulle dette være blevet sat op i kælderen, men pga. 
svampeangrebet, vil det i stedet blive installeret på 1. sal. Til næste år vil det 
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Jeg glæder mig i denne tid,
nu falder julesneen hvid,
så ved jeg julen kommer;
min far hver dag til byen går

og når han kommer hjem, jeg får
en lejlighed så hamper
SÅ VED MAN HAN ER PAMPER!... ej.
hic est:

Julefrokost d. 4. december!

Feltarbejdsnoter: ÅbenBARingens Julefrokost 
Participanterne i dette ritual møder op, hvorefter de samles 
om en form for måltid/offer, der markeres med fremsigelse 
af ritualtekster centrerende omkring et ord jeg opfatter som 
“snaps” [ellers ukendt i ÅbenBARingsk mytologi? Soma-
variant]... den liminale fase optrappes gennem diverse 
ekstatiske former... rytmisk dans [Der rettes jævnligt forespørgsler til manden 
bag mixerpulten, som må formodes at være rituel ekspert i kraft af sin styring 
af forløbet] ... det liminale træk bliver mere og mere udtalt...
[NB! Ovenstående er alt, hvad det er lykkedes TABUs redaktion at redde fra 
dr. Amanda B. Sunn-Raes feltarbejde blandt ÅbenBARingerne. 
En gentagelse af det ovenfor beskrevne ritual vil finde sted 
d. 4. december, kl 18 i ÅbenBARingernes Kælder. Billetter, 120 kr.]

også blive sat op i kælderen. Derudover blev der lovet et opmagasinering-
slokale til nyt inventar til kælderen, som de religionsstuderende vil købe, da de 
tildelte penge skal bruges inden udgangen af 2009, og da det pga. svampen 
i kælderen ikke kan stå her. Den 3. november vil der komme håndværkere og 
se på kælderen for at vurdere, hvad der skal gøres, og hvornår det skal ske. 
Der blev fra ledelsens side beklaget over, at der er gået så lang tid, før de 
studerende har fået noget at vide om problemet.
 Som det ser ud nu, har studerende ved ToRS en længere gennem-
førelsestid end studerende ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk og 
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Svære sprogfag på ToRS blev 
fremhævet som en del af en mulig forklaring på disse forskelle. Dette har 
imidlertid konsekvenser for ToRS’ økonomiske midler i det kommende år. For 
at forbedre dette har ledelsen igangsat en række initiativer: Gruppeseancer 
med underviserne i forbindelse med propædeutikundervisning, studieproces-
samtaler i løbet af både BA- og KA-uddannelserne, samarbejdsaftaler med 
universiteter relevante steder i verden, hvilket vil gøre internationalisering 
lettere, samt forskningsbaseret undervisning, hvor alle studerende i løbet af 
KA-uddannelserne prøver at være en del af en forskningsproces.
 Til slut blev der diskuteret undervisning og eksamensfrister, hvor det 
blev fremhævet, at afleveringsfrister for hjemmeopgaver på instituttet fra og 
med dette semester er fastlagt til den 3. torsdag i henholdsvis december og 
maj, indtil ”det indre marked” træder i kraft på ToRS.
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I fagrådsregi startede vi i foråret 2009 en gruppe, der havde til opgave at 
udtænke grundlæggende forbedringer af vores studie – et forsøg på at give 
studiet den meget tiltrængte hjertemassage, der af mange gode grunde var og 
er brug for. Samtidig besluttede studieledelsen, at et nyt TORS-fællesfag skulle 
indføres. Vi så dette som en oplagt og tiltrængt mulighed for at videreudvikle 
og konkretisere det arbejde, som fagrådet var gået i gang med for at forbedre 
undervisning og undervisningsforhold og dermed styrke studiemiljøet. Det var 
med stor forventning, at vores gruppe, med navnet SORUREL, gik ind i proces-
sen omkring vedtagelsen af en ny BA-studieordning for religionsvidenskab. 

Forløbet skulle, viste det sig, skuffe selv de mindste forventninger fælt og efter-
lade os med en særdeles nedtrykt stemning. Her følger (hvis nogen skulle være 
i tvivl!) en kort redegørelse for hvordan man kan spilde sin tid: 

SORUREL deltog 20. maj i et møde med 
vicestudieleder Claus V. Pedersen. Det gav 
grobund for en masse SORUREL-koordine-
ringsmøder og en del optimisme i forhold 
til at komme med indspark til det videre 
arbejde. Vi fornemmede, at rammerne var 
vide, og at der var lyst til at inddrage fagrå-
det i dette vigtige arbejde (selvom vi måtte 
invitere os selv...). Derfor var det en stor 

skuffelse at deltage i en række møder med undervisere og studielederen i sep-
tember måned, hvor det frugtbare udgangspunkt for forbedringer hurtigt viste 
sig som en gold slette. 

