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Velkommen til TABU 
 

Kære læsere 

 

Under et redaktionsmøde forud for denne udgivelse, diskuterede vi, om der – parallelt med 

diskussionen om ”adskillelse af stat og kirke” – kan være tale om en diskussion om 

”adskillelse af stat og litteratur.” Hvis vi med adskillelse af stat og litteratur mener, at staten 

ikke længere administrerer (eller på godt dansk: forvalter), regulerer, distribuerer og/eller 

begrænser litteraturen, så kan vi på den ene side sige, at der med ytringsfriheden er tale om 

en adskillelse; staten blander sig ikke i, hvad der fra folkets side produceres af litteratur. På 

den anden side er der med f.eks. kulturkanon tale om et forsøg på at lade staten, via 

Undervisningsministeriet, regulere og forvalte den litteratur, som danske folkeskoleelever 

skal undervises i. Hvis litteratur er kultur – nøjagtig ligesom religion – i hvor høj grad kan 

debatterne om Kirkeministeriet så gøres relevante eller gældende for Kulturministeriet? 

Disse overvejelser kan måske kaste et lille lys over, hvilke tanker vi gør os om henholdsvis 

finkulturs rolle (litteratur, teater, film, musik, kunst) og kulturs rolle (f.eks. religion). Eller 

tænk igen: er religion bare endnu en kulturel udtryksform ligesom litteratur og musik, 

eller er der særlige kulturelle udtryk, der kun gør sig gældende i religion? I så fald, hvilke? 

 

Årets udgang nærmer sig, og for de fleste studerende betyder det læsning. I dette nummer 

af TABU har vi også dedikeret os til læsning og religion – nærmere religion og litteratur.  

Vi har valgt at stille skarpt på disse to centrale emner inden for studiet af kultur generelt. 

Hvordan spiller religion og litteratur sammen? Og hvad med dem, der ikke har litteratur 

(ikke at de mangler den, men at den er ikkeeksisterende)? Har religion og litteratur været 

tydeligt adskilte størrelser til alle tider og steder, eller er der tale om et sent (og vestligt?) 

fænomen? Og i så fald, hvordan kan litteraturen have løsrevet sig fra religionen? 

 

Dette og – som sædvanligt – lidt mere til har vi i dette nummer forsøgt at belyse og give 

nogle svar på. Som læser vil du blive ført fra det gamle Grækenland til Borneo, fra Rio de 

Janeiro til Iran, fra Mellemøsten til Kina og fra Italien og tilbage til Danmark. Fra 

redaktionens side, ønsker vi dig en god fornøjelse med dette nummer af TABU. 

 

Næste nummer vil bære temaet ”Religion og tal”, og dette kan du læse mere om på side 31. 

 

 

 

 

 

 

På redaktionens vegne, 

 

Sari Saadi 
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Sovsen der skiller: kulturel 

differentiering i historisk perspektiv 
 

Men came from Pylos, lovely Arene, Thryum, 

by Alpheus ford, well-built Aipy, Cyparisseis, 

Amphigenea, Pteleum, Helos, Dorium, 

where the Muses met the Thracian Thamyris, 

and stopped his singing. He was coming back 

from Oechalia, from the court of Eurytus the king. 

He’d boasted his singing would surpass the Muses, 

daughters of aegis-bearing Zeus, should they compete. 

In their anger the Muses mutilated Thamyris, 

taking away his godlike power of song, 

and making him forget his skill in playing the lyre. 

(Homer, Iliad, II.591-600) 

 

Nogle vil kunne huske fra gymnasieskolens oldtidskundskab, at der i den oldgræske verden fandtes 

såkaldte rapsoder, hvis opgave bestod i at recitere udvalgte digte – specielt de homeriske epoi – og 

andre lyriske stykker. Disse fremførelser skete i mange sammenhænge, således eksempelvis til 

begravelseshøjtideligheder (Hesiod, Work and Days II.646-662) eller fra 330 fvt. ved hver 

panathæniensisk festival (Lycurgus Against Leocrates 102). Vi kender endda en klasse, klan eller 

standssammenslutning som gik under navnet homeridae; Homers børn.1 Disse betegnes af Pindar 

som “sangere af sammenvævede ord”, hvilket netop er etymologien bag ordet rapsode (Pindar, 

Nemean Odes 2.1-3). Med andre ord var denne i bund og grund litterære tradition vævet sammen 

med en række rituelle fænomener i samfundet – ligesom musik er sammenvævet med den rituelle 

sfære i dagens Danmark (tænk eksempelvis på statsbegivenheder, begravelser eller bryllupper: hvis 

De ser et bryllup for Deres indre blik, hører De så ikke Gades Brudevals eller måske endda Wagners 

Brudekor fra Lohengrin?). 

 

Tilsvarende kan man betragte fremvæksten af en egentlig filosofisk tradition i Grækenland som en 

uddifferentiering af det logiske fra det mytiske, som det ofte ses (eks. Albinus 2007; Ousager 2007; 

Lindhardt 2006). Jeg vil imidlertid argumentere for, at dette er en forfejlet analyse. Den substitution 

der sker af mythos med logos, er et resultat af det blik vi anlægger på tingene, for før denne 

differentiering giver det netop ikke mening at anse mythos og logos for at være sammenvævede, 

fordi det implicerer at de i sig selv er distinkte. Nietzsche peger i Philosophie im tragischen 

Zeitalter der Griechen på fem græske filosoffer, som efter hans mening var centrale i skabelsen af 

en egentlig filosofisk disciplin (Nietzsche 2012). Essentielt i denne diagnose er således tanken, at 

filosoffer som Thales identificerede specifikke problemstillinger som særegne, dvs. etablerede dem 

på egne præmisser og dermed separerede dem fra andre felter. 

 

Inden for sekulariseringsforskningen har der været en tendens til at anskue sekulariseringen som 

den proces, hvorigennem verden affortrylles og religion “trækker sig tilbage” fra samfundets andre 

funktionssfærer. Jeg vil imidlertid mene, at denne analyse i bedste fald er forsimplet, fordi den 

konceptualiserer religion som en form for overgribende kulturel kategori, der kan indvæves i alle 

andre – den velkendte “sacred canopy”. Snarere vil jeg mene, at sekulariseringen er et 
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specialtilfælde af den overordnede sociale differentiering. Imidlertid vil jeg påstå, at der er tale om 

et dynamisk samspil mellem samfundsmæssig differentiering og dennes kulturelle indtryk, som 

jeg vil komme ind på nedenfor.  

 

Social differentiering er en grundlæggende social proces. Processen findes allerede omtalt hos 

Platon i Republikken (Platon 63), men den moderne konceptualisering af arbejdsdeling findes først 

hos Adam Smith i The Wealth of Nations. Heri fremfører Adam Smith det berømte eksempel 

omkring produktionen af nåle som et argument for arbejdsdelingens effektivitet som menneskelig 

praksis (Smith I.I.3). Det interessante er endvidere, at mens den sociale differentiering for Platon 

reflekterede på forhånd givne forskellige karakteristika hos mennesker, er relationen i langt højere 

grad dynamisk hos Smith, og han fremfører således, at forskellen mellem en drager og en filosof i 

lige så høj grad er et resultat af arbejdsdelingen som en årsag hertil – en helt essentiel pointe.  

Karl Marx var særdeles kritisk overfor arbejdsdeling, men raffinerede sin kritik ved at pege på 

forskelle mellem den økonomiske og den sociale arbejdsdeling. Mens han anerkender, at nogle 

former for arbejdsdeling er gavnlige og fornuftige (ikke alle kan blive lokomotivførere eller 

hjertekirurger), adskiller denne arbejdsdelings tekniske karakters sig fra den sociale arbejdsdeling, 

som handler om fordelingen af magt og status i samfundet. I det kapitalistiske samfund er der 

således sket en differentiering mellem de, der er nødt til at afhænde deres arbejdskraft for penge og 

dem, der ved hjælp af deres kapital kan lede og fordele arbejdet (Marx 1977:781-94).  

 

Det spørgsmål jeg derfor vil stille, er hvorvidt man kan tale om religion eller litteratur i samfund, 

der ikke har opbygget specialiserede funktionssfærer til disse; kan man tale om religion i et 

samfund, hvor der ikke findes noget, der ikke er religion? Fra vores faglige dag i efteråret kan jeg 

huske Mikael Rothsteins historie om, hvordan det tog ham megen møje og besvær at identificere 

det religiøse hos penanerne, et stammefolk i Borneos jungle. Men udfra et differentierings-

perspektiv er det måske ikke så underligt. Penanerne er et jæger-samler-folk og lever som sådan 

uden muligheden for gennem akkumulation at opnå en egentlig eksistentiel sikkerhed. De lever 

således permanent på sultegrænsen, og derfor er der i sagens natur nødt til at være ekstensiv 

deltagelse i fourageringen: når sult er en reel trussel, må alle hjælpe til. De har således ikke nogen 

“religion”, ligesom de ikke har nogen “jura”, “politik” eller “biomedicin”, fordi de ikke har 

ressourcerne til at uddifferentiere sociale opgaver indenfor disse felter, som kan varetages af 

dedikerede specialister. 

 

Hos de gamle grækere, specielt i de mere succesfulde bystater som Athen, levede en stor del af 

befolkningen som bekendt relativt afkoblet fra den fysiske produktion af forholdene for 

reproduktion, som blev foretaget af slaver. Det betød, at borgerne havde et ressourceoverskud, de 

kunne investere i udviklingen af institutioner som eksempelvis Akademiet eller Stoa. I den forstand 

kan de ovennævnte homeridae forestilles at være et eksempel på, at litteraturen som socialt 

fænomen opstod i denne periode i det oldgræske samfund, netop fordi samfundet blev i stand til at 

uddifferentiere disse funktioner og var materielt rigt nok til, at disse mennesker kunne forsørge sig 

gennem udveksling på markedet.  

 

Med andre ord må det altså forstås, at religion først “kommer ind i verden” når den bliver 

uddifferentieret og etableret med institutioner og specialister, der har til formål at reproducere 

denne del af kulturen. Ingen religion uden præster, hvis man vil formulere det lidt skarpt.  

 

Det moderne samfund er karakteriseret ved, at en endog meget stor del af befolkningen ikke har 

noget med fremstillingen af det materielle grundlag for livet at gøre, og som sådan har vi 

muligheden for at opretholde en kulturel sfære med en meget stor grad af differentiering og 
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arbejdsdeling. Derfor giver udtrykket “litteratur og religion” mening for os, netop fordi vi opfatter 

det som to forskellige funktionssfærer, med hver deres specialister (præster, imamer, etc. overfor 

forfattere, litterater, anmeldere etc), institutioner (fx. Pastoralseminariet overfor Forfatterskolen, 

eller Kirkeministeriet overfor Kulturministeriet). Men denne forskel er ikke et resultat af en 

abstrakt oplysning, men derimod en proces, drevet af markedets frivillige udvekslen, hvor der har 

dannet sig forskellige felter. I den forstand må man kritisere den forestilling, som man finder hos 

så forskellige personer som Lucien Levy-Bruhl og Richard Dawkins, nemlig at den primitive præ-

logiske tankegang erstattes af den civiliserede rationelle tilgang til verden, for selve ideen om 

rationalitet indeholder netop irrationalitet som en nødvendighed for at kunne bestå: for at kunne 

være rationelle i nogle sfærer (medicin, økonomi, videnskab) må vi være irrationelle i andre sfærer 

(kærlighed, politik).  

 

Det vi mangler at forstå, er derfor hvorfor religiøse specialister er nogle af de første specialister 

overhovedet, der dukker frem i selv primitive samfund. Dette må betyde, at religiøse specialister 

varetager væsentlige og essentielle funktioner i alle samfund, for ellers ville primitive samfund 

ikke investere deres sparsomme akkumulation i varetagelsen af disse funktioner.2 

 

Noter 

1 Cf. Asklepiadae, en klan eller standssammenslutning af medicinere (Asklepios' børn).  

2 Betænk hvilket fantastisk samfundsmæssigt overskud det fremviser, at der findes hundefrisører; 

dem er der nok ikke mange af i Malawi.  
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Sovsen der ikke skiller – Religion, litteratur 

og den privilegerede talesituation 
 

I forsøget på at tale om religion og litteratur som to, klart adskilte, tydeligt registrerbare størrelser, 

begår ofte den fejl, at vi kan se religion i litteratur, eller litteratur i religion. Ved at stille skarpt på 

myten som en litterær genre, kan vi måske se det litterære og det religiøse i spil – på samme 

boldbane. For hvad er f.eks. Salman Rushdies De sataniske vers? Det er i hvert fald ikke enten 

religion eller litteratur. 

