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Leder
Af Linda Langemark , Sara Møldrup Thejls og Astrid Trolle

Velkommen til et nyt semester. Velkommen til nye, såvel som garvede læsere. 
Velkommen til en splinterny udgave af TABU! 

I dette nummer kommer vi som vanligt vidt omkring. Fra faglige overvejelser 
over forholdet mellem teologi og religionsvidenskab til helgendyrkelse inden for 
den brasilianske kampkunst capoeira, religionssociologiske betragtninger over 
religiøse hovedbeklædninger i Haifa og folkekirkens indtog i cyberspace. Desu-
den forsøger TABU sig i en helt ny genre, når vi på side 32 kaster os ud i den 
undersøgende journalistik, og kulegraver Morgenavisen Jyllandspostens mo-
tiver for den noget mærkværdige opmærksomhed vores studie blev genstand 
for i avisen spalter i løbet af foråret og hen over sommeren. Samtidig benytter 
vi lejligheden til at overveje forholdet mellem religion og politik - og til endnu 
engang at slå et slag for den den frie og åbne debat.

I foråret 2008 fylder TABU 20 år. Vi vil gerne markere fødselsdagen med et 
TABU-seminar, hvor alle studerende ved Afdeling for Religionshistorie inviteres 
til at bidrage med et oplæg om stort og småt om vores studie og studie-
liv. Temaet er således præcis det samme som det overordnede tema for hver 
eneste udgave af TABU. Skulle du have lyst til at afprøve evnerne som oplægs- 
holder, så henvend dig til os i løbet af efteråret. 

Samtidig vil gerne endnu engang opfordre TABUs læsere til at bidrage til bladet 
med artikler, anmeldelser, rejseberetninger, kuriosa, små forunderligheder 
i form af citater, billeder, tegninger, ALT som kan have interesse og vække 
fornøjelse hos dine medstuderende. Skulle nogen have mod på at yde en mere 
forpligtende arbejdsindsats, er alle naturligvis også velkomne i redaktionen.  

En særlig opfordring skal lyde til alle speciale-studerende. Vi har i de to seneste 
numre lanceret vores speciale-føljeton, og derfor modtager vi meget gerne en 
lille - eller stor - artikel med en beskrivelse af netop DIT specialeemne, hvilke 
tanker du gør dig om emnet, og om specialeskrivning som sådan. 

TABU er kun så spændende, vedkommende og afvekslende, som I selv gør det 
til. TABU er jeres blad!

God fornøjelse!
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En samtale med dekan Steffen Kjeldgaard-Pedersen

om teologi og religionsvidenskab

Af Linda Langemark, Sara Møldrup Thejls og Laura Maria Schütze

Det er ikke så længe siden, at man som religionsstuderende jævnligt blev mødt 
med spørgsmålet: “Nå, skal du så være præst?” - og for 117. gang, venligt men 
bestemt, måtte forklare tante Oda eller onkel Willy om forskellen på teologi og 
religionsvidenskab. Ikke altid med lige stor succes; for i Danmark var religion lig 
med kristendom og folkekirke.

Dette billede er vist nok ved at skifte lidt, om ikke andet, så har Muhammed-
krisen i hvert tilfælde gjort de fleste danskere opmærksomme på, at der også 
findes en religion ved navn islam. Men at der stadig ikke er helt klare linier om, 
hvad forskellen egentlig er (eller bør være) på religionsvidenskab og teologi 
fremgår blandt andet af, at det er en debat, der jævnligt dukker op både i fag-
lige fora og i det øvrige medielandskab.     

Da Universitetsavisen i foråret 2006 bragte et interview med dekanen for teologi, 
Steffen Kjeldgaard-Pedersen, blev debatten kortvarigt reaktualiseret. Dekanen 
blev her citeret for nogle udtaleser om både teologi og religionsvidenskab, der 
i de følgende udgaver af avisen blev imødegået dels af flere ansatte her ved 
afdelingen, dels af TABUs redaktion. 
  
I TABUs redaktion måtte vi dog efterfølgende konstatere, at vi sad tilbage med 
flere spørgsmål end svar. Ikke mindst fordi vi i vores indlæg havde stillet dekanen 
en masse spørgsmål til hans udtalelser i interviewet, men disse spørgsmål var 
forblevet ubesvarede. Desuden meldte forundringen sig over, hvad i alverden 
det egentlig er, de foretager sig på teologi? Hvad er det  videnskabelige grund-
lag og hvilke metoder arbejdes der efter? 

I erkendelse af vor pinlige uvidenhed om teologiens mysterier, besluttede vi at 
rette henvendelse til dekanen selv for at spørge, om vi måtte stille ham nogle af 
vore nysgerrige spørgsmål i en samtale, der også kunne komme TABUs læsere 
til gode. Til vores store glæde var dekanens svar positivt, og en mørk januar 
eftermiddag blev vi budt på kaffe på dekanens kontor i Købmagergade. 

Det blev en meget lang og overordentlig udbytterig samtale. Faktisk så udbyt-
terig, at vi har valgt at bringe den i sin fulde længde, dog delt over to udgaver 
af TABU. 
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Som religionsstuderende vil man ofte have en instinktiv fornemmelse af, at 
religionsvidenskab er noget ganske andet end teologi. Men selv med et solidt 
kendskab til metoder, idealer og traditioner indenfor vort eget fag, kan det være 
svært at sætte ord på, hvori forskellen til teologi består uden et vist minimums-
kendskab til teologiens metoder, idealer og traditioner.

Vores samtale med Steffen Kjeldgaard-Pedersen har derfor ikke alene øget 
vores kendskab til, hvordan teologerne forstår deres fag, men samtidig bestyr-
ket vores instinktive forestilling om, at de arbejder helt anderledes end os. Selv 
om religionsvidenskab og teologi i visse tilfælde kan siges at dele genstands-
område, så er der ganske enkelt tale om to vidt forskellige blik på materialet og 
derfor også om to fag med forskellige videnskabelige idealer, forskellige tradi-
tioner og forskellige udgangspunkter.   

Det er samtidig vores opfattelse, at debatten om forholdet mellem de to fag 
ofte opstår som en konsekvens af, at fagenes forskellighed ikke respekteres. Vi 
behøver ikke at være enige med teologerne om de videnskabelige idealer, og de 
behøver ikke at være enige med os. Men med en gensidig dialog i respekt for 
hinandens forskelligheder kan vise sig at være frugtbar. Det håber vi vil fremgå 
nedenfor.

Om teologi og religionsvidenskab 

Steffen Kjeldgaard-Pedersen, hvis vi skal udforske forskellene mellem religions-
videnskab og teologi, kan vi jo passende indlede med at spørge dig, hvad det 
er, der karakteriserer teologi?

Teologi på universitetet er også religionsvidenskab, men en sådan, som beskæft-
iger sig med én religion, nemlig kristendommen.

På hvilken måde? 

På det man kan kalde de fællesakademiske vilkår, som gælder på universitetet. 

Ja, ja - vi ved det godt. Den opvakte TABU-læser vil her 
græmme sig over mageløst klichefyldt valg af illustration. Det 
gør vi også. Undskyld. Fristelsen var for stor.. 
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Der er ikke i metodisk henseende nogen forskel på det, man foretager sig i te-
ologien, og de andre religionsvidenskaber.

Den metode, hvad går den så ud på?

Der er en metodepluralisme, ligesom der er i de andre religionsvidenskaber, går 
jeg ud fra. Det er jo en del af den akademiske frihed.

Det kunne jo godt være, at der var tradition for bestemte metoder?

Ja, men der findes altså ingen særlige teologiske metoder.

Når du siger kristendom, mener du så én bestemt form for kristendom eller 
kristendommen i al dens mangfoldighed?

Ja, jeg mener kristendommen i alle dens former fra dens oprindelse og til nu. 

Også geografisk?

Ja, ideelt set er der er ikke nogen begrænsning dér. Men bl.a. af hensyn til 
dem, vi uddanner, og det, vi uddanner til, fylder noget mere end andet. Det 
er jo sådan, at den teologiske uddannelse, som vores studenter gennemløber, 
af folkekirken bliver betragtet som den bedste forudsætning for at varetage 
embedet som præst i folkekirken - og også som den bedste forudsætning for 
de teologiske studier, som finder sted i folkekirkeligt regi, ikke mindst i præ-
stegårdene, men altså på lidt andre præmisser end her på fakultetet.

Vil det sige, at der noget man lægger særlig vægt på metodemæssigt?

Det ved jeg ikke, hvad jeg skal svare på. Men hvis du tænker på forholdet mel-
lem religionsvidenskab og teologi, vil der nok vise sig nogle forskelle i og med, 
at vi har de såkaldte systematiske discipliner eller den systematiske teologi, som 
jo også stiller gyldighedsspørgsmålet. Men igen, på akademiske præmisser. Det 
er nok især den systematiske teologi, man visse steder tager anstød af, men der 
findes jo også normative elementer i andre videnskaber, jura f.eks.

Kan du fortælle lidt om, hvad systematisk teologi er? 

De systematiske, teologiske discipliner er Dogmatik, Etik og Religionsfilosofi, 
og taget under ét beskæftiger de sig med den indre sammenhæng mellem og 
konsekvenserne af de grundlæggende påstande, som findes i kristendommen 
som religion og lære.
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Hvad er det da i systematisk teologi som kunne vække anstød – du taler om 
gyldighedsspørgsmålet?

Jamen, det er vel grundlæggende selve dette, at gyldighedsspørgsmålet holdes 
åbent i dette arbejde. Nogle finder dette uforeneligt med, hvad de forstår ved 
videnskab, og vil vel snarere kalde det ideologi.

Kan du ikke komme med et konkret eksempel på, hvordan man søger en gyl-
dighed eller hvordan man afprøver? 

Man kunne f.eks. tage skabelsestanken. Hvilken mening giver det at tale om 
verden og mennesket som Guds skabning? I hvilken forstand er tanken om 
skabelse forenelig med, hvad vi i øvrigt ved og hævder i videnskaben? Hvilket 
niveau taler vi på, når vi hævder verden og mennesket som skabt, og hvad må 
vi så også yderligere hævde? Med andre ord: Hvad betyder det? 

Så man forsøger at finde ud af om det er rigtigt, det der står i Biblen?

Rigtigt og rigtigt … det er måske lidt for firkantet udtrykt. 

Sådan som jeg hører det, er der nærmest tale om en slags religionsfilosofi?

Jamen, det er heller ikke helt forkert. Blandt de nævnte systematisk-teologiske 
discipliner er det religionsfilosofien, som overvejer gyldigheden af den kristne 
tilværelsestolkning i en sammenligning med andre tilværelsestolkninger.

Man sammenligner også?

Ja, det gør man. Religionsfilosofien er jo en søsterdisciplin til visse dele af fi-
losofien, og derfor vil der finde en sammenligning sted med andre tilværels-
estolkninger inden for især den vestlige, filosofiske tradition.
Så det er ikke andre religioner, der sammenlignes med?

Jo, det kan det også være, og er det måske i stigende grad blevet.
   

Teologi versus religionsvidenskab

Hvad er så forskellen på teologi og religionsvidenskab? 

Altså, de modsætninger, der findes mellem teologi og religionsvidenskab, også 
de steder, hvor fagene findes inden for samme fakultet, synes svært udryd-
delige, men burde egentlig ikke være der. 
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Jeg kan henvise til et symposium afholdt for år tilbage på Århus Universitet, 
hvor professor Jakob Balling gjorde opmærksom på, at modsætningsforholdet 
er historisk begrundet, og at det har at gøre med, at det, som vi i dag kender 
som den humanistiske religionsvidenskab, har skullet arbejde sig fri af en te-
ologisk omklamring. Det kan man sådan set godt se som en arveskyld på te-
ologiens side, fordi man her rent faktisk forsøgte at holde visse ting nede. Man 
kan jo f.eks. henvise til, at der var bekendelsesforpligtelse for alle ansatte på 
universitetet helt op i sidste halvdel af det 19. århundrede – og lidt længere for 
teologiens vedkommende. Det er jo klart, at det har været opfattet som dybt 
generende og tyranniserende. 

Jakob Balling pegede derudover på tre ting vedrørende forholdet mellem teologi 
og religionsvidenskab: For det første kan det vække anstød i religionshistoriske 
kredse, at Det Teologiske Fakultet uddanner til folkekirken, altså til et bestemt 
religionssamfund, som I formodentlig vil sige det. Det kan jo fortolkes sådan, at 
teologien er en kirkelig bastion; den sidste kirkelige skanse på universitetet. 

