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Velkommen til TABU 
Kære læsere, 

 

Velkommen til studieåret 12/13’s første nummer af TABU. Nu hvor agurketiden er ovre, 

er vi glade for at kunne vende tilbage med et forhåbentligt inspirerende nummer af 

TABU, hvori du læse om en række forskellige emner. De er forskellige i bogstaveligste 

forstand, for dette nummer af TABU er nemlig helt temaløst. Vanligvis har vi et tema 

som ramme om hvert nummer, men ikke denne gang. Alle indslagene har dog det til 

fælles, at de er relevante og interessante for den religionsvidenskabeligt orienterede 

læser. I er trods alt vores publikum, og det glæder os endnu en gang at kunne give et 

bud på, hvad der rører på sig af emner blandt de studerende på religionsfagene. 

 

Andreas Baumann er træt af agurketidens omskæringsdebat og giver derfor et nyt bud 

på, hvordan man kan forstå dette fænomen. Samtidig viser han i en anden artikel en 

problematik omkring religionsdefinitioner, der opstår i praksis (og for en gangs skyld 

ikke kun i de teoretiske huler), når indfødsretsprøven tester på viden om 

religionsfrihed. I forlængelse af sidste nummer af TABU (marts 2012) kommer Sari 

Saadi med del to af sine overvejelser om konvertitter og studieskiftere. De er ikke helt 

ens, eller hvad? Generelt er vi på TABU’s redaktion glade for skriverier, der hiver såvel 

nye som gamle emner frem. Derudover vil Jørgen Podemann - i et interview af Sari 

Saadi - fortælle os, hvad vi skal bruge religiøse billeder til, hvorfor andamanerne ikke 

har en ikonografi og hvorfor det er en umulig opgave at være religionshistoriker. I et 

bidrag af Anders Kristensen stilles der skarpt på kirkelukninger og kirker som 

symboler i et nationalt, forestillet fællesskab, og Christian Haldrup sætter kulturel 

diversitet i perspektiv i forlængelse studieturen til USA, som fandt sted i foråret 2012. 

 

Som nævnt sidst er det den store hensigt at flytte ud i KUA2 i januar 2013. Dette ser vi 

alle frem til; vi vil blive bragt nærmere de andre humanister på KU og forhåbentlig 

føle os hjemme, når vi fremover siger, at vi studerer på KUA. 

 

Det kan allerede på nuværende tidspunkt afsløres, at næste nummer af TABU vil vende 

tilbage til den temaprægede tradition. ”Religion og litteratur” vil forhåbentligt komme 

på gaden i december 2012, og alle er velkomne til at komme med bidrag på mail-

adressen: sariyoussef@hotmail.com. For at få inspiration kan man med fordel følge 

kurset ”Religion, litteratur og fantasy” dette semester. Underviseren er Laura Feldt, og 

det foregår fredage fra kl. 12-14 i lokale U8 på Snorresgade. 

 

God fornøjelse! 

 

For første gang på redaktionens vegne 

Sari Saadi 
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Religionsdefinitioner i praksis 
Af Andreas Baumann 

 

Et nyt semester er begyndt, og i den forbindelse har de nye studerende på 

religionsvidenskab formentligt stiftet bekendtskab med en af religionsfagenes mest 

dybtliggende diskussioner: hvad er religion? Denne diskussion, der til tider kan antage 

et noget støvet og akademisk præg, viser sig dog ofte i ganske almindelige 

sammenhænge. Denne artikel viser ét eksempel på, hvordan opfattelsen af religion på 

ingen måde er entydig, selv i ganske almindelig tale. 

 

I den nyligt afholdt indfødsretsprøve (“Indfødsretsprøve”, sommer 2012) var spørgsmål 

3 formuleret som følger: 

 3. Der er religionsfrihed i Danmark. Konkret betyder det, at 

borgerne har ret til at dyrke deres religion 

a) helt uden nogen begrænsninger, 

b) så længe de øvrige regler, der gælder i samfundet, respekteres, 

c) hvis staten har godkendt religionen. 

 

 

Det interessante i denne sammenhæng er, at der kan argumenteres for, at alle tre 

svarmuligheder er korrekte: mulighed a) kan umiddelbart virke mindst troværdig, idet 

“helt uden begrænsninger” næppe gør sig gældende for noget i en højtudviklet 

senmoderne stat. Imidlertid er dette netop den liberalt-sekulære forståelse af 

religionsfrihed; religion er en funktionssfære på linje med alle andre funktionssfærer i 

samfundet, og eftersom der ikke er nogen begrænsninger, der specifikt henholder sig 

til denne funktionssfære, er der ingen begrænsninger for udfoldelsen af religion. Når 

eks. menneskeofringer er forbudt, er der ikke tale om en begrænsning af den religiøse 

frihed, fordi den religiøse funktionssfære er en superstruktur til den alment-borgerlige 

funktionssfære, hvor de almene, legale regler er fastlagt. Dette er selvsagt en opfattelse 

af religion, der egner sig specielt godt til inderliggjorte, pietistiske religioner. Denne 

opfattelse af religionsfrihed flugter med den, der etableres med Grundlovens §70:  

“Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den 

fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af 

nogen almindelig borgerpligt” - her opfattes religionsfriheden først og fremmest som 

en privatslivs-sfære.   

 

Mulighed b) henviser klart til Grundlovens §67: Borgerne har ret til at forene sig i 

samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at 

intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.  

Denne paragraf, som bruges til at hjemle godkendelse af fra Folkekirken afvigende 

trossamfund, er præciseret i Ægteskabslovens §16, stk. 1 og i Vejledende retningslinjer 

udarbejdet af Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund, 6. rev. udgave. Hermed 

indstiftes også forskellen mellem religiøse trossamfund og religiøse foreninger: 



5 

religiøse foreninger er ligestillede med andre foreninger og kan som sådan først 

opløses efter dom, jvf. Grundlovens §78, stk. 2: “Foreninger, der virker eller søger at 

opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af 

anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.“. Som det vil fremgå, er der imidlertid 

en skærpelse her: ikke alene tales der - som ved trossamfundene - om, at de skal 

overholde sædeligheden og den offentlige orden; foreninger kan kun opløses, såfremt 

de virker ved vold eller lignende foranstaltninger. Det er altså særdeles svært at opløse 

foreninger i Danmark, som vi bl.a. så ved forsøget på at opløse Hizb ut-Tahrir (se evt. 

den supplerende redegørelse fra Rigsadvokaten, der indeholder en del generelle 

overvejelser omkring opløsning af foreninger)1. Der er således mulighed for at fratage 

trossamfund vielsesbemyndigelsen uden at søge dem opløst. 

 

Den tredje mulighed – c) – peger hen på statens centrale rolle som fons sanctorum 

(hellighedskilde). Retten til at udføre rituelle handlinger med borgerlig retsvirkning 

tilfalder kun trossamfund efter godkendelse i det rådgivende udvalg – med andre ord 

er der etableret et skarpt skel mellem de trossamfund, der eksisterer som foreninger, og 

de, der har egentlig trossamfundsstatus.  

 

Min pointe er, at ingen af svarene er rigtige: naturligvis kan man ikke mene, at der i 

Danmark med “religionsfrihed” menes en anarkisk tilstand hvor alt er tilladt, som 

mulighed a) lægger op til. Men det gælder imidlertid for både mulighed b) og c), at de 

går fejl af distinktionen mellem foreninger og trossamfund. Hvis man ved det at dyrke 

religion forstår at udføre ritualer med borgerlig retsvirkning, kræver det som nævnt 

ovenfor en statslig godkendelse. Men hvis man forstår det at dyrke religion som det at 

have et fællesskab omkring ritualer og dogmer, er der meget vide rammer for hvordan 

de kan forvalte dette fællesskab. 

 

 

Noter: 
1 Et andet illustrativt eksempel: i Folketinget findes et parti, som principielt ikke afsværger brugen af revolutionære 

midler som politisk strategi (“Revolutionens nødvendighed”, Enhedslistens Principprogram af 2003). Enhedslisten. 
 

Litteratur: 

Danmarks Riges Grundlov. Lov nr. 169 af 5. juni 1953. 

Indfødsretsprøven 1. juni 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning. 

Vejledende retningslinjer udarbejdet af Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund 6. rev. 

 udgave, den 18. august 2011. 

Supplerende redegørelse om eventuel opløsning af Hizb-ut-Tahrir i henhold til 

 grundlovens §78. J-nr.: RA-2007-609-008.
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Interview: Hvad med religions- 

ikonografien, Podemann? 
Af Sari Saadi 

 

I sin undren over den manglende opmærksomhed mod studier af religiøse billeder, har 

TABU-skribent, Sari Saadi, besøgt religionshistoriker Jørgen Podemann Sørensen på 

hans kontor til en snak om religiøse udtryk, tekster og billeder – samt om hvorfor vi er 

så fokuserede på tekster. Læs bl.a. om hvorfor andamanerne ikke har en ikonografi, og 

hvorfor det er en umulig opgave at være religionshistoriker. 

 

I religionsvidenskab, særligt religionshistorie, bliver der oftest lagt størst vægt på 

studiet af myter og ritualer. Myterne studeres oftest i form af nedskrevne tekster, men 

der findes også utallige billedlige gengivelser af myter. Ritualerne studeres også oftest, 

men ikke altid, i deres tekstlige gengivelser, selv om de selvsagt også foregår konkret 

ude i verden. Ja, nogen skal jo udføre ritualerne. Men hvad så med ikonografien? I 

Gyldendals Religionshistorie (hvor Podemann er medredaktør og forfatter til flere 

kapitler), hæfter jeg mig ved undertitlen: Ritualer, mytologi, ikonografi. Men ved 

læsningen af samme bog hæfter jeg mig ved den næsten konstante nedprioritering af 

billederne, ikonografierne, som også er religiøse udtryk. Derfor måtte jeg stille nogle 

spørgsmål til religionshistorikeren, Jørgen Podemann Sørensen. 

 

Sari: Det lader til, at der ikke er så stor opmærksomhed på ikonografi sammenlignet 

med myter og ritualer i religionsvidenskab. Hvad synes du om det? 

Podemann: Ja, det synes jeg jo sådan set ikke så godt om, for ikonografi er vældigt 

interessant, og jeg ville ønske, at vi kunne bruge mere tid på 

det, men der er samtidig nogle kundskabskrav til 

religionerne, der er bundet ret tæt op på tekster. 

Og så er der forskel i brugen af billeder inden for 

religionerne; en af dem har f.eks. en slags billedforbud. Der 

er ganske vist billeder inden for islams område, men ifølge 

sagens natur, kommer de ikke til at optage den plads, som 

billeder ville have ved studiet af f.eks. kristendom i 

Middelalderen. Her er billeder straks noget mere væsentligt. 

Middelalderen er faktisk vældig rig på billeder. 

Men i det hele taget er det sådant, at mange af de ting, som man helt konkret forventer, 

at folk ved, de er belyst ved tekster. De får altså næsten helt automatisk en førsteplads. 

 

S: Det er klart, at kravene i studieordningen sætter rammerne for de formelle krav og 

dermed spiller ind på pensum. Det kan tvinge underviseren til at skulle prioritere sit 

stof. Men hvis vi tænker på det store forskermiljø i religionsvidenskab, hvor meget 

”Teksterne får 

næsten helt 

automatisk en 

førsteplads.” – 

Podemann, om studiet af 

tekster og billeder i 

religionshistorien. 
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opmærksomhed bliver der så tillagt ikonografien? 

P: Noget i alt fald. Jeg ved, at f.eks. Erik [Sand, religionshistoriker og kyndig på det 

indiske område] har beskæftiget sig en del med indisk ikonografi og også har skrevet 

noget om det. Mikael [Rothstein] har også brugt tid på ikonografi. Han skrev meget 

tidligt i sin karriere en artikel om australsk religion, hvor ikonografi var et meget 

vigtigt tema. Jeg tror også, at han er den, der har undervist mest i det her på stedet. Så 

det spiller altså en rolle, men de der tekster, de vinder hver gang, fordi der kan man 

sige, at ”her står det sort på hvidt”, mens et billede og dets fortolkning er en spændende 

opgave, men man er måske ikke altid på lige så sikker grund som med tekster. 