 

Af Sari Saadi 

 

Religion og litteratur skiltes 

Religion og litteratur er to størrelser, der kan tænkes parallelt. Som nævnt i Baumanns artikel, er 

der i dag ikke længere tale om to sider af samme sag, men to adskilte, kulturelle udtryk. Religion 

og litteratur (og her skal primært forstås skønlitteratur) har med deres nutidige adskillelse fra 

hinanden dog stadig en del til fælles. De spiller på samme boldbane, så at sige, og vi kan derfor ikke 

helt uproblematisk ”gribe fat om,” – på den ene side – religion – og på den anden side – litteratur. 

 

Det er min påstand, at litteratur og religion begge skaber samfund, og at de evner dette ved at 

udtale sig om forhold, der ligger ud over menneskets erfaring. Disse udtalelser skaber møder 

mellem mennesker. Hvor myten kan siges at udtale sig ved hjælp af sin privilegerede talesituation, 

er det anderledes tvetydigt med litteraturen. En grundlæggende forskel består i forholdet mellem 

afsender og modtager. Jeg vil med brug af det Podemannianske begreb om den privilegerede 

talesituation, undersøge den måde, hvorpå litteraten via litteraturen taler til sin læser. Til dette skal 

en sammenligning af samme fænomen i religion finde sted. 

 

Ifølge Podemann er det karakteristisk for myter, at de, ved at tale fra et mytologisk væsen uden for 

vores erkendelsesevne, tilegner sig en særlig autoritet over for læseren. Læseren kan ikke spørge 

modvilligt til sandhedsudsagnet i myten. Myten benytter sig af det, han kalder den privilegerede 

talesituation. Der er i kosmologien opstillet et verdensbillede, hvorfra der kan tales, og taleren er 

her en gud eller andet, som ligger uden for, hvad vi empirisk kan udtale os om. Jeg vil kalde dette 

forhold mellem afsender og modtager et transempirisk forhold. 

 

Men hellere end modtageren vil jeg tale om modtagerne. Religion er et socialt fænomen, og der 

skal flere til at opretholde det. Derfor er myterne også et emne, der diskuteres og udveksles mellem 

forskellige modtagere. Ja, myter danner samfund. Myter fortælles videre og myter forsøges forstået. 

Der eksisterer altså et samfund af mytemodtagere, som alle forhandler betydningen af et produkt, 

de ikke kender afsenderen til. Eller rettere, de tiltænker, at de ved hvem det er, men ikke i den 

empiriske, håndgribelige forstand. Vi kan kalde deres opfattelse af dette mytologiske væsen for en 

social konstruktion, en projektion, et opium eller noget helt fjerde og mere potent endnu. Det er 

ikke sigtet her. Men vi må slå fast, at der er tale om en afsender, vi ikke kan interviewe1 (for at sige 

det kækt). 

 

Lad os vende os til den anden del af temaet, nemlig litteratur. Her har vi også en afsender 

(litteraten) og en modtager (læseren). Læseren kan godt tiltænkes ikke at dele sit litteraturforbrug 

med andre. Jeg er med på, at man kan læse litteratur uafhængigt af et litteratursamfund – 
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hvorimod en religion, som kun én følger er mere utænkeligt. Det er dog langt fra tilfældet for 

litteraturforbrugeren. Læsere af litteratur vil dele deres erfaringer og diskutere dem med andre. 

Nogen gør det i den konkrete forstand, hvor de mødes i en bogklub og, igen, forhandler 

betydningen af et produkt, f.eks. en roman.2 Dertil har vi i næsten enhver avis en såkaldt 

”kultursektion”, hvor der anmeldes og vurderes. Vi kan altså sige, at der skabes et litterært samfund 

som følge af litteratur. Litteratur bliver en del af kulturen, ligesom religion er det. Tyloriansk kan vi 

sige, at kultur består af det ”komplekse hele”3, hvori litteratur og religion er to ting – de kan stadig 

tænkes adskilte. 

 

Litteraten, afsenderen, er – i modsætning til i myten – et menneske med et borgerligt navn, et CPR-

nummer samt ægtefælle og børn – ”det er da ligeså vel sociale konstruktioner!” – ja, ja, men det var 

jo ikke pointen her. Lad os holde fokusset engang. Denne forfatter kan vi møde, stille spørgsmål til 

og diskutere med. Forholdet mellem afsender og modtager i litteraturens verden kan derfor siges at 

være empirisk. Vi har at gøre med et forhold, der ikke er etableret ved mødet med en autoritet, der 

benytter sig af en privilegeret talesituation. Eller hvad? 

 

Religion og litteratur mødes 

Mødet mellem religionsforbrugerne har en konkret årsag (blandt flere), nemlig myten. Hvad er så 

anledningen til, at litteraturforbrugerne mødes? Litteraturen. Derfor skabes forholdet mellem 

afsender og modtager også her ved produktet og ikke afsenderen selv. Vi er ved at nærme os en 

meget simpel kommunikationsmodel: 

 

 [Afsender – meddelelse – modtager] 

 

Meddelelsen, hvad enten den er religion eller litteratur, er det, der leder an til et møde mellem 

afsender og modtager. Så forbliver der blot ét spørgsmål (i denne omgang) tilbage: gør litteraturen 

brug af en privilegeret talesituation? Eller mere præcist: gør forfatteren brug af en privilegeret 

talesituation ved at tale gennem litteraturen? 

 

Skal vi holde os til den Podemannianske forståelse af den privilegerede talesituation, så må svaret 

være nej. Skønlitteraturen udtaler sig ikke om, ”dengang verdens grundvold blev lagt.”4 Den vil ikke 

gøre krav på at kende sandheden om, hvordan noget forhistorisk fandt sted. Det vil myten. 

Litteraturen, derimod, udtaler sig gerne om mennesket og samfundet her og nu. Tænk bare på 

hvilke samfundsdiagnoser, der ligger i George Orwells 1984 eller Franz Kafkas Processen. 

Litteraturens talesituation er ikke privilegeret i den forstand, at den kan tale uden modstand. Det 

enkelte litterære produkt synes slet ikke at være privilegeret, da det netop konkurrerer med andre 

produkter.  

 

Helt uprivilegeret er forfatteren dog ikke; han får trods alt et publikum af varierende størrelse til at 

læser sine værker. Skulle man sige noget om dette, så vil jeg låne Bruno Latours skelnen mellem 

det at tale om noget, og det at tale fra noget. Forfatteren taler fra sit værk om nogle udvalgte 

forhold. Forfatteren gør brug af metaforer og andre virkemidler, der hører skønlitteraturen til. De 

udvalgte forhold er forhold, der vedrører mennesket og dets liv, individ og samfund etc.5 

 

Den føromtalte, simple kommunikationsmodel kan nu få en drejning. I tilfældet litteratur vil jeg 

stadig sige, at afsenderen har en meddelelse til sine modtagere. Altså, afsender taler fra sin 

meddelelse til sine modtagere. I tilfældet religion (dvs. myte) ser jeg en anderledes drejning: en 

almindelig, indefra-opfattelse er den, at afsenderen f.eks. er en gud, dvs. et mytologisk væsen. Dette 

væsen taler så fra sin myte om sin alvidenhed og almagt, om verden med mere. Set udefra vil jeg 
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mene, at det snarere er myten, der er afsenderen, der taler fra sig selv, men om sin påståede 

forfatter, dette mytologiske væsen. I kraft af den manglende forfatter, er myten selv gjort til 

afsender, idet den udtaler sig om ting. Denne kommunikationsmodel kan illustreres således: 

 

 [Afsender (myten) – meddelelse (den tænkte forfatter) – modtager (mytebruger)] 

 

Under parolen ”Religion er en social konstruktion”, vil jeg her sige, at det er modtagerne, der i 

sidste ende bestemmer, om en given tekst er en myte eller et stykke skønlitteratur. Det er disse der 

skaber samfundene, jeg allerede har nævnt. Dette er dog ikke så simpelt, som det står skrevet. Det 

er yderst komplicerede processer, der til sidst resulterer i myte eller skønlitteratur. Jeg taler her om 

fortolkninger, (receptions)historie, magt, italesættelse og mere til. 

 

Myte og/eller skønlitteratur – et tiltrængt eksempel 

Nu da jeg gør en dyd ud af at tale om empiri, skal jeg da også selv give et empirisk eksempel. I 

1988 udgav den indisk-engelske forfatter, Salman Rushdie ”De sataniske vers.” Denne bog er bedst 

kendt for den tumult, den skabte ude i den virkelige verden. Mange muslimer blev vrede over, hvad 

de anså for at være blasfemi, og i 1989 udstede det iranske præstestyre en fatwa, der fordømte 

Rushdie som blasfemisk. Derudover blev der udlovet en dusør til den, der ville dræbe Rushdie. 

Årsagerne til de vrede reaktioner er ikke enkle, men centralt er bl.a. bogens titel, der henviser til 

Koranens såkaldte sataniske vers (Sura 53:19-23). Disse vers skulle omtale, hvordan Muhammad – 

idet han fristes af djævelen – anerkender andre guder (al-Lat, al-Uzza og al-Manat) end Allah. De 

islamiske teologer afviser versene som sande, da andet ville antyde, at profeten Muhammad tog fejl 

og faldt for satans fristelse (deraf det populære navn De sataniske vers). Til dette taler de islamiske 

teologer om princippet om abrogation, dvs. at nogle vers kan ophæve andre. 

 

Vi ser her et eksempel på, hvordan Rushdies værk indtræder i den religiøse sfære, idet bl.a. titlen 

henviser til en religiøs tekst, en myte. Værket er altså ikke myte som sådan, men det indgår i et 

intertekstuelt forhold med myten. Bruger vi de to modeller, kan vi sige, at Rushdie kan have tænkt 

sig selv som en afsender (forfatter) bag en meddelelse (Bogen ”De sataniske vers”) til modtagerne 

(litterært interesserede). Modtagelsen hos muslimer har dog været anderledes, idet de læser bogen 

som mytebrugere, ikke som litterært interesserede. Afsenderen er stadig Rushdie og meddelelsen er 

myten. Derfor kan vi for muslimerne ikke entydigt bruge enten den ene kommunikationsmodel 

eller den anden. De to sfærer er blandet sammen, de to kommunikationsmodeller støder sammen, 

og hvad der skulle have været et skønlitterært værk er nu en kommentar til en myte. 

 

For dansk- og historiestuderende Nanna Rørdam Knudsen er Rushdie værk en roman: 

 

 Desværre har den hidsige debat om bogen i høj grad ignoreret det faktum, at De sataniske 

vers ikke er en debatbog. Det er en roman. […]. Det er en bog, der er værd at læse, fordi den er 

morsom, tragisk, fantasirig og underholdende.6 

 

Og de levede i et kompliceret forhold til deres dage ende 

Nuvel, for at vende tilbage til det attiske drama og sammensmeltningen af litteratur og religion, så 

skaber litteratur og religion ikke samfund på den måde, at resultatet er et litterært samfund og et 

religiøst samfund ved siden af hinanden, parallelt. Salman Rushdies ”De sataniske vers” spiller på 

én og samme tid ind på både litteratur og religion – og ind på kultur som et ”komplekst hele.” 

Litteratur og religion spiller begge ind i skabelsen af kultur og samfund, og de udgør derfor begge 

en del af et samlet hele. Der tale om en sovs, der ikke skiller. 
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Noter 

1 Jeg er bevidst om, at man kan argumentere for, at divination er en slags interview med guderne. Dette er 

dog ikke i den empirisk-videnskabelige forstand. 

2 Skal vi være topmoderne, så er der formentlig tale om en svensk krimiroman. 

3 Tylor, p. 1: ”Culture or civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which 

includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as 

a member of society.” 

4 Sørensen, Jørgen Podemann, p. 48. 

5 Efter min opfattelse falder en stor del af filosofiske værker ind under denne kategori. Nogle, særligt de 

såkaldt metafysiske værker, synes endda at tangere det religiøse. 

6 http://www.litteratursiden.dk/artikler/balladen-om-de-sataniske-vers 
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Interview: Mikael Rothstein og  

den Ikkeeksisterende Litteratur 

 

af Kristoffer P. Pilgaard Nielsen og Mads Damgaard 

 

I spændingsfeltet mellem religion og litteratur er der en blind plet, som forskere såvel som 

studerende må prøve at overvinde. I det, i københavnsk religionsvidenskabssammenhæng, 

efterhånden kendte penan-samfund, stilles denne tematik på spidsen: Religion uden litteratur.  

 

TABU har sat lektor Mikael Rothstein i stævne om fraværet af litteratur i penan-samfundet. 