For det andet kan det irritere, at teologien ikke på forhånd mener at skulle 
afvise, at der er en mening i teksterne, som ikke er konstrueret. Teologien vil 
altså ikke forpligte sig på den antagelse, at religion restløst er en social kon-
struktion, men ser det som en reduktion, der ikke er nødvendig. Teologi lader 
den mulighed stå åben, at der kan være en mening eller betydning i teksterne, 
som ikke er socialt konstrueret. Kirken går så et skridt videre og siger, at der er 
mening. 

Man kan da også sagtens indtage en sådan agnostisk holdning på religions-
videnskab. Det er vel blot en anerkendelse af, at et empirisk grundlag på dette 
område ikke er tilgængeligt for os. Men spørgsmålet er så, om man rent faktisk 
forsøger at sige noget om det, som vi ikke har adgang til. Om man forsøger at 
afprøve denne ikke-empiriske sandhed.

Det er rigtigt. Men vi er enige om, at det også er et dogmatisk standpunkt at 
afvise en sådan prøvelse.

Naturligvis. 

Ja, det ved jeg ikke, om det er så naturligt, det synes jeg ikke altid fremgår så 
tydeligt. Men det glæder mig, at vi er enige her. Men den forudsætning, det var 
så Ballings andet punkt.

Det tredje, Jakob Balling fremhævede, var det synspunkt, at de, der beskæftiger 
sig med videnskabeligt med religion, ikke selv må være religiøst praktiserende. 
Det synes også at være udgangspunktet for den konference om religionskritik, 
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som afholdes i slutningen af denne måned. 

Helt konkret undrer jeg mig over det standpunkt, der vil gøre religion til alle 
ulykkers moder og al undertrykkelses ophav. Men på den anden side, så læser 
jeg den slags med et lille smil på læben, for her er altså en forgabelse i det 
gudløse menneske, som jeg vil kalde … ungdommelig.    

Om religionskritik

Du har tidligere talt om en teologisk religionskritik. Kan du fortælle lidt mere 
om, hvad den går ud på?

Den teologiske religionskritik går langt tilbage. Men den bliver helt tydelig i det, 
man kalder den dialektiske teologi i det 20. århundrede. Den dialektiske teologi 
er kendetegnet ved, at den ser det religiøse som en del af menneskets oprør 
mod Gud. Religion bliver betragtet som en del af menneskets forsøg på at frelse 
sig selv og som et udslag af, at mennesket ikke vil nøjes med at være et men-
neske, der er sat på jorden, men hele tiden søger sin egen retfærdiggørelse. 
Påstanden i den dialektiske teologi er herimod, at der ikke er anden frelse og 
retfærdiggørelse end den, der kommer til mennesket udefra, i ordet om syn-
dernes forladelse i Jesus Kristus.

Den dialektiske teologi ser altså religionen som en menneskelig fejltagelse?

Ja, den ser sådan set religionen som en del af menneskets syndige væsen. 

Religion er så forstået som udviklingen af regler og mytologier og den slags?

Ja, men nu er vi måske lidt for hastigt på vej over i dogmatikken. Jeg kunne her 
have lyst til at henvise til bogen Jeg-automaten, der er skrevet af en tidligere 
kirkehistorisk kollega, forfatteren Jørgen I. Jensen, og som faktisk er et te-
ologisk opgør med hele den moderne evaluerings- og coachingkultur. Bogen 
gør rede for, at der i denne kultur er tale om en lineær menneskeopfattelse, 
hvor man hele tiden er på vej mod det næste mål. Dette mål opnås gennem 
forskellige former for coaching og vejledning, og i et sådan et udviklingsforløb 
kan der også indgå religiøse øvelser af den ene eller anden slags. Vi lever jo i 
en tid, hvor folk selv sammenstykker deres religion og låner lidt her og lidt der 
- og dette kan indgå i virkeliggørelsen af de personlige mål, hvor målene altså 
hele tiden ligger ude i fremtiden. Det moderne liv bliver det tilrettelagte liv, og 
følgevirkningerne er bl.a. stress og overanstrengelse. 

Heroverfor plæderer Jørgen I. Jensen i stedet for det, han kalder ”den tredje 
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historie”, og det er i virkeligheden Helligåndens historie. Han gør det godt nok 
meget forsigtigt og uden tungt dogmatisk apparat, for han vil jo også gerne 
have kristendommens foragtere i tale, men pointen er, at det væsentlige og 
vægtige ligger uden for mennesket selv; arbejdet f.eks. er noget i sig selv og 
har sin egen værdi og tyngde. Målet bør ikke hele tiden ligge ude i fremtiden 
som et led i selvudviklingen. Det afgørende i tilværelsen er nemlig det, der 
kommer til én, og historien kommer så at sige forfra, i stedet for at man hele 
tiden selv skal skabe den. Dette er, som jeg ser det, i virkeligheden en udgave 
af kristen, dialektisk-teologisk religionskritik. Kritikken udfolder sig mere som 
en kulturkritik end en egentlig religionskritik, men den teologiske dimension er 
med, fordi det politiske og kulturelle selv er blevet religiøst. For så vidt giver 
Jørgen I. Jensen statsministeren ret i – som jeg også selv gjorde det i Univer-
sitetsavisen – at religionen fylder for meget i det offentlige rum.

Det er altså en kritik, der både retter sig mod den måde, religionen bliver 
udøvet på, og mod det menneskesyn, der ligger bag. Og, som I kan høre, er det 
en kritik, der forudsætter treenighedslæren i den vestlige teologiske tradition.

Den dialektiske teologi vil tage den mulighed væk, at nogen kan påberåbe sig 
kristendommen forud for andre, og den forfægter det standpunkt, at når det 
kommer til dette menneskeliv, så er der tale om noget, vi må finde ud af på 
jordiske, rationelle vilkår. Det er også denne indstilling til tingene, der er forud-
sætningen for, at man kan mene, at når det kommer til, hvordan vi skal indrette 
samfundet og lovgive og så videre, så må der argumenteres på rationel vis. In-
gen kan her henvise til et religiøst grundlag eller en religiøs opfattelse, der skulle 
have en særlig forrang. Her må det komme an på demokratiet, dvs. en samtale 
om tingene. Det er det, der ligger i den dialektiske religionskritik – som også, 
det skal vi ikke glemme, er blevet voldsomt kritiseret og afvist af andre teologer. 
Her kunne jeg holde et foredrag om kristendommen som sækulariseringsmotor 
og om frihedspotentialet i kristendommen, men det skal jeg afstå fra.

Om stat og kirke – og andre trossamfund

Hvordan forstår du så forholdet mellem staten og folkekirken, altså Grl. § 4? 
Man hører ofte, at der med henvisning til § 4 argumenteres for, at ”Danmark 
er et kristent land”, og at danske love derfor skal indrette sig efter en særlig 
luthersk-evangelisk verdensfortolkning?  

Det sidste ved jeg nu ikke. Der findes jo interessante fortolkninger af Grund-
loven. Men i det omfang, man kan sige, at § 4 er udtryk for en særlig luthersk 
kristendomsforståelse, må man forstå det sådan, at Grundloven gør det klart, at 
den verdslige øvrighed virkelig kun har med det verdslige at gøre. Det vil altså 
sige, at den ikke kan hæve sig op over andre og gøre sig til Gud for andre 
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Side 9 ikon

Prinsessen, der taler med engle

Den norske prinsesse Märtha Louise taler åbenbart ikke kun
med engle. Er det ikke en lille alf vi skuer ude i højre side?

HVAD TROR EN RIGTIG PRINSESSE PÅ?

Tjah.. I hvert tilfælde ikke engle, hvis man ellers kan fæste lid til en meningsmåling 
foretaget af avisen Verdens Gang. Denne meningsmåling viser at 49 % af de 
norske mænd og 20 % af de norske kvinder mener, at Märtha Louises engle-tro bør 
medføre, at hun ikke længere kan kalde sig prinsesse. Historien melder dog ikke 
noget om, hvilke trosretninger den norske befolkning ville finde mere passende.

kilde: Kr. Dagblad 17.08. 2007



10

i det verdslige og i det politiske. Det ville også være den religionskritiske for-
tolkning af det.

Men ellers må man nok sige, at det er den historiske arv, vi nu engang har, og 
dét, den slår fast, er, at den evangelisk-lutherske kirke i hvert tilfælde var folke-
flertallets kirke, da grundloven blev vedtaget.

Det Danske Riges Grundlov, § 4:
“Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke 

og understøttes som sådan af staten”

Men du mener altså ikke, at man kan bruge § 4 til at fastslå at Danmark er et 
kristent land?

Det er klart, at hvis vi kom i en situation, hvor der var et flertal af muslimer 
i Danmark, så ville det være en underlig paragraf. Men allerede nu er der jo 
protester mod den. Danske katolikker føler sig diskrimineret, og noget lignende 
gælder for medlemmer af andre trossamfund.

Men mener du, at § 4 er forpligtende for det danske samfund, sådan som f.eks. 
Lisbet Christoffersen argumenterer for?

Så længe denne paragraf er gældende, må man også antage, at staten er forp-
ligtet til at tage et udstrakt hensyn til den evangelisk-lutherske kirke i Danmark. 
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ademisk niveau og samtidig sikre en vis sund udveksling religionerne imellem?

Ja. Og der var også de to journalister fra Politiken, Jarlner og Jerichow, der 
opstillede nogle krav til en sådan uddannelse, der mere gik ud på at sikre en vis 
uddannelse i samfundsmæssige forhold. 

Grundlæggende har denne sag to sider. På den ene side drejer det sig om, hvad 
der karakteriserer teologien som universitetsvidenskab, og der er det vel klart, 
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at den må bestemmes sådan, at det er klart for det omgivende videnskabelige 
samfund, at det er legitimt og ordentligt, hvad der foregår. Noget andet er så 
på den anden side, om de religiøse samfund vil betragte det som legitimt og 
ordentligt, det, der foregår på universitetet, i den forstand, at trossamfundene 
også mener, at de kan bruge de kandidater, der uddannes på universiteterne, 
som præster. Her ville en ”udvidelse” af den folkekirkelige ordning nok være en 
stor hjælp.
 
I forbindelse med studiet af islam, så mener jeg da afgjort, at der her ligger en 
væsentlig opgave for universitetet – og i det perspektiv, som vi her taler om, 
bliver det afgørende spørgsmål så, om det vil være en beskæftigelse med islam, 
som også muslimer vil kunne nikke genkendende til. Som altså giver mening set 
fra de muslimske menigheders synspunkt. Her rører vi ved noget som er både 
meget vanskeligt, men også meget interessant.

Spørgsmålet er vel, om man studerer religionerne indefra eller udefra? 

Ja, måske. Hvis man gennemfører et ”udefra”-perspektiv fuldstændig dogma-
tisk, så kan det med genkendelsen måske blive vanskeligt. Hvilket igen vil give 
problemer med legitimiteten over for trossamfundene. 
Men vi ved jo, at der findes en teologisk beskæftigelse med islam rundt om i 
verden, som er på et noget højere niveau end den, vi som regel møder i Dan-
mark. Og der findes jo også en islamisk teologisk religionskritik, som vi ikke 
møder så ofte her. Man kunne godt argumentere for, at muslimerne med rime-
lighed kan gøre krav på, at det også inden for Danmarks grænser blev muligt at 
beskæftige sig teologisk med islam på videnskabeligt niveau. 

Om at ”vægte” religioner

Så du opfatter altså ikke kristendommen som ”større” eller af større vigtighed 
end islam (jf. interviewet i universitetsavisen)? 

Det, jeg talte om i interviewet, var det rent historiske og det kvantitative. Og når 
jeg sagde, at andre religioner ikke uden videre kunne tillægges samme vægt 
som kristendommen, så var det begrundet i det historiske forhold, at vi lever i 
et land, hvis kultur helt igennem er bestemt af kristendommen, og at der dog 
stadigvæk er flest kristne i dette land. Det var altså også, kunne man sige, en 
geografisk betinget udtalelse.

Men i øvrigt er jeg ikke sikker på, at jeg vil skrive under på det synspunkt, som 
jeg har set fremsat, at alle religioner pr. definition er lige gode. Det synes jeg 
ikke svarer til virkelighedens verden. 
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Vi skal jo ikke så langt tilbage i tiden, før en forfatter som Henrik Scharling 
kunne skrive et stort værk om menneskeheden og kristendommen, sådan en 
slags historiens filosofi (med Hegel i baggrunden), hvor grundtanken var, at 
kristendommen er den højeste religionsform. 