Margit [Warburg] har også arbejdet med arkitektur i forhold til Baha’i, og Tove Tybjerg 

har bl.a. studeret masker mm. hos Nordvestkystindianere. Men det kunne sagtens vokse 

– det er et godt vækstområde inden for religionsvidenskab. 

 

S: Men når nu religionsikonografien alligevel har haft en lidt tilbagetrukken plads 

inden for religionsvidenskab, betyder det så, at andre fagdiscipliner har fået mere at 

sige på det religionsikonografiske område? F.eks. historikere og kunsthistorikere? 

P: Ja, det tror jeg. Man kan godt sige, at filologien og dens traditioner og historie og dets 

metodetraditioner har haft en meget større indflydelse på religionshistorie end 

kunsthistorie, ikonografi osv. har haft. Det tror jeg roligt, 

man kan sige. Men det kunne man jo godt rokke lidt ved. 

Det tror jeg ville være en udmærket ting at gøre noget 

ud af. 

 

Det betyder selvfølgelig ikke, at vi bare skal lade 

kunsthistorikerne om det, for vi skal også selv stå bag 

nogle af de studier. Sagen er jo den, at vi naturligvis kan 

lære rigtig meget af dem. Bl.a. viser de jo, at de er 

utroligt lærde omkring de kunstværker, de belyser, og de 

sætter sig grundigt ind i perioden og dens forudsætninger, og de læser også periodens 

litteratur og filosofi osv. På den måde sætter de sig ind i f.eks. den tyske romantik, 

hvorfra vi har nogle vidunderlige landskabsbilleder. Men der er jo noget specielt ved 

religiøse billeder, fordi mange af dem ikke bare kan behandles som billeder, hvor ”her 

ser du dit og dat” eller ”her ser du, hvordan Zeus så ud”, men hvor billedet 

repræsenterer Zeus. Billedet er sådan set ikke en kilde til, hvordan Zeus så ud. 

 

Som jeg sagde engang, så tager vi jo ikke stilling til påstande af typen ”Zeus havde slet 

ikke fuldskæg” eller ”Venus er meget tykkere end den der statue”. Der er ingen kritisk 

metode, der kan skrælle ind til den sande Zeus bag alle portrætterne eller billederne og 

skulpturerne af Zeus. Så religiøse billeder har noget specielt, fordi de ligesom 

repræsenterer noget, eller som Vernant [1914-2007, fransk historiker og ekspert i det 

antikke Grækenland] engang sagde: ”De gør det usynlige nærværende.” Så de gør noget 

nærværende, som man ellers ikke kan se. Hvis vi tænker på gudebilleder eller billeder 

af afdøde personer, så er det jo også en måde at gøre dem mere nærværende på. 

 

Vi skal ikke bare lade 

kunsthistorikerne om 

det; vi skal også selv 

stå bag nogle af de 

studier. – Podemann, om 

studiet af religiøse billeder. 
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Og nogen gange er det slet ikke et spørgsmål om lighed, det er et spørgsmål om 

repræsentation. En kendt kunsthistoriker, der hed Gombrich [1909-2001, østrigsk-

engelsk] har engang skrevet en artikel om en kæphest i Kunsten Rødder [The Story of 

Art, 1950], hvor han påpeger, at den første kunst skal forestilles lidt ligesom den første 

kæphest, der bare var en kæp. En dreng legede bare, at den kæp var en hest. Og de fine 

kæpheste med hestehoveder og andre forceringer, de er altså kommet til siden hen. 

Men oprindeligt var det bare en vedtagen repræsentation: ”denne pind, som jeg nu 

foregiver, at jeg ridder på, det er en hest.” På tilsvarende måde må vi forestille os, at de 

ældste græske gudebilleder måske har været ret rå træfigurer, som man har vedtaget: 

”Dette er Apollon, dette er Zeus” osv., og så bringer vi ofre til den statue. Ingen tænkte 

på, at den skulle ligne guden. Så er det, som Vernant påpeger, at ligheden kommer ind i 

kunsten. Altså efterligning i forbindelse med portrætter af afdøde personer. Man 

udvikler teknik, så man virkelig kan portrættere folk, så man kan huske den lyslevende 

onkel, når man ser relieffet for sig, eller statuen eller hvad der nu er lavet. På den måde 

kommer ligheden ind i kunsten, hvor den har været en selvfølge lige ind til den 

moderne kunst brød igennem, og hvor den sagde ”Dette er ikke en pibe.” [På fransk: 

Ceci n’est pas une pipe. Der henvises til René Magrittes værk, La trahison des images, 

1928]. Altså, at det ikke skulle foregive at være noget, men at det repræsenterer. 

 

Så der ville vi have noget at komme med, for der ville være en masse eksempler på, at 

det på en vis måde også er levende billeder. Vi har jo f.eks. helgen- eller gudebilleder, 

der sveder eller græder og sådan noget. I hvert fald fortæller man, at det sker. Det med 

sveden er vist rigtig nok, for når temperaturforskelle spiller ind, så kan der opstå 

dugperler eller sådan noget på billederne. Og allerede ægypterne tydede jo sådan noget 

som gudens sved, og når de så brændte røgelse, så var det også gudens duft. Så de her 

billeder anskuede man mere som repræsentation eller som det usynliges nærvær, som 

Vernant siger. 

 

Og så er der, som Vernant også viser, Platon, som jo sætter hele den gamle, også den 

mundtlige tradition og Homer og det hele under skud, og viser, hvordan filosofien 

alene ved sin analytiske indtrængen i tingene kan afsløre fejltagelser osv. Platon går så 

også løs på billederne og siger, at billederne ikke er virkeligheden, selv om de ligner. 

Der kommer så kritikken ind, og den har vi jo også brug for. F.eks. når vi skal påpege, at 

et billede er en fortegnelse af en historisk begivenhed. Det har vi også brug for, men vi 

har især brug for den gamle, før-platoniske billedopfattelse, hvor billederne virkeligt 

var noget. Hvor billederne ikke bare var rapporter om, hvordan noget så ud, men altså 

repræsenterede noget, som rituelt set var til stede. 

 

Efter at have været inde på billeder som repræsentationer - over for billeder som en 

slags rapport over begivenheder - kommer vi igen ind på billedets særlige forskel fra 

teksten: 

P: Det er også vigtigt med den kritiske sans, men vi har en særlig opgave i at undersøge 

billeder i deres repræsentative funktion. Og så har billeder jo også mulighed for at 

komme med udsagn, som er ganske vanskelige at sætte på tekst. De kan sige mange 
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ting på én gang, og forbinde mange ting med hinanden uden at det bliver helt så 

eksplicit som en tekst. Det bliver egentlig åbent for forskellige former for fortolkning. 

Og det hører man jo også tit, hvis man hører en billedkunstner udtale sig. Så er de jo tit 

imod at få deres billede fuldstændig oversat til tekst. De vil altid synes, at det har, og det 

har det med garanti også, nogle dimensioner ud over det, man lige kan udtrykke med 

tekster. 

S: Et billede siger mere end tusind ord, som man siger? 

P: Jaaa, det er på en anden måde. Det kommunikerer på en anden måde. Og det kan 

man nok heller ikke lave om på. Det er ikke alt, der kan finde udtryk i ord. Men det er 

klart, at når man skal beskæftige sig analytisk med det, så er det nødvendigt med en 

masse ord. 

 

S: Nu vil jeg tillade mig at spørge på en lidt kæk måde. Er den manglende 

opmærksomhed mod ikonografi grundet i, at vi er sløret af en protestantisk logik? 

P: Jaaaah, der kunne man da sikkert godt finde en afhængighed der. Altså, det der Sola 

scriptura-princip [lat. skriften alene], som Luther fik knæsat i sin tid, det har jo haft sin 

virkning, det har det. Men det er jo ikke kun det, det er også vilkårene for 

kundskabsformidling og ikke mindst praktiske forhold. Nu er det jo let; man tager bare 

sin computer, og så kan man vise billeder fra hele verden. I 

gamle dage skulle man låne et lysbilledapparat eller et 

episkop. Det var en større sag. Så kom der 

overheadprojektors, men de kunne sjældent vise farver. 

Det satte lidt gang i brugen af billeder. Så den gang fagets 

tradition blev til, der var det noget mere besværligt at 

skulle basere sin undervisning på billeder. 

Så praktiske omstændigheder har også haft noget at skulle 

sige. Og så er der også det, at der er så mange religioner vi skal om ad, så hvis man skal 

have en rimelig sikker kundskabsmængde på bare nogle få religioner, som omverdenen 

forventer, vi kender til, så får man mere for pengene i en tekst, tror jeg. Men jeg er 

sikker på, at det er et område, der vil vokse af sig selv. 

 

S: Ja, for selv religioner med billedforbud, som vi var inde på, f.eks. islam og jødedom, 

kan man jo også sagtens studere ikonografisk. 

P: Ja, ja. 

S: Billedforbud betyder jo heller ikke, at der ikke findes billeder. 

P: Ja, ja, og man kunne jo udvide sit billedbegreb til også 

at gælde arabesker, som man jo har sagt var en slags 

erstatning i den muslimske verden for billeder. Og så 

kan man bruge dekorationer i form af mønstre. Det 

kunne man sagtens tage. 

S: Man har også kigget meget på mønter fra det 

romerske rige eller fra kalifater. 

P: Ja, der er masser at gå løs på der. Men det er nok bare det, at det er en forudsætning, 

og det er det også for kunsthistorikerne, også at have læst teksterne. Så teksterne har en 

”Så får man mere for 

pengene i en tekst, tror 

jeg.” – Podemann, om den 

kundskabsmængde vi kan 

trække ud af tekster og billeder. 

 

”Det er i virkeligheden en 

umulig opgave at være 

religionshistoriker.” – 

Podemann. 
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elementær styrke, som man ikke rigtigt kan tage fra dem. Det er rigtigt nok, at 

teksterne ikke må tage overhånd, så det hele bliver tekst. Man kan dog ikke tænke sig 

en kunsthistoriker, der skriver om Leonardos fremstilling af nadveren uden at have sat 

sig ind i periodens nadverforståelse osv. Det ville man ikke se med milde øjne på, og 

man ville ikke kunne gøre det uden at have et kendskab til, hvad man anser nadveren 

for at være i den kristne kirke. Der er også synet på apostlene og sådan noget, der skulle 

have været med ved dette Jesu sidste måltid. Det er man også nødt til som 

kunsthistoriker at forholde sig til. Så man er nødt til at have læst de relevante bibelske 

tekster og tekster fra samtiden, der behandler motivet. 

 

Så kunsthistorikerne slipper ikke, men de har deres styrke på billederne, mens vi skal 

have vores styrke på flere forskellige ting. Det er i virkeligheden en umulig opgave at 

være religionshistoriker; man skal være en dygtig filolog, så skal man have et grundigt 

kendskab til det man beskæftiger sig med og så skal man have et all-round kendskab til 

alt andet også. Det er på den måde et vanskeligt fag. 

 

S: Er der overhovedet religioner eller religiøse mennesker, vi ikke kan studere 

ikonografisk? 

P: Der er nogle steder, hvor der ikke er hjembragt noget 

videre materiale, fordi der f.eks. findes skriftløse folk 

omkring i verden, hvor der er lavet ganske lidt 

etnografisk arbejde, og der er ikke slæbt genstande med. 

Men jeg tror ikke, der er nogen, hvor det principielt 

ville være umuligt. Det må være, hvis der ikke er 

kundskaber nok om dem. Jeg tror f.eks. ikke, at vi kan tale om en andamansk 

ikonografi. De bor nemlig meget i midlertidige huse, de flytter hele tiden og de har 

ikke så mange ting. De har dog knogler fra afdøde slægtninge, som de bærer rundt med 

sig, og som de maler røde og hvide. Så på den måde er der nogle genstande, som de 

hæger om. Men egentlig kunst tror jeg der er meget lidt, man har overleveret fra dem. 