Indledningsvis tænkte Deres udsendte på problematikken som en udeblivelse, der nødvendigvis 

resulterer i en fundamentalt anderledes forståelse af verden end skriftsprogs-religioner. Men 

allerede den indledende e-mail-korrespondance gjorde det klart, at man ikke bør tematisere det 

som en udeblivelse i evolutionær forstand, da litteratur simpelthen ikke er noget, man kender; og 

litteratur som skriftgenre har dermed ikke en relation til penanernes samfund og myter. Det vil 

være mere korrekt at tale om ikke-eksistens af litteratur, ligesom der i Danmark ikke er jagt med 

pusterør, da behovet for sådanne jagtformer er ikke-eksisterende – og pusterør er dermed ikke et 

begreb der fylder i den leverpostejsfarvede danske hverdag. 

 

I det overvældende flertal af verdens religiøse traditioner står skrift og litteratur centralt. De 

abrahamitiske religioner ser endda i mange tilfælde skriften som guds egne ord, et uigenkaldeligt 

udtryk for gudsgiven magt med indiskutabelt indhold. Samtidig er der en implicit autoritet i 

kendskabet til skrifterne, som sikrer en ophøjet status i samfundet. Som mange 

religionsvidenskabsstuderende vil huske fra studielederens velkomstforedrag på ToRS, var 

forholdet omtrent det samme i det agrare keltiske samfund. Druidernes skjulte viden om 

http://www.litteratursiden.dk/artikler/balladen-om-de-sataniske-vers
http://www.litteratursiden.dk/artikler/balladen-om-de-sataniske-vers
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sæsonernes længde var, trods det at dens pragmatiske effekter ikke var gudernes egenhændige 

litterære indsats, alligevel forbeholdt nogle få indviede medlemmer af stammen/fællesskabet, gik i 

arv fra fra druide til lærling, og formede dette esoteriske fællesskabs ophøjede autoritet.  

 

Udover spørgsmålet om grundlæggende viden, taxionomier og videnstransmission, er et andet 

tema, som må behandles her hvordan penansamfundet møder folk med skrift. Det er ingen 

hemmelighed, at penanernes levemåde er under angreb fra en øget globalisering, udtrykt blandt 

andet igennem tømrerfirmaer, som begrænser deres fysiske vilkår, og kristne missionærer, der 

udfordrer deres verdenssyn. To centrale ting, som dermed hastigt eroderer deres levevis. 

 

Samtidig er der en videnskabelig interesse i penansamfundet angående mytesamling, opsamling 

og konservering af penansproget og dets fortællinger. Hvad betyder en sådan dokumentation af 

penanmyter, ikke mindst i lyset af de kristne missionærers interesse i skriftlig autoritet og 

fortolkning? Og hvad fører dannelsen af en sådan penan-kanon med sig?  

 

Disse temaer bliver besvaret eller sendt til videre diskussion i nedenstående interview, hvor ikke 

mindst den egalitære samfundsinddeling samt brugen af mesterlære og derved installationen af 

fagspecifikke eksperter er værd at lægge mærke til. God læsning! 

 

- Hvordan er vidensdelingen i penansamfundet? 

Penanernes samfund er udpræget egalitært. Der er ingen politiske ledere, men man lytter til folk 

med erfaring eller dem der har særlige evner, eller er specielt gode til det-og-det. "Vidensdeling" 

skal med andre ord automatisk, som en fuldstændig integreret del af hverdagen. Man har 

traditionelt levet i små nomadegrupper på op til 30 individer (som regel færre), og alle har 

samarbejdet om det meste. Penanerne har således fire forskellige ord for just dét; samarbejde. Man 

taler med hinanden, meget og længe, og løser alle opgaver i fællesskab (jagt, fiskeri, konstruktion af 

hytter, produktion af våben, redskaber m.v.). Børnene opdrages kollektivt. Forældrene er primær-

opdragere, men alle voksne har et aktivt medansvar. Traditionelt har børnene altså været i 

mesterlære. Ved at deltage og ved at lytte har de lært. Ikke ved formel undervisning, ikke i 

formaliserede initiationer (man har kun ligfærden, ellers ingen indvielser), men ved at deltage i 

samfundslivet. Ingen esoterisk visdom, ingen viden kun for de indviede. På den specifikke 

religionsfront har visse personer i visse sammenhænge fyldt mere end andre, f.eks. ved at være 

særligt gode til at tyde divinatoriske meddelelser, men aldrig på måder der hæver et individ til en 

særlig status. 

 

- Hvordan bliver autoritet manifesteret? 

Kun gennem adfærd, men autoriteten er aldrig politisk eller økonomisk som vi kender det. Der er 

ingen grund til at romantisere, penanerne er ikke bedre end alle andre mennesker, men deres 

organisation er flad, de kender traditionelt ikke til institutioner og der er derfor ingen individer der 

har en ambition om magt i vores forstand. Magten er kollektiv. Måske kan man sige, at alle når 

deres magtpotentiale i og med at samfundet fungerer. Folk kan være kendt for særlige færdigheder 

eller en særlig kundskab, men det er træk de ikke kan bruge til andet end at være værdsat. Jeg har 

aldrig hørt om eller oplevet penaner som hævder sig over andre på det grundlag. 

 

- Hvordan påvirker den kristne missionærvirksomhed og forskeres nedskrivning af myter ønsket 

om en nedskrivning? 

I næste nummer af Chaos udgiver jeg en stor artikel om den kristne missions ødelæggende 

konsekvenser. Det er en trist historie, som jeg håber man vil tage ved lære af og skærpe den kritiske 

sans overfor missionsteologer og den slags. Jeg selv har udviklet en massiv nul-tolerance. Her vil 
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man kunne finde mange detaljer. Men hvad angår tekster, så er jeg - og min partner, lingvisten 

Peter Sercombe - faktisk de første som systematisk indsamler myter fra Øst-penanerne med henblik 

på udgivelse. En anden lingvist, Ian Mackenzie, har fortalt mig at han også har en samling, men 

intet tyder på at han vil dele dem med andre eller udgive dem. Vi har derfor absolut ingen erfaring 

med hvad der sker i forlængelse nedskrivningsprocessen. Situationen er imidlertid den, at 

penanernes traditionelle kultur er på randen af totalt sammenbrud. Tømmerfirmaer og kristne 

missionærer har sammen ødelagt den gamle kultur. Vores arbejde med at indsamle myterne har 

derfor ikke kun forskningsinteresse. Det er også den eneste måde vi kan redde stumperne af 

penanernes narrative traditioner. Vi filmer, optager lyd og noterer på livet løs. Vores hensigt er 

således at udgive myterne på originalsproget med lingvistiske kommentarer, og med en engelsk 

(og måske malaysisk) paralleloversættelse forsynet med religionshistorisk analyse. Denne ressource 

vil give penanerne mulighed for at huske og fortælle de gamle historier, som ellers kun giver 

mening i den skov som nu fældes, og som missionærerne har drevet folk væk fra, fordi den anses 

for "Satans sted". Tekstliggørelse af en mundtlig tradition er i dette tilfælde et ulykkeligt 

redningsforsøg i en situation hvor penanerne i det hele taget er tvunget til at orientere sig mod 

boglig uddannelse for at overleve. Mit bud er derfor, at tekstualiseringen vil få en nærmest museal 

funktion: Man vil takket være vores arbejde kunne sige til sine børn, "her er de historier bedstefar 

fortalte før missionærerne kom og forklarede os, at vi er syndere som ikke må lytte til den slags. Du 

skal derfor ikke sige noget om at vi læser i bogen henne i skolen eller i kirken, for så bliver Jesus og 

præsterne vrede på os". Sådan er diskursen nemlig allerede, så jeg tør godt gætte på den sag. I faglig 

forstand er pointen elementær: Myterne vil give os et grundlag af forstå den gamle samfund og 

dets religion på. 

 

- Hvordan bliver uoverensstemmelser imellem to eller flere behandlet i hverdagen? 

Blandt jægere og samlere er konfliktniveauet generelt lavt. Det skyldes ikke mindst, at de 

materielle besiddelser er få og at berigelse ingen mening giver i et samfund, hvor akkumulering er 

umulig fordi man hele tiden er på farten. Men naturligvis kommer folk i konflikt alligevel. F.eks. er 

jalousi en almindelig anledning til konflikt. Traditionelt har løsningen været, at den ene part forlod 

gruppen for at leve med en anden gruppe. Udveksling var i det hele taget almindelig, og de gamle 

fortæller, at strategien virkede. Mægling finder også sted, men det almindelige er at skilles, så man 

kan køle af. Åben strid er uhyre sjældent, og vold er kun noget man kender som påført udefra. Den 

"nomadiske etos" kan forekomme smuk og romantisk, men sandheden er formentlig, at den er 

drevet af nødvendighed. Uden social solidaritet vil samfundet gå til. kristendommen har på utallige 

måder undergravet just det, den samfundsmæssige solidaritet, fordi man har elimineret dens 

mekanismer. 
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Fear and Reading in Rio de Janeiro -  

En Namedroppers Rejse 
 

af Mads Damgaard 

 

Kommentar fra en udlandsstuderende: Bøger og artikler kan være ligeså forførende, ligeså 

inciterende som andre fristelser; og hvis pennen faktisk er stærkere end sværdet, må man kunne 

sige at litteratur er magt! Akademisk litteratur er særlig potent, men ikke nødvendigvis ens alle 

steder i verden. 

 

På den anden siden af jorden både ligner og adskiller akademisk tradition sig fra den danske. Den 

københavnske religionshistoriske tradition deler rødder og dermed interessefelt med 

antropologien, hermeneutikken og filologien. Der er visse metode-sammenfald med andre 

historiske videnskaber, men kigger man på en religionshistorisk artikel i fx CHAOS er det sjældent 

man støder på von Ranke, Erslev eller andre af historiografiens kirkefædre. Den 

religionssociologiske vej, som praktiseret på Artillerivej, har metodiske træk fra statistik, og 

teoretisk ballast fra den almene sociologi, samt et fælles udgangspunkt med religionshistorien i 

Durkheim og Weber. Som religions-bachelor har denne baggrund været gevaldigt udfordret på mit 

studieophold i Rio de Janeiro. Navne som Da Matta, Freyre, Buarque de Holanda eller Viveiros de 

Castro er fx debutanter på mine pensumlister - og det er bare de lokale namedrops. Selvom 

brasilianerne også er vilde med Foucault og Bourdieu, har andre franskmænd ligeså stor status: 

Filosoffen Gilles Deleuze er fx hot stuff hernede, ligesom Heidegger, lidt overraskende, er et helt 

centralt navn for oldtidsforskningen. Italiensk politisk sociologi, som Antonio Negri og Giorgio 

Agamben står for, er populært og bruges aktivt i diskussioner om demokrati, repræsentation og 

magt. Andre europæiske lån er Georges Bataille, Johan Huizinga, Ortega y Gasset, Ginzburg, 

Gadamer og Walter Benjamin. 

 

Så står man dér med sin Giddens, Bruce Lincoln og Bryman. Hmm! Og i slutningen af alle 

diskussioner, i hvert fald på Institut for Socialhistorie ved Rios føderale universitet, kan man være 

sikker på at en eller anden begynder en længere tale med ordene "Marx sagde..."  

 

Karl Marx er det store dyr i Åbenbaringen for disse historiestuderende. Derfor læser man historien 

på en bestemt måde, nymarxister er trendy, studenterforeningen holder Marx-aftner og "folkets-

opium" er et legalt argument, når snakken falder på religion. Litteratur bruges, pga. denne 

anderledes tradition, også ganske anderledes - teori er inspiration, det stof man klipper indledninger 

og konklusioner ud af. Akademisk praksis har selvfølgelig alle dage været et spørgsmål om et spor 

af papir, en sti af henvisninger, en urskov af referencer (Latour 1982, 1986, 1987, 1991, ∞). Men i 

Brasilien ser junglen simpelthen anderledes ud end i Danmark, og man navigerer med en helt 

anden strategi, med en machete snarere end en spadserestok. Kierkegaards satiriske stikken til 

Hegel og andre tyske systembyggere er i Rio de Janeiros akademiske litteraturforbrugsmønster 

diskret og poetisk – her er åbenbart behov for skrappere midler til at luge ud i empiriens vildnis. 

 

Namedrop = pensumflop? 

Min påstand er altså: Litteraturpraksis i Rio's humaniora-landskab er flyvsk – og ikke bare, som 

Popper udtrykte det, “dristige hypoteser”, men overordentlig uimodsigelig koncept-jonglering. Men 
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okay, lad os da lige prøve at tage mine brasilianske professorer på ordet, og se om der er 

højtflyvende og måske til tider lemfældige referencer, som kan blive til andet end pensumflop og 

uvidenskabelig løsagtig omgang med forbillederne.  