Den slags er det lidt vanskeligt at hævde i dag, men derfor behøver man jo ikke 
at gå i den anden grøft. Der er altså forskel på Thomas Aquineren og så en eller 
anden pamflet fra et selskab for asa-tro eller noget andet tøjeri. 

Hvordan vægter man det?

Det er noget med, hvilket niveau det hele foregår på … filosofisk, litterært osv. 
Jeg synes, at man er meget langt fra virkeligheden, når man hævder at det 
hele er lige godt, og også fra almindelig sund fornuft. Jeg han ikke forlige mig 
med et sådant synspunkt – og det er jo også bare en form for dogmatik på den 
kedelige måde. 

Det lyder som om, at du lægger særlig vægt på skriftlige vidnesbyrd?

Det ved jeg ikke. Man bliver naturligvis hurtigt modsagt, når man stiller tingene 
sådan op, og hvilket uvejr ville ikke bryde løs, hvis man talte om ”de gode, 
gamle kvalitetsreligioner”? Men det ville måske ikke være så tosset endda.. 

Om ”sandheden”    

Hænger det her sammen med det, du blev 
citeret for i interviewet, at ”teologi er for-
pligtet på ”sandheden”.  Hvad er det for en 
sandhed?

Jeg har egentlig ikke mere at sige, end hvad 
jeg allerede har sagt om den sag, nemlig, at 
i teologien holdes spørgsmålet åbent. Det be-
tyder også, at jeg sådan rent videnskabsteo-
retisk ikke mener, at man kan suspendere 
sandhedsspørgsmålet.

Men vi arbejder jo ud fra den præmis, at vi ikke videnskabeligt har adgang til 
nogen ”sandhed”. Vi studerer det, vi rent empirisk kan konstatere.

Men I må vel alligevel have et sandhedsideal for det videnskabelige arbejde?

“Sandheden” som kunster/design-
gruppen UFEX ser den
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Vi har ikke adgang til nogen sandhed. Vi kan empirisk konstatere, at en tekst er 
blevet skrevet, og vi ved måske endda, hvornår den er blevet skrevet, og hvem 
der har skrevet den. Men vi har ingen som helst mulighed for at afprøve dens 
”sandhedsværdi”.

Men man kan jo godt forestille sig, at du, Sara,  i dit arbejde med de jødiske 
mystiske tekster bliver opmærksom på, at der spørges på en bestemt måde 
efter – og der gives måske også et bestemt svar på - hvad der er sandheden 
om menneskets stilling i verden. Her kan man jo ikke udelukke, at dette så at 
sige mødes med din egen spørgen efter sandheden om menneskets stilling i 
verden.

(Sara:) Jeg mener ikke, at min egen søgen efter en metafysisk-religiøs-eller-
hvad-det-nu-måtte-være sandhed overhovedet skal blandes ind i mit aka-
demiske arbejde. Det er for mig to helt adskilte ting. 

Men du skal vel forstå, hvad der er på færde i den pågældende tekst. – Og det 
forstår du vel kun i kraft af, at du også selv spørger efter sandheden?

(Sara:) Næh. Ikke efter sandheden. Jeg spørger efter et system. Det er lidt 
ligesom at få kortlagt en stor roman.

Vi er måske ikke så uenige. Jeg forstår det godt. Men i det øjeblik du læser 
sådanne tekster som svar på spørgsmålet om sandheden, så anerkender eller 
forstår du det også i kraft af, at du selv ved, hvad det er at spørge efter sand-
heden.

Så du mener ikke, at vi kan undgå at inddrage os selv i vores arbejde?

Nej, det mener jeg ikke. Ikke når man har med sådanne tekster at gøre. Ellers 
ville man heller ikke kunne få noget ud af det, som der er nogen, der gider 
læse.

Om ”Indefra” eller ”Udefra”

Vi er vel igen inde på spørgsmålet om, hvorvidt man studerer indefra eller ude-
fra?

Ja, altså det med indefra og udefra, det er lidt vanskeligt eller måske snarere 
problematisk. Hvis ”indefra” bliver noget meget dogmatisk, altså noget, der skal 
finde sted inden for rammerne af en bestemt lære, så bliver det for snævert. 
Men hvis ”indefra” betyder, at man anerkender berettigelsen af de spørgsmål, 
som teksterne eller billederne rummer et svar på, så er det noget andet og, 
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synes jeg, uomgængeligt. Må jeg spørge lidt venligt-polemisk tilbage: Findes 
der en strikt ”udefra”-religionshistorisk fremstilling af kristendommen, hvor man 
virkelig får noget at vide, så det rykker lidt? Altså én, man gider læse? 

Nu er der vist ingen af os, der har beskæftiget sig specielt med kristendom-
men…

(Linda:)Men når jeg tænker ”indefra”, så tænker jeg, at man som udgangs-
punkt bruger sig selv og når jeg tænker ”udefra”, så tænker jeg, at man som 
udgangspunkt stiller sig udenfor. Naturligvis er der ingen af delene, der kan 
være absolut, men som udgangspunkt. Jeg tænker på, om man ikke kan lave 
en distinktion mellem religionsvidenskab og teologi, der går på, at i teologien 
arbejder man som udgangspunkt indefra, og i religionsvidenskaben arbejder 
man som udgangspunkt udefra?

Det er der, tror jeg, teologer, der gerne vil skrive under på. Selv er jeg bange 
for, at det bliver for bastant. Det kommer hurtigt til at lyde lidt primitivt at stu-
dere ”indefra”. Det skal i hvert tilfælde ikke betyde, at man bare automatisk og 
hovedløst tilslutter sig mere eller mindre fuldstændigt. Og det ville være fjollet 
at påstå, at der kan studeres teologi uden et ”udefra”-perspektiv. Men det er 
klart, at man skal være i besiddelse af et eller andet sensorium for, hvad der 
rører sig i religionen, for at man rigtigt kan få fat i det og simpelthen få det 
ordentligt fremstillet. 

Hvis man på den anden side har et meget dogmatisk ”udefra”-perspektiv, hvor 
man siger, at alle religioner i princippet er lige gode, fordi det er de samme 
grundstørrelser, der konstituerer religion, så risikerer man, at resultatet bliver 
abstrakt, sterilt og kedeligt.

(Sara:) Det synes jeg nu ikke…

Jamen, skal man ikke lidt ind under huden?

(Sara:) Jamen, det kan man da også godt komme, selv om man synes, at det 
hele er lige interessant. Jeg synes f.eks., at det er nøjagtigt lige så interessant 
og lige så mærkeligt, at nogen tror, at Jesus var Guds søn, som det er, at nogen 
tror, at det er rumvæsner, der har skabt mennesket i et genetisk laboratorium. 
For mig har disse forestillinger lige stor gyldighed, og jeg er lige nysgerrig over 
for det hele.

Javel, jeg mener bare, at når man kommer til de store religioner, som har 
udfoldet sig litterært og ikonografisk og i arkitektur og så videre, så er det 
vanskeligt bare at påstå, at det alt sammen er det samme. Og jeg vil ikke være 

med til at cementere en sondring, endsige en modsætning, mellem ”indefra” 
og ”udefra”.

Det var nu også bare ment som et udgangspunkt.

Komparativ udfordring til religionsvidenskaben!

For at vende tilbage til det med ”sandheden”, så vidste jeg jo godt, da jeg læste 
interviewet i Universitetsavisen, at jeg ville få det tilbage i nakken fra religions-
videnskabeligt hold. Også fordi det kom til at stå lidt firkantet, måske. Men det 
firkantede, tror jeg, vil forsvinde, når det kommer til det konkrete fortolkning-
sarbejde. Jeg mener, at der slet ikke behøver at være et modsætningsforhold, 
der betyder, at vi ikke kan lære noget af hinanden. I stedet for at lade det være 
en modsætning, skulle man meget hellere gøre det til en rigdom. Men det 
forudsætter jo, at man opgiver de dogmatiske afvisninger og de dogmatiske 
bastioner.

Man kunne lade det komme an på en prøve og f.eks. vælge en tekst og udsætte 
den for henholdsvis en teologisk og en religionshistorisk læsning. Jeg taler ikke 
her om religionshistorie og teologi som fag, for det vil jo altid være konkrete 
personer, der foretager disse læsninger, men det kunne alligevel være interes-
sant.  

Det er jo ikke så interessant bare at slå hinanden oven i hovedet med den for-
skellige dogmatik. Det spændende er, hvad der kunne komme ud af det med 
hensyn til det, der skal studeres. Det er som regel nemmere at samarbejde om 
konkrete projekter, - og der foregår jo også allerede vældig meget samarbejde 
mellem den humanistiske religionsvidenskab og teologien. Det er, når der skal 
formuleres en overordnet videnskabsteoretisk position, at fronterne bliver truk-
ket skarpt op.

Det er da en vældig god ide. Må vi afprøve den i TABU-regi?

Det kunne være spændende. 
 

-------------------- o O o -------------------

Når vi i næste nummer afTABU bringer 2. del af vor samtale med dekanen håber 
vi samtidig at kunne bringe resultatet af denne interessante udfordring. Pode-
mann har indvilget i at stille op for religionsvidenskaben - Steffen Kjeldgaard 
-Pedersen kan desværre ikke selv detage, men vil overdrage opgaven til en 
kollega.
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Speciale-føljeton: 
Kampdansens Tvetydige Helgen

Af Rune Hjarnø Rasmussen

Jeg begyndte at dyrke capoeira i 2001, træ-
nede først et par år hos Jakob i Quilombo 
do Norte og siden hos kontramester Rui i 
Senzala på Amager. Jeg er nu igang med 
at skrive mit speciale om capoeira. Denne 
artikel er en kort skitsering af et enkelt 
religionshistorisk perspektiv, der har ud-
krystaliseret sig igennem mit arbejde.

Tidligt meldte spørgsmålet sig, hvad de 
brasilianske slavers gamle kampdans 
egentlig er for et kulturfænomen. Er det 
kamptræning? En krigsdans? Et spil eller 
en sport? En kulturel norm for at gennem-
føre kampe á la fortidens dueller? Usårlig-
hedsmagi ? Er det en identitetspolitisk 
manifestation? eventuelt en religion - eller 
måske bare en måde at hygge sig? Et en-
tydigt dækkende mærkat har endnu ikke 
vist sig, og det er vel også dybest set et 
kosmetisk spørgsmål. At der er basis for 
en religionshistorisk undersøgelse er dog 
klart. Udøverne relaterer altid capoeira til 
de forskellige mytologier de har berøring 
med, lige fra politisk rastafarianisme over 
den nordeuropæiske new age- folkereligion 
og diverse terapisystemer til brasiliansk 
patriotisme og meget mere. Min øvelse har 
gået ud på at grave, for at se om det er 
muligt at finde religionshistoriske træk 
karakteristiske for capoeira. 