Jeg tror, at folk der flytter meget har svært ved at have en rig ikonografi. Men det 

forekommer da også blandt stærkt flyttende folk, at de har visse billeder, visse mønstre 

og andet. Men man er ikke stillet lige godt alle steder med ikonografi. 

 

S: Du definerer på et tidspunkt religion som ”Produktion og anvendelse af religiøse 

tekster eller andre religiøse udtryk.” Andre religiøse udtryk kan jo f.eks. være billeder. 

Man kan vel også bruge religionsikonografi til at studere tilfælde, hvor der er tale om 

ikke-religiøs brug af religiøse udtryk med henblik på at sende et bestemt budskab? 

F.eks. i populærkultur, tv-reklamer osv.? Eller er det uden for området, når det ikke er 

produceret af religiøse mennesker? 

P: Nej, altså der er jo netop i nutiden en ret stor interesse for de der kant- eller 

marginfænomener i forhold til religion. Altså brugen af religiøst stof hos folk, hvor 

man kan spørge, om de nu mener det alvorligt. Det er et mærkeligt problem, der 

dukker op, og der er vi jo helt bestemt påvirkede af den protestantiske baggrund i 

Nordeuropa. For mange er det ligesom et skjult religionskriterium, at man skal mene 

Jeg tror f.eks. ikke, at 

vi kan tale om en 

andamansk ikonografi. 

– Podemann. 
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det tilstrækkeligt inderligt. Det synes jeg kan blive vanskeligt, hvis inderlighed og 

engagement bliver kriterier for religion. Hvor er vi så egentlig henne? Religion kan 

drives med vidt forskelligt engagement. Det kan drives søvnigt eller med bål og brand 

og vold. Og der er mange ting derimellem, som måske er at foretrække. Men altså, det 

kan være på mange forskellige måder. Så jeg tror ikke, man skal sige, at fordi folk 

bruger religiøse symboler, men ikke føler sig fromme ved at gøre det, at det så ikke er 

religion. Det ville jeg også synes var religion. 

 

S: Jeg har et eksempel med her. Det er et bud på, hvordan Noah ville have gjort med sin 

ark, hvis det skete i dag. (Billedet er taget fra Wulffmorgenthalers stribe i Politiken). 

 
P: Hehehe, ja, det er klart, de må være repræsenteret de mærker der. Det kan jeg godt 

se, ja. 

S: Man kan jo let komme til at gruble over, om der er tale om en kritik af kapitalisme 

eller moderne forbrugerkultur. Men jeg interesserer mig mere for, om det fortæller 

noget om nogle religiøse referencerammer, som vi kender uanset om vi går i kirke eller 

ej. 

P: Ja, han bruger den så til at sige, at vores verdensbillede i dag ikke er bestemt af heste 

og køer og zebraer og giraffer, men netop af disse mærkevarer. Hvis det var i dag, ville 

Darwin ikke have skrevet arternes oprindelse, han ville have skrevet mærkevarernes 

oprindelse. Det er ligesom verdensbilledet det går på, og det bliver ikke brugt til et 

specifikt religiøst spørgsmål. Han kan bruge det til at tage munden temmelig fuld med, 

og det er jo også det man kan bruge religion til. Det er dét religionen også bruger sig 

selv til: til at tage munden temmelig fuld, til at udtale sig med universel autoritet. 

 

S: ”Den privilegerede talesituation”? 

P: Ja-ja, det er jo det vi har her. Den der altomfattende karakter, som Noahs ark har; et 

par af alle slags. Der skulle ligesom være en matrice til den senere skabning. Det er den 

tanke, han bruger til at tage munden temmelig fuld – til at sige, at vi er kommet der til, 

at hvis Noah ville sejle væk i sin ark i dag, så var det de der ting han skulle sikre sig at 

få med. Dengang har man syntes, det var vigtig med kameler, dromedarer osv., og nu 

synes man det er vigtigt med Samsung, Toyota, Adidas og Nike osv. Så der bliver det 

brugt som intertekst for et nyt udsagn, men det er ikke sådan, at man har 

fornemmelsen af, at han subskriberer på en religiøs opfattelse. 
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S: Man kunne jo sige det sådan, at der er krydshenvisning til Noahs ark. 

P: Ja, han bruger sådan set religion til at vise, at noget har antaget helt uhyrlig 

universalitet. Logikken i myterne er jo stadigvæk tilgængelig, så man kan sagtens lave 

en pointe på den måde. Det ligger sådan set i et intertekstuelt forhold med en religiøs 

tradition, men om det så er religion, det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, forfatteren 

opfatter sig selv som en, der bringer et religiøst budskab. 

Han låner lidt den privilegerede talesituation fra Bibelen. Det gør præsten jo også, når 

han leverer en prædiken over den bibelske tekst. Han låner på den måde også Bibelens 

privilegerede talesituation og overfører den på sin menighed. Og han kan jo også godt 

være morsom, når han gør det. Men det er ikke helt på samme måde som det her, vil 

jeg tro. Der vil han nok prøve at befinde sig i større kontinuitet med den tekst han 

prædiker ud fra. 

 

S: Efter at have set på eksempler på religiøs ikonografi, vil 

jeg som konkluderende spørgsmål spørge dig: hvad skal 

ikonografiske undersøgelser af religion bidrage med i 

fremtiden? 

P: De skal jo ligesom alle undersøgelser udvide vores 

begreber. Man kan blive klogere på at læse tekster ved 

også at studere billeder, fordi der er det ved det, at et 

billede i højere grad end en tekst bliver opfattet som noget 

konkret. Men vi ser også, at tekster kan være noget vældig konkret. Der er steder i 

verden, hvor man lægger de hellige skrifter frem på en særlig måde. De skal bæres på 

en særlig måde, man skal bøje sig dybt for dem inden man åbner dem, eller kysse dem 

eller foretage andre rituelle gestus før man kan tage hul på de hellige skrifter. Så de 

kan også blive genstande. Men det er mere udpræget med billeder. Man kan blive 

klogere på både tekster og billeder ved at studere billeder, vil jeg holde på. Så der er 

masser af potentiale i at give ikonografien en større plads. Og hvis der er interesse for 

det blandt de studerende, så må de endelig sige til, for der er flere blandt underviserne, 

som har interesse for det, og som gerne vil undervise i det. 

 

S: Til allersidst skal jeg spørge dig om, hvad du synes om fredagsbarens navn, 

ÅbenBARingen? 

P: [griner højlydt] Ja, det synes jeg da udmærket om. Hvis det betyder noget med, at 

baren er åben, så har jeg ikke noget imod det. 

 

S: Jeg har ikke flere spørgsmål, men er der noget du vil sige til sidst? 

P: Nej, jeg siger jo alt for meget. Nu siger man jo, at hemmeligheden bag god 

universitetspædagogik er, at man skal holde kæft... og ikke sige så meget. Nej, men jeg 

tror, jeg har sagt hvad der falder mig ind. Jeg synes det er storartet, hvis dit interview er 

udtryk for en stigende interesse blandt de studerende. 

 

S: Om ikke andet kan det måske vække en interesse. 

”Og hvis der er interesse 

for ikonografi blandt de 

studerende, så må de 

endelig sige til!”  

- Podemann. 
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P: Ja, ja. I det hele taget er studiet af både tekster og billeder det med at beskæftige sig 

med de religiøse udtryk. Det synes jeg er vigtigt. I moderne religionsstudier kommer 

det ofte an på, hvordan folk har det med deres religion. Det er nok også vældigt 

interessant, men jeg synes nu, at de religiøse udtryk også skal studeres. Og hvis de ikke 

var der, så var der jo heller ikke nogen religion, man havde det på den ene eller den 

anden måde med. Man må forholde sig til de udtryk. Derfor synes jeg, det er godt, vi 

studerer tekster, og det er endnu bedre, hvis vi også studerer billeder. 

 

Det skal i samme indtastning nævnes, at der nu kører et kursus med titlen ”Æstetik, 

religion og sansning”, hvor Søren Christian Lassen er underviser. Dette kursus er oplagt 

for den religionsikonografisk interesserede. 

 

 

 

 

Omskæring, transkønnethed og 

den cartesianske fordobling 
Af Andreas Baumann 

 

Henover sommerens agurketid har to sager figureret i medierne: debatten om hvorvidt 

omskæring af drenge skal forbydes, og debatten om hvorvidt transkønnede personer 

skal have mulighed for at have et “kønsneutralt” CPR-nummer. Disse to sager virker 

umiddelbart ikke forbundne – udover naturligvis den åbenlyse lighed i at de begge 

handler om kirurgiske indgreb i kønsdele. Men faktisk afspejler begge sager en central 

tendens i modernitetens opfattelse af kroppen.  

 

Omskæring som symbolsk praksis 

I Danmark er omskæring primært et anliggende for muslimer og jøder, og derfor er det 

måske instruktivt at se på baggrunden for disse to religioners indstiftelse af 

omskæringen som symbolsk praksis. Det betyder også, at jeg ikke inddrager de tilfælde, 

hvor omskærings-lignende indgreb er indicerede af medicinske grunde, i analysen.  

 

I jødedommen1 er omskæringen en central rite, der på drengebarnets 8. dag indstifter 

den pagt, som er det centrale teologiske element i jødedommen. Således er 

omskærelsen symbolet på pagten mellem Abraham og Jahve: 

“Dette er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde: Alle af mandkøn 

hos jer skal omskæres. I skal lade jeres forhud omskære, og det skal være tegn på 

pagten mellem mig og jer. Otte dage gammel skal hver dreng hos jer omskæres, slægt 

efter slægt. Det gælder såvel den træl, der er født i dit hus, som enhver fremmed, du har 

købt, og som ikke hører til din slægt.  Både den, der er født i dit hus, og den, du har 
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købt, skal omskæres. Sådan skal I bære min pagt på kroppen som en evig pagt. Men en 

uomskåret mand, en hvis forhud ikke er omskåret, skal udryddes fra sit folk. Han har 

brudt min pagt.” (1 Mos. 17:10-14)2. 

 

To (forbundne) ting er værd at bemærke her; den ene er, at manglende omskæring 

straffes med kareth – et teologisk koncept som den rabbinske litteratur tolker som at dø 

ung uden børn, eller uden at modtage en plads i Den Næste Verden, Olam haBa3 (cf. 

Horayoth xi;Mas. K'rithoth 2a). 

Den anden er – i forlængelse heraf – netop at omskæringen kun er vigtig, fordi den 

indstifter en forskel; forskellen mellem ikke-jødiske goyim, der kun er bud af Noah-

lovene, og b'nei yisrael/am ha'aretz, der må holde alle 613 mitzvoi, som opregnes i 

Moseloven.  

Anderledes forholder det sig med islam. Omskæring nævnes ikke i Koranen, men 

derimod i hadith, og derfor findes der i islam både fortolkninger der anser omskæring 

for at være sunnah, altså sædvane og derfor anbefalelsesværdigt, og wajib, obligatorisk 

(“Omskæring”, Gads Leksikon om Islam). Fælles for disse er dog, at omskæringen ikke 

ses som et pagtsymbol, men snarere et symbol på underkastelse (aslamah). Samtidig er 

det dog essentielt, hvordan omskæringen indstifter en kropslig orden i lighed med de 

andre renhedsgerninger (tahara). 

Overordnet er det, der forbinder disse to brug af omskæringsriten, dermed en 

indstiftelse af en symbolsk forskel som kropsliggøres: med andre ord indfældes 

personens historie i kroppen. 

 

Så vidt den religionshistoriske gennemgang; nu til den vilde analyse. Det følgende 

påstår på ingen måde at være en udtømmende fortolkning  – blot en spillemands slag 

på tasken.  