Ledelsen meddelte i starten af september, at studieordningerne meget gerne 
skulle være færdige inden 1. okt. for at imødekomme diverse administrative 
krav. Det efterlod os med ca. en måneds møder med underviserne, hvor det 
forventedes, at vi ville finde en mindelig løsning – i sig selv en ugunstig situa-
tion, hvis man ønskede nogle dybere strukturelle ændringer. Disse møder ef-
terlod os  fulde af skuffelse og frustration, og her er der desværre tale om dybt 
problematiske forhold af langt større kaliber end de sædvanlige hastemeldinger 
fra administrationen. Der viste sig i lærerkollegiet en meget sporadisk lyst til 
konkret at inddrage vores ideer, på trods af at disse var gennemarbejdede og 
fokuserede på at lave strukturelle ændringer indenfor de rammer, der pt. tildeles 

af Erik Sporon Fiedler, Mads Damgaard og Niels Winthereik – på vegne af 
Studieordningsrevideringsudvalget (SORUREL).

Studieordningsrevideringsudvalgstidsspilde
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vores fag - vi mente således, at vi fremførte både 
økonomiske og planlægningsmæssigt særdeles 
ansvarlige og konstruktive forslag. (Hvad dette 
indebærer i forhold til studenterdemokrati og 
forbedringer af studiemiljø se venligst Åb. 18,17)

Konkret udmøntede arbejdet sig i færrest mulige 
ændringer: Teori og Metode erstattes i den nye 
studieordning af ToRS-fællesfaget, Religionsinformatik glider ud og islam-fokus 
på andet semester gøres valgfrit. Som studieordningen altså ser ud fra vores 
perspektiv, er de reelle ændringer minimale. 

Arbejdet blev besværliggjort af dels fagtraditionernes betydning for gruppering-
er i lærerkollegiet, dels de meget varierende udmeldinger fra ledelsen om de 
administrative krav til deadlines, fagelementsstørrelser og det nye fællesfags 
indhold, og endelig hvorvidt det overhovedet var muligt at lave de konkrete 
ændringer, vi foreslog. På en fælles religionsvidenskabelig grunduddannelse må 
det være visionen at integrere forskellige tilgange til religionsstudiet, frem for at 
insistere på én fagtraditions særegenhed på bekostning af helheden og dermed 
forplumre et helstøbt uddannelsesforløb. 
 På trods af disse nedtrykkende erfaringer er der et par væsentlige 
lyspunkter: Et nyoprettet pædagogisk udvalg med 2 studerende og 2 under-
visere, faste koordinationsmøder og et løfte fra studielederen om yderligere 
revidering af studieordningen i det kommende år. 

De massive udfordringer, som den nye studieordning ikke tager hånd om, er 
efter vores mening følgende: 

- Det store frafald og de deraf affødte konsevenser for studiemiljø 
og ressourcer. Det er et problem der kræver betydelig handling. 
Derfor er det af største nødvendighed at underviserne viser vilje til 
at eksperimentere med andre undervisningsformer – fx forsøg med 
forelæsningsrækker og holdtimer eller holdsammenlægninger, der 
ville frigøre ressourcer til mere ugentlig undervisning, i stedet for 
krampagtigt at fastholde en struktur fra hedengange tider med 
mere undervisning og grønnere græs. 
Det er muligt og skal i hvert fald forsøges at afprøve alternative 
former med mulighed for at skaffe flere undervisningstimer og 
dermed forbedre studiemiljøet. Det har være forsøgt fremført af 
SORUREL flere gange uden nogen reel interesse fra undervisernes 
side, men man kan håbe på, at det nye pædagogiske udvalg tager 
dette op til fornyet undersøgelse, meget gerne underbygget med 
en spørgeundersøgelse af studenterne.
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- Fællesfaget er splinternyt og uprøvet. Vi mener dog, at det har 
potentiale! Når fagets præcise indhold ligger mere fast, kan det 
give anledning til overvejelser angående omdefinering af andre 
fagelementer. ToRS-fællesfaget udnytter de brede forskningser-
faringer på instituttet, så studerende f.eks. præsenteres for kul-
turteorier af forskere, som anvender disse i praksis. Fællesfaget 
vil således understøtte både specifikke religionsvidenskabelige og 
brede humanistiske kompetencer.
Derudover kan fællesfaget måske hjælpe til en større social og 
faglig integration på instituttet.

- Samarbejde mellem underviserne må være en selvfølge. Det 
er af absolut største nødvendighed, at semestre bliver evalueret 
og planlagt godt og grundigt, så de studerende oplever en logisk 
og spændende progression, hvor fagene ikke forsøger at dække 
det samme, men snarere supplerer hinanden. Underviserne er 
opmærksomme på problemet og arbejder allerede nu på forbed-
ringer.

- Der bør arbejdes på at udforme en sammenhængende religions-
videnskabelig form, hvor studerende præsenteres for flest muligt 
tilgange til studiet af religion i stedet for traditionelle opsplitninger 
i halvtredsårig gamle fagkonflikter. Derfor er det værd at videre-
udvikle tanken om fagelementer struktureret efter emner i stedet 
for fagdisciplin. Det ville fx betyde, at Indiens religioner ville blive 
præsenteret ud fra både en historisk og sociologisk tilgang, evt. af 
forskellige undervisere.