Undersøgelsen tog udgangspunkt i den 
afrobrasilianske religion, candomblé, der kommer fra præcis den samme 
geografiske og socioetniske felt som capoeira. I 2001 lavede jeg et feltarbejde 
indenfor candomblé. Umiddelbart var det mest iøjnefaldende, hvor lidt de to 

Capoeira: Free your body and the 
rest will follow
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kulturfænomener syntes forbundne. Jeg blev 
dog opmærksom på et centralt fællespunkt 
mellem dem, nemlig at forbindelsen til noget 
transempirisk formidles af rytmik. Men meget 
længere syntes forbindelsen ikke at række i 
første omgang. I capoeira akkompagneres 
kampdansen af musik og sang. Et enstrenget 
rytme-instrument sætter beat’et, og denne 
rytme  er opkaldt efter den katolske helgen 
São Bento (skt. Benedikt). Candomblé’s para-
lelle guddom viste sig dog at være Ossaim. 
Denne guds område er magiske blade og det
gav ikke megen mening. Capoeira har ikke rig-
tig noget med lægeurter at skaffe. Meget peg-
ede i retninge af brasiliansk folkekatolisisme 
som primær religiøs refferenceramme for capoeira-ritualet. Det viste sig også, 
at navnet São Bento ikke bare henviser til een men faktisk til to Skt Benedikt’er. 
Der er nemlig også slavernes skytshelgen, São Bento Negro, den  Sorte Skt 
Benedikt. Her begyndte tingene at give lidt mening. Moderkirkens skytshelgen 
for slaver - sådant et motiv lugter jo stærkt af ”opium for folket”. Og når sådan 
et lydighedsideal gøres til ikon for en artikuleret oprørsk kulturfænomen, kan 
man tale om en stærk modkonceptualisering, en slags diskursiv ”juju”. Netop 
fordi han er en sort slavehelgen, er São 
Bento perfekt som et oprørsikon, der 
alene gennem sin tilknytning til ritualet 
manifesterer, at han har hørt sit folks råb 
fra senzala’erne og gør oprør mod sin egen 
verdensorden - ”Let my people go!”. Dette 
var jo fint. Men hurtigt meldte det næste 
spørgsmål sig; for hvorfor er der så flere 
af de São Bento-orienterede capoeirasange, 
der tydeligvis handler om den mere ”kon-
ventionelle” Skt. Benedikt? Capoeira synes 
at have særlig interesse for Skt. Benedikts 
rolle som beskytter imod forgiftning og trold-
dom. I ikonografien finder man en revnet kop 
og en slange blandt hans attributer. Dette 
henviser til historien om hvordan Benedikts 
bøn over et forgiftet bæger aktiverede Guds 
kraft, så bægeret revnede, og djævlens an-
slag besejredes nok engang. Nærlæsning af 
de relaterede capoeiratekster gør ikke 
akkurat sagen mindre gådefuld:  

Senzala (slavehytte), en vigtig 
gruppe indenfor moderne 

capoeira

São Bento, 
Capoeiras tvetydige helgen
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 Jeg gik i skoven og blev bidt af en slange
 Min gift var den stærkeste så det var 
 slangen der døde
 Slangen bider mig
 Kor: Herren Skt.  benedikt
 Slangen er hurtig
 Kor: Herren Skt.  benedikt
 Se slangen springer
 Kor: Herren Skt.  benedikt
 Se slangen skubber 
 etc. etc.   (traditionel capoeirasang)

Mange capoeiratekster er ordknappe, og rejser 
flere spørgsmål end de besvarer. I denne sang 
anråbes Skt. Benedikt åbenbart om gift !?  
Hvem holder man egentlig med i kampen 
mellem Benedikt og slangen ?- Er denne 
”giftige” Skt. Benedikt måske i virkeligheden 
selv en slange ? ”slangen” synes at henvise 
til en af combatanterne i capoeira-ringen. 
Er det så den anden der påkalder Skt. Bene-
dikt – evt. impersonerer ham ? og i så fald, 
hvordan ser man så hvem der er helten - om 
nogen overhovedet? Måske maner sangen en 
art giftighed/usårlighed, der er konstant åben 
for negation, hvis det lykkes den ene capoeira
-udøver at udmanøvrere den anden og derved 
slå fast, at det er ham som besidder Skt. Bene-
dikts overlegne gift. Som i tilfældet med den 
Sorte Skt. Benedikt synes capoeira i hvert fald 
at operationalisere “den hvide” Skt Benedikts 
konfrontation med diabolske magter på en måde 
der vender myten på hovedet. Når giften plud-
selig bliver noget efterstræbelsesværdigt negerer 
capoeira-sangen den kristne etiske og kosmiske 
dualisme som er helgen-legendens pointe.

Myterne om São Bento vendes altså ind imod sig 
selv. At invertere mytologi rituelt, for at trævle 
virkelighedens struktur op og åbne den for magisk 
manipulation, er et tema vi kender fra ideen om 
at læse Biblen baglæns under den sorte messe, 
men i capoeiras tilfælde ligger der formodentlig et 
socialt og race-politsk formål. Når myten om den 

Kropslig forening af angreb 
og inversion er karakter-
istisk for capoeira. Dette 

fremhæves ofte emblema-
tisk i logoer og anden 
selvrepræsentation.

Exu,Yorubakulturens kos-
miske kommunikator
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Sorte Skt. Benedikt inverteres, angriber den det racebaserede slaveri istedet for 
at legiti-mere det, og inversionen af myten om Den Hvide Skt Benedikt synes 
at erstatte den katolske opbyggelighed med et fundamentalt angreb på den 
hvide kolonimagts diskursive monopol på at definere kulturelle værdier. Tilbage 
står tvetydigheden som det mest fremtrædende træk ved capoeiras helgen 
- tvetydighed på flere planer. To helgener under eet navn. En slavehelgen i en 
oprørskultur og en slangebidshelbreder der giver gift. Inversion og tvetydighed 
er i det hele taget allestedsnærværende i capoeira både tekstligt og kropsligt. 

Hermed begyndte sporene at pege tilbage 
imod candomblé. Capoeiras tvetydighed har 
nemlig en parallel, som er umulig at komme 
udenom. Ligesom São Bento har candomblé-
pantheonets oprører og trickstergud, Exu 
Elegbara nemlig også to ansigter. Denne 
skikkelses karaktéristika synes bemærkelses-
værdigt identiske med de kulturelle normer, 
der gennemtrænger og kendetegner capoeira. 
Exu’s tilknytning til capoeira er ikke noget der 
tales om. Ikke desto mindre er hans tilstede-
værelse ikke til at tage fejl af, og antropologer 
som f.eks. Barbara Browning har da også i 
lang tid lugtet lunten. Exu er en merkurial figur, 
en formidler-kommunikator og døråbner. Hvor 
han på Haiti er blevet associeret med Skt. 
Peter (pga nøglen), er han i Brasilien blevet 
associeret med Djævelen. 

Derfor er denne skikkelse for mange brasilianere blevet synonym med de mørke 
og farlige sider af den i forvejen dæmoniserede afrobrasilianske religion, can-
domblé. I modsætning til candomblé er capoeira endvidere et offentligt exot-
erisk projekt, så denne forbindelse er ikke noget man har fundet det formål-
stjenstligt at flashe. Op igennem det 20. årh. har capoeira positioneret sig til et 
imponerende socialt kvantespring fra at være en dybt marginaliseret – endda 
en direkte strafbar foreteelse til at være et internationalt celebreret brasiliansk 
national-ikon. Og i denne process har man snarere aktivt dissocieret sig fra 
kontroversielle forbindelser til afrikansk religiøsitet.

Der hvor jeg er nu er, at capoeira anskuet som et ritual skaber et liminelt rum, 
hvor en exuisk tvetydighed åbner for en slags kropsliggjort begrebsbearbej-
dende dialektik. Dette kunne måske synes en smule fortænkt, men sjovt nok 
artikuleres denne pointe åbent i den ellers temmeligt fåmælte kropskultur. Det 
siges ofte at capoeira er kommunikation og videre, at denne kommunikation 

De ariske gentlemen mangler 
bare cykelstyrsoverskægget. 
Målbevidst selvportrættering 
fra en stigmatiseret afrikansk 

kulturform – her en tidlig 
capoeiramanual fra begyndelsen 

af 20. årh.
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formidler en social kompetence, en art 
eksistentiel pragmatisme kaldet malicia 
(ondsind /snuhed). Hvorvidt guddommen 
Exu i denne kultur er en abstraktion af be-
grebet kommunikation eller evt. omvendt, 
kunne nok blive en diskussion om hønen 
og ægget. Men min tese er at kropsdialek-
tikken ikke bare katalyserer enkeltpersoners 
sociale snuhed, men i videre perspektiv 
den førnævnte ”diskursive juju”, en liminel 
exuisk oprørsmagi, der søger i ritualet at 
vende bunden i vejret på de mytologier der 
konstituerer den sociale orden og dermed 
angribe kulturens iboende uretfærdigheder. 
Måske er dette forbundet med det gådefulde 
begreb mandinga, en halvmytologisk art 
magisk kompetence som efterstræbes i 
capoeira. 

Vel –det næste spørgsmål bliver så naturligvis hvad der faktisk opnås med ca-
poeiras mandinga ? Jeg har ikke forhåbninger om at mit specialearbejde kan 
nå frem til svar på dette. Men lad det her være nok at antyde en af mange 
mulige motivationer nemlig det førnævnte sociale kvantespring. Den liminelle 
begrebsplasticitet betyder f.eks., at man kan forsøge at fastholde ritualets rai-
son d’être ved at tale om ”kommunikation” i stedet for ”Exu”. Man har også 
effektivt omdøbt ”bander” til ”akademier”og en gennemgribende æstetificer-
ing af kropssproget synes at ville omkode en særdeles voldelig subkultur til en 
socialt bevidstgjort identitetsbærer. Man romantiserer og identificerer sig stadig 
med en brutal brasiliansk underverden, men via denne identifikation bibeholder 
capoeira-akademier deres åbning imod denne underverden og bliver ofte pro-
aktive sociale centre, der arbejder målrettet på sætte skik på slumkvarterernes 
gadebørn og bøller og måske give nogen af dem en social elevator.

”Solta mandinga eh” 
(Slip mandinga’en løs). 

Den gamle hyldest til oprørs-
magien i en moderne globaliseret 
kultur – her en capoeiragruppe 

på Nørrebro.
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Vis mig din kalot 
- og jeg skal sige dig, hvem du er...

 
Af Karoline Henriques, Haifa (toppen af Carmel-bjerget)

Når man træder ud af flyet i lufthavnen i Tel Aviv skal man som religionsstud-
erende forberede sig på at træde ind i en kæmpe petriskål! Uanset hvor man 
kigger hen, er der et religiøst fænomen at observere... Jeg har pt været i Israel 
i 22 dage og er stadig dybt fascineret over hvor meget religion man egentlig kan 
putte ind i et område på størrelse med Jylland!

Min faste base er Haifa, hvor jeg bor og læser på universitet. Byen her er præget 
af en utrolig sammensat befolkningsgruppe: jøder, arabiske kristne, muslimer, 
druser og bahai’er udgør de største grupper. 

Selvom Haifa på mange måder er et kæmpe ’tag-selv-bord’ af fagnørderi, så vil 
jeg i denne artikel kaste mig over et ganske klassisk fænomen: Beklædning som 
religiøs selv-klassifikation. Det dækker i al sin enkelhed over, at visse religiøse 
grupper benytter tøj til at signalere, hvem der er med i gruppen og hvem der 
ikke er. Fx en gruppe nonner på gaden i Rom: alle dem med grå-blå kjoler og 
hvidt slør samt stort krucifiks om halsen er medlemmer af  sub-gruppen ’non-
ner’, der er en del af overgruppen ’katolikker’. En gruppe som mange af de 
andre mennesker på gaden også har et vist medlemskab af, men de er lette at 
kende fra sub-gruppen fordi de har noget andet tøj på.

Her i Israel er overgruppen ikke katolikker men ’jøder’, men tøj spiller en enorm 
rolle som signal om ’hvem man er’ og følgelig, hvem den enkelte socialiserer 
sig med i bredeste forstand (spiser med, kærester/gifter sig med, sender deres 
børn i børnehave og skole med) og religiøst identificerer sig med (hvilken syna-
goge – hvis nogen – de frekventerer og hvor ofte).

Israels religiøse demografi er præget af 2 store grupper: religiøse (datim) / ikke-
religiøse (chilonim). Den mest åbenlyse forskel er, at religiøse mænd har kalot 
(og nogle gange ekstra hat ovenpå) på, mens ikke-religiøse1  mænd ikke har 
noget på hovedet. Reglen om, at jødiske mænd skal have noget på hovedet er 
gammel og går tilbage til talmudisk tid (ca 200-400 evt).

Der er masse forskellige slags kalotter i gadebilledet og jeg har derfor talt med 
1 Læg i øvrigt mærke til, hvordan grupperne italessættes rent sprogligt: på engelsk 
siger alle hernede ”religious” eller ”non-religious” – de sekulære defineres altså nega-
tivt! Datim betyder ordret ’religiøs’ mens ’chilonim’ er konstrueret ud fra substantivet 
’det profane’ (i modsætning til det ’hellige’).
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tilfældige forbipasserende samt lokale bekendte for at se, om man kan opstille 
nogle tentative grupperinger i kategorien ’religiøse mænd’. Som alle sociolo-
giske undersøgelser der er i deres spæde start skal nedenstående tages med et 
gran salt. For det første fordi jeg ikke systematisk har undersøgt et repræsen-
tativt udpluk af befolkningen. For det andet er det ikke alle mændene jeg talte 
med, der bevidst har valgt farven/mønstret på deres kalot. En sagde fx at det 
var noget hans kone bestemte, og hun mente, at hvide kalotter er bedst til om 
sommeren, mens de mørke matcher vinteren bedre. Sådan en holdning kan jo 
let forstyrre det pæne og ordnede system nedenfor.