 

Den cartesianske fordobling 

Jeg indledte denne artikel med at påpege, at der er en tankefigur, der forbinder 

transkønnethed med omskæring. For at kunne udpensle denne, vil jeg først bevæge mig 

ud i en lille digression i den vestlige idehistorie: historien om fordoblingen af 

mennesket.  

 

Dualismen, eller opfattelsen af, at mennesket består af to distinkte materier, oftest 

benævnt sjæl og legeme, har en lang historie i den vestlige filosofi: de fleste er vel 

bekendte med Platons4 opfattelse af alts afspejlen af de ideale former fra tankens rige 

(Faidon 109a-111c; Republikken 514a). Platon mente i forlængelse af denne opfattelse, 

at alle sjæle havde levet før, og derfor ikke erhvervede ny viden, men “gen-erindrede” 

(anamnesis)  (Menon 81a-86b). Denne forestilling bliver senere videreført i Aristoteles' 

hylomorfiske teori, hvor sjælen (nous) er adskilt fra kroppen (Om sjælen 429a24-27). 

Som det vil være religionsstuderende bekendt, er dualismetankegangen også præsent i 

de tidlige kristne skrifter allerede inden den store påvirkning af neoplatonismen, eks. 

hos evangelisterne (cf. Matth 26:17 eller Joh.3:6).  
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Den moderne udformning af dualismen5 – og det tilknyttede filosofiske problem, der 

kaldes sjæl-legeme-problemet – finder vi dog hos Rene Descartes. I sine meditationer 

over den første filosofi finder han i løbet af sin undersøgelse ud af, at hans sjæl kan 

erkendes klart, fuldt og helt; i forlængelse af dette mener han, at sjælen må findes. 

Hvad der imidlertid er mere interessant, er hans forestilling om, at der findes to 

ontologisk forskellige substanser – res cogitans og res extensa -  som er totalt separate. 

Med andre ord findes alt, hvad der overhovedet kan opfattes som mentalt, åndeligt og 

sjæleligt, i den tænkende masse, res cogitans. Det betyder også, at kroppen – som består 

af udstrakt masse, res extensa – ikke er en del af det “jeg”, der kan erkende, fordi denne 

erkendelsesmæssige proces nødvendigvis må være forankret i en erkendelsesegnet 

substans. Med andre ord er kroppen, bestående af et udstrakt legeme, noget det 

tænkende jeg har, det er noget foreliggende for det, som jeget kan disponere. 

 

Det er netop dénne tankefigur vi ser i debatten om transkønnethed. Overvej udsagnet 

“født i den forkerte krop”, som til tider bruges, når transkønnede forklarer deres 

hidtidige oplevelse. Udsagnet reproducerer netop denne dualisme fordi forestillingen 

om, at sindet ejer kroppen er den bagvedliggende tankefigur. Denne hierarkisering ses 

også ved, at vi efterhånden har nået den indstilling, at vi accepterer at kroppen 

deformeres for at efterleve sjælens ønsker – tænk blot på tatoveringer, piercinger, 

scarrings, etc.  

Et andet element: Der findes en neurologisk sygdom ved navn kropsdysmorfisk lidelse 

(dysmorphophobia)6. Denne lidelse er karakteriseret ved, at patienten føler, at en 

kropsdel er “forkert”, og ikke hører til patientens krop. Disse patienter er derfor 

karakteriseret ved en abnorm dissociativ attitude overfor den påvirkede ekstremitet, der 

i specielt patologiske tilfælde medfører et ønske om kirurgisk amputation af 

ekstremiteten. I ekstreme tilfælde har patienter endda udført autokirurgi for at 

bortfjerne dysmorfismen. 

Det interessante er i denne sammenhæng, at den adfærd der ville blive anset for at være 

udtryk for kropsdysmorfi, i tilfældet transkønnethed anses for at være en eksistentiel 

tilstand. Med andre ord er kønsorganerne udpeget som anderledes end resten af 

kroppen.  

 

Et sidste element: det fremhæves i debatten om omskæring, at det må være folks eget 

valg, om de ønsker at være omskårne – et valg de selv må træffe, når de er blevet 

voksne. Hvad er det interessante i denne sammenhæng? Først og fremmest at den 

tanke, at selve opdragelsestanken kun kan angå sjælen. Vi kan som bekendt ikke blive 

andre, end dem vi engang er blevet gennem vor forældres forandring af os. Men der er 

ingen der forestiller sig, at vores forældre ikke må forandre os; essentielt set er det 

netop dét, deres samfundsfunktion er7.  

 

Med andre ord står det klart at vores samfund har et skizofrent forhold til krop/legeme-

problematikken: kroppen er foreliggende for hin enkelte, men ikke for dem der 

forvalter hans liv. Derimod er hans sjæl, dvs. det der egentligt anses som personen selv, 

udleveret til opdragelse. Samfundsborgeren har retten til at forvalte sin egen krop til en 
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vis grænse; denne grænse er specielt vid hvad angår kønsorganerne, fordi 

kønsorganerne er udpeget som specielt identitetsbærende8. 

Identiteten er grundlagt i indstiftelsen af forskelle, men denne indstiftelse eroderes i 

disse år – tænk bare på den svenske børnehave Egalia, hvor dreng/pige-distinktionen 

opgives i brugen af det kønsneutrale personlige pronomen hen. Det interessante er, at 

den person, der antages at kunne disponere over kroppen, med denne stadig eroderen 

af forskellene samtidigt eroderes. Hvis man vil udtrykke sig lidt apostolsk: den søger at 

bjerge sit Jeg, skal miste det, men den der mister sit Jeg, skal bjerge det (cf. Lukas 

17:33). 
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Kirkelukninger og Kulturarv – Kirker som symbolske 

markører i et forestillet, nationalt fællesskab 
Af Anders Kristensen 

 

“Jeg kan også godt lide tanken om, at bygningen ligger der og bliver brugt til 

ting, der er absolut bestemmende for vores kulturelle identitet – også selvom 

jeg ikke altid er klar over, hvad disse ting er.” (Rokokoposten.dk 20121) 

 

Når man i dag passerer bygrænsen til en by i Danmark, passerer man også et 

rektangulært skilt med et bynavn og et letgenkendeligt piktogram af en by. En silhuet af 

en række huse, deriblandt den ikoniske danske kirke, med det spidse tårn og det 

dertilhørende kirkeskib. Kirkebygningen, den danske folkekirkes gudstjenesterum, kan 

på den måde siges, at være en integreret del af bybilledet i Danmark. Første side i det 

rødbedefarvede danske pas, er en tegning af kristusmotivet på Jellingestenen, som 
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markerer Harald Blåtands kristning af danerne i omkring år 1000. Det hvide kors på den 

røde baggrund, Dannebrog, er et velkendt syn i danske hjem og i det danske landskab. 

Begge er, sammen med kirken, centrale stærke kristne symboler, og samtidig afgørende 

symboler for den danske nationalstat (Jenkins 2012: 291). 

Siden danerne blev kristnet for godt 1000 år siden, har kristendommen været 

dominerende i det geografiske område vi i dag kalder Danmark. I 1536 blev biblen og 

gudstjenesten dansk, og kristendommen blev folkets. Således blev kristendommen også 

en del af 1800-tallets nationalromantiske nationsbygningsprojekt – danskhed blev 

kristenhed. 

Men det 20. århundrede bød på udfordringer. Videnskab, indvandring og new-age 

religioner betød alternative livs- og verdenssyn, og den grundlovsfæstnede økumeniske 

folkets kirke kom i modvind. I det 21. århundrede er bevaringen af ”de kristne værdier” 

til politisk debat. Den tidligere VK-regering understregede, at kristendommen var en 

central del af den danske kulturarv (Jensen 2008: 106-107). 

 

Den modvind som Den Danske Folkekirke kom ud i, har senest manifisteret sig i 

planerne om lukningen af 16 kirker i Københavns Stift. Lukningerne viste sig dog 

imidlertid ikke blot at være et spørgsmål om administrativ omstrukturering og 

bygningsbevaring. Lukning af kirker berører både menighed, personale og sognets 

befolkning. Efterfølgende meldte spørgsmålet sig om de lukkede kirkerums fremtidige 

anvendelse – Hvilke bygninger er bevaringsværdige, hvem bestemmer det, og hvad 

betyder det for bygningen, menigheden og 

kirken? Skal de fortsat anvendes til kirkelige 

formål eller skal andre trossamfund have lov 

at rykke ind? Er det bedre at bygningerne 

rives ned, end at de bliver anvendt til 

kommercielle formål som supermarkeder 

eller diskoteker?  

 

Københavns Kirkefond og de nye kirker 

Størstedelen af de lukningstruede kirker blev oprindeligt opført af Københavns 

Kirkefond. Københavns Kirkefond blev grundlagt i 1896 ud af Udvalget for Kirkesagens 

Fremme i København fra 1890. Udgangspunktet for fondet var det kraftigt stigende 

befolkningstal i København og omegn, og fondets økonomiske grundlag var en årlig 

kollekt fra alle landets kirker. Industrialiseringen og den følgende urbanisering i 

Danmark medførte, at befolkningen i København var vokset fra ca. 278.000 i 1880 til ca. 

416.000 i 1895. I perioden 1896-1921 grundlagde kirkefondet 24 kirker og bragte det 

totale antal kirker i København op på 54 - samme år var befolkningstallet i København 

oppe på ca. 666.000. Således er en stor del af kirkerne i brokvartererne grundlagt af 

Kirkefondet. Kirkefondet bidrog altså med lokale kirker på brokvarterende, men det 

betyder også, at der i disse områder er en relativ stor tæthed mellem kirkerne (Det 

Københavnske Kirkefond 1921: 5-9; www.denstoredanske.dk 20122; Rådgivende 

Sociologer ApS 20113: 18). Med et medlemstal på 62,5 procent har Københavns Stift i 

dag et markant lavere medlemstal end landets øvrige stifter4. Til sammenligning var 
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medlemstallet i København i 1921 på ca. 96,4 procent (www.km.dk 20125; 

www.grundloven.dk 2012; Det Københavnske Kirkefond 1921: 6). Samtidig er 

befolkningstallet i København faldet fra 768.105 i 1950 til 539.542 i 20116. Det vidner 

om et markant fald i befolkningstætheden i Københavns Stift. Som en direkte 

konsekvens af dette, står de københavnske provstier med en kirkelig beslutning om en 

snarlig lukning af i alt 16 kirker i Københavns Stift (www.kristeligt-dagblad.dk 20127). 

 

Hellig eller ej – Netto, Moské eller murbrokker 

 

”Gør de lukkede kirker i København til Netto-

butikker. Det er bedre end at de bliver 

moskeer. Butikkerne kan få lov til at stå som 

en skamstøtte over et folk, der har glemt deres 

kristendom og gjort forbruget til gud.” 

(Stender 20128) 

 

Sådan skriver sognepræst og gejstlig provokatør 

Poul Joachim Stender i et blogindlæg på 

folkekirkens hjemmeside. Det er blot ét eksempel 

på følelsesbetonede indlæg i den offentlige debat 

omkring de foreslåede lukkede kirkers fremtidige 

anvendelse. Blandt andet har diskoteker, migrant 

menigheder, moskeer, fitnesscentre og kulturhuse 

været forslået (Vincents 2010; Vincents 2010). 

Debattens kerne er, at der ikke tidligere, i samme 

omfang er blevet lukket kirker i Danmark. I 

København huser den gamle nedlagte kirke Sct. 

Nikolaj Kirke, Nikolaj Kunsthal9, og kirken i Griffenfeldsgade der siden 2008 har huset 

et crossfit center10. Også i udlandet findes adskillige eksempler på kirkerum, der er 

blevet anvendt til andet en kirkeligt foretagende. I England, Tyskland, Holland og USA 

findes eksempler på kirker der er blevet anvendt til blandt andet supermarked, 

boghandel, legeland, bar, hotel, restaurant, bryggeri, private hjem, klatrecenter, 

svømmehal, laserspilsbane og skateboardbane (Bargfeldt 2012; Perkins 2012). Men 

hvorfor kan en kirke ikke bruges til hvad som helst? 