Vi håber, at de påbegyndte tiltag bærer frugt og ikke 
ender i en syltekrukke. Vi glæder os desuden til at høre 
undervisernes opfattelse af forløbet. Det ville være en 
oplagt mulighed for dem til at præsentere deres visioner 
for faget, og vi kunne blive klogere på vores samarbejde 
i det kommende år, hvor processen genoptages – denne 
gang med substantielle ændringer i modsætning til et par 
omrokerede fagelementer, hvor visionen er at tvinge de 
forhåndenværende brikker ned i det gamle puslespil – det gælder om at forstå 
og i særdeleshed have mod til at turde tænke puslespillets motiv helt om!

Studieordningsrevideringsudvalget (SORUREL) bestod af Helene H. Arkil, Nynne 
Schønfeldt, Mads Damgaard, Niels Wintereik, Erik Fiedler og suppleredes af 
Anna Rønne og Andreas Baumann.
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Religionsvidenskab - KU 

ÅbenBARingen, Religionsvidenskab  

Religionsfagråd   
 

DAHR     

Religionssociologi i Danmark  

Religionsvidenskab 2009  
 

Religionsvidenskab 2008  
 

Religionsvidenskabelig alumne fraktion 

Religionsvidenskab på Facebook
- en guide til nettets faglige verden

Af denne statistik kan man, helt uvidenskabeligt, se: 

- vigtigheden af festivitas (Festudvalgets gruppe er den med flest medlemmer)

- sociologernes forkærlighed for computere (42% flere medlemmer end reli-
gionshistorikernes gruppe)

- at de nyeste studerende er de bedst repræsenterede på Facebook i forhold 
til antal mulige medlemmer

- at fagrådet er den hemmeligste gruppe af de her omtalte

Der udloddes præmier for korrekt optælling af totalt 
antal Facebook-engagerede religionsstuderende.

- gruppen for studerende, 
  100 medlemmer

- gruppen for festlige studerende, 
  115 medlemmer

- gruppen for solidariske studerende,    
  20 medlemmer

- gruppen for religionshistorisk orien-  
  terede, 81 medlemmer

- gruppen for de mere sociologisk   
  orienterede, 114 medlemmer

- gruppen for den yngre årgang af   
  studerende, 77 medlemmer

- gruppen for den knap så yngre   
  årgang, 57 medlemmer

- gruppen for dimitterede, men stadig   
  festlige studerende, 109 medlemmer
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Der er altid mange spørgsmål i vejledningen omkring, hvordan man bruger sit 
sprogkrav i en opgave. Og der er  ikke nemme og entydige svar at hente!
Studieordningerne er ikke særlig meddelsomme på området, i 2008 KA-ord-
ningerne står der: ” Den studerende skal have indsigt i det kritisk analytiske 
religionshistoriske arbejde med tekster på et fremmed originalsprog. Dette krav 
skal opfyldes enten i specialet eller ved opgivelse af mindst 40 siders tekster på 
et fremmed originalsprog under et af de særligt studerede områder eller speciel 
religionshistorie A eller B”. 

Jeg har fundet studienævnets vedtagelse vedr. opfyldelse af sprogkravet (fra 
nov. 2004) frem fra gemmerne og håber, at den kan give lidt mere klarhed:

”Kravet om originalsprog hænger sammen med 
et fagligt begrundet ønske om, at alle studerende 
skal være i stand til at forstå og analysere originale 
kilder. Kun på den måde kan det direkte og ufil-

trerede arbejde med kilderne sikres. Af samme grund skal opgavebesvarelserne 
demonstrere den studerendes evner til at udlede faglige pointer af de originale 
kilder. At have prøvet at arbejde med kilder er også en vigtig forudsætning for i 
andre situationer at kunne bruge oversættelser på en professionel måde. 
I specialet eller hjemmeopgaven skal man vise, at man kan anvende det pågæl-
dende sprog religionsfagligt. Det kan være ved eksplicitte iagttagelser i kil-
dernes sprogbrug og religiøse terminologi og eksplicitte diskussioner af, hvad 
der siges, menes og medforstås i de tekststeder, som er særlig vitale for en 
præcis forståelse af det emne, der behandles. At en forfatter eller en informant 
bruger ét ord frem for et andet, der betyder omtrent det samme, kan fx være et 
vidnesbyrd om, at vedkommende tilhører et bestemt samfundslag eller søger at 
opnå en vis status. Det er også vigtigt at være opmærksom på anvendelsen af 
nøglebegreber, der er mere eller mindre gængse inden for en religiøs tradition. 
For den der skriver en opgave og er godt inde i sit stof, kan en tekstforståelse 
virke indlysende. Men det er den ofte ikke for andre. Derfor er det vigtigt at 
eksplicitere sin tekstforståelse, og er der flere muligheder, må man argumentere 
for den, som forekommer rigtigst. I nogle tilfælde er en tekst så vanskelig, at 
man kun kan argumentere for sandsynligheden af en bestemt forståelse eller 
nøjes med at fastslå en ramme indenfor hvilken, 
den må forstås. I alle sådanne tilfælde er original-
sproget vigtigt, og det er også kun originalspro-
gets større ordbøger, der kan give nøjagtig besked 