 

Vi starter med den jødisk-spanske hollænder, linsesliberen Baruch de Spinoza. I det 17. århundredes 

anden halvdel var hans Rotterdam en hjørnesten i Nederlandenes progressive og relativt frie 

samfund. Spinoza var ikke bare borger i et samfund der var godt fremme i skoene, han var også 

ekskommunikeret af det jødiske samfund, og kunne derfor uhindret fyre op for en radikal filosofi 

fra sit værksted. Første punkt på hans dagsorden var at fastslå Guds uendelighed, i alle henseender. 

Gennem en quasi-matematisk fremgangsmåde demonstrerede han dernæst at Guds uendelige 

tilstedeværelse i alting, og perfekte eksistens, måtte være lig med altings mindre perfekte, dvs. 

delvise, deltagelse i Gud. Spinozas immanens vendte således om på skolastikkens filosofi, og gav 

menneskene guddommelig status så langt som de var i stand til at realisere deres eksistens og 

fornuft. Alle tings bestemmelse var for Spinoza eksistens, jo mere desto bedre, og eftersom fornuft 

for ham var lig med en korrekt eller adækvat forståelse af verdenens eksistens, var det to sider af 

samme sag: den fornuftige sørgede for at eksistere noget mere ved aktivt at sikre sin eksistens.    

 

Hvis man nu har en mængde mennesker med lige stort potentiale for deltagelse i Altet, 

guddommelighedens substans, så følger det at demokrati er det fornuftigste valg af alle i 

organiseringen af stat. Men når nu denne stat ikke er baseret på en social kontrakt (som hos 

Rousseau) eller en grundlæggende autoritet (som hos Hobbes), er statens væsen, eller rettere 

væren, en anden. Denne væren udlægges af italieneren Antonio Negri som et konstituerende 

princip – ikke en forfatning, der prøver at beskrive og ordne virkeligheden en gang for alle, men et 

fortløbende udviklende program, der inkluderer alle, idet alle har en naturlig for ikke at sige 

metafysisk ret. Der er Magt, og så er der Formåen – og for den revolutionære Negri er det gode helt 

klart at få alle mennesker – Mangeheden, the Multitude - til selv at forme verden, snarere end at få 

dem til at makke ret gennem magt.  

 

Et religionsvidenskabeligt blik på sådan en politisk filosofi vil hurtigt analogisere statens 

udgangspunkt med en myte, men så melder spørgsmålet sig: Hvad kan dette evigt muterende 

konstituerende magt-begreb sige om religiøse former? Inspireret af den Iranske Revolution sagde 

Foucault at man i religionernes sfære reelt har set mange flere revolutioner end i det moderne 

statssystem (Foucault 1979), netop i kraft af mytens potentiale for ændringer, overtydninger, 

udlæsninger. Narrativer tilhører alle, og er en grundlæggende del af vores tegn-univers, 

diskurshavet vi flyder i. Havstrømmene kan flytte sandkorn og drivtømmer på tværs af 

kontinentplader med en lethed, der slet ikke kan registreres. Disse flows (som en anden Spinoza-

elsker, Gilles Deleuze ville kalde dem) undslipper altid de store maskiners barrierer, underminerer 

subversivt og ubemærket rammer og institutioner. Tænk på de 99% procent, på Tea Party-

bevægelsen, på demonstrationerne i Spanien eller Mellemøstens revolter. Umiddelbart er det 

bevægelser uden hoved og hale, uden ledere og samlede punkter, men måske kan man forstå dem 

som mutationer af fællesskaber, der er ved at flyde fra én fortællings centrum til et nyt territorium; 

måske et nyt demokrati-begreb, måske en ny bevidsthed, måske en ny stamme, en ny tro. Hvad der 

kommer ud af en gammel glasslibers værksted, er ikke nødvendigvis religion, selvom Gud var den 

substans der blev slebet til, i en helt ny filosofisk strømning der endnu ikke er slut.  

 

Ned på jorden 

Okay, så hvordan bliver dette her, der pt. minder om poesi, nogensinde til videnskab? Der er 

forskellige måder at bruge teorier på – man kan fx skelne imellem den hypotese-dannende, model-

fremsættende måde på den ene side og så den åbnende, inspirerende og postulerende-
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problematiserende måde på den anden side. I et kontinuum mellem sådan et pol-par kan vi placere 

ovenstående metafysiske-politiske teori: Negri mener altså at have fundet et logisk princip i 

Spinozas metafysik, som fortæller noget om revolutionernes kontinuitet - kan vi nu finde 

tilsvarende træk i religioners udviklingslinjer, og måske ligefrem udkaste en hypotese? Det er 

straks lidt nemmere; Jan Assmann peger fx på en afgørende udvikling i og med monoteismens 

fremkomst, en tese som Robert Bellah også drager frem i sin nyeste bog. At se bestemte logikker 

sprede sig, eller for den sags skyld mindskes i styrke, er ikke fremmed for religionsvidenskab.  

 

Men dernæst har den teori-anvendende studerende nok uundgåelig en blind plet; for det der 

forekommer som en indlysende formodning, lad os tage eksemplet ”sekularisering”, der kun er 

blevet indlysende pga. af dette narrativs særstatus i europæisk kultur og kultur-forskning. I Rio de 

Janeiro, hvor djævlen lurer på hvert gadehjørne i form af stoffer og vold, men en uoverskuelig vifte 

af kirkeforgreninger til gengæld står klar til at redde dig, er sekularisering her mere luftigt og 

usandsynligt end for den danske (udvekslings)-studerende. Tilsvarende blev en filosofisk 

sidebemærkning om ”kønslige samfundsepoker”, som den spanske filosof José Ortega y Gasset 

fyrede af i mellemkrigstiden - en ide der ikke umiddelbart gav mening for mine medstuderende, 

straks gjort nærværende af den europæiske fortælling om femininiseringen af uddannelses- og 

arbejdsmarkedssystemer, der i Danmark problematiseres helt ned til vuggestue-stadiet nu.  

 

Dermed vil jeg afslutte med den overvejelse, at hvad der for undertegnede virker som luftkasteller i 

meget af den brasilianske socialhistorie-undervisning måske giver dette indtryk, i kraft af en anden 

palette af narrativer, forståelsesskemaer og historiske erfaringer. Mine professorer, der har set en 

grundlov blive til i 251 udmarvende og lange dele, et bureaukrati skyde frem omkring dette og 

overtage det tidligere militærdiktaturs totalitarisme, har nok nemmere ved at kunne sætte 

metafysisk politisk vilje på videnskabelig formel end en dansker, der nærmest kun har levet under 

statsministre med efternavnet Rasmussen og deres leverpostejsfarvede velfærdsmodeller. Sprogskel 

er en udfordring, kulturskel en anden – men begge meget tilstedeværende i omgangen med 

akademisk litteratur.  
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Petrarca: Klassisk og kristen tradition 

i en fælles kulturel hukommelse 
 

I den gryende renæssance, repræsenteret ved Petrarca, ser vi, hvordan den klassiske tradition 

sameksisterer med den kristne i et fælles lager af referencer, og hvordan naturen, i hvertfald som 

pastoral fantasi, peger på det guddommelige. Er det ægte eller ”branding”? Det er i hvertfald 

litteratur. 

 

Af Michael Reich 

 

I den italienske renæssance indoptages den klasssiske litteratur, og med den også den antikke 

historie og mytologi, på ny i periodens litterære frembringelser. Med denne indoptagelse er der 

også hele litterære genrer, fx brevet, der skifter form og stil. I denne artikel kigges der nærmere på 

et bestemt brev, Petrarcas beskrivelse af hans bestigning af Mont Ventoux, et litterært artefakt, som 

Petrarca omskrev og redigerede over en periode på tyve år, som giver udtryk for at være ”ægte” og 

umiddelbart, men som indgår i Petrarcas branding af sigselv som litterat. Brevet kan endvidere 

læses som et eksempel på, hvordan naturen, i hvertfald som pastoral fantasi, peger på det 

guddommelige og det kan også læses som en symbolsk eller allegorisk fortælling om menneskets 

spirituelle opstigning mod Gud. 

 

Endelig kan der i et religionsvidenskabligt perspektiv peges på, at Marsilio Ficino (1433-1499), 

manden bag Cosimos platonske akademi i Firenze, klædt som Pan spillede orfisk lut ved 

gudstjenesten i Firenzes domkirke. Her er det for analytisk fattigt at sige ”synkretisme”. Jan 

Assmans begreb om kulturel hukommelse introduceres til slut i artiklen som et analytisk redskab 

til at forstå religiøsitet i renæssancen. 

 

Hvem var Petrarca? 

Med Francesco Petrarca (1304-74) er vi tidsmæssigt på nippet til at komme ud af middelalderen. Vi 

er i den tidlige renæssance, hvor mennesket med den svejtsiske kulturhistorikers Jacob Burckhardts 

ord så småt er ved vågne under middelalderens slør.1 

 

Petrarca, ”humanismens fader”, er i dag kendt for sine digte og for sine breve, mens han aldrig blev 

færdig med det, som han selv anså som sine egentlige hovedværker (blandt andet et værk om 

Scipio). Hans Canzoniere, digtsamlingen, der i 366 sonetter beskriver hans kærlighedsforhold til 

kvinden Laura, kaldte han således bare for ”Brudstykker på folkesproget”.  

 

Petrarca er moderne i den forstand, at han arbejder med sit image eller branding, som vi ville sige i 

dag. Han fremstiller sig selv på mange forskellige måder. Som den rastløse vandrer, der finder fred 

i et kontemplativt liv ved en stille kilde ved Vaucluse udenfor storbyen, og dengang, 

paveresidensstaden, Avignon. Han fremstiller også sig selv som den store, laurbærkronede digter, 

der er berømt blandt andre berømtheder, men også som den trofaste ven, der mister så mange af 

sine kære i pestepidemien i katastrofeåret 1348 og derfor besynger tidens gang og altings 

forgængelighed. Endelig brander han sig som karrierediplomat og berejst verdensmand, der dog 

hellere vil være digter og al berømtheden og rejserne foruden.  
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Petrarca uddannede sig som det, vi i dag ville kalde advokat, men droppede ud af universitet i 

Bologna, da hans far døde, og han brugte livet på at digte og skrive, samle på manuskripter, på at 

rejse og mødes og diskutere med datidens elite. Pavehoffet befinder sig i Avignon, og der befinder 

Petrarca sig også. Det var her, det skete, dengang i 13-hundredeårene. 

 

Bestigningen af Mont Ventoux  

Petrarca omtales også som verdens første turist, fordi han, i hvert fald på overfladen, alene for sin 

fornøjelses skyld bestiger Det skaldede bjerg eller Mont Ventoux, som det også kaldes, kendt fra 

cykelsporten, lidt nordøst for Avignon.  

 

Petrarca bestiger bjerget med sin bror og et par tjenere, og mens broderen går den lige vej mod 

toppen, forekommer det Petrarca, at han kan nøjes med at gå ad en mindre stejl sti, og endog ad en 

sti, der fører nedad, men da han ser sin bror højt oppe, så forsøger han igen og ender endelig på 

toppen. Her slår han tilfældigt op i Augustins Bekendelser, som han bærer på sig, og læser ”Og 

menneskene drager ud for at beundre bjergenes højder og havets vældige strømme, og de vidt 

henglidende floder, og oceanets kreds, og stjernernes vandringer, men svigter sig selv” Det er jo et 

meget relevant citat at blive konfronteret med for den første turist i verden. 

 

Vi kender til historien, der kan tidsfæstnes til 1336 (ni år efter Petrarca mødte sin Laura), for han 

skriver om den i et brev (Familiares IV,1), som han slutter med ordene 

”mens tjenerne ivrigt arbejdede på at berede måltidet, søgte jeg alene til en fjern krog af huset for 

at skrive dette til dig, i hast og improviseret, for at mine følelser ikke skulle ændre sig med 

skiftende steder, og beslutningen om at skrive skulle svækkes.”  

 

Fortællingen om bestigningen af Mont Ventoux kan læses som et eksempel på, hvordan naturen, i 

hvertfald som pastoral fantasi, leder frem mod det guddommelige. Det er faktisk en gammel hyrde, 

der i sin ungdom selv tog rejsen til bjergets top, der peger stien ud for de rejsende. Det 

guddommelige i naturen viser sig symbolsk ved Treenigheden.2 

Fortællingen om bestigningen kan naturligvis også læses som en symbolsk eller allegorisk 

fortælling om menneskets spirituelle opstigning mod Gud. 

 

På den ene side læser vi på overfladen Petrarcas brev som et ægte og umiddelbart udtryk for en 

faktisk oplevelse af en rejse, og tror dermed at få et hidtil ukendt indblik i et genuint individ, og på 

den anden mistænker vi, at der er tale om en litterær konstruktion. Besteg han virkelig det bjerg? 