Der er overordnet 2 grupper hovedbeklædning:

1. Kalot. 
Kaldet kippa eller yarmulka på hhv hebraisk og 
aramæisk. Ligner den Paven har på. Et lille stykke 
stof, ofte holdt fast med en hårnål.

2. Hat. 
Opfylder også den rabbinske foreskrift om ikke at 
gå barhovedet. Der er mange salgs hatte. Den 
sjoveste er streimel, en stor sort hat med en im-
ponerende pelskant. Lige nu – her i august heden – 
skyldes en del af min fascination, at mændene over-
hovedet kan holde ud at have dem på. Hatten er kun 
til fint brug, men det er altså også 35 grader om 
lørdagen!2 

I kalot-gruppen opstræder især:

a. En sort kalot, 
lavet af velour (kippa shrora). Det er mest de ultra-ortodokse der går med den. Oftest er 
manden iført hvid skjorte og/eller jakkesæt. Han har et stort skæg.

b. En hæklet kalot (kippa seruga). 
Er den lille og med farver, er bæreren sandsynligvis moderne ortodoks, og går i jeans og 
t-shirt/polo. Er den derimod stor og hvid med en farvet kant (i diskret mønster) sidder 
den nok på hovedet af en mand, der sympatiserer med bosætter-bevægelsen. Er han 
bosætter, har han typisk ’farmer’ tøj på: shorts, sandaler, t-shirt.

c. Nogle har hvad der mest ligner en strikket hue, der er krympet i vask. Den har en lille 
ponpon på toppen nogle gange. Det er mænd fra Breslav’er-gruppen, en ultra-ortodoks 
chassidisk gruppe. 

Så vidt så godt, men skal teorien om den religiøse selv-klassifikation udtrykt 
i beklædning virke, skal signalerne kunne aflæses af andre end den enkelte 
mand. Jeg gik rundt og så på kalotter og spurgte mig selv: gad vide, om re-
ligiøse israelske kvinder aflæser kalotten før de ser på manden under? 

Jeg spurgte Avia Dayan på 25, der læser psykologi & jura (3. År) på Haifa Uni-

2 Lørdag er den ugentlige jødiske helligdag, shabbat.

“Behøver jeg at vælge, mor?” 
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versity. Udover at være religiøs – og derfor en passende informant – har hun 
den fordel, at vi bor i samme kollegium. Hun kunne derfor udspørges over en 
kop eftermiddagste.  Her følger uddrag af interviewet:

K: Are you single?
A: Yes

K: would you go on a date with a boy who 
did not wear a kippa?
A: When I was younger yes, but now – no. I 
only date religious boys. Because now when I 
go on dates, I’m thinking about the future. 
I date to marry (griner), and I want to have 
a religious family.[…]
K: What kind of kippa are you looking for?
A: Kippa sheruga! 
K: why?
A: A boy with a kippa sheruga has the same 
point of view as I do. 
K: and you can tell that just from what the 
kippa looks like?
A: precisely! If he has a settler-kippa then I 
know we disagree on politics. A black velvet kippa  - I wouldn’t even look at him! And he 
wouldn’t look at me. They only find girls via shidduch3 But a kippa sheruga signals that 
he comes from the same background as me. 
K: which is…
A: the community I was brought in Jerusalem. We live in two worlds being modern re-
ligious Jews. We mix the two worlds, they are not mutually exclusive. We live the 21st 
century and not East Europe in the 17th century. We believe in this country, but also in 
God.[…]
 

Selvom man ikke kan konkludere endegyldigt ud fra en enkelt informant, 
hoppede min indre fagnørd alligevel af fryd da hun så klart gav udtryk for, at 
hun som medlem af sub-gruppen ’moderne ortodoks’ bevidst går efter en kalot, 
der signalere samme sub-gruppemedlemsskab.

Hvad skal vi så som religionsstuderende mere præcist bruge de forskellige 
hatte- og kalotgrupper til? Selvfølgelig til at konkludere, at der i jødedommen 
findes virkelig mange forskellige grupperinger. Jødedommen er ikke nogen fast 
kategori ligeså lidt som kristendommen, islam eller shinto er det. 
Det er det, der gør det så interessant at arbejde med religion – at man både 
skal huske at tage højde for diversiteten og foranderligheden, samtidig med, at 
man ofte godt kan udtale sig ret specifikt om et bestemt fænomen. Fx hvad folk 
putter på deres hoved...

3 Arrangeret stævnemøde, hvor manden og kvinden ikke kender hinanden, men intro-
duceres af en 3. part der kender dem begge. Meget udbredt især i ortodokse cirkler. 
Arrangerede ægteskaber er forbudt iflg israelsk lov og også ifølge jødisk tradition.

Fint ser det ud! 
Et bredt udvalg af kippot og 

deres ejermænd
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Mere end bare sex. 
Den danske folkekirke i Second Life.

Af Martin Krabbe-Poulsen 
 
Da medierne i begyndelsen af nærværende år red med på den store hypebølge 
omkring internetfænomenet Second Life (SL) gik talen, som så ofte, på de nye 
muligheder for seksuel adfærd denne virtuelle verden kunne frembyde. Talen 
fulgte en udvikling fra uforståelighed over forargelse for til sidst at ende med 
forkastelse, da påståede gamle mænd skabte barnagtige karakterer og tilbød 
sig som deres bud på harmløs pædofili. Når det ikke lige handlede om sex på 
kryds og tværs, blev det kommercielle kort spillet, og virkeliggørelsen af en ren 
virtuel verden, båret af brugerne alene, blev reduceret til vulgærkapitalisme og 
kolde kontanter. Som så mange gange før i mediernes verden er det som om, 
der tales udenom. I stedet for at handle om fænomenet og det, der rent fak-
tisk finder sted, fokuseres på utopiske fremtidsforestillinger om en hel verden 
”plugged-in” i et andet liv. Eller eventuelle interessante aspekter overskygges 
helt af de enkelte uheldige sager, som så ofte er blevet fremhævet i forbindelse 
med den nye teknologis muligheder og som ikke skyldes denne teknologi, men 
dem, der bruger den. 

Mediernes bevågenhed omkring SL begrundedes og legitimeredes af at et ufat-
teligt højt antal af indbyggere fra denne verden, som vi må formode er den 
første, var begyndt at leve et andet liv på nettet. Millioner af mennesker var 
der eftersigende tale om. Enhver der har forsøgt sig med en Avatar og et nyt 
liv i SL har fra starten, hver eneste gang man har logget på, kunnet orientere 
sig om statistikkerne omkring denne verden: SL’s indbyggertal i form af reg-
istrerede brugere og derunder antallet af brugere, der på det givne tidspunkt 
er logget på. I forbindelse med mediernes øgede opmærksomhed kunne man 
stille og roligt sidde og observere, hvordan de to tal fjernede sig mere og mere 
fra hinanden. Antallet af registrerede brugere steg til næsten tocifrede millioner, 
hvorimod antallet af onliners forblev på omkring de 30-50 tusinde. Dermed ikke 
sagt, at det nødvendigvis var de samme 50 tusinde, men det vidner om, at en 
stor del blot var med på en kigger. Sommeren over blev der dog også gjort op-
mærksom på uligheden (Politiken), og det hele kunne af medierne proklameres 
som en storm i et glas vand – skabt af hvem?

Alt imens har en masse mennesker i kraft af deres selvskabte identitet i SL 
slået sig løs såvel i virtuelle stormagasiner som i solbrændte storbarmede Hot-
babes, men også i samtaler med fremmede individer, der som dem har fundet 
SL-formen tiltalende, frigivende eller udfordrende. At der findes mennesker, der 
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fordriver tiden med at købe animerede sko til deres animerede karakterer og 
drikke virtuel kaffe på virtuelle barer – altsammen for Real Life (RL) penge – har 
dækket over, at der bag det hele er tale om RL mennesker, der møder hinanden, 
danser sammen, taler sammen og forelsker sig. Og så er der også nogen, der 
går i kirke.

Selvom SL for udenforstående måske kan lyde som navnet på en nyreligiøs 
sekt – som tilmed giver dig mulighed for at flyve som rigtige engle og lege 
Gud med dig selv – er det ikke mindre end en overraskelse at støde på en lille 
dansk folkekirke i denne Venice Beach-kulisse med alt for mange palmer og 
smarte mennesker (sjovt så ens vi bliver, når vi selv får lov til at bestemme). 
Som et håndgribeligt bevis på, at der foregår mere i Linden Labs animerede 
verden end aviserne har bidt mærke i, stod den lille kirke klemt inde mellem 
høje bygninger og store roterende reklameskilte. Stod – for den er nu flyttet 
til mere attraktive egne inden for SL. Men dette første udkast sat i værk af to 
frivillige præster var mit første møde med en anden verden i SL, som forsøgte 
at stikke dybere end blot efter brugernes pengepung. Hvad var tankerne bag? 
Havde denne hundrede procent konstruerede verden virkelig brug for en kirke? 
Når jeg havde skabt mig selv i mit eget billede, var der vel ikke behov for at op-
søge en anden Gud. Jeg ville undersøge det nærmere og ventede foran kirken 
et par dage, men uden held. Da kirken selv på den efterfølgende søndag kl. 10 
var gabende tom, tog jeg kontakt til lederen af den gruppe, som var oprettet i 
forbindelse med kirken i SL. Pellegrina Shepherd hed hun. Vi mødtes i det vir-
tuelle kirkerum, som var sparsomt indrettet med alter med tilhørende tavle, lys, 
bibel og fem stole til menigheden. Umiddelbart begrænsede facilliteter, når man 
tænker på de mange tilbud, internettet ellers udbyder, også i en folkekirkelig 
sammenhæng, så hvad har hensigten egentlig været med en kirke i SL?

- Nu er der jo ikke nogen overordnet kirkeinstans. Der ligger altså heller ikke en 
folkekirkelig beslutning om at være i SL. Det var Folkekirkens Infocenter, der fik 
ideen og købte den grund. At vi er nogle, der går med, handler om, at kirken 
skal være der, hvor folk er. Og der er en del her.

Ja, mennesker er der trods alt i SL, eller rettere Avatars, og der er rig mulighed 
for at møde typer, man ikke ville opsøge i RL. Grunden til noget af den succes, 

I Second Life 
gælder der ikke 
de samme fysiske 
begræsninger, 
hvilket kan ses på 
Folkekirkens nye 
byggeri på øen
Danmark.



26

steder som SL har nydt, er til dels en særlig fri og social atmosfære, som ofte 
tillægges, at hver bruger sidder som puppetmaster bag sin computer og agerer 
gennem en Avatar. Alle fysiske forhindringer er dermed lagt til side, og den frie 
stemning fører hurtigt til kontakt. Det er som om, der ikke er meget at miste, 
og Pellegrina Shepherd er da også enig i, at en kirke under disse forhold kan få 
karakter af skriftestol, da det måske kan lette kontakten for nogen, når de blot 
kan sende deres Avatar. Altså er målet med en kirke i en verden, hvor man kan 
skjule sin virkelige identitet, måske at nå en anden målgruppe end folkekirkens 
sædvanlige?

- Nu udtaler jeg mig kun som privatperson. Og ja, det er mit håb at nå dem, der 
måske oplever tærsklen til en RL kirke som stor. Der trives et væld af fordomme 
om folkekirken, som ikke har noget på sig. Den glædelige overraskelse, som 
mange får, når de vover sig ind i virkelighedens kirke på en eller anden måde, 
den håber jeg, at vi også kan fremme her. Være med til at vise, at kirken er 
langt fra støvet!

Første folkekirkebygning i SL så dog noget ”støvet” ud, men som det kan ses på 
det nye byggeri på øen ”Danmark”, købt af Told & Skat, er målet ikke en traditi-
onel kirke. Hvad der ligner udspændte sejl udgør et meget åbent kirkerum, som 
er omgivet af en lille idyllisk have med caféborde og længere væk en afslappet 
bålplads, hvor man kan henslænge sin Avatar og tale med andre, der gør det 
samme. Og her er det, at SL ofte kommer til kort. Det er aldrig lykkedes for mig 
at støde på andre Avatars i nærheden af folkekirkens byggerier, og Pellegrina 
Shepherd er opmærksom på, at stedet måske ikke bliver et sted man lige smut-
ter forbi for at møde nogen. 