af studievejleder Signe Egerod Hubbard

Forvaltning af sprogkravet
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om de sproglige, sociale og kulturelle sammenhænge, hvori 
et ord anvendes. Der er naturligvis tekststeder, hvoraf noget 
fremgår så tydeligt og indiskutabelt, at det ville være helt 
kunstigt at ofre mange bemærkninger på det. I de tilfælde 
kan man nøjes med at henvise til teksten. Men i mange 
andre tilfælde bør man citere i hvert fald de tekstpassager, 
som forståelsen og argumentationen står og falder med. 
Og man skal vel at mærke ikke nøjes med at citere! Hvis 
teksten er så vigtig, at den skal citeres, må man også eks-
plicitere sin tekstforståelse og argumentere for den, hvis det 
er nødvendigt. Under alle omstændigheder skal det fremgå, 
hvordan netop denne ordlyd bidrager til det emne eller den 
problematik, man søger at kaste lys over. Skal man nu citere 
på originalsproget eller i oversættelse? Det normale er at cit-

ere i oversættelse og så fremdrage originalsproglige ord eller 
sætninger, hvor de skal diskuteres nøjere. Man kan også have en 

oversættelse i teksten og en originaltekst i en fodnote. Eller man 
kan citere både oversættelse og originaltekst i to parallelle spalter. 

Det er ikke et krav, at man skal præsentere sine egne oversættelser 
af tekster, der citeres. Findes der ikke en oversættelse til dansk, må man 

gerne citere en svensk, norsk, engelsk, tysk, fransk eller til nød spansk over-
sættelse. Foreligger teksterne slet ikke på noget af disse sprog, kan det blive 
nødvendigt, at den studerende gengiver tekststykker, der citeres og/eller analy-
seres, i egen oversættelse. Den overordnede regel er, at såvel eksaminator som 
censor skal kunne foretage en religionsfaglig bedømmelse, også selv om kun 
den ene af dem forstår det pågældende originalsprog. Tekster der medtages i 
et appendiks, fordi de er upublicerede eller svært tilgængelige, skal ikke over-
sættes i deres helhed, men den studerende må tilrettelægge sin opgave sådan, 
at den netop nævnte overordnede regel kan overholdes.”

Jeg håber at det har givet lidt mere klarhed at læse studienævnets anbefaling. 
Det skal selvfølgelig også nævnes, at der er andre måder at forvalte sprog-
kravet på end her beskrevet, og at det vigtigste er at tale med sin vejleder om, 
hvordan netop ens sprog og emne passer sammen, og på hvilken måde ens 
opgave og forståelse kan gavnes af sproget.
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Religion i det senmoderne samfund 
– mellem kritik og forsvar
Redigeret af Lise Ludvigsen og Poul Storgaard 
Mikkelsen
Forlaget Systime, 2007, 160 sider.

Af Gunhild Bojesen, stud. religionsvidenskab. 

Hvordan tager religion sig ud i det senmoderne 
samfund, vi lever i i dag? Ud fra en mangfol-
dighed af indfaldsvinkler forsøger Religion i det 
senmoderne samfund at give sit bud på det. Bo-
gen er hovedsageligt en samling af tekstuddrag 
inden for en række forskellige subkategorier 
under religion, men lægger ud med et ganske 
glimrende introduktionskapitel. Dette kommer 
ind på den traditionelle religionskritik, der gik ud på at religion, i særdeleshed 
kristendommen, virkede hæmmende på det sunde og naturlige menneskes ud-
vikling. En af de mere fremherskende holdninger i dag er derimod, at det kan 
da godt være, man ikke tror på Gud, men derfor kan man godt have en religiøs 
holdning til, at der eksisterer noget andet og mere end den verden, vi umid-
delbart kan sanse og finde videnskabelige beviser for. Gennemgående er det 
også, at mange religiøse emner ikke opfattes ud fra et enten-eller men ud fra 
et både-og. Som eksempel nævnes, at Jesus Kristus både kan betragtes ud fra 
en videnskabelig synsvinkel (som en person der levede i årene omkring år nul) 
og som en guddommelig skikkelse (Guds søn).  Som senmoderne menneske er 
det ikke noget problem at veksle mellem de forskellige meningssystemer uden 
at føle sig splittet. Det rationelle og det hinsides fremstår som to sider af vores 
livserfaring, som Lars Qvortrup citeres for at sige. 