 

Brevet som genre under forandring 

Petrarca fandt i juni 1345 i Veronas domkirkebibliotek Ciceros breve til Atticus, Brutus og Quintus. 

Dette fund inspirerede Petrarca til brevsamlingen Familiares. Og Petrarca forholder sig både til det 

antikke brev, og til den middelalderlige ars dictamis-tradition for brevskrivning, der omgiver ham.  

Ifølge den canadiske forsker Judith Henderson (1993) har vi i dag en række uudtalte antagelser om 

brevet som genre: At det er en triviel kompositionsform, et udtryk for venskab eller bekendtskab, at 

breve er mindre formelle og mere intime og oprigtige end andre skriftformer, at vi kan kalde breve 

tilbage, eller undskylde dem, men ikke ændre dem, ”once posted, letters are no more under our 

control than words spoken”(ibid., s. 146), og endelig, at de udtrykker en uredigeret og uretoucheret 

virkelighed. 

 

Det er med sådanne uudtalte antagelser i baghovedet, man som uforberedt nutidslæser 

umiddelbart vil gå til breve af Petrarca, men der er naturligvis mange lag i hans breve, og des mere 

man arbejder med dem, des tydeligere viser det sig, at de langtfra er trivielle kompositioner, at de 
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faktisk er skrevet uden at indgå i allerede etablerede venskabsbånd, at de er redigerede, igen og 

igen, og at stil og sprog bestemt er blandt de virkemidler, der fra Petrarcas side benyttes til at danne 

et bestemt billede af ham selv. 

 

”Det er tydeligt, at Petrarca som brevskriver vil distancere sig fra den tradition, han er opvokset 

med, ars dictaminis, og fremstiller sig selv som en efterfølger af Cicero. Hvad der imidlertid er nyt 

og påfaldende er, at stilen bliver manden, at Petrarca bruger stilen til at give et bestemt billede af 

sig selv” konstaterer den danske renæssanceforsker Marianne Pade (2006, s. 358). 

Når man som Petrarca distancerer sig fra ars dictaminis-traditionen, der fokuserer på, hvordan man 

skriver det korrekte middelalderlige officielle brev, og når man som ham siger, at han stilmæssigt 

vil nærme sig Cicero, der så brevet som en samtale mellem to venner, så vil man umiddelbart tro, at 

man kan finde tæt ind til Petrarca som person, dvs. ind til det private. 

 

Antikken ubesværet blandet med kristendommen 

Det er velkendt, at Petrarca editerede i sine breve med henblik på skabelsen af brevsamlingen. 

Brevet om bestigningen af Mont Ventoux har han således arbejdet på i en periode på mere end 20 

år. Så vi må antage, at intet er tilfældigt i brevet. Med sin uddannelse må vi også antage, at Petrarca 

fuldt ud behersker ars dictaminis-virkemidlerne, og med sin antik-fascination og inspirationen fra 

antikken, samt de værker fra antikken som man mener, han har kendt, får Petrarca således et meget 

stort arsenal af virkemidler. Et af virkemidlerne er citater af de antikke forfattere.  

De klassiske myter og tekster fungerer ikke som en ”tekst”, men som et distribueret kulturelt 

repertoire eller arkiv, med Jan og Aleida Assmanns begreb, som en ”kulturel hukommelse.”3 Det 

bliver er tydeligt i alle Petrarcas breve, men specielt ser vi det i Familiares IV,1.  

 

Her observerer Petrarca-forskeren Nicholas Mann, at  

 It is of course intrinsically unlikely that a man who had got up before dawn to accomplish trek of some 

40km, including a climb to 1300 meters, would, returning in the depths of night (profunda nocte), and 

on an empty stomach, proceed to write such a long and carefully articulated letter. It is even the more 

unlikely since it contains no fewer than 20 direct or indirect quotations from classical, scriptural and 

patristic sources. (Mann, s. 7). 
 

Det bemærkelsesværdige er dog ikke nødvendigvis Petrarcas overmenneskeligt gode condition,4 

men at Petrarca blandt sine virkemidler ubesværet blander citater fra den antikke historie (Livius), 

den klassiske litteratur (Ovid og Vergil) med citater fra det Nye Testamente (Paulus og Mathæus), 

kirkefædrene (Athanasius og Antonius) og Augustin. Det er bemærkelsesværdigt i forhold til den 

modstand mod ”hedenske” forfattere, som fx Augustin udtrykte, men netop ikke 

bemærkselsesværdigt i forhold til den efterfølgende renæsscances projekt, at integrere antikken i 

perioden. 
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Figur 1 - Udsigt fra toppen af Mont Ventoux mod byen Malaucène, hvorfra Petrarca steg op 675 år tidligere. 

(Foto: Artiklens forfatter, 2011). 

 

Petrarca redigerede i sine breve med henblik på skabelsen af en imponerende brevsamling. I de 

mange citater og referencer er der ingen tilfældige eller uoverlagte, selvom de virke ubesværet 

integreret. I følge Mann (s. 6) er selv den ”uskyldige” reference til geografen Pomponius Melas 

mening om, at man både kan se Sortehavet og Adriaterhavet fra toppen af Haemnusbjerget et 

udtryk for, at Petrarca "blærer sig". Det er nemlig Petrarca, der har været med til sikre manuskriptet 

af Melas De situ orbis for eftertiden. 

 

Vi bliver med andre ord usikre på, hvad der er det "ægte” og hvad der er det "konstruerede” billede 

af individet Petrarca og af hans virkelighed. En usikkerhed som vi nutidigt genfinder og skal 

håndtere i næsten alle typer tekster og genrer (fx journalistik, selvbiografi, marketing/reklame, 

politik, facebook statusmeddelelser), men som kan overrumple os ved læsningen af en brevsamling, 

hvor vi naivt forventer det "ægte", og hvor denne overrumpling netop giver os en fornemmelse af, 

at vi møder det "moderne individ", der har kastet middelalderens slør af sig. 

Når vi læser Petrarca overrumpler det os, at vi skal tage stilling til disse forhold. Det er det, der 

giver os en fornemmelse af, at vi møder et "moderne individ", der har kastet middelalderens 

burckhardtske slør af sig. 

 

Vi læser altså i brevet om bestigning af Mont Ventoux en konstrueret beretning, der dels brander 

forfatteren som en lærd person, der har check på sine klassikere, både de antikke og de kristne, der i 

sin komposition fremstår ubesværet (hvilket senere netop er idealet for adelsmanden). Men 

beretningen er også en skildring af naturens skønhed, af rejsen fra det lave jordiske til det høje 

himmelske, hvor sjælen frelses, det er en tekst om krise (i tro) og om personligt ansvar. 

 

Hvad der videre skete 

Endelig kan der i et religionsvidenskabligt perspektiv peges på, at Marsilio Ficino (1433-1499), 

manden bag Cosimos platonske akademi i Firenze, udklædt som Pan spillede orfisk luth ved 

gudstjenesten i Firenzes domkirke. Her er det nok for analytisk fattigt at sige ”synkretisme”. Jeg 
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tror, Assmans begreb om kulturel hukommelse, som ”comprises that body of reusable texts, images, 

and rituals specific to each society in each epoch, whose ’cultivation’ serves to stabilize and convey 

that society’s self-image” (Assmann, s. 132), kan hjælpe os frem mod en større forståelse af 

renæssances fascinerende kunst og litteratur og periodens ”gang i det religiøse”, hvor Moses og 

Hercules uden problemer sidestilles og hvor Platons skrifter er en kilde til forståelse af 

kristendommen på linje med testamenterne. 

 

Noter 

1 "In the Middle Ages both sides of human consciousness - that which was turned within as that which was 

turned without - lay dreaming or half awake beneath a common veil."  (Burckhardt, s. 81). 

2 Den højeste tindes navn er ”Filiolus” (Sønneken), selvom den er den højeste tinde og faderen til de 

omkringliggende bjerge. Det hele er omkrandset af skyer (Helligånden). 

3 ”Kulturelles Gedächtnis”. Der henvises til temanummeret i Religionsvidenskabeligt Tidsskrift (nr. 52, 2008) 

for artikler om Jan Assmann. 

4 Denne artikels forfatter gik i Petrarcas fodspor i sommeren 2011, og kan bekræfte, at turen er hård og 

anstrengende, og han blev endda kørt ned ad bjerget i bil af sin venlige kone, og gik således kun en ”halv 

Petrarca”. 
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Ved profetens skalpel 
 

Af Eva Bjerrum-Bohr 

 

For snart et par måneder siden sendte DR dokumentaren ved navn “Miraklet Carina”, der handlede 

om en ung pige, som var kørt galt. Pigen blev efter timelange operationer erklæret hjernedød, men 

kom sig på forunderlig vis. Dokumentaren blev den rene seermagnet og fremkaldte forargelse 

over lægernes fejlagtige vurdering af Carinas tilstand. Det er denne artikels påstand, at 

dokumentaren fra en religionsvidenskabelig vinkel er interessant, idet sundhedsvæsenet på flere 

planer får tillagt en religiøs rolle. Det er dog samtidig ikke nødvendigvis en rolle, som 

sundhedsvæsenet kan indfri og som dermed er en del af grunden til, at dokumentaren har kunnet 

fremkalde så stærke følelser.   

 

Specielt et klip spilles igen og igen gennem dokumentaren. Familien og overlægen har en samtale. 

Hendes grådkvalte far spørger, om ikke et eller andet mirakel er muligt. Overlægen må dog 

informere familien om, at Carina ikke vil vågne op igen. Når vi så senere finder ud af, at Carina 

rent faktisk kom sig, udstilles gang på gang overlægens skråsikre og fejlagtige prognose.  
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Fra en religionsvidenskabelig vinkel kommer overlægen i dette klip på et plan til at indtage rollen 

som den vise autoritet, der tilsyneladende er på et højere erkendelsesniveau og kan forudsige og 

afvise miraklernes mulighed. På et andet plan ses der dog også en uheldig tendens til, at 

sundhedsvæsenet (og muligvis videnskaben som helhed) får lov til at indtage denne rolle.  

 

Den indviede lægestand 

Hvis man antager, at vi lever i en postmodernistisk verden, må man også acceptere, at vi lever i en 

verden uden universelle sandheder, og som i sit fundament er fragmenteret og uden én 

sammenhængende mening. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at mennesket ikke har brug for 

mening. Vi vil som oftest gøre brug af sundhedsvæsenet, når vi står i en situation, hvor vi selv eller 

vores nærmeste er syge. Det er en skrøbelig position, hvor vi har valget mellem at klynge os til et 

fikspunkt eller acceptere tilfældighedernes spil. Vi vælger ofte det første, og lægerne kommer her 

til at være de konkrete frelsere. De bliver dem, der kan redde os, når livet viser sig fra sine mest 

uretfærdige sider. Vi vil gerne tro, at sundhedsvæsenet på en eller anden måde har grejet noget, vi 

ikke selv er herre over. Der er en vis sammenhæng mellem autoritet og religion. Med deres 

latinske messen af fremmede ord hæmorrhagia cerebri1, subduralt hæmatom2, hokus pokus”, sære 

instrumenter og hvide kitler som situerede elementer, får lægerne nærmest en præstelignende 

aura som de ultimative mediatorer mellem liv og død. De er indviet i lidt mere end os andre. De 

kan noget, vi ikke kan. Vi har slet ikke lyst til at betvivle deres autoritet.  

 

Det er en problematisk rolle, fordi lægevidenskaben i sagens natur ikke kan fungere som deus ex 

machina. Problemet består især i det underliggende tabu, vi helst ikke taler for meget om - at der 

både gør sig utilitaristiske og deontologiske principper gældende for behandlingen af patienter. 

Den enkelte patient søges altid at blive behandlet så godt som muligt, men dette sker inden for 

rammerne af, at man samtidig skal søge at hjælpe flest mulige patienter. Sundhedsvæsenet søger at 

hjælpe Carina, indtil prognosen synes så dyster, at man må søge at hjælpe de patienter, der skal 

bruge organer. 

 

Sundhedsvæsenets systemiske karakter  

For sundhedsvæsenet udmærker sig jo netop ved at være et system - og man kunne se det som et 

Luhmanniansk et af slagsen. Niklas Luhmanns systemteori hævder, at det moderne samfund består 

af en række systemer, der er funktionelt differentierede, autopoeitiske og selvreferentielle. 

Systemets effektivitet består i dets mulighed for at overleve og kunne fungere internt. Systemerne 

iagttager hinanden, men der gør sig ifølge Luhmann ikke nogle overordnede værdier gældende, 

der binder de forskellige subsystemer sammen. For at sundhedsvæsenet skal kunne fungere som 

system, må der nødvendigvis gøre sig en række utilitaristiske principper gældende. Effektiviteten 

beror på at kunne hjælpe flest mulige. Det har vi svært ved at acceptere, idet man inden for 

sundhedsvæsenet jo har med menneskeliv at gøre.  