- Det giver sig selv, at der ikke bare kan sidde en præst 24 timer i døgnet. At vi 
nu bygger er et forsøg på at sætte noget i gang, der så forhåbentlig kan vokse. 
Vi vil gerne lave en kirke som er et mødested og også sørge for, at folk kan 
henvende sig et sted, men så med IM (Instant Message. En beskedform i SL, 
som kun kan læses af afsender og modtager modsat den sædvanlige chatform. 
MK-P).

Går eller flyver man rundt i SL og indgår i dialog med andre Avatars, kan det 
umiddelbart virke som noget af en opgave at skulle skabe et rum for samtaler 
af en ofte meget personlig karakter, men har man først prøvet at interagere i 
dette medie virker en sjælesørgervirksomhed ikke helt umulig. I en samtale via 
chat afledes opmærksomheden tilstrækkeligt til, at de udtryksløse og ofte kejt-
ede barbiedukker ikke står i vejen, men blot bliver elementer at navigere efter. 
Dialogen bliver det vigtige, da den er den eneste udtryksform af betydning. Små 
forprogrammerede gestus virker i denne sammenhæng blot som generende 
gimmiks. Men hvad med dem, der søger stilhed og rum for eftertænksomhed? 
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Tror Pellegrina Shepherd, at man kan finde det i SL? 

- Nej, det tror jeg ikke. Men netop det er en af de ting, som kirken i RL kan. En 
gudstjeneste er noget for alle sanser. Det kan SL ikke. Men hvad det så er, SL 
kan, det vil vi udforske.
Som mange andre i SL famler folkekirken altså også i forsøget på at finde dette 
nye medies muligheder, og ikke mindst være til stede, hvor menneskene ud-
folder sig. Hvorvidt indbyggerne i SL tager imod tilbuddet vil tiden vise, i hvert 
fald ser det med mange firmaers boykot pga. manglende profit ud til, at SL kan 
fungere som parallelverden i fred og ro og koncentrere sig om det væsentlige 
mediet har at tilbyde: et sted hvor man kan mødes på tværs af grænser og 
identiteter. 

Den danske folkekirke i Second Life kan besøges på Told & Skats ø ”Danmark”.

Pellegrina Shepherd er præst i det virkelige liv, men vil gerne holde de to liv 
adskildt, da det for hende stadig er et fritidsprojekt.
Præst Chris Mienert er også med i projektet, men holder så til gengæld sit navn 
adskildt fra sin Avatars.

Hvad tror dronningen på?
- Og om at teste graden af “danskhed” 

Af Linda Langemark

Den såkaldte indfødsretsprøve er et af de seneste midler regeringen og Dansk 
Folkeparti har taget i anvendelse for at sikre, at alle der tildeles dansk stats-
borgerskab, nu også er rigtigt danske. Prøven består af 40 spørgsmål, der hver 
gang prøven afholdes, udvælges fra en pulje på 200 spørgsmål. For at bestå 
skal man svare rigtigt på mindst 28 ud af de 40 spørgsmål om dansk kultur, 
historie, religion, styreform og ikke mindst “kongehus, flag, rigsfællesskab og 
Island”.

Da prøven første gang i foråret blev offentliggjort og lagt ud på integrations-
ministeriets hjemmeside kunne enhver også for fornøjelsens skyld afprøve, om 
ministeriets blå danskhedsstempel i givet fald ville være inden for rækkevidde. 

TABUs testperson (mig) kan ikke uden en vis stolthed melde, at det lykkedes 
at komme helskindet igennem spørgsmål om både Islands selvstændighed, an-
delsbevægelse, Bertel Thorvaldsen og kvindehåndbold. Kun et enkelt spørgsmål 
var blevet noteret som fejlbesvarelse, nemlig spørgsmålet der lød:
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 “Skal den danske dronning tilhøre den danske folkekirke?”

Spørgsmålet var ironisk nok ét af de eneste spørgsmål, hvor jeg virkelig havde 
følt mig på sikker grund, da jeg besvarede med et nej. Det fremgår nemlig 
ganske tydeligt af både grundlov og den gældende grundlovsfortolkning1, at 
det skal hun ikke. Grundloven forlanger af droningen, at hun skal tilhøre “den 
evangelisk-lutherske kirke” (§ 6), men det står hende frit for at vælge en hvilken 
som helst kirke af evangelisk-luthersk observans. 

Optændt af retfærdig harme skrev jeg fluks til integrationsministeriet og   efter-
lyste en forklaring. Dels på egne vegne, dels på vegne af de stakkels statsborg-
erskabs-ansøgere, der i værste fald kunne blive nægtet dansk statsborgerskab, 
som konsekvens af at de er bedre hjemme i dansk statsret end integrations-
ministeriets jurister. En måneds tid efter fik jeg svar om, at prøven nu var blevet 
ændret således, at spørgsmålet i stedet lyder:

“ Skal Danmarks dronning tilhøre den evangelisk-lutherske kirke?”

Så vidt så godt! Men i sit stille sind kan man måske godt undre sig over, om 
et spørgsmål, der har en sådan sværhedsgrad, at det volder selv ministeriets 
embedsmænd besvær at identificere det rette svar, overhovedet hører hjemme 
i en test, der  er designet til at teste graden af ansøgerens danskhed ?  Hvor 
mange indfødte danskere kan mon uden videre de juridiske spidsfindigheder af 
Grl. § 6 på fingrene?

 

1 Henrik Zahle (2000): Kommentar til Danmarks Riges Grundlov, skriver om fortolkningen af § 
6 på s. 50: “Den luthersk-evangeliske kirke betyder ikke nødvendigvis den danske folkekirke (et 
udtrykkeligt forslag om, at medlemskab af folkekirken skulle kræves blev forkastet, jfr. ber. 1848-
49 sp. 3051) Tilslutning til et andet luthersk-evangelisk trossaamfund er tilstrækkeligt, omend ikke 
særlig praktisk”

Sakset fra: 
thebricktestament.

com: 

Adam og Eva bestod 
ikke Guds test og 
smides på porten. 
Ak ja, i nogle tests 
må man ikke vide 
for meget - andre 
kræver specialviden 
på højt niveau..
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TABUla Rasa
TABUs mere eller mindre tanketomme opslagstavle for spredte notater af 

nogen relevans for studerende ved Afdeling for Religionshistorie

,

TABUla Rasa anbefaler: 
www.albinoblacksheep.com/flash/llama

UGENS ETYMOLOGI: LAMA

1) Fra tibetansk blama  “Den overord-   
    nede”, afledt af oldindisk bramana-, 
    “præst”. I andre sprog: latin flamen, 
    dansk blote.
2) Fra indianersproget quechua llama 
    “kvæg”

Kilde: Politikens Etymologiske ordbog

STATSAUTORISERET TILLADELSE 
TIL AT REINKARNERE 

I Tibet skal buddhistiske lamaer i følge ny 
lovgivning ansøge den kinesiske regering 
om tilladelse til at blive genfødt. I praksis 
forpligtes lamaerne nu til at indsende en 
ansøgning til de kinesiske myndigheder, 
mens tid er, i dette liv. Gør de ikke det, 
vil en eventuel senere reinkarnation være 
ugyldig og dermed ulovlig.

Kilde: Urban den 10.08. 2007

VIL FORBYDE DØDEN

I Rusland vil  præsidentkandidat 
Grigori Grabovoi til gengæld gøre 
reinkarnation overflødig. Hvis han 
vælges som Vladimir Putins afløser 
ved næste års præsidentvalg har 
han nemlig lovet at forbyde døden! 
Derudover har han også lovet alle 
russere evig lykke.

Grabovoi har ellers hidtil ernæret 
sig ved at få døde til at genopstå 
og ved at helbrede uhelbredeligt 
syge. Mod en klækkelig betaling 
naturigvis. Men denne form for 
beskæftigelse vil han altså nu gøre 
(delvis) brødløs.
 
Det har givet anledning til nogen 
morskab at Grabovois parti bliver  
benævnt ved det forkortede navn 
DRUGG, hvilket udover den slående 
lighed med det engelske ord for 
rusmidler, også har en  betænkelig 
lighed med det avestiske ord for, -
ja: Bedrag.

(Selv hævder Grabovoi dog at 
DRUGG er en forkortelse for “Frivil-
lige Foretalere for Gregori Grabovoi 
Doktrinen”) 
    
Kilde: Kristeligt Dagblad 15.05. 2007

JESUS LEVER! (igen-igen)

Den 41-årige David Shayler er den 
nye messias. Det hævder han i 
hvert tilfælde selv, og han kan u-
nægteligt fremvise substantielle 
beviser for sin påstand:

1) For det første er han ved hjælp 
af en   synsk person kommet i kon-
takt med Maria Magdalenes ånd, 
som udpegede ham som den nye 
Messias. 
2)For det andet står det sort på 
hvidt i Det Gamle Testamente. 
Arons stav, som også Moses be-
nyttede, bærer nemlig et hebraisk 
anagram, som lyder ”David Shayler 
er Gud”. 
3) For det tredie modtager han di-
rekte beskeder fra Jesus himself.

Ikke dårligt. Shayler rejser i denne 
uge rundt i Storbrittanien for at ud-
brede det glade budskab.

Kilde: Kristeligt Dagblad 04.09. 2007
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Nyt fra fagrådet
Af: Ditte Maria Hansen og Pernille Hedegaard Jensen

Fagrådet vil gerne byde alle de nye studerende velkommen til religionsviden-
skab. I går en spændende studietid i møde med mange nye indtryk og udfor-
dringer og i den forbindelse vil vi gerne oplyse jer om det spændende arbejde, 
fagrådet foretager sig. Fagrådet er et åbent diskussionsforum, hvor alle studer-
ende på religion er medlemmer og alle er mere end velkomne på møderne. Men 
fagrådet er mere en blot et studenterpolitisk organ – det er også stedet, hvor 
man i hyggelige rammer får en opdatering om, hvad der er sket og skal ske på 
religion samtidig med, at man nyder smagen af dejlig kage. For at komme til 
fagrådsmøderne behøver man ikke at være hardcore studenterpolitiker og det 
er på ingen måde forpligtende – så hold jer endelig ikke tilbage – nye ansigter 
er altid velkomne

Fra kaos til kosmos
I det forgangne semester, har fagrådet gennemgået en stormfuld periode, hvor 
der bl.a. er sket strukturelle forandringer. Fagrådet blev stillet overfor nogle 
udfordringer, som den daværende struktur ikke var gearet til og vi fik øjnene op 
for, at en decideret forretningsorden var nødvendig og ønskværdig. Dette har 
ikke medført de store ændringer i ”hverdagen” for fagrådet, men har betydet, 
at der er kommet større opmærksomhed på fagrådets rolle og organisering.
     Endvidere har der i semesterets løb flere gange været talt om at holde en 
hyggeaften for fagrådet og dette mundede ud i, at den første fagrådsmiddag 
blev afholdt ved semesterets start. Det viste sig at være en god mulighed for 
at tale om fagrådsarbejde i private rammer, og det var en god måde at mødes 
uformelt på.

Nye udfordringer
Fagrådet skal endnu en gang til at tage hul på et nyt kapitel. Der skal udar-
bejdes nye overbygningsstudieordninger og her spiller fagrådet en vigtig rolle. 
Gennem fagrådet har vi mulighed for som studerende at få indflydelse på stud-
ieordningernes udformninger. I denne forbindelse har fagrådet brug for både de 
nuværende KA-studerendes erfaringer samt BA-studerendes ønsker.
     Et andet punkt, der skal arbejdes med i fagrådet i det kommende semester, 
er en studietur. I slutningen af sidste semester blev der nedsat et studie-
tursudvalg, der gik i gang med at undersøge mulighederne for at arrangere 
en studietur til Israel. Projektet er stadig kun på tegnebrættet, men der skulle 
være gode muligheder. Studieturen tænkes at skulle foregå i forbindelse med 
et undervisningsforløb i foråret 2008 og ende med en skriftlig opgave på enten 
BA- eller KA-niveau.
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Så kære medstuderende: Vi afholder møder den første mandag i hver måned. 
Sidder du med nogle idéer, ønsker eller blot er interesseret i, hvad der foregår 
på religion, så mød op og hyg med fagrådet – Vi glæder os til at se dig!