Herefter gives en historisk oversigt, der skitserer tre typer samfund. Først tra-
ditionssamfundet, som i Europa strakte sig frem til renæssancen og oplysning-
stiden. Her opfattes verden som fortryllet, idet begivenheder forklares mytolo-
gisk, fx som et udtryk for Guds vilje, og Gud opfattes som en absolut størrelse, 
der er toppen af en pyramide, der under sig har kongen og kirken og nederst 
fæstebønderne og proletariatet. Det moderne samfund er derimod en affor-
tryllet verden, hvor religion og naturvidenskab er skarpt adskilt. Begivenheder 
forklares rationelt eller afvises, og det religiøse menneske er splittet, og udlever 
sin religiøsitet i særskilte rum. Fra ca. 1970 og frem bevæger vi os ind i det 

Anmeldelser
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senmoderne samfund. Objektiv viden eksisterer ikke længere, meget afhænger 
af synspunkt, og fordi man mener der altid vil være fænomener, der ikke kan 
forklares udtømmende med fornuften og logikken, kan man ved hjælp af re-
ligionen finde et sprog for det uforklarlige og for de følelser, vi ellers ikke kan 
udtrykke.   
Som afslutning på introduktionskapitlet gives en simpel model til hvordan man 
kan arbejde med teksterne, fx ved at overveje om teksten udtrykker en enten--
eller eller en både-og religiøsitet eller hvilken samfundstype, teksten afspejler.

Resten af bogen udgøres af tekstuddrag; en hurtigt læst, spændende tekstsam-
ling, der samler det meste af de seneste års religiøse debat. Teksterne kommer 
omkring mange aktuelle emner ud fra psykologiske, sociologiske, teologiske 
og naturvidenskabelige vinkler: Mystik, intelligent design, ateisme, demokrati, 
hjerneforskning, pilgrimsrejser med mere. De har den tydelige fordel, at de er 
uddrag fra langt mere specifikke og dybtgående tekster, så man på trods af den 
korte tekstlængde hurtigt får et ret nuanceret indblik i delemnet. Samtidig er 
teksterne nemme at gå til, på trods af at de er hevet ud af deres oprindelige 
sammenhæng. 
Allerbagest i bogen findes en litteratur- og linksamling som kan være nyttig ved 
videre læsning.  

Bogens formål beskrives i forordet som at beskrive hvordan religionens form og 
funktion ændrer sig i takt med samfundsudviklingen. Fokus er dog i høj grad 
på senmoderniteten, og ændringen gennem tiden beskrives ganske vist kort i 
introduktionen, men belyses ikke yderligere gennem teksterne, der alle er fra 
nyere tid. Derudover har redaktørerne valgt at holde fokus på danske forhold 
med udblik til den øvrige vestlige verden, og man må således lede forgæves 
efter en diskussion om muhammedtegningerne, som ikke er inddraget (Se fx 
Christoffersen, Lisbet (ed.), Gudebilleder. Ytringsfrihed og religion i en globa-
liseret verden, København, Tiderne Skifter, 2006).  

Som læser finder jeg bogen relevant, fordi den fremsætter nogle meget aktu-
elle tolkninger af religiøsitet. Den giver en præsentation af relativt mangfoldige 
begreber og indfaldsvinkler til religionens kringelkroge i moderne, dansk sam-
menhæng – sat ind i en historisk ramme, der både giver overblik og sammen-
hæng. 

Læs den – for fornøjelsens skyld, eller for at få en hur-
tig opsummering af, hvilke religiøse emner der er blevet 
diskuteret i danske medier i senmoderne tid, hvoraf de 
fleste stadig er meget aktuelle.  
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Marias lære. Jomfru Marias pilgrimsrute.
Hans Lyngsgaard 
Borgen, 2007, 331 sider.

Af Nina Skafte

Marias lære er en selvbiografisk dagbogsberet-
ning om forfatteren Hans Lyngsgaard, der for-
lader sin kone, sin gård og sit arkitektfirma, for 
på opfordring fra Jomfru Maria at indlede en 
2000 km lang vandring langs hendes pilgrims-
rute fra Bingen i Tyskland, ned gennem alperne, 
over Italien og Grækenland, til Efesos i Tyrkiet. 
Undervejs nedfælder han sine oplevelser, både 
de verdslige og de transcendente.

Jomfru Maria er hos ham på rejsen og guider ham på rette vej, mens hun belær-
er ham om Gud, om at være menneske, om lidelse og glæde, værdier og love, 
og ikke mindst om Guds nåde og kærlighed. Lyngsgaard får kontakt til Maria 
gennem meditation og lærer efterhånden at kunne tune ind på hende, ”som når 
man på en gammel radio drejer på kanalvælgeren for at finde en station på en 
bestemt frekvens.” (s.13). Undervejs får han og Maria følge af ærkeenglen Skt. 
Michael og disciplen Johannes. Rejsen bringer efterhånden Lyngsgaard tættere 
og tættere på det guddommelige, som forenes i ham og giver ham kraft.

Bogen er en interessant kilde til en moderne opfattelse af kristendom, som byg-
ger på en kristen grundforestilling, hvor Treenigheden, Jomfru Maria, nadver-
en og næstekærlighedsbudskabet er de centrale emner, men som også iblan-
des idéer fra andre trosretninger, især en østlig tankegang med krystalenergi, 
chakraer og energifelter, der skal være i balance. Selvom Lyngsgaard betragter 
Jomfru Maria som Jesus Kristus´ moder, optræder hun i lige så høj grad som en 
New Age-agtig fremstilling af den kvindelige kraft i naturen, den store Gudinde, 
Moder Jord. Med denne status bliver hun også et bindeled til tidlige tiders store 
gudinder, især de græske gudinder Artemis og Athene. Lyngsgaards religions-
forståelse er altfavnende og prøver at inkorporere alle trosretninger, og engle, 
nymfer og elverfolk optræder da også på lige fod. De eneste han tilsyneladende 
har en antipati overfor er de gamle keltiske guddomme, som Maria fortæller 
ham er onde kræfter.