Juridisk er det endnu uklart hvordan man behandler lukkede kirker, men som det stod 

klart efter rydningen af Brorson Kirke i 2009 (Astrup 2009) så nyder kirken ikke nogen 

juridisk særstatus i sammenligning med andre offentlige rum. I luthersk-evangelisk 

teologisk forstand giver det heller ikke meget mening at tale om kirken som decideret 

helligt særskilt fra omverdenen. 

Dansk Folkeparti mobiliserer, i deres modstand mod lukninger, en nationalpolitisk 

identitets argumentation: “Selvom de færreste i dag har deres barnetro i behold, er 

kirkerne og kristendommen en del af vores fælles kulturbaggrund. Vi vil savne dem, 

hvis de en dag er væk.” (Biering 2012).  Her er det altså kirkerummene, og disses nære 

http://www.grundloven.dk/
http://www.kristeligt-dagblad.dk/
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relation til kristendommen og folkekirken der opfattes som en væsentlig del af ”vores” 

fælles kulturbaggrund, implicit forstået, dansk kulturarv. 

 

Lene Otto (2005) pointerer materielle genstande har central funktion i skabelsen af 

identitet. Den kollektive og individuelle identitet knyttes til erindringen som en 

materiel forankret proces. På den måde tillægger vi ikke blot genstande betydning, men 

de påvirker også os. Det er på den måde en cirkulær bevægelse, der konstant 

producerer og reproducerer identitet. Gennem koblingen mellem erindringen og den 

kollektive og individuelle identitet konstruerer mennesker sammenhænge i tid og rum, 

og lineære narrativer. Materialiteten anvendes altså til at konstruere en identitet – i det 

kollektive aspekt, forskellige grupperinger eller nationer (Otto 2005:26-27).  Som 

Laurajane Smith (2006) formulerer det: 

 

”(…) material culture as heritage is assumed to provide a physical 

representation and reality to the ephemeral and slippery concept of ”identity”. 

Like history, it fosters the feelings of belonging and continuity (...) In 

identifying national heritage, the national is symbolically and imaginatively 

constituted as a real entity” (Smith 2006:48-49). 

 

Materialitet er altså et væsentligt element i konstruktionen og opretholdelsen af 

både individuel og i særdeleshed kollektiv identitet. Men hvilken rolle spiller de 

danske kirker som materialitet? 

 

Kristendom, Kirke og national identitet 

På baggrund af feltarbejde, primært i Skive og sekundært i København i 1990’erne og 

2000’erne, konkluderer Richard Jenkins (2012), at der som centrale markører for dansk 

identitet er en række punkter/praksisser, der står som afgørende markører for hvad der 

forstås ved danskhed og det at være dansker, altså dansk identitet og dansk kulturarv11, 

deriblandt ”intermittent participation in, and taken for granted membership of, the 

national Lutheran church” (Jenkins 2012:291). Der forstås altså en sammenhæng 

mellem medlemskab af folkekirken og dansk identitet. Jenkins (2012) understreger at 

kirkens tilstedeværelse i en eller anden grad tages for givet. Det er blot en del af den 

nationale baggrund – Den er til stede i folks liv, ikke som en klar bevidst tilstedeværelse, 

der konstant er gennemsyrer hverdagen, men som en underliggende præcens: ”It is, in 

other words, part of the everyday axoimatic reality of whatever it is that constitutes the 

”Danish nation” (Jenkins 2012: 243). Det er simpelthen en taget for givet del af deres 

identitet. Jenkins pointerer medlemskabet af Folkekirken, ligesom det danske monarki, 

er paradoksalt i kraft af den ellers sociale, demokratiske og sekulære danske 

selvforståelse. Ikke desto mindre fungerer de som symboler i et nationalt fælleskab. 

 

”Symbols do not have to be consistent. Because they are often abstract and 

arbitrary, the range of meanings that symbols can convey is not limited to the 

representation of what they ”stand for” (…) They allow us to imagine that we 

have something in common despite everything that devide us; as a result, of 
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course, we do have – or come to have – something in common.” (Jenkins 2012: 

127) 

 

Michael Billig (1995) argumenterer for at nationalisme er omnipræsent i samfundet i 

form af den såkaldte banal nationalism. Tilstedeværelsen af ikke-ekspressive nationale 

symboler er tilstede i alle dele af samfundet. Billigs argument går på, at vestlige 

nationer reproducerer nationalitet ved såkaldt flagging (Billig 1995: 9-10+93-127) af 

nationale symboler. Det er ikke tale om en bevidst og konstant tydelig tilstedeværelse af 

stærk nationalistisk retorik og symbolik, men en mere subtil ubevidst nationalisme, der 

ligger lige under overfladen, og som manifesterer sig i diskurser og, både materiel og 

immateriel, symbolik. Jenkins pointerer at Billigs valg af ordet banal måske ikke er så 

velvalgt, da ordet banal kan have nogle negative konnotationer, og man næppe kan 

kalde danskerne forhold til for eksempel Dannebrog banalt. Ikke desto mindre 

beskriver Jenkins den banale nationalisme som everyday nationalism (Jenkins 2012: 

145) og pointerer, at ved netop hverdagsnationalismen er det interessante ”(…) the 

degree to which state and nation are effecively invisible”. Billig ligger netop også vægt 

på det stille element i denne nationalisme: ”The metonymic image of banal nationalism 

is not a flag which is being consciously waved with fervent passion; it is the flag 

hanging unnoticed on the public building” (Billig 1995: 8). 

 

Hvis medlemskab af Den Danske Folkekirke forstås som en del af dansk identitet, og 

kirkerne forstås som materielle manifestationer af Dansk folkekirke kristendom, kan 

man, på baggrund af Otto (2005) og Smith (2006), opfatte kirkerne som materielle 

symboler på dansk identitet og kulturarv. De kan forstås som symbolbærende 

erindringssteder, der skaber kontinuitet og lineære narrativer for det forestillede danske 

fælleskabet.  

I den forstand kan deres tilstedeværelse i byrummet, forstås som en del af den 

hverdagsnationalisme Billigs banal nationalism dækker over. De er altså den stille 

tilstedeværelse af den nationale følelse, som også Dannebrog på offentlige bygninger, 

til fødselsdage og i tilbudskataloger, og afbildningen af danefæ på danske pengesedler, 

kan siges at være. Det understreges i kirkens tilstedeværelse på det ikoniske byskilt, 

kristendomsundervisning i skolerne og i tilstedeværelsen af kristne symboler i bland 

andet det danske pas og som det grundlæggende design på Dannebrog: et hvidt kors på 

en rød baggrund. 

 

Et trossamfund i forandring – retrospektiv kulturarv eller innovativt trosliv 

Den situation som den danske folkekirke står i, i dag, er et udtryk for en kirke, der er 

blevet dannet i relativt homogent samfund, og dermed er indrettet derefter. En 

forståelse der, for så vidt, stadig gør sig gældende i for eksempel politisk sammenhæng, 

men faktum er, at Danmark ikke længere i samme grad er et monokulturelt samfund. 

Ikke desto mindre har Folkekirken som et forestillet fælleskab en rolle i dansk identitet. 

Kirkelukningerne kan altså dels forstås som majoritetsdanskerens ændrede forhold til 

Kirken – en ændring til Kirken som et nationalt symbol, og i mindre grad som et udtryk 

for religiøsitet - men også en ændring i befolkningssammensætningen i Danmark – 
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både etnisk og konfessionelt. Debatten omkring lukningerne kan derfor ses som et 

udtryk for en kamp mellem kulturarvsorienteret retrospektiv forståelse af Kirken og 

kirkerne, og en religiøs institution der tilpasser sig samfundsændringer for at gennemgå 

en omstrukturering og bevare sin relevans. Kampen står mellem en tilbageskuende 

historisk kulturtilgang kontra en fremadskuende tilpasningsorienteret kulturtilgang. 

 

Noter 
1 Fiktivt indlæg på satirehjemmesiden Rokokoposten med ironisering over debatten om kirkelukninger. 
2http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Kirkeret_ og_kirkelig_forvaltning/Kirkefondet , 

downloadet 25.05.2012. 
3 En analyse af data indsamlet vedrørende de københavnske folkekirker. 
4 Medlemstallet i Den Danske Folkekirke er på landsplan i skrivende stund på 79,8 procent (www.km.dk 2012). 
5 Medlemmer af folkekirken, statistisk oversigt over udviklingen i antallet af medlemmer af Den Danske 

Folkekirke siden 1990, www.km.dk. 
6 Folketal i København 1450-2011. 
7 Kristeligt Dagblad tema: Kirkelukninger, www.kristeligt-dagblad.dk 2012. 
8 Blogindlæg på folkekirken.dk, d. 28.4.2012. 
9 www.kunsthallennikolaj.dk. 
10 www.crossfitcopenhagen.dk 
11 Konklusionen foretages på baggrund af en række kvalitative interviews med overvejende etniske danskere. 

De resterende punkter er følgende: ”speaking Danish; the socialisation processes of the folkeskole 

system; the everyday social democracy of interpersonal etiquette; a repetoire of songs in common and 

a shared approach to singing them; venacular flagways, particularly those bound up with family and 

other festivities; support for, and faith in, powerful state social democracy; a relaitionship to the royal 

house, maintained via the media and occasional royal public appearances (Jenkins 2012:291). 
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Videnskabsteoretisk indsigt: der er dybder 

og overflader i konversion og studieskift 
af Sari Saadi 

 

I sidste nummer af TABU, marts 2012, kritiserede Sari Saadi i sin artikel, ”Når 

religionsvidenskab går for vidt”, den religionsvidenskabelige praksis, der ”ivrigt” 

forsøger at pege på hvad som helst og kalde det religion. Som konkret eksempel havde 

han studeret to studieskiftere for at se, om de kunne sammenlignes med konvertitter. 

Han kunne da konkludere, at religionsforskeren med et selektivt udvalg af teori, 

metode og religionsdefinition kan få alt til at være religion. 
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Der er sket noget siden sidst 

Med en beskeden videnskabsteoretisk erfaring in mente er jeg tidligere nået frem til, at 

studieskiftere kan ses som en slags konvertitter. Efter et semester med videnskabsteori 

er jeg nu i tvivl om gyldigheden af den kritiske artikel, der påstår, at religionsforskeren 

kan pege på næsten alt og kalde det religion. Dette skyldes først og fremmest en 

sammentænkning af strukturalisme (som teori) og komparation (som metode). 

Spørgsmålet om religionsdefinition (eller ej) vil jeg lade stå uberørt. I det følgende 

trækker jeg altså i stor grad på viden og erfaring fra min undervisning og 

opgaveskrivning i videnskabsteori. 

 

Inspirationen fra strukturalismen i forhold til mine genovervejelser får jeg primært fra 

distinktionen mellem overfladestruktur og dybdestruktur. Og ifølge Warmind må man 

gerne sammenligne æbler med pærer, så længe pærer ikke behandles som en slags 

æbler. Dette er centralt for en sammenlignende tilgang: f.eks. er mus og elefanter 

forskellige på overfladen, mens de er ens på flere måder, når man ser på skelettet, altså 

dybdestrukturen. Mus er altså ikke en slags elefanter, men de har sammenlignelige 

strukturer. Se bare ovenfor igen. 