TABU dokumenterer og kommenterer: 

Religion, politik – og Jyllandsposten  

Af Linda Langemark

For TABUs læsere er det næppe en særlig overraskende konstatering, at religion 
og politik er to tæt forbundne, ofte endda ubehjælpeligt sammenfiltrede, stør-
relser. Det er derfor heller ikke kontroversielt, at undervisningen på Afdeling for 
Religionsvidenskab jævnligt vil involvere politiske emner og politisk diskussion. 
Men for Morgenavisen Jyllandsposten var dette en så chokerende oplysning, at 
den fluks måtte på forsiden. Hvad er meningen? TABU undersøger sagen!

Historien
Den 8. marts i år kunne man på forsiden af Jyllandsposten læse, at nogle stu-
derende skulle have ”klaget” til Fagrådet over Mikael Rothstein. Begrundelse var 
angiveligt, at de havde opfattet hans undervisning som politiserende. Dette fik 
naturligvis TABU til at spidse øren. Både fordi præmissen for historien besyn-
derlig, men også indholdet var kuriøst, eftersom vores Fagråd slet ikke er en 
instans man kan ”klage” til. Fagrådet er, som bekendt, blot et ganske uformelt 
diskussionsforum som alle studerende er fødte medlemmer af.  

Det krævede dog ikke den store research at måtte konstatere, at når historien 
umiddelbart forekom sær, så var det helt enkelt fordi, den var forkert. Ikke kun 
forkert fremstillet eller forkert forstået, men simpelthen ikke-eksisterende. Det 
der normalt i journalist-sprog betegnes som en and. 

Ikke alene havde Fagrådet ikke modtaget nogen klage; 
der forelå heller ikke nogen form for klager andre steder 
i universitetets regi. Sagen var i al sin banalitet den, at 
Jyllandspostens ”klager” i virkeligheden blot bestod i noget almindeligt brokkeri 
udtrykt i en privat samtale mellem nogle studerende ved en fredagsbar. Jyl-
landssposten havde fået nys om denne sensationelle begivenhed gennem en 
mystisk anonym mail, der også havde angivet en navngiven medstuderende 
som kilde. Denne kilde blev af Jyllandsposten til lejligheden ophøjet til ”Fagrå-
det” – og vupti! Kein hexerei, nur behändigkeit: En forsidehistorie var skabt.
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Antidemokratiske undertoner
Jyllandspostens redaktion fik omgående forelagt udførlig og detaljeret doku-
mentation for sagens rette sammenhæng, dels af Fakultets og Instituttets le-
delse, dels af flere studerende og endelig af TABUs redaktion. Således forekom 
det mig herefter som en elementær formalitet, at Jyllandsposten ville ile med 
at bringe et dementi. 

Min TABU-research koncentrerede sig derfor på dette tidspunkt egentlig mest 
om de udtalte anti-demokratiske undertoner, der gennemsyrede både historiens 
udgangspunkt, grundsyn og den fremgangsmåde, der havde bragt ”nyheden” 
til torvs. Perspektivet i, at det skulle være odiøst at diskutere politik som led 
i undervisningen på en humanistisk uddannelse forekom mig aldeles absurd. 
Hvis vi ikke kan diskutere politik her, uden at dømme hinanden på vore forskel-
lige politiske synspunkter, hvordan skal demokratiet så nogen sinde komme til 
at fungere uden for universitetet? Den åbne og frie politiske diskussion er og 
bliver en af demokratiets vigtigste grundsætninger, og derfor må det være en af 
universitetets vigtigste opgaver at uddanne os til at håndtere politisk uenighed 
på en måde, så den ikke influerer på bedømmelsen af hverken fagligt stand-
punkt eller undervisningens kvalitet. At praktisere og demonstrere den politiske 
diskussion må med andre ord betegnes som en del af den demokratiske dan-
nelse, som enhver uddannelsesinstitution må forventes at opøve og udvikle hos 
borgerne i et demokrati. 

Imidlertid demonstrerer både den anonyme mailskrivers motiver, og Jyllands-
postens håndtering af historien, en åbenlys og fundamental mangel på forståelse 
for demokratiets mest basale forudsætninger. Hvilket måske er noget af det 
mest interessante – og uden tvivl det mest skræmmende – ved hele balladen. 
  

“Rothsteins forbrydelse er, at han har bragt virkeligheden - Faderhuset og Ungdomshu-
set - ind i en religionsundervisning, der kan være både tør og teoretisk. Han har udsat 
de studerende for engagement, brugt lidt af sig selv, og (..) opfattet de andre i lokalet 
som modne og tænkende mennesker, som man kan diskutere med. Det var så at 
stramme forventningerne til den gruppe studerende, der ledte efter den lige, stenfri 
vej til eksamen” (Journalist Niels Krause-Kjær debatindlæg i JP 10.03. 2007)

En studentervinkel?
Stadig i den tro, at Jyllandsposten uden tøven ville korrigere deres fejlagtige 
historie, tænkte jeg, at TABUs dækning af sagen i stedet kunne tage udgangs-
punkt i denne demokrati-problematik. Under forudsætning af, 
naturligvis, at denne problematik faktisk havde forbindelse til 
Afdeling for Religionshistorie. 
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Det blev mig derfor magtpåliggende at undersøge, hvorvidt den anonyme mail-
skriver overhovedet kunne knyttes til vores studie. Var der virkelig tale om en 
studerende? Om én af Rothsteins studerende? Eller var der snarere tale om en 
eller anden udenforstående, der havde hørt en lille fugl synge om den famøse 
fredagsbar? Og drejede utilfredsheden sig nu også om undervisningen – eller 
havde irritationsmomentet snarere været Rothsteins offentlige støtte til sagen 
om Ungdomshuset?  

Dette viste sig at være yderst vanskeligt at gennemskue. Jeg talte endda med 
Jyllandspostens journalist uden at komme sagen meget nærmere. Nærmest 
tværtimod. Men jo mere jeg tænkte over sagens omstændigheder, jo mind-
re sandsynligt blev det, at den anonyme kunne være én af Rothsteins stude-
rende.

For det første var det simpelthen ikke logisk, at en utilfreds studerende ville se 
sig nødsaget til at henvende sig til dagspressen, i hvert tilfælde ikke såfremt 
motivet var at forbedre/forandre Rothsteins undervisningsform. Universitetet 
giver nemlig de studerende rig mulighed for at udtale sig om både under-
visningens og underviserens kvalitet. Dette kan oven i købet ske via de gan-
ske anonyme evalueringsskemaer, som vi nærmest bliver truet og tvunget til 
at udfylde efter hvert eneste undervisningsforløb i hvert eneste semester. Alle 
evalueringsskemaer bliver nidkært gransket af vedkommende studienævn og 
derfor er det både nemt, virkningsfuld og hensigtsmæssigt at lade en eventuel 
utilfredshed komme til udtryk der. 

Men Rothstein modtog ikke én eneste negativ evaluering.

For det andet oplyste Jyllandspostens journalist mig om, at de utilfredse stude-
rende skulle være placeret på forskellige årgange, og blive undervist af Roth-
stein i forskellige fag. 

Men Rothstein underviste på daværende tidspunkt kun i et eneste fag på en 
eneste årgang.

Det må derfor konstateres, at den anonyme mail teknisk set udmærket kan 
være skrevet af en hvilken som helst udenforstående, der er blevet træt af 
at se på Rothstein i Deadline. Derudover må det yderligere konstateres, at 
vedkommendes motiver under alle omstændigheder næppe været at forandre 
Rothsteins undervisning, da stort set alle andre fremgangsmåder i givet fald 
ville være mere hensigtsmæssige. 

Det er altså ikke muligt at knytte de antidemokratiske undertoner og hele det 
set up af angiveri, berufsverbot og forsøg på at fremstille politisk stillingtagen 
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som noget farligt og suspekt, til Afdeling for Religionshistorie med nogen større 
sikkerhed. Heldigvis!

En and, der nægtede at dø!
Men hvordan gik det egentlig med sagen i Jyllandspostens
spalter? Fik vi nogensinde det dementi? Næh..  Det gjorde 
vi til min store forundring - og forargelse - ikke. Tværtimod.

I dagene efter den oprindelige historie bragte Jyllandsposten en række opføl-
gende historier, hvor de aftvang forskellige studenterpolitiske organisationer 
og myndighedspersoner svar på den situation, der aldrig havde fundet sted. 
Således fik historien hurtigt sit eget selvstændige liv og sine egne tragiske og 
tragikomiske konsekvenser, der udspillede sig helt uafhængig af sagens fiktive 
natur. Jyllandspostens debatsider sydede, mens historiens historie forgrenede 
sig ved knopskydning.   

Men ikke nok med det. Da fakultetets nyhedsbrev kort omtalte sagen og utve-
tydigt dementerede Jyllandspostens oplysninger, blev dette i Jyllandsposten gen-
givet som en bekræftelse. Fakultetet besluttede derefter at afholde en høring om 
sagen i forbindelse med Humaniora-festivalen under temaet ”pressens vilkår”. 
Meningen var at diskutere, hvor nemt et dagblad i den evige nyhedsstrøm af 
vanvare kan komme til at lancere en historie, der viser sig ikke at være sand. 
Jyllandsposten blev naturligvis inviteret – men nægtede pure at deltage. Dekan 
Kirsten Refsing skrev derefter et indlæg til Jyllandspostens debatsider, hvori hun 
blandt andet inviterede Jyllandspostens læsere med til høringen, således at sa-
gens rette sammenhæng kunne komme ud til en bredere skare. Jyllandsposten 
bragte dekanens indlæg, men fjernede dog invitationen og alle oplysninger om 
tid og sted. Endelig havde undertegnede en række indlæg i Jyllandsposten som 
reaktion på den gentagne henvisninger til ”klager”, hvori jeg kort redegjorde for, 
at der ikke forelå klager af nogen art fra de studerendes side. Jyllandsposten 
valgte dog at kommentere alle mine indlæg med en undertekst, der første gang 
lød: ”Det ligger fuldstændig fast, at der er klaget over Mikael Rothstein..” og 
siden variationer af over samme formulering.     

“Som universitetsstuderende synes jeg, det er et alvorligt problem, hvis der ikke 
er plads til at ytre sig frit både som underviser og som studerende. Vi befinder os 
på en institution, der lægger vægt på engagement, selvstændighed og diskussion. 
Hvor er rummeligheden og muligheden for debat, hvis der ikke er mulighed for at 
tage udgangspunkt i aktuelle emner? (..) Dette er således ikke en kritik af det fak-
tum at Rothstein kritiseres, men en kritik af den måde det gøres på”
(Stud.mag. Ester Mark debatindlæg i JP 13.03. 2007)
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Der var ikke noget at gøre: Jyllandsposten ville ikke 
lade denne and dø.

Hævnen er sød…
Da sagen havde ulmet i et halvt års tid skrev Mikael Rothstein en personlig 
mail til Jyllandspostens ansvarshavende chefredaktør, Carsten Juste, hvori han 
udbad sig en forklaring på, hvorfor Jyllandsposten, mod bedre vidende, insi-
sterede på at fastholde en historie, der bevisligt er usand.

Forklaringen var lige så enkel, som den var overraskende. TABU har fået ind-
blik i det svar Carsten Juste kort efter sendte Rothstein, og heraf fremgår det 
klart og tydeligt, at Juste udmærket er klar over, at der ikke er indgivet nogen 
klage noget steds. Men da Juste ikke kan lide Tim Jensen kan han heller ikke 
lide Rothstein. Og da Jensen har fremsat nogle udtalelser om Jyllandsposten i 
forbindelse med sagen om Muhammed-tegningerne, som Juste finder urigtige 
og udokumenterede, så må man forstå Juste således, at Jyllandsposten føl-
gelig i sin gode ret til at skrive urigtigt og udokumenteret om Rothstein. Ikke 
just en snorlige logik – men dog en form for forklaring.

Rothstein var i hvert tilfælde glad for indrømmelsen, og skrev fluks et indlæg 
til Jyllandspostens debatsider, hvori han citerede en passage fra Justes svar, 
der lød: 
 ”. ..men formelt set er det da rigtig, at der ikke er indgivet 
 en skriftlig klage i syv eksemplarer..” 