Lyngsgaard skriver på en meget ligefrem måde, hvor religiøst-filosofiske tanker 
og samtaler med guddommelige skikkelser sammenblandes med helt ned-på-
jorden betragtninger om hans daglige trang til cappuccino eller huller i skoene. 
Bogen er krydret med kort over turen, fakta om historiske steder og tegninger 
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af seværdigheder, og hvert kapitel afsluttes med et par litteraturhenvisninger, 
men det er ikke altid lige til at se, hvorfor han bruger plads på det, for hoved-
formålet med bogen må være at videregive den indsigt i troen, han får gennem 
sit samvær med Maria - og videregive vil han, for det er en af de opgaver, Maria 
pålægger ham. Måske er det et forsøg på at gøre bogen mere troværdig, men 
umiddelbart er det nok for svær en udfordring med kombinationen af histo-
riske fakta og samtaler med engle, og det havde måske været bedre, om han 
fokuserede på at uddybe sine kristne budskaber, der nogle gange kan fremstå 
lidt selvmodsigende og uklare. 

Marias lære er naturligvis 
det centrale i bogen og 
udvikles efterhånden 
som Lyngsgaard modtag-
er den under rejsen. Han 
udsættes for prøver både 
på det personlige og det 
åndelige plan og opnår 
derved i højere og højere 
grad at blive ét med det 
guddommelige og indviet 
til at modtage en større 
forståelse af Gud, na-
turen og mennesket; Han 

lærer, at vor tid står overfor en ny og forbedret kristendom, hvor kirken og na-
turen skal forenes, og den kvindelige kraft Jomfru Maria og disciplen Johannes 
skal spille en større rolle, som formidlere af kristendommen og vejen til Gud. 
Rejsen er ikke kun en søgen efter det guddommelige, men i ligeså høj grad en 
søgen efter en ren sjæl, at fralægge sig vrangforestillinger og vranglære, man 
er blevet pålagt gennem opdragelse og kultur og finde harmoni mellem de kvin-
delige og det mandlige, det modtagende og det givende, kroppen og sjælen. 
Desværre kommer bogen derved hurtigt til at virke som en selvhjælpsbog til 
personlig udvikling med et gammelkendt budskab om at gå ud i naturen og 
finde Gud, og både de endeløse beskrivelser af udsigten og de gentagne møder 
med det guddommelige bliver hurtigt ensformigt. 

Hans Lyngsgaard prøver med sin bog ikke at overbevise eller omvende nogen, 
men beskriver simpelthen ligetil, hvad han har oplevet undervejs, og han giver 
dermed et fascinerende indblik i et religiøst menneskes tankeproces, som man 
sjældent har adgang til. Ikke desto mindre formår bogen ikke at fastholde in-
tensiteten, og selvom det selvfølgeligt er prisværdigt, at Lyngsgaard ikke lover 
mere end han holder, har han måske sat sig et lige lovligt lavt mål med denne 
bog.
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Den praktiske sans
Pierre Bourdieu
Hans Reitzel, 2007, 471 sider

af Morten Ingemann Jensen

Pierre Bourdieu er kendt for at have skrevet 
den samme bog mange gange. ”Den prak-
tiske sans” er en af disse bøger. Endnu engang 
bliver læseren præsenteret for begreber som 
habitus, de forskellige former for kapital osv. 
 Bogen er ikke nogen lille bog, og spro-
get sætter til tider stopklodser for forståelsen. 
Ønsker man at møde Bourdieu for første gang, 
foreslår jeg, at man først tage et kik i “Klassisk 
og moderne samfundsteori” (marmorbogen)
eller et andet godt opslagsværk. På den måde 
bliver de dunkle passager i bogen bedre op-
lyst. 