 

Når vores religiøse behov bliver projiceret over på for eksempel sundhedsvæsenet opstår der 

problemer, fordi man søger at sammenkoble to systemer, der fundamentalt set ikke 

korresponderer.    

Dette forhold gør sig gældende i Carinas situation, hvor det pågældende religiøse system tænker i 

frelse, mens sundhedsvæsenet tænker i helbredelse - men der gør sig også en nyttekalkule 

gældende. Carina ses ikke (blot) som det ultimative mål i sig selv, men tænkes også i organer. 

Resultatet bliver den rene heksejagt og forargelse, når systemet så endda viser sig også at have 

mangler.  
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“Miraklet Carina” viser, at visse indicier kunne pege på, at der på trods af diverse systemteorier, 

herunder Luhmanns, stadig eksisterer et vist religiøst behov for den moderne samfundsborger. 

Mennesket synes fundamentalt set stadig at have brug for at støtte sig til - eller i hvert fald 

identificere sig med - religiøse værdier i vores fragmenterede, affortryllede og mekanisk-rationelle 

verden. Lægevidenskaben har selvfølgelig et moralsk ansvar, og denne artikel søger ikke at 

retfærdiggøre lægesjusk. Snarere søger artiklen at pege på det problematiske i at projicere religiøse 

værdier over på områder af samfundet, der ikke er tænkt som religiøse institutioner. De ville 

ganske enkelt have svært ved at kunne bære denne rolle. 

 

Noter 

1 Hjerneblødning 

2 Kronisk blodansamling mellem kraniet og hjernen 
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Anmeldelser 
 

Kinesisk religion og livsanskuelse – fra arkaisk til moderne 

tid. 438 sider. Forfatter: Klaus Bo Nielsen, 2012. Forlag: 

Aarhus Universitetsforlag. 
 

Af Sari Saadi 

 

Klaus Bo Nielsen giver i denne bog en ganske tiltrængt og 

udmærket ”grundbog” i kinesisk religion. Han formår at gøre det 

ellers komplicerede stof let tilgængeligt uden at falde i den fælde 

at forsimple området for meget. Gennem syv store kapitler fører 

Nielsen sin læser fra det, han har valgt at kalde arkaisk tid og 

frem til moderne tid. Derved er bogen også stærk i sin evne til at 

give et sammenhængende billede af udviklingen i Kinas 

religioner fra Xiadynastiet (2070-1600 f.v.t.) til Den Kinesiske 

Folkerepublik (1949-). 

 

I bogen sorteres Kinas væld af religioner i tre store traditioner: kongfuzianisme, daoisme og 

buddhisme. Det betyder, at der er valgt et fokus på tre store religioner, som har et særligt kinesisk 

islæt. Det betyder ikke, at andre betragtelige religioner i Kina er udeladt, men de tjener blot en 

mindre rolle i at karakterisere det religiøse landskab i Kina. Dette argumenterer Nielsen også 

udmærket for, idet der er forskel på Kinas religioner og kinesiske religioner. Kinas religioner 

indbefatter bl.a. de legale religioner, som er protestantisme, katolicisme, islam, daoisme og 

buddhisme, mens kinesiske religioner er religioner, der har deres udspring i Kina eller, som 

buddhismen, har fået et særligt kinesisk udtryk. Nielsen får dog gjort sin læser opmærksom på, at 

der ikke i virkeligheden er tale om så klare linjer, men oftest er tilfælde af ”en synkretistisk og 
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flerlaget karakter.”  

 

Derudover er det interessant at se Nielsens forsøg på at udfordre den europæiske filosofihistorie, 

idet han allerede i indledningen lader det skrive: ”Det forlyder ofte, at filosofiens vugge stod i det 

Gamle Grækenland. Det er imidlertid en sandhed med modifikationer og i værste fald en 

etnocentrisme.” Her trækker han også på sit store arbejde i sit tidligere værk, Kinesisk Filosofi, som 

har fokus på den såkaldt filosofiske del af religionerne, men som stadig må se sig bundet til at 

redegøre for grundlæggende religiøse elementer, der spiller ind. Der gøres klart og tydeligt rede 

for, hvordan filosofi og religion ikke tænkes i rene, adskilte størrelser, som det forsøges i europæisk 

tradition - og derved føres læseren ikke bag lyset. Det betyder ikke, at religion er filosofi og filosofi 

er religion i Kina, men at der er overlap, som gør det mildest talt besværligt for kineserne at tænke 

dette sammensurium i to kategorier. Nielsen selv får den udfordring at skulle undgå overlap, idet 

han tidligere har skrevet en bog om kinesisk filosofi og nu har skrevet en om kinesisk religion. Han 

gør det på sin egen måde, og man kan dårligt bebrejde ham de få overlap, der måtte finde sted. Så 

skal det nævnes, at Nielsen også berører nogle mere sociologiske emner, som når han tager 

maoismens rolle som politisk religion op samt statens holdning til religion. 

 

Der er tre grundlæggende gode idéer til, hvorfor man skal læse denne bog: 1) for at gøre sig 

klogere på et enormt, i både tid og sted, materiale, der er yderst relevant for religionshistoriefaget, 

2) for at opnå en basal viden om et samfund og en kultur, der i hastig fremgang viser sin vigtighed 

på den globale scene, og 3) for, som Nielsen selv formulerer det: ”Ved at studere kinesisk filosofi og 

religion opnår vi ikke alene en bedre forståelse af det kinesiske samfund i fortid og nutid, men vi 

opdager også, at vores egen civilisation er kulturspecifik og i mange henseender kun repræsenterer 

én måde at anskue tilværelsen på.” 

 

 

Fremtidens danske religionsmodel. Iversen, Hans Raun et al (eds.). 2012. 

København: Anis 

 

Af Andreas Baumann 

For en person som undertegnede, der altid har ment at religionsfaget underbelyste Folkekirken og 

andre kristne majoritetskirker i de udviklede lande, er det en fornøjelse at have den nye udgivelse 

Fremtidens danske religionsmodel i hånden. Udgivelsen, som er en udløber af det tværfaglige 

religionsmodel-projekt funderet på Det Teologiske Fakultet, bringer teologer, religionsfolk, 

økonomer og jurister sammen i et forsøg på at forstå, hvad de ændrede forhold i den danske 

statsforfatning, den stadig tættere europæiske union og globaliseringen betyder for den danske 

religionsmodel. 

Danmark er religionssociologisk interessant, netop fordi en overvældende majoritet af 

befolkningen (og en endnu mere overvældende del af den indfødte befolkning) er medlem af én 

kirke. Imidlertid er der en række tvetydigheder i dette forhold, bl.a. fordi Grundlovens løfteparagraf 

(§66) aldrig er opfyldt. Derfor er Folkekirken et case study for forholdet mellem stat, samfund og 

individ i en moderne statsordning. Dette belyser antologien i eminent grad, netop grundet bredden 

blandt bidragyderne: det er ikke kun kirkehistorikere, historikere og religionshistorikere der 

fortolker bekendtgørelserne omkring indsættelsen af provster i provinsen. Der er således både et 

kapitel om de danske kirker i udlandet – et interessant studie i korporatistiske strategier – af Margit 

Warburg, et (længe savnet!) forsøg på en redegørelse af Folkekirkens økonomi udfærdiget af Niels 

Kærgård og Jørn Henrik Pedersen eller et indlæg af Peter Lüchau, der én gang for alle 
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gennemhuller ideen om folkekirkemedlemskabet som sekulariseringsindikator.  

Fremtidens danske religionsmodels store styrke – nemlig den store diversitet i bidragene – er 

måske også det, der i virkeligheden er den store svaghed. Selvom der er et par opsamlende kapitler, 

står man alligevel tilbage med følelsen af en antologi, som mangler en fælles historie. Det er en 

tendens, der kendes fra andre antologier om eks. velfærdsstaten i det globaliserede samfund (eks. 

Petersen & Petersen 2004). Man bliver derfor på en måde efterladt lidt i tvivl om hvorvidt det 

stadigt ensrettende pres fra internationalt aktivistiske domstole og lignende med tiden vil tvinge 

alle lande til at konvergere til én form, eller om der stadig er en vis mulighed for national 

selvbestemmelse i en globaliseret verden. 

Litteratur 

Petersen, Jørn Henrik & Klaus Petersen, eds. (2004). 13 udfordringer til den danske velfærdsstat, Odense: 

University of Southern Denmark Press. 

 

Kirkens historie, bind I & II. Bach-Nielsen, Carsten, Nils Arne Pedersen, Jens Holger Schørring & 

Per Ingesman. 2012. Hans Reitzels Forlag. 

Af Andreas Baumann 

I en tid hvor bogen – fordybelsens kilde – som medie er truet, er det altid en fornøjelse, når man fra 

tid til anden får et gennemillustreret, stort værk til anmeldelse. Man kan ikke sige andet om Hans 

Reitzels nye kirkehistorie end at det er et ambitiøst projekt: over 1600 sider fordelt på to (tunge!) 

bind at nå igennem hele kristendommens historie. Derfor skal der før alt andet lyde en ros til Hans 

Reitzels Forlag for at binde an med denne udgivelse. 

Som religionsvidenskabsmand kan man godt blive lidt valens ved titlens løfte om en kirkens 

historie, fordi denne uniformitet modsiger, hvad enhver med en smule kristendomshistorisk 

kundskab ved, nemlig at den kristne religion (herunder nok specielt den protestantiske retning) 

netop er exceptionel ved sin tendens til sekterisme og udsplitning i forskellige organisatoriske 

grupper. Grunden til den bestemte form er imidlertid, at værket er lagt an på et fokus, der 

kulminerer i Folkekirken. Forfattergruppen skal bestemt applauderes for at eksplicitere denne 

vinkel, som alt for ofte tages for givet. 

Dette er imidlertid også et perspektiv, som kan kritiseres stærkt. Således er der ikke noget 

selvstændigt kapitel sat af til den vigtigste kristne innovation i det tyvende århundrede, nemlig 

pinsekristendommen og fremvæksten af de karismatiske menigheder.1 Der er nogle få kapitler afsat 

til “den sydlige halvkugle”, men for enhver der er bekendt med væksten i antallet af kristne i 

tredjeverdenslande sammenlignet med den vigende tilslutning i den vestlige verden må det undre, 

at forfatterne ikke har fundet det nødvendigt i højere grad at forholde sig til det, der nødvendigvis 

bliver kristendommens fremtid. Det er imidlertid en tendens, der tilsyneladende er endemisk 

(indenlandsk) i kristendomshistoriske gennemgange, jvf. “Kristendommen. En historisk innføring” 

af Tarald Rasmussen og Einar Thomassen.  

Lad det imidlertid være sagt: Kirkens Historie er en fantastisk bog. Den er fascinerende, letlæst og 

dybdeborende, og den kan absolut anbefales alle der har interesse i kristendommens vidunderligt 

detaljerede og forgrenede tilblivelseshistorie. Sammen med Fremtidens danske religionsmodel (se 
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anmeldelse andetsteds i dette nummer) er det en glimrende standardudrustning til studerende med 

interesse i en majoritetskirke i en moderne stat. Så må vi imens vi svælger i sider om pietismen 

nøjes med at ønske os en kirkehistorie, der skriver kristendommens moderne, globale historie.  

 

Noter 

1 Efter denne anmelders mening kan man argumentere for, at de tre store begivenheder i kristendommens 

historie er Paulus' konversion på vejen til Damaskus, Luthers ophængning af de 95 teser og Agnes Ozmans 

tungetale i 1901. 

 

 

Bernhard Lang: Jesus - en jødisk kynikers liv og lære. 2012. 

(oversat fra “Jesus der Hund. Leben und Lehre eines jüdischen 

Kynikers”, 2010), Univers, 301 sider. 

 

Af Christian Haldrup 

 

Efter den historisk-kritiske Jesus-forskning i slutningen af det 18. 

århundrede brød med teologernes hidtidig indiskutable patent på 

Biblens historiske sandhedsværdi, er der siden hen kommet et utal 

af forskellige bud på, hvordan denne Jesus egentlig har taget sig 

ud. Den tyske professor i religionshistorie Bernhard Lang 

kommer i Jesus – en jødisk kynikers liv og lære med sit bud på, 

hvordan Jesus’ rolle som samfundsaktør kan anskues. 

 

Lang præsenterer en imponerende grundig indsigt i antik og hellenistisk historie og filosofi samt 

gammel- og nytestamentlige bibelkundskaber. Stærkest står de komparative færdigheder, hvor Lang 

som en detektiv søger ligheder og mulige projektioner i jagten på Jesusfiguren. Begyndende med 

de gammeltestamentlige profetfortællinger om Elias og Elisa fra de to kongebøger, føres læseren 

videre over i en omhyggelig gennemgang af antikkens kyniske filosofi fra forbilledet Sokrates, 

efterfulgt af den indflydelsesrige og provokerende Diogenes og frem til udøverne i hellenistisk-

romersk tid.  