 

I forhold til komparation må det siges, at strukturalistisk analyse i store træk er et godt 

grundlag for komparation. Idet at strukturalismens primære interesse er relationerne 

mellem de enkelte dele, og ikke delene som de er i sig selv, er grunden lagt for at 

sammenligne forskellige strukturer. Taler vi f.eks. om overgangsriter, er det for 

strukturalisten ikke så vigtigt, om en overgang foregår ved neddykning i vand eller ved 

at afholde sig fra at spise skildpadder; disse kan variere vilkårligt: den ene er liminal på 

den ene måde, den anden er ligeledes liminal, men på en anden måde (og her spøger 

relativismen, men den er ikke desto mindre nødvendig i et omfang). Det centrale er 

snarere, at der f.eks. er en tid før og en tid efter denne handling. Eller at personerne, der 

foretager overgangene, ændrer status på samme måde efter riten er gennemført; disse 

træk er mere alment gældende. 

 

Sammenligningen genovervejet 

Det er efter at have stiftet bekendtskab med betragtninger som disse, at jeg ser mig 

nødsaget til at genoverveje min første indskydelse på området. Studieskifterne har ved 

første øjekast kunnet ligne konvertitter, idet de gennemgår en omvendelsesproces, der 

på mange måder ligner religiøse konvertitters: de mister gradvist følelserne for og 

tilknytningen til deres oprindelige studie for så at søge mening med tilværelsen i et nyt 

studie.1 Dette første øjekast ser kun overfladestrukturen. Ser man sagen på et mere 

dybdestrukturelt plan, og det bør man også, så er der tale om to meget forskellige skift. 

 

Konvertitten og studieskifteren kan begge have forskellige årsager til at søge nye 

tilhørsforhold. Disse motiver gennemgås også i min forrige artikel. Men de emner - 

nemlig studie og religion - deres overvejelser kredser om, er forskellige på langt flere 

områder. Mens det videnskabelige studie handler om en praksis her og nu, er religion 

(og her må jeg bede ordkløveriet sat på pause for en stund) mere fokuseret på 
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transcendente og såkaldte metafysiske størrelser i det hinsides. Modsætningerne (og 

lighederne) er så mange, at vi kan blive ved, men nu handler det jo ikke om forholdet 

mellem videnskab og religion. 

 

Omvendt må jeg tillade mig at forvirre. Det kan nu alligevel godt synes rimeligt at 

sammenligne konversion og studieskift. Hvorfor? Fordi de begge består at strukturer, 

der udgøres af mange af de samme elementer. Som konversion spiller sig ud i et system 

(eller ligefrem spil) af tilhørsforhold, mening i tilværelsen, orienteringspunkt, søgen, 

verdensanskuelse etc., er studieskift også noget, der spiller sig ud i et system af 

tilhørsforhold, mening i tilværelsen, orienteringspunkt, søgen, verdensanskuelse etc. 

Der er altså tale om to (dybde)strukturer, der kan sammenlignes. Det centrale for den 

strukturalistiske bedrift er nemlig ikke de enkelte elementer i sig selv (her er 

forskellene krystalklare), men den struktur, der udgøres af relationerne de enkelte 

elementer imellem (og her er lighederne tydelige). 

 

Jeg er altså ikke interesseret i at se, hvad orienteringspunktet betyder for henholdsvis 

studieskifteren og konvertitten; jeg er interesseret i de to strukturer, som gør studieskift 

og konversion sammenlignelige. Og de er særligt komparationsvalide, hvis vi betragter 

dem begge i samme sociale kontekst – f.eks.: strukturelt modtagelige unge uden større 

forpligtelser og med meget tid mellem hænderne. Vi kunne kalde denne sociale status 

for en typeung social status (for præcisionens skyld taler jeg her om 

universitetsstuderende).2 

 

Men hvem er analysen sand for? 

Men (og der skal være et men) når jeg sidder her og vender folks verden op og ned, 

som en edderkop, der spinder sit bytte i en roterende bevægelse, så tvinger jeg et helt 

grundlæggende spørgsmål frem, der er nyttigt for den kulturvidenskabelige forsker i al 

almindelighed: hvem er denne analyse sand for?3 Spørgsmålet er særligt relevant at 

stille sig selv, når man som forsker er med til at konstruere andre menneskers 

virkelighed under henvisning til videnskab. Det skal ikke forstås sådan, at den 

videnskabelige forskning skal indordne sig det studerede objekts (ja, for 

videnskabsmanden er konvertitterne i sidste ende studieobjekter) egne interesser i sin 

repræsentation af dem; så bliver forskningen tendentiøs, biased, og kan i yderste 

konsekvens ikke anerkendes som god, videnskabelig praksis. 

 

Forskningen er og skal altså ikke være afhængig af det studerede folks genkendelse af 

den. Ikke desto mindre skal man som forsker til gengæld selv være opmærksom på, i 

hvilket omfang ens konklusioner så at sige er ”konstruerede i et laboratorium”. Altså 

må man som forsker være sig bevidst, hvornår en given virkelighed er ”derude”, og 

hvornår den skabes ”her inde” i laboratoriet.4 Det vil som oftest ligge et sted midt i 

mellem; en analyse og konklusion opstår trods alt ikke ud af intet. Strukturerne er ikke 

aprioriske størrelser, vi kan tænke uafhængigt af empirien. Altså skal der en empirisk 

virkelighed - som kan efterprøves - til, før vi kan opstille strukturer. Eller som Paul 

Ricoeur påpeger, skal der handlende mennesker, aktører, til for at skabe de strukturer, 
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som forskerne finder frem til. 

 

For strukturalister er det en særligt relevant overvejelse, da det er nærliggende at 

spørge, hvor disse strukturer i grunden er. Når vi nu ikke kan erfare strukturerne 

direkte, hvor er de så? - De frembringes som sagt i den videnskabelige praksis. Og 

strukturalisterne står selv for den holdning, at vi ikke kan forstå verden uden at 

strukturere den. Strukturalismen er altså blot én af forskernes forsøg på at give et 

materiale mening. 

 

Jeg har her forsøgt, med både et specifikt eksempel på strukturalistisk analyse og med 

nogle mere generelle overvejelser og diskussioner, at undersøge og belyse nogle 

centrale problematikker for strukturalismen i religionsvidenskab såvel som i andre 

kulturvidenskaber. Jeg har i min sammenligning forsøgt ikke at behandle studieskiftere 

som en slags konvertitter – ej heller omvendt. Til gengæld har jeg påpeget, at der i 

begge tilfælde er tale om aktører i en struktur af relationer – og disse er 

sammenlignelige. 

 

Noter 
1
 For en mere grundig gennemgang læses min artikel i TABU, 24. årgang nr. 1, marts 2012. 

2
 Med udtrykket typeung social status ønsker jeg at tale om en status, som forekommer (dvs. er gældende) for 

det største antal af de unge universitetsstuderende. Dette er noget andet og mere nøjagtigt end 

gennemsnitsung social status, der betegner en status, som muligvis ingen hverken kender til eller lever 

under. Som eksempel på den afgørende forskel mellem type og gennemsnit er antal ben på den danske 

befolkning: spørger man til det gennemsnitlige antal ben på en dansker, så er tallet formentligt lige under to 

– men dette siger intet meningsfuldt om danskerne. I stedet bruges typetallet, som er det oftest 

forekommende tal. Typeung social status er altså den status, som oftest forekommer (eller er gældende for 

flest) blandt unge universitetsstuderende. Ulempen ved et sådant udtryk er, at den kan give en misvisende 

opfattelse af, at der ikke er kulturel eller social variation mellem de ”typeunge”. Det er nærliggende at forstå 

dette udtryk i forlængelse af Max Webers idealtype. 
3
 Mit spørgsmål her er inspireret af antropolog, Esther Fihls forelæsning d. 20.3.2012 om kultur. Ved et 

eksempel på antropologisk analyse af en afrikansk stammes ritualer gik en antropolog strukturalistisk til 

værks og fandt nogle modsætningspar i deres ritualer. Han foreslog derefter denne måde at forstå ritualet på 

over for det studerede samfund. De adspurgte kunne ikke genkende sig selv i hans, dvs. forskerens forståelse 

af dem. 
4
 Inden for antropologien taler man om The Writing Culture Movement. Opkaldt efter artiklen, Writing 

Culture, af Clifford og Marcus, 1986. Den centrale påstand er, at man er med til at skabe de studeredes kultur, 

når den nedskrives. Ud over de to nævnte i denne ”movement” kan nævnes Rabinow, Asad, Said, og Abu-

Lughod. 
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Studietur til NYC: En rapport fra  

“The Promised Land” 
Af Christian Haldrup 

 

Som studerende i New York kan man bruge lang tid på at kredse vidt omkring i det 

hippe Williamsburg, løbe ture i Central Park, spise alverdens mad i fastfood version, 

drikke øl, se livemusik, købe sig fattig i tøj og smarte elektroniske gadgets til halv pris. 

Og så videre. New York har imidlertid noget, der er særligt interessant for en 

religionsvidenskabsstuderende: En meget udpræget kulturel diversitet. 

 

Immigration til USA fra hele verden har gennem 400 år bl.a. været motiveret af 

muligheden for religiøs, kulturel og økonomisk uafhængighed og frihed. New York har 

for mange været, og er stadig, første stop i Amerika, eller ”The Promised Land”, som 

det populært også kaldes. Billedet af de fattige og udmattede immigranter, der med 

håbefulde blikke beskuer Frihedsgudinden, er en kendt forestilling om New York.  

 

Ser man sig omkring på en tilfældig Manhattan-gade, støder man på omgivelser og folk 

af meget varieret udseende og udtryk. Noget der især fanger en 

religionsvidenskabsstuderendes blik, er de mange mennesker der åbent og visuelt 

markerer deres religiøse tilhørsforhold. Religion er i USA i langt højere grad end i 

Danmark en identitetsskabende faktor. Det er således ikke unormalt at få øje på f.eks. 

jøder fra chassidismesamfundet, hinduer eller muslimer i gadebilledet, som klæder sig 

efter deres religiøse tilhørsforhold. Produktet af den amerikanske forfatnings First 

Amendment1 ses tydeligt. 

 

Denne artikel fokuserer hovedsageligt på de fælles oplevelser, der havde et klart 

religionsvidenskabeligt fokus i sigte. 

 

 

http://bighugelabs.com/onblack.php?id=3163200188&bg=white
http://www.biopix.dk/photos/jcs-mus-musculus-26395.jpg
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Forenede Nationer? 

Den 60 år gamle FN bygning var det første planlagte besøg, og et oplagt sted at 

begynde, når temaet for turen nu engang var kulturel og religiøs diversitet. Besøget 

bestod af en rundvisning, hvor vi bl.a. blev præsenteret for FN’s arbejde med 

fredsskabende, internationale aftaler indenfor politiske beslutningsprocesser. 

Monumentet udenfor bygningen med pistolen, der har fået bundet en knude på sit løb, 

symboliserer da også dette ideal.  

I et religionsfagligt perspektiv var det interessant at opleve, hvordan religion knytter 

sig til globalpolitiske problemstillinger. FN’s bud på universelle, ukrænkelige 

menneskerettigheder udfordres af de mange forskellige modeller for social struktur og 

individuel udfoldelse, der eksisterer rundt omkring i verden, herunder modeller der i 

mere eller mindre grad baserer sig på religiøse principper.  

 

Et fundamentalt spørgsmål rejste sig, da vi befandt os i salen hvor 

generalforsamlingerne finder sted. Dette rum er FN’s centrale organ, og det er her alle 

medlemslandene holder samråd, diskuterer og i nogle tilfælde forsøger at etablere 

internationale samarbejdsaftaler. Flere af os undrede os over, hvorfor dette 

internationale organ var blevet døbt ”Forende Nationer”, og ikke Forende Stater? Vi fik 

to svar på dette spørgsmål: For det første var navnet optaget af et af medlemslandende! 

For det andet åbnede nationsbegrebet muligheden for at inkludere dem, der ikke 

officielt er anerkendt som uafhængige stater, men som stræber efter at blive det - 

herunder f.eks. Kosovo og Tibet. Et af FN’s idealer er netop den konstruktive dialog og 

muligheden for at finde fællespolitiske løsninger, acceptere og anerkende kulturel 

forskellighed. 

 

”Well… We were wrong!” 