Bogen forsøger, at afdække forskellen mellem antropologen, som forsker af de 
sociale relationer, og den ”indfødte”, som eksperten i dens egne sociale rela-
tioner, et ekspertniveau som gives i kraft af den praktiske sans. Den praktiske 
sans er en sans, som alle mennesker har og lever efter, men den er forskellig 
fra gruppe til gruppe, den er ureflekteret og intuitiv. Eftersom antropologen 
sjældent deler den ”indfødtes” praktiske sans, forsøger han at opstille regler for, 
hvorfor og hvordan den indfødte interagerer med sin omverden. Antropologen 
kommer derfor hurtigt til at ”reducere agenterne til at være automater eller 
træge legemer, som af obskure mekanismer bevæges mod mål, de intet kender 
til” (s. 157). 
Den intuitive og ureflekterede handling gør det muligt at handle hurtigt og præ-
cist, hvilket er vigtigt i sådanne sociale relationer. Hvis konen spørger, om hen-
des numse ser stor ud i hendes bukser, og svaret lader vente på sig, fordi man 
tænker og vurderer størrelsen, vil hun måske tage det ilde op. Langt de fleste 
mænd i Danmark er ganske klar over, hvordan svaret bør lyde, svaret kommer 
prompte ”Nej skat, du ser godt ud”.
 Den praktiske sans sættes straks ud af kraft, hvis du ikke befinder dig i 
dit normale miljø, således kan jeg berette, at man i Kina ytrer sætningen ”Har 
du spist?”, hvor man i Danmark siger ”Hvordan går det?”. Det giver derfor ingen 
mening, hvis du mødte en kineser og spurgte ”How is it going?”, selvom mange 
danskere kan have en tendens til at oversætte danske ord og vendinger på 
denne intuitive måde. 
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Ejer du ingen bøger af Bourdieu, kan Den praktiske sans anbefales, særlig hvis 
du er interesseret i videnskabsteori, da antropologen og hans arbejde bliver 
brugt som eksempel igennem bogen. Bourdieus begrebsapparat bliver præsen-
teret og uddybes med den karakteristiske franske stil. Og bogen er, på trods af 
stilen, forståelig og læselig, hvis man har lysten. Størrelsen kan dog virke lidt 
skræmmende, når den står og kigger ned på en fra bogreolen!

Bogen udkom første gang i 1980 på fransk under titlen Le sens pratique, og 10 
år senere kom den på engelsk med titlen The Logic of Practice. 

Bøger til anmeldelse

Prøv kræfter med formidlingens kunst og anmeld en af de spændende bøger, 
TABU har modtaget. Der er frit slag på alle hylder. Skriv til TABUs anmelderredak-
tør Pernille Hedegaard Jensen (pernillehjensen@stud.ku.dk) og få en af de 
bøger, som ligger og venter på din vurdering. Hvis du gerne vil anmelde en 
bog, som ikke er på listen, er du også meget velkommen til at skrive – så kan 
vi bestille et anmeldereksemplar.

Bøger modtaget til anmeldelse:

Lars Christiansen & Lars Sandbeck: Gudløse hjerner - et 
opgør med de nye ateister, Informations Forlag, 2009, 
180 sider.

Lene Sjørup: Pinochets Gud og de fattiges teologiske 
modstand, Museum Tusculanums Forlag 2009, 319 sider.

Chaos nr. 49: Om Kaos, Museum Tusculanums Forlag 
2008.

Et blandet bæger: Studier tilegnet Finn O. Hvidberg-Hansen, Forlaget ANIS 
2005, 260 sider.

Ole Holten Pind: Buddhismen. Tekster fra Theravada Traditionen, Systime Aca-
demic 2005, 304 sider.

Allan Friis Clausen & Poul Storgaard Mikkelsen: Det multikulturelle samfund - og 
det danske, Systime 2005, 143 sider.

Margit Helle Thomsen (red.): Med kurs mod mangfoldighed: Begreber og prak-
sis i integrationsindsatsen, Hans Reitzels Forlag 2004, 302 sider.
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Vice-institutleder for ToRS, Marie Højlund Roesgaard, meddelte mandag d. 19 
oktober en fagrådsrepræsentant fra Religionsvidenskab, at instituttet i uge 41 
modtog “en rapport udfærdiget af Dansk Bygningsanalyse A/S i december 2008. 
Af denne fremgår det, at der er “massiv” vækst af skimmel på ydervæggen i 
kælderen i computerrummet.”

Driftchef fra Humanistisk Fakultet Stig Andersen udtaler at “mht Artillerivej har 
vi involveret Byg og Plan i Nørregade samt vores nye arkitektrådgivere, som 
er sat på sagen. Vi afventer deres undersøgelse og resultater.” De planlagte 
forbedringer af lokalet, som fagrådet har modtaget tilskud til, anbefales derfor 
stillet i bero af ledelsen.

Rygtet om skimmelsvamp i kælderen, der til TABU i sommeren 2009 blev 
afkræftet af bygningsansvarlig fra instituttet, har altså vist sig at være korrekt. 
Selvom rapporten fra Dansk Bygningsanalyse er blevet afsendt 18. december 
2008, altså for 10 måneder siden, har studerende indtil nu brugt lokalet og 

faciliteterne. Mængden af skim-
melsvamp er formodent-lig ikke 
blevet mindre siden problemet 
konstateredes. “Anders Anders-
en fra Alectia A/S foretog 3. no-
vember test af skimmelsvamp i 
resten af kælderen. Analysens 
resultat vil foreligge i løbet af 
november, hvorefter univer-
sitetet kan igangsætte renover-
ing af kælderen, som efter An-
dersens vurdering kan tage “alt 
mellem 1 og 4 måneder”.” 

Advarsel!