 

Den jødiske kyniker Jesus er ifølge Lang et produkt af dels den kyniske filosofi og af de 

gammeltestamentlige profeter Elias og Elisa: Et blandingsprodukt af en (modsat Platon) ikke-

abstrakt livsfilosofi, som henvender sig til folket i et forståeligt og lignelsespræget sprog, der 

desuden siges at have magiske, helbredende evner. Kynikeren lever i det store hele en beskeden 

tilværelse på farten, og gør kun brug af de højest nødvendige fornødenheder. Som samfundsrevser 

forkaster kynikeren det moderne polis-menneske og stiller sig på hovedet overfor autoriteternes 

krav om aktiv deltagelse i det fælles samfundsprojekt. Endelig lever kynikeren med en enlig 

”universel” gud som protektor og afviser dermed de officielle byguder. Samfundets reaktion overfor 

dette tilsyneladende asociale, provokerende umenneske bliver på polemisk og ydmygende vis, at 

reducere denne sørgelige eksistens til hvad den er: en hund (Græsk: kyôn) - et tilnavn denne 

naturligvis tager til sig med stolthed som kronen på værket for sin modsatrettede identitet. 

 

Bogen kan således inddeles i to overordnede temaer: 1) Jesus som den kyniske filosof-profet. Det 

uønskede barn, der selv vælger at forlade familie og hjem for først at lade sig uddanne ved en vis 

Johannes, indtil han går egne veje og starter sit eget profetiske virke. Ifølge Lang skyldes dette 

narrativs succes, dets mere omstillingsparate og organisatoriske potentiale som forgængerne i 

ringere grad besad. 
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2) Kynikeren som en slags idealtypisk europæisk fænomen der kan være til stede i forskellige 

grader på forskellige måder i samfundet. Den kan fornemmes kontinuerligt gennem den 

europæiske kulturhistorie, f. eks i middelalderens munkeordener. 

 

Førstnævnte tema må holdes op mod de nærmest uoverskuelige mængde af usikkerheder, som 

Jesus-forskningen til stadighed står over for, mens sidstnævnte kunne være interessant at afprøve 

uden for en europæisk kontekst - kunne Buddha eksempelvis anskues som en slags kyniker?  

Ikke desto mindre argumenteres der af Lang, godt for begge teorier. Især må man sige, at Langs 

evne til at skue fremad og sætte ideerne i et moderne perspektiv, står særlig stærkt. 

 

Jesus – en jødisk kynikers liv og lære,  er overskuelig at gå til og har en passende længde og form 

med noteapparat, register, kildekritik mv. bagerst i bogen. Langs velskrevne og godt formidlede 

sprog er desuden blevet bevaret af oversætteren, Hans Jørgen Lundager Jensen, som i øvrigt har 

tilføjet et par appetitlige forord der fint introducerer afhandlingen. 

Bogen kan læses med flere indfaldsvinkler: Som et eksempel på en grundig religionshistorisk 

undersøgelse, som en indføring i den antikke kyniske filosofi og dens påvirkning på den kristne 

religion, eller om den i alle samfund evigt tilstedeværende provokatør og kritiker: ”Alexander (Den 

Store) besøger Diogenes, bøjer sig over ham mens denne slikker solskin for at få lidt varme om 

vinteren. Alexander tilbyder at give ham hvad han end måtte ønske sig. Diogenes berømte svar 

lyder: ”Gå væk så solen kan skinne på mig!” 

 

 

Ørkenrosen – og andre noveller fra Mellemøsten. 

Diverse forfattere, Museum Tusculanums Forlag, 2003, 

288 sider. På dansk ved Ellen Wulff, Judith Winther, 

Claus V. Pedersen og Wolfgang-E. Scharlipp. 

 

Af Kristoffer Pilgaard Porner Nielsen 

 

I vores studier af religion og religiøse fænomener 

beskæftiger vi os med mennesker, kultur samt 

produkterne af disse to. Det er vores udgangspunkt at 

religion, og derfor også religiøse tekster, er produkter 

af mennesket og dets evne til at opfinde og konstruere 

systemer, der giver mening for tilhørerne. Selvom 

disse systemer til dels kan være svære at forstå som 

udefrakommende, er det muligt; blandt andet ved 

studier af ageren, tro, ligheder og lignende.  

Derfor giver det i studiet af religion også mening at dykke ned i skønlitteraturen, da den ligeledes 

er individuelt skabt og tegner et billede af den virkelighed eller forståelse, som forfatteren ser, 

agerer i eller ønsker at fremhæve. Dette gør, at de situationer som fortællingens fiktive personer 

møder, som ofte er reelle, faktiske udfordringer, besidder symbolske værdier, der kan have interesse 

for os, idet de kan være med til at forklare udviklingen og brugen af religion i dagligdagen. 

 

Når Savyon Liebrechts novelle Et værelse på taget fortæller historien om en jødisk kvinde der, mens 

hendes mand er bortrejst, beslutter sig for at få opført et værelse på taget, ved hjælp af tre arabiske 

arbejdere - så opstilles der en reel situation, som kan give os et indblik i den indre forståelse af 

forholdet mellem disse to folk.  
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Novellerne er underholdende, godt skrevet og giver et fremragende indblik i en anderledes 

kulturforståelse. Selve bogen er opdelt i fire dele – en arabisk, hebræisk, tyrkisk og persisk del, hver 

især med en indledning, der forklarer litterære strømninger, omvæltninger i historien og teorier, 

der har indflydelse på skift i litteraturen.  

 

En anden spændende del af novellerne er den indre forståelse og stemningen, der er forskellig, alt 

efter hvilket lands skriftlige tradition man læser. Den arabiske litteratur er præget af en modløshed, 

og et ønske om at være mere og gøre mere i verden. I den hebraiske er den mere kompleks, hvor 

det både er forholdet til den arabiske del af befolkningen, samt de modstridende følelser menige 

står overfor i deres soldatertid. 

 

Novellesamlingen er yderst spændende læsning, og er en god vej ind i et tankesæt præget af andre 

traditioner og religioner, og det er derfor, at det også er relevant for religionsvidenskaben at sætte 

sig ind i skønlitteraturen i studiet af forskellige områder. Det litterære aspekt giver en øget 

forståelse for hvordan religionen påvirker mennesker i dagligdagen, og kan bidrage til at forklare 

modsætninger og billedliggøre bevæggrunde for forskellige handlinger.  

 

 

Rejseberetning: En reportage fra Iran 
 

Af Anne-Mai Flyvholm 

 

Den 9. oktober 2012 tog jeg med min rygsæk på ryggen og tørklædet i tasken bussen til 

Københavns lufthavn for at flyve til Iran. En rejse på to uger med min bror, Bjarke, i et nyt og 

spændende land. På nogenlunde denne vis starter de fleste rejseberetninger, men egentlig startede 

denne rejse lang tid før dette. For betragter man en rejse som et slags overgangsritual, må man 

nødvendigvis have hele separationsfasen med.  

 

Separationsfasen: forberedelserne 

Således startede min rejse egentlig: I læsesalens lidt for varme, eksamensprægede stemning kom 

forslaget over telefonen: ”Hvad siger du til at tage til Iran?” Efter at have fået idéen måtte der 

forberedelser til. Først skulle vi spørge Iranrejsens ypperstepræst, ambassademedarbejderen på den 

iranske ambassade, om vi kunne få adgang til denne rejses allerhelligste: landet selv.  Efter at have 

beskrevet hvem vi var (og hvem vores far og farfar var, hvortil vi havde rejst tidligere, hvad vores 

relation til hinanden var, hvad vi ville foretage os i landet, om vi var på en journalistisk opgave, 

skulle til politiske demonstrationer osv.), ventede vi i spænding på svaret: Det blev et ja. Således 

kunne vi gå i gang med de næste forberedelser. Der skulle læses 

om landet, for hvem træder ind i det allerhelligste uden at have 

opnået en vis grad af viden? Dernæst skulle det særlige tøj, der er 

påkrævet, købes. For mig var dette en særlig del af denne rejsens 

separationsfase, da tøjet (et tørklæde om hovedet og en 

løstsiddende, knælang, langærmet kjole eller jakke som det er 

påbudt at bære i Iran) ganske tydeligt markerede, at jeg var på 

vej til noget helt andet. Jeg var trådt et skridt nærmere denne 

rejses liminale fase, selve rejsen. Således klar til afgang tog vi i 

lufthavnen, på først det ene fly til Istanbul og dernæst var vi i 

flyet, der tog os til Teheran. Her kulminerede separationsfasen i de sidste minutter inden landing: 
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alle kvinderne på flyet bandt tørklædet om hovedet og tog en jakke eller kjole over deres 

almindelige tøj. Ganske få kvinder, hvis nogen overhovedet, havde haft tørklæde på under resten af 

flyvningen. 

 

Selve rejsen – en liminal fase? 

Hermed startede rejsens liminale fase: selve rejsen i Iran. Men hvad liminalt var der ved dette, ud 

over at jeg befandt mig uden for nogle af min normale hverdags regler, normer og 

beklædningsreglementer? Dette var en farefuld færd. Den beskrivelse passer ganske vist ikke på 

vores egen oplevelse af rejsen, som foregik utrolig fredeligt, ganske problemfrit og i hvert fald 

uden farer. Men det beskriver i høj grad andres reaktion på vores rejse. For tager man 

udgangspunkt i, hvad andre spørger til, når man siger, man skal til Iran, vil man få indtrykket af, at 

dette sikkert er et spændende land – hvis man ellers kommer hel hjem til at fortælle om det. 

Kommentarer som ”nyd rejsen, men kom nu hel hjem igen,” eller ”nu passer I to på hinanden,” var 

langt fra enestående, og særligt kommentaren fra min morfar, da vi kom hjem igen, om at han var 

helt lettet, nu vi var tilbage i Danmark, og at han da også havde bedt for os, taler for sig selv.  

 

Hellig tid og helligt sted 

I Iran, eller rettere Den Islamiske Republik Iran, er man ikke i tvivl om at man er i et islamisk 

land.1 Tørklæder i alle afskygninger fra det let draperede, spraglede, farverige og til tider ganske 

afslørende tørklæde, der kun lige akkurat dækker knolden i nakken, til chadoren, det 

halvcirkelformede lagen, der dækker hele kroppen fra top til tå (og nogle gange længere, så det er 

med at passe på, man ikke træder på nogens chador på vej ind og ud af metro og bus), 

karakteriserede menneskemængderne 

på gader, bazarer, i parker – ja, overalt. 

Kaldet til bøn, der lyder tre gange 

dagligt2 (inden solopgang, midt på 

dagen og kort efter solnedgang), 

markerer da også, at ikke blot befinder 

man sig i et islamisk land, man bevæger 

sig på sin vis også rundt i islamisk tid. 

Det mest imponerende var dog ikke 

overraskende det væld af moskeer, der 

findes i selv de mindste byer. 

Arkitektonisk smukke og overdådige 

bygninger med en overvældende hang 

til mosaikker af både smukt malede 

fliser og spejle var der mildest talt ikke 

mangel på. Og moskeerne skulle da også opleves indefra. Men som et søskendepar bestående af 

bror og søster var dette noget, vi skulle opleve hver for sig, da moskeerne var opdelt med særlige 

rum og indgange for henholdsvis mænd og kvinder. For mig som kvinde startede moskebesøget 

med en yderligere tildækning: Her var tørklæde og manteau (som den knælange, løse kjole kaldes) 

ikke nok, jeg skulle også låne en chador ved indgangen. De første par gange krævede det en 

hjælpende hånd at få den på rigtigt, men efter nogle moskebesøg lærte jeg det selv. Næste stop på 

vejen ind i moskeen var ved selve indgangsdøren, hvor man skulle have skoene af. Dette er ikke 

overraskende og lyder lige til, men iført en chador, der som minimum kræver en hånd til at holde 

sammen på stoffet under hagen – hvis man ikke gør som de ældre kvinder og holde sammen på 

den med tænderne – var det ikke helt nemt at få bundet snørebåndene op. Efter dette var lykkedes, 

med et par uelegante og lidt for store armbevægelser, gik turen ind i selve moskeen. I kvindernes 

del af moskeen var stemningen afslappet: Nogle bad eller reciterede, andre sad og slappede af, et 

Lotfollah moskeen ved Imam Square i Isfahan 
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par stykker tog sig en lur allerbagerst, mens andre igen sad og drak te og småsnakkede. Kvinderne 

var da også hurtige til at inkludere mig med store smil og spørgsmål på en blanding af gebrokkent 

engelsk og farsi, som jeg, så godt jeg kunne, besvarede med en tilsvarende blanding af engelsk, 

enkelte ord på farsi og et stort smil. En anden oplevelse kunne min bror fortælle om: mændene sad 

og bad eller reciterede i stilhed, og det var det. Imidlertid kunne lyden fra kvindernes side af 

moskeen høres som en let pludren der medførte kommentaren: ”nu ved jeg, hvorfor man siger, 

kvinder lyder som en hønsegård, når de snakker.” 