Men på trods af, at dette var Rothsteins første og eneste indlæg til Jyllands-
posten i hele forløbet, nægtede Jyllandsposten pure at trykke det. Chef-
redaktørens indrømmelse var øjensynligt ikke tiltænkt Jyllandspostens læsere. 
(Rothsteins indlæg blev i stedet senere bragt i Weekendavisen) 

Man må vel herefter konkludere, at det nok ikke var oplysningen om, at der 
diskuteres politik i undervisningen på universitetet, der sikrede en anonym 
mail med tvivlsomme informationer den fornemme placering på Jyllands-
postens forside. Årsagen skal nok snarere findes mellem linierne i Justes svar 
til Rothstein – og det er næppe en overfortolkning at konstatere, at Jyllands-
postens motiver for både and og ællinger var… ak ja: politiske!
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Anmeldelser 

Tegn, symbol og tolkning
- om forståelse og fortolkning av middelalderens bilder
Gunnar Danbolt, Henning Laugerud og Lena Liepe (red.)
Museum Tusculanum 2003, 336 s.

Af Eyðstein Simonsen

Denne antologi, der er resultat af en workshop holdt i 2000 ved Universitetet i Bergen, er 
et bidrag til den teoretiske debat inden for faget kunsthistorie. Formålet med antologien 
er at diskutere principper for og problemer med historisk fortolkning af middelalderens 
billeder og artefakter med særlig fokus på det kunsthistorisk fagspecifikke. Bidragene 
kommer fra de tre Skandinaviske lande og Finland, men teksterne er skandinaviske og 
heldigvis ikke på finsk. 

Kan vi, som lever i det 21. århundrede, beskue et kunstværk med samme øjne som en 
person, der levede i middelalderen, og få de samme oplevelser? 
Postmodernismen har lært historikeren, at man ikke kan rekonstruere fortiden, “wie es 
eigentlich gewesen”. Historikeren bliver nødt til at regnes med i fortolkningen. Nogen vil 
endda hævde, at fortolkningen er et spejlbillede af den tolkende. Dermed vil det være 
formålsløst med en fortolkning, men forfatterne udfordrer påstanden og kommer med 
teorier, hvor man kan fortolke og forstå tegn og symboler med kildekritiske forbehold.

Der er god progression i bogen med logiske overgange mellem de 5 afsnit. Der bliver 
lagt ud med et afsnit om kundskabsteoretiske spørgsmål, hvor man blandt andet prøver 
at legitimere faget kunsthistorie. Den første artikel giver en god introduktion til kunsthis-
toriens forholdensig til middelalderens billeder. Den er meget teoretisk og aldeles vel-
egnet for en religionshistoriker. Man får lyst til at se på flere billeder fra middelalderen og 
afprøve teorierne. Andet afsnit argumenterer for en hermeneutisk indfaldsvinkel i forsøg 
på at fortolke billeder og arkitektur. Henrik von Achen har en udmærket artikel, hvor han 
prøver at sætte billeder med Marias himmelkroning som motiv i billedernes temporale 
og spatiale kontekst. Han mener, at man kan beskue billederne med fortidens briller, 
nærmere betegnet en nordmand fra Hordaland i middelalderen. Dog med forbehold. 
Så længe man gør opmærksom på forbeholdene, synes jeg, dette er en god måde at 
analysere billeder på. 

Tredje del er tilegnet betragteren af billederne. Her tænkes ikke kun på kirke-gængeren 
i middelalderen, men også på dagens religionsstuderende på Københavns Universitet. 
Hans Henrik Lohfert Jørgensen har en ret interessant artikel, hvor han taler om åbenbar-
ingens retorik. Han vil væk fra postmodernismens reduktionistiske holdning, hvor enhver 
fortolkning af fortiden er et spejlbillede af fortolkeren, og hævder, at tekster, billeder og 
arkitektur er tilrettelagt sådan, at en idealbetragter vil finde det fulde budskab, som vær-
ket indeholder. Han giver værket mere værdi, end det har haft i postmoderniteten.

Fjerde del prøver at bryde lidt med naturvidenskaben og dens verificerbarhedskriterier 
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ved at finde nye og alternative muligheder for fortolkning. Der gøres tre forsøg, hvor 
overskrifterne er semiotik, retorik og ikonologi. I femte afsnit kigges der et århundrede 
tilbage i tiden, hvor to udstillinger med middelalderligt stof, blev stablet på benene i 
Sverige. Dette er en interessant forskningshistorisk artikel, hvor der gøres opmærksom 
på, hvordan man forholdt sig til middelalderen dengang.

Sammenfattende kan siges, at bogen er spændende og relevant læsning, der giver 
inspiration til arbejde med billeder og arkitektur som kildemateriale. Dog er nogle beskri-
velser af gamle svenske kirker ret kedelige. Det kan være, at dette kun gælder for mig, 
da jeg ikke har så meget kendskab til disse. Bogens fysiske form er behagelig og giver 
indtryk af middelalder, hvilket især billedets stil på forsiden bidrager med. Selv om bogen 
er på tre forskellige sprog, er den let læst. 

Læsetempoet falder lidt, når man læser de svenske tekster, men det er bare at tage 
som en udfordring og øvelse i vores naboers smukke sprog. Da middelalderens billeder 
stort set altid har religiøse motiver, er denne bog yderst relevant. I disse tider tales der 
meget om tværfaglighed, og det er oftest til noget godt. Kunsthistorikere er eksperter i 
billedkunst, derfor er det oplagt, at vi benytter os af deres forskning, så vi bliver bedre 
rustet til at anvende den slags materiale i vores eget fag.

Samfundsvidenskab i Praksis:
Introduktion til anvendt metode. 
Ole Riis
Hans Reitzels forlag 2005. 
228 sider

Af Birthe Bavnbæk 

Samfundsvidenskab i Praksis henvender sig til begyndere inden for det samfundsviden-
skabelige studie, primært sociologer. Bogen er let læselig og dejlig nem at slå op i og kan 
sagtens være et brugbart værktøj for religionsstuderende.

I ti kapitler præsenteres en vifte af metoder og redskaber: 1)Hvad er samfundsviden-
skabelige metoder? 2) Hvordan kan man tilrettelægge undersøgelsen? 3) Hvordan kan 
man genbruge eksisterende oplysninger 4) Hvem skal man inddrage i undersøgelsen? 5) 
Hvordan kan man observere? 6) Hvordan kan man interviewe? 7) Hvordan kan man lave 
et spørgeskema? 8) Hvordan kan man analysere materialets indhold? 9) Hvordan kan 
man analysere materialets fordeling? 10) Hvordan kan man afrunde undersøgelsen? 
Efter hvert afsnit er der forslag til supplerede litteratur, som kan føre til næste skridt på 
vejen.  

Eksemplerne anvendt i bogen er taget fra en samling af materiale om ungdom og rus-
midler. 

Bogen beskriver de mange valg som ligger i en forskningsproces. De forudsætter at 
man kender valgmulighederne og deres konsekvenser. I forskningsprocessen ligger 
overvejelserne om videnskabsteori, etik og metodevalg i begyndelsen.  Men det er ikke 
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muligt ved en indføring i samfundsvidenskabelige metoder. Man kan først diskutere 
disse spørgsmål, når man har kendskab til forskningsprocessen og dens udfordringer.  
Det forsøger forfatteren at illustrere i sidste kapitel, hvor han afrunder undersøgelsen, 
ligeledes som han samler op fra de tidligere kapitler.  Det leder frem til en drøftelse af 
hvordan projektet kan knytte problemstillingernes abstrakte spørgsmål sammen med 
konkrete resultater. 

Metoderne er udviklet inden for mange fag: Interviews og eksperimentelle observationer 
er metoder, som i høj grad er udviklet af psykologer. Feltobservationer er udviklet af 
etnografer. Spørgeskemateknikken er udviklet af erhvervsøkonomer og politologer. Det 
vil sige der er tale om en sammenstilling af mange samfundsvidenskabelige metoder. Ge-
nerelt en god metodebog, med det forbehold, at jeg ikke har den store forudsætninger 
for at bedømme om bogens spørgeskemaer, interview, metoder etc. virker i praksis.

Udkast til en praksisteori 
– indledt af tre studier i kabylsk etnologi. 
Bourdieu, Pierre,
Hans Reitzels Forlag, 
372 sider, pris 375,-.

Af Mikkel Sigurdsson

Denne bog har haft klassikerstatus hos antropologerne siden den udkom på engelsk i 
1977. Bogen udkom første gang i Frankrig i 1972 og blev til den engelske oversættelse 
stærkt omarbejdet. Den danske udgave er en oversættelse af den franske original fra 
1972, hvorfor man med fordel kan læse den danske, selvom man allerede har tygget sig 
igennem den engelske version.

De etnografiske eksempler der indledes med i originaludgaven er ikke med i den en-
gelske, som til gengæld har et afsnit der introducerer Bourdieus doxa-begreb. Sam-
menlignet med hans senere værker giver originalen af Udkast en fyldig gennemgang af 
den etnografi, hans teoriudvikling bygger på, en dybere forståelse af centrale begreber 
som habitus, strategi, interesse, symbolsk kapital og af det opgør med strukturalistisk 
tænkning, som er et af bogens vigtigste mål.

Det gennemgående tema i Bourdieus værk er dominans eller over- og underordning. 
Han analyserer hvorledes klasseskel opretholdes og reproduceres i et moderne samfund. 
I denne bog er det dog med udgangspunkt i feltarbejde blandt kabylerne i Nordafrika. 

Essensen i den social dominans er kontrollen og bestemmelsen over perceptionskat-
egorierne, over, hvorledes man opfatter, inddeler og vurderer verden. Denne opfattelse 
er gennemgående i de dominerendes favør. Det betyder, at de dominerede styrer mod 
en nedvurdering af sig selv og det, de selv står for. Dette er en tilstand af det, Bourdieu 
betegner som symbolsk vold.

Bogen indledes med et forord af Annick Prieur, der bl.a. underviser i Bourdieus sociologi 
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ved Aalborg Universitet. Forordet er en god indledning på Udkast... Annick Prieur er en 
god formidler og på sine 11 sider formår hun at indføre læseren i Bourdieus univers. 
Forordet kunne sagtens indgå som en baggrundslitteratur til Bourdieu på lige vilkår med 
marmorbogens (Klassisk og moderne samfundsteori) kapitel om samme.

Hvad kan vi bruge denne bog til.
Først og fremmest kan dette værk bidrage til en større forståelse af Bourdieus begreber. 
Det kan man vel aldrig få for meget af. Desuden kan bogen også være en øjenåbner i 
forhold til måden hvorpå en teori kan udvikles. Bourdieu er selv ude i marken og oplever 
de sociale opdelinger hos kabylerne. Han bruger feltarbejde, observationsstudiet og in-
terviewteknik som baggrund for sin teoretisering.

Til sidst vil jeg nævne det refleksive projekt, som Bourdieu også bruger krudt på. Hans 
virke forholdt sig i høj grad til sociologens arbejde med sig selv i processen som forsker 
og formidler. Han fokuserede meget på hvad man som sociolog har af motiver for sit 
studie, samt hvad ens udgangspunkt er for at bedrive sin videnskab. En refleksion vi 
også foretager i religionsvidenskaben.

Bourdieu er ikke ligefrem let læsning, men med en oversættelse af denne klassiker til 
dansk, er vi bedre rustet. Jeg vil mene at bogen er kærkommen for sociologer i alle 
afskygninger. Den er kort og godt god. 

Bøger til anmeldelse

Kære alle,

Listen med bøger til anmeldelse vokser konstant, så jeg vil gerne minde jer om 
at TABU er et fremragende sted at opøve sine skrivekundskaber. En anmeldelse 
behøver ikke at være lang, vi hjælper gerne med gode råd og vejledning og den 
anmeldte bog er til anmelderens evige eje.

Så benyt endelig chancen, hvad enten du er ganske ny studerende eller har 
været her i mange år. Kom forbi specialerummet på 1. sal (1.13) og kast et blik 
på bunken af bøger på de næste sider eller skriv til tabu@punkt.ku.dk.

Sara Møldrup Thejls,
anmelderredaktør
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(I´ve been trying to perfect some kind of intelligent design. But all I 
keep coming up with is a bunch of simpel-minded, right-wing, funda-
mentalist religious fanatics. I think I´ll just let the whole thing evolve!”)
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Fest- og CaféKalender:

Fredag 7. september: Ruscafe (Allans rusgruppe)

Fredag 14. september: Semesterstartsfest

Fredag 21. september: Ruscafe (Lisas rusgruppe)

Fredag 28. september: Ruscafe (Simons rusgruppe)

Fredag 5. oktober: Ruscafe (Kaspers rusgruppe)

Fredag 12. oktober: Ruscafe (Peters rusgruppe)