Skimmelsvamp i computerrummet 
på Artillerivej 86

Al brug af lokalet ophører 
pga. sundhedsfare
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Citat fra Dansk Bygningsanalyses rapport:

“Der er tale om principielt 2 sundhedsmæs-
sige problemstillinger, som er forbundet 
med skimmelsvampene: Allergi - når skim-
meloverfølsomme mennesker udsættes 
for skimmelsvampesporer, reagerer de - i 
mere eller mindre grad - med de symp-
tomer, vi kender fra høfeber (snue, øjnene 
løber i vand osv.), til akut astma. Hvis 
mennesker, der er disponerede for skim-
melsvampeallergi, udsættes for en stor koncentration af skimmelsporer i lægere 
tid, kan de udvikle allergiske symptomer. Afgasning og svampegift - aktivt vok-
sende skimmelsvampe afgasser flygtige stoffer - såkaldte mVOC’er - der kan 
give ubehagelige muglugte og således virke generende. Desuden kan nogle 
skimmelsvampe producere giftige stoffer - mycotoxiner - der optages i spor-
erne og de bygningsmaterialer, de vokser på. Ved indånding af større mængder 
sporer kan disse stoffer frigives i lungerne og medføre helbredsmæssige gener 
som hud- og slimhindeirritation, udtalt træthed, vejrtrækningsbesvær, almen 
utilpashed m.m. [...] Chaetomium globosum må som mange andre skimmel-
svampe formodes at kunne udløse allergiske reaktioner hos overfølsomme men-
nesker. Chaetomium kan producere mycotoxiner ved vækst på meget fugtige 
materialer.”

“Den optimale udbedring af den indtrængende 
grundfugt i computerrummet er at udføre en ud-
vendig fugtisolering i kombination med et om-
fangsdræn. Da ovenstående er en omkostning-
stung metode, kan følgende alternative forsøg 
tages i anvendelse. Dette kan dog først udføres 
efter en skimmelsanering af ydervæggene. 

- Inden opstart af arbejdet skal hele rummet ryd-
des for inventar og effekter. Herefter monteres 
der tætsluttende støvvægge i døråbningerne mod 
de øvrige lokaler og gange. Arbejdet skal udføres 

under undertryk med luftrenser påmonteret HEPA-filter. 

- På alle ydervæggende afhugges alle løstsiddende malings- og pudsoverflader. 
Herefter skal væggene støvsuges grundigt med støvsuger påmonteret mikro-
filter. Efterfølgende foretages der en grundig desinfektion med et desinfektion-
smiddel som Rodalon eller Hysan. Arbejdet med desinfektionsvæsken skal ud-
føres i henhold til leverandørens anvisninger.”



Kalender
November:

10. november. kl. 10.00-12.00: Distinguished Lectures.
Alexanderhallen, Bispetorv Annex, Bispetorv 1-3, 1167 Kbh K.
“Kultur - What Cultural Diversity? Media, everyday life and the cultural dimen-
sion of Europe”. Professor Ib Bondebjerg, HUM. 
11. november. kl 15:15-17: Festforelæsning, 21.0.54, Nye KUA: Æresdoktor 
Ingvild Sælid Gilhus, “Religionsvitenskapens rolle i akademi og samfunn”.
11. november. kl. 19.00-22.00: Religionshistorisk Forening, Artillerivej 86.
Qawwali aften. Musikalske smagsprøver og introduktion ved professor Catha-
rina Raudvere og ph.d.-studerende Iram Asif, begge Afdeling for Religionshis-
torie, ToRS, KU. 

13. november. kl. 14.00: Filmforevisning på Artil-
lerivej 86: The Message (1976). 
Filmen om Profeten Muhammad og islams opståen, 
med Anthony Quinn, Irene Papas m.fl.
17. november. kl. 15.15-17: Islam-seminar på ToRS, 
Snorresgade 17-19, U7.  Rasmus Elling: “Etniske mi-
noriteter og nationale identiteter i Iran” - oplæg.
20. november. kl. 14.00: Ruscafe, Artillerivej 86, 
kælder.
20. november. Religionshistorisk Forening. 
Præstentation af semesterets kandidater på Artillerivej 
86.

24. november. kl. 10.00-12.00: Distinguished Lectures.
Alexanderhallen, Bispetorv Annex, Bispetorv 1-3, 1167 Kbh K. 
“Sikkerhed: Venus as Global Leader in a post-Western World? Rethinking Euro-
pean security policies”. Professor Ole Wæver, SOC.

December:

1. december. kl. 15.15-17: Islam-seminar på ToRS, Snorresgade 17-19, U7. 
Johanne Ihle: “Antropologisk filmproduktion i Yemen” - oplæg og præsenta-
tion af film.
4. december. kl. 18.00: Julefrokost, Artillerivej 86, kælder.
9. december. kl. 20.00-22.00: Religionshistorisk Forening, Artillerivej 86.
Cand. theol. Ane Kristine Brandt og cand. theol., ph.d. Pia Rose Böwadt, Pro-
fessionshøjskolen UCC - Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS: 
“Kristendom og islam set gennem danske lærerstuderendes briller”. 
11. december. kl. 14.00: Filmforevisning på Artillerivej 86: Kundun (1997). 
Martin Scorseses film om den 14. Dalai Lama og Tibets historie.