 

Det rituelle måltid 

Efter nogle dage med storby, bazarer og moskebesøg gik turen op nordpå til Alamut Valley – det 

tidligere hjemsted for Assasinerne.3 Turen gik efter planen med bus og taxa, indtil vi nærmede os 

byen, hvor vi skulle overnatte inden næste dags vandretur. Vi havde forklaret vores taxachauffør, så 

godt vi kunne (han talte kun farsi), at vi gerne ville køres til en lille landsby Shahrak, hvor vi skulle 

overnatte. Da vi kom til landsbyen, blev vi imidlertid sat af hos hans kone og to børn, mens han selv 

kørte videre med den sidste passager. Vi endte dermed med at tilbringe resten af eftermiddagen, 

aftenen og natten hos denne gæstfrie familie, indtil de næste morgen efter morgenmad kørte os et 

lille stykke, hvorfra vi kunne vandre videre. I løbet af aftenen kom venner og familie til vores 

værtsfamilie, som vi kunne snakke lidt engelsk med, på besøg. Da det nærmede sig aftensmadstid 

blev spørgsmålet om, hvordan man spiser pludselig påtrængende. For et måltid er jo aldrig blot et 

spørgsmål om at indtage føde. Dets nærmest rituelle karakter kommer i den grad til udtryk, når 

man skal spise på en helt ny måde: Deler man skålene med mad? Bør man spise op? Eller bør man 

netop levne? Spiser man med skeen, brødet eller fingrene? Og hvis man spiser med fingrene skal 

man så bruge højre eller venstre hånd? Alle disse spørgsmål måtte skubbes lidt til side, for i stedet 

at følge hvad alle de andre gjorde. Men en ting er sikkert: At fortælle dem at deres mad var khos 

maze (Farsi: lækkert) vakte glæde. 

 

Dette var da heller ikke sidste gang, vi skulle lære, hvordan man spiser på farsi. En ret, som blev 

spist langt de fleste steder, var dizi. En sammenkogt ret af kartofler, lam, bønner, kikærter og tomat 

med brød til. Retten skal spises på en ganske bestemt måde. Først hældes suppen fra retten ned i en 

skål. Herefter rives en del af brødet i små stykker, som puttes i suppen. Når dette er spist, skal 

resten af retten moses til en konsistens af kartoffelmos (også lammekødet). Dette spises med ske og 

brød. Det var ganske tydeligt, at der blev set på, om man nu kunne finde ud af det – og hvis ikke, 

var en hjælpende hånd og et stort smil ikke langt væk. Men uanset hvor rart det er, at hjælpen altid 

er klar, er det nu underligt, at skulle lære hvordan man spiser – som et lille barn, der har vendt 

gaflen den gale vej, mens de voksne retter på en med et overbærende smil på læben.  

 

Afslutning, inkorporationsfase og anbefaling 

Den sidste aften i Teheran tog vi som et afskedsmåltid til en lokal iscafé, der skulle lave god iransk 

is. Her fik vi en (lækker) mangois og en (knap så lækker) gulerodsjuice med safranis til at slutte 

hele turen af på. Derefter gik turen til lufthavnen. Vi blev stemplet ud i paskontrollen og gik op i 

flyet, hvor inkorporationsfasen for alvor satte i gang: Til lyden af flymotorerne der startede, blev 

tørklæder og manteauer taget af, og en enkelt øl blev åbnet. Efter at være landet i Danmark skulle 

historierne fortælles: Hvordan var det, hvad var det bedste, var det spændende, spiste I god mad, 

snakkede I med nogen, må vi se billederne, fortæl! Og så videre, og så videre. Sådan blev 

oplevelserne i det allerhelligste bearbejdet, og vi kunne vende tilbage til hverdagen, nu med status 

som ”dem-der-har-været-i-Iran”. Man kunne sige at inkorporeringsfasen kulminerede eller 

afsluttedes med fredagens fest i Åbenbaringen med løst hår, korte kjoler og en kold øl i hånden. 

På to uger i Iran oplever man selvfølgelig langt mere, end hvad der kan fortælles på nogle få sider. 

Noget af det, der gjorde størst indtryk, var den utrolige gæstfrihed, vi oplevede. Folk inviterede en 
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på te, mad, rundvisning i byerne, og det var næsten ikke muligt at takke nej til. Samtidig ville alle 

høre: ”what do you think of Iran?”, som var det et folk præget af mindreværdskomplekser om, 

hvordan omverden så dem. Men ikke mindst gjorde det stort indtryk, hvordan folk kom op til os og 

fortalte os om, hvordan de mente, at regeringen gjorde det dårligt: Økonomiske problemer, 

problemer i forhold til det internationale politiske samfund og så videre. En kunne fortælle, at hans 

fremtid var ødelagt på grund af den dårlige økonomi (der havde kort for inden været en stor 

devaluering af den iranske rial). En anden sagde, at såfremt Mahmoud Ahmadinejad (Irans 

nuværende præsident) blev genvalgt til præsidentvalget i juni 2013, ville han flytte fra Iran. Og en 

nævnte flere gange (med et glimt i øjet), at han ville slå Ahmadinejad ihjel. Alt dette blev dog sagt 

med sænkede stemmer, blikke over skulderen og generelt en stemning af, at man skulle passe på, 

man ikke blev overhørt. Sigende var da også en hotelejers kommentar til, hvad vi hver især 

studerer: 

 

Hotelejer: ”So what do you do?”  

Bjarke: ”I study politics [statskundskab]”  

Hotelejer: ”Auch! And you?” 

Mig: ”I study religion” [pause]  

Hotelejer: ”Aaauch!” og med et smil på læben: ”Great combination for travelling in Iran.” 

 

Som religionsstuderende er der da også en enkelt kommentar, jeg ikke lige glemmer. Ali, manden i 

et par som en hel dag viste os rundt i byen Isfahan og blandt andet viste os nogle armenske kirker, 

spurgte mig interesseret, mens vi stod og kiggede på nogle gamle Bibler på et museum: ”Tror i 

[kristne] også på, at jøderne fordrejede budskabet i Biblen?” Hvortil jeg måtte svare, at nej, de 

kristne tror på, at det er sandt, det der står i Bibelen. 

Alt i alt må det siges, at Iran er et spændende land med en fantastisk gæstfri befolkning, en flot 

natur og overdådig arkitektur og kunst. Det er bestemt en stor anbefaling værdig og bør opleves. 

 

Fodnoter 

1 Iran er, som det officielle navn antyder, et islamisk land, da det bl.a. styres af islamisk lovgivning. Dette skal 

ikke forveksles med et muslimsk land, hvilket betegner et land med en overvejende muslimsk befolkning. 

F.eks. er Tyrkiet et muslimsk, men ikke et islamisk land (red.). 

2 I shiitisk tradition lyder kaldet til bøn tre gange om dagen, hvorimod der i sunnitisk tradition kaldes fem 

gange dagligt. De fem bønner kaldes fajr, dhuhr, asr, maghrib og ´isha’ (svarende til fem tidspunkter på dagen 

i forhold til solens gang). Her er det i shiisme muligt at kombinere dhuhr og asr samt maghrib og ´isha’ og 

derved skulle bede tre gange dagligt (red.). 

3 Assasinerne (af arab. hashshashin 'hashryger'), korsfarernes navn på Nizari-ismailitterne, en shiamuslimsk 

sekt. Assassinerne holdt i 1090-1273 en række bjergborge med omliggende territorier fra Nordsyrien til 

Nordiran. 

 

Litteratur 

http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Kaliffernes_rige_til_ca._1300/assassin

er (besøgt d. 27.11.12) 

 

 

 

 

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Religion_og_mystik/Islam/ismailitter
http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Kaliffernes_rige_til_ca._1300/assassiner
http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Kaliffernes_rige_til_ca._1300/assassiner
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Næste nummer: Religion og tal 
 

”Religion og tal” vil være temaet til næste nummer af TABU. Fra forskerens brug af statistisk 

materiale til numerologens taljonglering i søgen efter identitet er der tale om religion og tal. Fra 

den hebraiske brug af bogstaver til at betegne tal til islamiske anvisninger om, at det er 27 gange 

bedre at bede i fællesskab er vi i krydsfeltet mellem religion og tal. 

 

Men hvad med det store billede? Spiller den kapitalistisk-rationelle beregning af stort set alt en rolle 

for, hvilke omstændigheder en religion og religion generelt må leve under? Hvordan forholder folk 

sig til de med tal nøjagtige dommedagsprofetier, der igen og igen viser sig forkerte? 

 

Med religion og tal vil vi sætte fokus på den rolle, tal spiller for religion, vores forhold til religion 

og vores måde at anskue religion på. Man finder tal i tekster, myter, ritualer, religiøse institutioner 

etc. 

 

Du inviteres hermed til at bidrage til næste nummer af TABU. Vi bestræber os på at få det udgivet i 

begyndelsen af marts og ser derfor gerne artikler i hænde senest d. 15. februar 2013. Artikler 

modtages pr. mail til: sariyoussef@hotmail.com. 

 

 

Religion på Spidsen 
Aarhus Universitet inviterer til debat om religionsvidenskab 

 

På de danske religionsvidenskabelige uddannelser, hersker der en udbredt forestilling om, at 

forskellene mellem de tre universiteters religionsforskning er både mange og 

uoverstigelige.  

 

Men hvor forskellige er vi egentlig?  

 

Religion på Tværs giver i år mulighed for at få markeret og debatteret de forskellige 

udgangspunkter og for måske at finde frem til et fælles 

ståsted. 

 

Vi afholder konferencen på Århus Universitet. For KU'ere og SDU'ere er transporten inkluderet i 

prisen.  

 

Her er en oplagt mulighed for at høre topforskere fra dansk religionsvidenskab tale om deres 

unikke tilgang til faget. Vigtigst af alt giver arrangementet mulighed for at mødes med 

religionsstuderende fra alle landets universiteter - hvilket jo som bekendt er den bedste måde at 

udvide sit netværk på. 

 

Tid og sted: 24. april 2013 kl. 10:00 til 25. april 2013 kl. 12:00, Aarhus Universitet. 

Læs mere: søg ”Religion på Spidsen” på Facebook. 
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Kalender 

Vinter 2012/2013 
 

 

Onsdag d. 5 december 2012 kl. 13:00: ”Hybridisation of Ritual Practices in Mixed Families of the 

Assyrian Colony Period in Anatolia”, v./ Yağmur Heffron, Snorresgade 17-19, lokale 582. 

Onsdag d. 05. december 2012 kl. 16.15-18.00: Copenhagen University Islam Lecture Series: “Can an 

Oil State be a Welfare State? The Fallacy of the Rentier Thesis in the Islamic Republic of Iran” v./ 

Kevan Harris, Department of Near Eastern Studies, Metro Anneks, lokale 5, Fiolstræde 4-6. 

Tirsdag d. 11 december 2012 kl. 14:00-17:00: Seminar at the Department of English, Germanic and 

Romance Studies, Centre for Australian Studies: “Close encounters: new historical perspectives on 

missionaries and cultural exchange”, flere foredragsholdere, KUA, 24.2.62. 

Tirsdag d. 11. december 2012 - 12. december 2012: Mini seminar, Modern Middle East section: 

“Narratives in Modern Palestine's/Israel's History -Two Sides of the Coin: Independence and Nakba 

1948”, v./ Motta Golani & Adel Manna, for yderligere information kontakt: carmit@hum.ku.dk 

Tirsdag d. 11. december 2012 kl. 15:00-16:00: Religionssociologisk Netværk: “Et hul i forskningen? 

Muslimske førstegenerationsindvandrere.” v./ cand. mag. Astrid Krabbe Trolle, Artillerivej 86, lok. 

2.34 

Onsdag 12. december 2012 kl. 20.00 til 22.00: Religionshistorisk Forening: ”Rumfart og Religion” v./ 

Thore Bjørnvig, Artillerivej 86, lok. 2.34, 2. sal. 

Januar 2013 (tid og sted oplyses snarest): MIRI's The History & Archaeology of Arabia Lecture 

Series: Beliefs and Divinities of Arabia: “The Qur'anic Text as a Literary Document”  v/ Joshua Sabih. 

 

mailto:carmit@hum.ku.dk