Det første religiøse samfund, vi besøgte, var Jehovas Vidner, nærmere bestemt deres 

verdenshovedsæde i Brooklyn. Vi havde alle i det forgangne efterår besøgt det 

skandinaviske hovedkontor i Holbæk, og dermed allerede fået et indtryk af bevægelsens 

religiøse standpunkter, struktur og arbejde. Et oplagt perspektiv for besøget var således 

også at undersøge, om 

Jehovas Vidners 

tilsyneladende 

centraliserede og 

ensrettede trossystem, ville 

vise sig at være så 

gennemgående som 

indtrykket fra Holbæk gav 

os. Op til besøget 

diskuterede vi indbyrdes, 

hvor kritiske vi som 

besøgende kunne tillade os 

at være i vores spørgsmål, 

og om der var skrappe krav 
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til en ”dresscode”.   

Vi blev imidlertid budt velkommen med åbne arme. Vores rundvisere, højtstående folk 

indenfor organisationen, var meget imødekommende og understregede fra starten af, 

at vi kunne stille alle slags spørgsmål, hvilket resulterede i vældigt interessante og 

kritiske diskussioner.  

 

I møderummet for organisationens ”topfolk”, havde vi en livlig debat: Vi fik bekræftet 

almindeligt kendte holdninger, forestillinger og forklaringer på forskellige bibelske 

spørgsmål. De fleste forklaringer stemte overens med hvad vi havde fået fortalt i 

Holbæk. Vi kunne dog konstatere at der var sket ændringer indenfor organisationens 

teologi. Dommedagsdatoerne var forkastet, eller i hvert fald blevet udsat på ubestemt 

tid. ”We were wrong” – var svaret. Vidnerne havde ganske enkelt taget fejl, og måtte 

indse at det ikke kunne lade sig gøre at forudse verdens undergang. Det var kun Gud 

der kendte datoen på denne forestående begivenhed.  

Vi kunne endvidere forstå at de 144.000 Vidner i himlen på dommens dag, først og 

fremmest skulle udfylde opgaver af en mere administrativ karakter. De skulle hjælpe 

med at forvalte himmeriget, så at sige. Dem der ikke skulle være så heldige at få plads 

blandt de udvalgte, kunne i stedet se frem til et liv på jorden i fred og fordragelighed. I 

diskussionen som svar på nogle af vores spørgsmål lagde rundviserne også meget vægt 

på, at størstedelen af medlemmerne havde almindelige jobs, flere fik uddannelse og 

levede ude i majoritetssamfundet. I den forbindelse lagde rundviserne også vægt på, at 

størstedelen af medlemmerne havde almindelige jobs, flere fik uddannelse og levede 

ude i majoritetssamfundet.  

Disse forklaringer underbyggede billedet af, at Jehovas Vidner som følge af adskillige 

fejlslagne forsøg på at fastsætte datoer for dommedagens kommen, kraftigt har 

nedtonet de nærapokalyptiske forventninger. De har i stadigt stigende grad tilpasset sig 

det dominerende samfunds normer og rammer, hvilket er en velkendt udvikling, og er 

ofte set før i andre trossamfund med lignende forestillinger.2 

 

Kontraster i Brooklyn 

Efter en veloverstået fællesspisning med Vidnerne i den gigantiske fleretagers spisesal 

gik turen videre til det nærliggende Williamsburg distrikt, hvor en stor gruppe jøder fra 

det ortodokse chassidismesamfund bor. Dette besøg var, med besøget hos Jehovas 

Vidner in mente, på mange måder en kontrastfuld oplevelse: Jehovas Vidner benytter 

sig som nyreligiøs bevægelse af mange modernistiske træk. Hovedkvartersbygningens 

arkitektur og interiør minder til forveksling om en moderne virksomhed eller 

kontorbygning, mændene og kvinderne kunne ligeledes gå ud for at være forretnings- 

eller embedsfolk. Alle hilste og var meget imødekommende. 

 

Helt anderledes var oplevelsen hos chassiderne, der som ikke-missionerende religiøs 

bevægelse agerede helt anderledes uopmærksomt på vores tilstedeværelse end Jehovas 

Vidner. 

Chassiderne går mere traditionelt klædte, med karakteristiske lokker under høj hat, 

løstsiddende jakker og bukser samt tunge sko – alt sammen i sort. Synagogen som vi 
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besøgte var på samme måde blevet bevaret indenfor traditionelle standarter. 

 

Vi blev mod al 

forventning inviteret 

indenfor i synagogen og 

havde mulighed for at 

kigge ind i selve 

synagogerummet, der 

også fungerer som 

religiøs skole for 

samfundets mandlige 

medlemmer. Rummet 

var således anrettet til at 

kunne varetage 

hoveddelen af de 

daglige religiøse 

forpligtigelser: Der var 

mulighed for at studere 

religiøse skrifter og recitere fra Toraen, tage snakkepauser og praktisere rituel adfærd, 

bl.a. i form af dans. Alt sammen på en meget rolig og tilsyneladende ustruktureret 

facon. Forklaringen herpå var ifølge vores rundviser, Rabbi Epstein, at den afslappede 

opførsel var nødvendig, idet mange mennesker skulle dele et enkelt rum og have fri 

mulighed for afvekslende religiøs praksis det meste af dagen.  

Rabbi Epstein var en entusiastisk fortæller, og gav talrige eksempler på chassidiske 

forståelser af tilværelsen, og hvordan man rent praktisk kunne agere indenfor disse 

rammer. Vi kom herunder ind på kønsforhold og chassidernes forståelse af disse, der 

viste sig at være skarpt differentierede. Epstein kaldte manden for ”the giver”, mens 

konen var ”the reciever”, et forhold der var gældende både i forhold til forplantning 

samt i praktiske og åndelige henseender. Mandens rolle var først og fremmest 

forsørgende samt at blive lærd indenfor jødisk dogmatik, mens kvindens ”gave” var 

evnen til at give liv og tage sig af det. Om man vil kalde sådan en kønsrollefordeling 

undertrykkende eller naturlig, så eksemplificerer den, hvordan chassidismen som 

religiøs minoritet afgrænser sig fra de gældende rammer i majoritetssamfundet. 

 

Et skriggrønt inferno 

Opholdet i New York faldt sammen med paradefejringen af Skt. Patrick’s Day d. 17. 

marts. Skriggrønne farver var på denne dag altdominerende i gadebilledet, hvor 

stemningen nærmere pegede på løssluppenhed med fest, farver og fuldskab frem for 

gudstjeneste, bøn og fromhed.  

På Manhattan var de fleste mennesker samlet ude på gaden omkring de hegn, der 

afspærrede paraden fra masserne. Selve paraden var i langt højere grad en fejring af 

den amerikanske nation og byen New York frem for en katolsk-religiøs begivenhed. Det 

religiøse aspekt var mere eller mindre fraværende, og kun til stede i kraft af messen i 

Skt. Patricks Church, der fik lov at stå i skyggen af begivenhederne udenfor. Overalt på 
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gaden var der flag, byens højtstående embedsfolk, nationale institutioner og 

interesseorganisationer fik rig anledning til at vise sig frem.  

Civilreligion eller ej – der var her i allerhøjeste grad tale om en hyldestparade til den 

amerikanske nation og de idealer og grundprincipper der forbindes med denne 

selvforståelse. 

 

 ”I’m living the Dream” 

De fleste har fra amerikanske film en klar idé om hvordan en gospelgudstjeneste ser 

ud. Gospelfænomenet er for mange et eksempel på at religionsudøvelse kan smelte 

sammen med 

moderne 

underholdningskul

tur. 

Et besøg i First 

Corinthian Baptist 

Church (FCBC) i 

Harlem, vidnede 

om at 

gospelfænomenet 

er blevet en 

turistattraktion i 

sig selv. Kirken, der 

til forveksling 

mindede om en 

teater eller 

koncertsal, havde 

rigeligt med pladser, så den både kunne rumme turister og almindelige kirkegængere. 

Løbende med gudstjenesten var der på to store storskærme med hyppige mellemrum 

opfordringer til at støtte menigheden ved at donere penge. - Det absolutte skel mellem 

religion og stat i USA betyder at religiøse samfund er underlagt de herskende 

markedskræfter, og deres eksistensberettigelse er deraf betinget af økonomiske bidrag 

fra medlemmerne. 

 

Gudstjenestens forløb mindede på mange måder om en teaterkoncert: Bandet på 

scenen skabte et fundament for en dynamisk opbygning, hvor lydniveau, tempo og 

genre konstant afpassede sig seancens forløb og de forskellige optrædeners funktioner. 

De optrædende, der både bestod af børnekor og solister, benyttede sig af indøvede 

koreografier. De to præster – den gamle ”senior pastor” og den unge ”junior pastor” 

skiftedes til at komme ind på scenen alt i mens musikken kørte videre. Deres taler var 

bygget op i en bevidst retorisk stil, hvor lydniveauet tog til i takt med kropssproget. 

Indholdet af talerne virkede ofte improviseret, og var desuden spækket med metaforik: 

”My god given right to shine” og ”Help me see beyond my limited imagination”, lød det 

blandt andet. Biblen blev taget frem en enkelt gang for en kort bemærkning - ellers 

forblev den i periferien. Hele seancen henvendte sig således i langt højere grad til 



31 

sanserne og følelserne end til intellektet. 

 

Et vigtigt tematisk citat blev under gudstjenesten slået an af den ene af præsterne: ”I’m 

living the dream” – en klar henvisning og videreudvikling af Martin Luther King’s ”I 

have a dream”. Kirkens medlemmer, der udelukkende bestod af sorte, fik med citatet et 

budskab om at Luther Kings ”drøm” havde fået nye perspektiver i form af f. eks 

udannelse og økonomisk velstand, idet den politiske ligestilling med andre 

samfundsgrupper for længst var blevet opnået. 

 

Gud, markedskræfter, uddannelse og populærkultur gik til gudstjenesten i FCBC hånd i 

hånd, hvilket er et aktuelt eksempel på hvordan religiøse grupper kan få – og vinde – 

indflydelse, aktualitet, og desuden formår nødvendiggøre sig selv i et samfund, der som 

udgangspunkt er bygget op af sekulære og rationelle rammer. Gudstjenesten viste 

samtidig også at sociale racegrupperinger, på trods af politisk ligestilling, stadig lever i 

bedste velgående i det amerikanske samfund. 

 

En studietur giver mulighed for at komme væk fra læsesalen, studiet og universitetet 

og på egen krop opleve og undersøge hvordan religiøse forhold udspiller sig i andre 

lande end Danmark. New York-studieturen har for mit og mine medstuderendes 

vedkommende givet anledning til at få sat teoretisk viden i perspektiv, be- og afkræftet 

forestillinger, teorier og undersøgelser. Flere af os har desuden foretaget interviews og 

udført forskelligt feltarbejde. Endvidere har vi, der var med på turen, fået praktisk 

erfaring med hvordan man kontakter religiøse samfund, og hvordan man i det hele 

taget kan planlægge en studietur.  

Skulle der blive taget initiativ til en fremtidig studietur på religionsvidenskab, kan det 

herfra kun anbefales at tage med! 

 

 

Noter 
1 

Paragraffen der fastslår en total adskillelse mellem kirke og stat, og ligeledes garanterer religiøs frihed for 

individer og grupper. 
2 

Se i øvrigt religionssociolog Anikka Hvithamars nylige indlæg i Politiken: 

http://politiken.dk/debat/ECE1693436/jehova-har-ikke-afblaest-dommedag/ 
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Anmeldelser 
 

The Church of Scientology – A History of A New Religion 

Hugh B. Urban 

Princeton University Press 

Af Anders Kristensen 

 

Scientologi er gennem årene blevet beskyldt for mange ting. Fra at 

være en pengemaskine og hjernevaskende science-fiction kult der 

franærer sine uskyldige medlemmer deres penge, til den nye alders alternativ og 

rumtidens menneskers redning. Fælles for den store mængde litteratur om Scientology 

er, at det meste af litteraturen enten stiller sig på kritikernes side, eller på 

scientologernes side. 

Religionshistorikeren Hugh Urban har sat sig i midten af de to lejre, og har skrevet et 

til dels informativt og dels underholdende og velskrevet portræt af den omdiskuterede 

kirke. Med udgangspunkt i en metodologi der balancerer mellem ”Hermeneutics of 

Respect” og ”Hermeneutics of Suspicion” fremlægger Urban fortalernes og 

modstandernes argumenter, og kombineret med en grundig indsigt i amerikanske 

samfundsforhold i Scientologis samtid og i selve kirken, fortæller han dels historien om 

en ny religions begyndelse, udvikling og kampe, og diskuterer hvad det vil sige at være 

en religion. 

 

Bogen fungerer som en kronologisk fremstilling af Scientologi, fra den første 

publikation om Dianetik i et science-fiction blad i 1950, det første Electropsychometer, 

til organisationens første krav om anerkendelse som en religion, ”kultkrigene”, 

Scientologis juridiske- og efterretningskampe med FBI, IRS og FDA, kendisrelationer 

og organisationens udfordringer i internettets senmorderne post-11/9 verden. Undervejs 

giver Urban et grundigt portræt af organisationens karismatiske grundlægger L. Ron 

Hubbard og viser hvordan Scientologi blev formet af en space-age koldkrigs samtid, 

hvor paranoia, spionage og kommunistskræk var en del af hverdagen. 

Den kronologiske fremlægning fungerer samtid tematisk, og belyser forskellige 

aspekter af organisationen og de forskellige udfordringer denne har stået overfor 

gennem tiden. Til sidst funderes der over organisationens fremtid i en tid, hvor en af de 

primære elementer i organisationens opbygning, hemmeligholdelse, undermineres af 

informationstidens hurtige vidensdeling. 

 

I den relativt korte bog (268 sider), er det primære fokus organisationens kampe om at 

blive anerkendt som en religion. Hvor Scientologerne har argumenteret i 

religionsfrihedens navn, har modstanderne brugt organisationens økonomiske affærer 

til at beskylde Scientologi for at spekulerer i skattefordele i deres krav på juridisk accept 

som en religion. Med udgangspunkt i denne konflikt diskuterer Urban 
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religionsbegrebet på et højere plan. Det relativt ensidige fokus og bogens længde bliver 

da også dennes svaghed. Udover man slutter bogen med en hungren efter mere, så 

optræder der også for mange gentagelser i bogens anden halvdel, man har sommetider 

indtryk af at man har læst den samme passage tidligere, og der udelades andre 

interessante aspekter og diskussioner. 

 

Ikke desto mindre har Urban begået et oplysende og stærkt underholdende stykke 

religionsvidenskab. Der udover at vende og dreje religionsbegrebet og diskutere, hvad 

det vil sige at studere religion og hvad religionsforskerens rolle er, giver et tiltrængt 

ærligt portræt af en organisation, der er sagt og skrevet meget om, og som de fleste har 

en holdning til. Samtidig bidrager organisationens historie med en række nærmest 

spion roman-agtige elementer, der gør bogen anbefalelsesværdig for alle 

religionsinteresserede, både som seriøs studeren eller som underholdende godnat-

læsning. 

 

 

 

Dannelsens vej III 

Forfattere: Bent Nabe-Nielsen og Louise Nabe-

Nielsen 

Forlag: Klim Aps 

Udgivelsesår: 2011 

Af Kristoffer Piilgaard Porner Nielsen 

 

 

”At brænde sig er en rent fysisk hændelse, og først når den 

erkendes som konsekvens af handling har barnet lært 

noget, og først da kan man tale om erfaring” s. 136, ll. 35-

38(Bent Nabe-Nielsen, Dannelsens veje III, Klim 2011). 

Erfaring og optagelsen af de rigtige erfaringer er netop 

missionen for Dannelsens veje III.  

Bogen er sidste udgave i en serie, der rummer to 

foregående værker og har til formål at opstille en historisk 

gennemgang af vigtige tankestrømninger, teoretikere og 

filosoffer, der alle er markante i den europæiske dannelseshistorie. 

Dannelsesdefinitionen udelades dog af forfatterne, der sympatisk beder læseren om selv at tage 

stilling til dette og se bogens fokus, som et forsøg på dette, som hverken er bedre eller værre 

end så mange andres.  

Bogens forsøg på at klargøre hvad dannelsen består af bliver behandlet indenfor fem 

overordnede kategorier: ”Menneske og Eksistens”, ”Politik og dannelse”, ”Liv og Materie”, 

”Menneske og kultur” og ”Dannelsens perspektiver”, som alle består af gennemgange af de, 

ifølge forfatterne, vigtigste tendenser indenfor netop disse overskrifter.  

 

Disse gennemgange er letforståelige, godt skrevet og er en fin indgang til komplekse og 

mangefacetterede forfattere som f.eks. Nietzsche og Marx, dog kan denne anmelder af og til 

godt savne lidt mere dybde i beskrivelserne og udvalget af centrale punkter hos de 

gennemgåede filosoffer, da man nogle gange sidder med en følelse af at, der godt kunne have 
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været en lidt mere uddybende forklaring. Det kan dog ligge i tråd med forfatternes ønske om, at 

dette værk ikke skal være en facitliste for hvad dannelse er, men en introduktion til hvad det kan 

være. 

Bogens opbygning gør at sporene igennem historien og de interne påvirkninger bliver lette at 

følge. Samtidig er der små gennemgange af tænkere nævnt i andre bøger, så man sagtens kan 

læse denne uden at have læst de to foregående.  Da det er umuligt at redegøre for det fulde 

idéindhold blandt alle bogens tænkere kan nogle af gennemgangene blive lettere overfladiske.  

Det pædagogiske projekt, der implicit ligger i Dannelsens veje, hvor begge forfattere er 

uddannet i pædagogik kommer til udtryk igennem afslutningerne på afsnittene, hvor der bliver 

fokuseret på netop pædagogik kontra overskrift på afsnit. Det er spændende læsning, i forhold 

til udvikling af læringsstile, hvorledes undervisningsformer og syn på pædagogik har ændret 

sig, men er ærlig talt ganske nichebetonet – og det er her hvor bogen har sin svage side. Den 

kommer hurtigt til at være meget specifik i hvem den henvender sig til, hvilket formørker en 

ellers lys og let gennemgang af et komplekst stof.  

Derfor er bogen god til at få et indblik i nogle teoretikere og kan bruges som supplement til fag 

som idéhistorie – men som decideret kilde til pensum eller lignende anbefales den ikke, til det 

er den for fokuseret på pædagogik.  

Det skal dog understreges igen, at bogen er letlæselig, nem at navigere i og saglig i sin 

fremstilling af et meget omfattende projekt, som at skrive en dannelseshistorie.  

 

 

Sociologisk Leksikon 

Red. Steen Nepper Larsen & Inge Kryger Pedersen, Hans Reitzels Forlag, 795 sider 

Af Andreas Baumann 

 

Sociologien er en mangespektret og vidtfavnende videnskab, og netop derfor kan det til 

tider være lidt uoverskueligt at finde rundt i de forskellige retningers teoridannelser: 

Eksempelvis har studiet af sociale netværk (social network analysis) mange 

implikationer for studiet af konversionsprocesser, men der er forbløffende få overlap 

mellem forskernes arbejde mellem forskningen indenfor disse to fænomener. 

Med det nye Sociologisk Leksikon fra Hans Reitzels Forlag har Nepper Larsen og 

Kryger Pedersen samlet en række fremtrædende danske samfundsfagsfolk til at 

udfærdige et leksikon med mere end 2500 opslag om alskens sociologiske termer. Selve 

ideen – at forsyne studerende med et bredt, grundigt og fyldestgørende opslagsværk – 

bør stærkt bifaldes, da der på dansk ikke har været noget dækkende opslagsværk. At 

denne opgave er løst på en fagligt stærk, men stadig lettilgængelig måde, gør blot 

sagen endnu bedre. 

Opslagene varier naturligvis i længde, men selv de korteste formår alligevel at give en 

meningsfuld introduktion til de behandlede koncepter. Opslagene bærer præg af 

forfatterkollegiets indgående kendskab til samfundsfagene, og der er gode 

krydshenvisninger. Et plus er endvidere, at alle opslag indeholder den kanoniske 

engelske betegnelse, hvilket gør krydsreferencer nemmere. 

 

Der er dog en række opslag, der vækker undren: Således fortælles det i opslaget Ritual, 

at Durkheims australske studier står centralt i antropologiens - og sociologiens 

teoridannelse om ritualer. Tilsvarende kan man - under opslaget Synd - læse, at 
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modstanden mod fede mennesker skyldes en syndsforestilling (!).1 Sådanne små fejltrin 

må undre, når forfatterkollegiet indeholder religionsfaglige kapaciteter, såsom Ole Riis. 

Endvidere kunne man i mange opslag godt ønske sig en mere udførlig reference til 

videre litteratur; opslagene er generelt velforsynede med henvisninger til forfattere, 

men mangler til tider en henvisning til det mest oplagte værk at begynde ved. Alt i alt 

gør det dog ikke det store, da det som sagt er relativt nemt at danne sig et supplerende 

overblik via sekundær litteratur.  

 

Hvordan sammenligner dette sociologiske leksikon sig så med andre standardværker 

indenfor feltet, såsom Routledges Encyclopedia of Social Theory (Harrington, Marshall 

& Müller 2005) eller Wiley-Blackwells The Concise Encyclopedia of Sociology (Ritzer & 

Ryan 2010)?: Først og fremmest har dette leksikon den fordel, at det er på dansk, hvilket 

altid er praktisk, når man skal tilegne sig et begreb. Derudover er det mere 

vidtrækkende end de ovenfor nævnte. Sammen med en generel indføring i 

humanistisk-samfundsvidenskabelig teoridannelse, såsom Jochen Hörischs 

fremragende Theorie-Apotheke (Hörisch 2005), er dette leksikon altså en glimrende 

pakke for den studerende, der mangler et sæt referencebøger. 

 

Noter 
1
 Interessant nok viser den poststrukturalistiske baggrund hos opslagets forfattere sig hos karakteristikken af disse som 

“nydere uden lov”. Denne karakteristik afslører nok snarere kendskab til lacaniansk teori end til syndsbegrebets 

klassiske udformning.  

 

Litteratur 

Harrington, Austin, Barbara L. Marshall & Hans-Peter Müller (eds.) (2005): Encyclopedia of 

 Social Theory. London: Routledge 

Hörisch, Jochen (2005): Theorie-Apotheke. Berlin: Eichborn 

Ritzer, George & J. Michael Ryan (eds.) (2010): The Concise Encyclopedia of Sociology. 

 London: Wiley-Blackwell 

 

 

Nyt fra studievejledningen 
 

 

Velkommen tilbage til et nyt semester, som allerede er godt i gang – og ikke mindst velkommen 

til nye studerende her på afdelingen. 

 

Angående vejledning dette semester, har jeg telefontid onsdage 9-10 (tlf.nr. 35 32 89 55) og 

træffetid onsdage 10-13. Jeg har kontor på Artillerivej 86 i lokale 0.16 – og man kan altid sende 

mig en mail på relivejl@hum.ku.dk (kontaktoplysninger samt træffetider findes på 

hjemmesiden). 

 

Henvendelser til vejledningen kan omhandle alt fra konkrete, strukturelle spørgsmål omkring 

mailto:relivejl@hum.ku.dk
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studiet, til personlig utilpashed og studietvivl. 

Jeg har som studievejleder tavshedspligt – og hvis det drejer sig om henvendelser, der ligger 

uden for mit kompetenceområde, har jeg overblikket til - samt muligheden for at viderevisitere 

langt de fleste henvendelser. 

 

Husk, at det er jeres eget ansvar at holde jer orienteret om frister og regler på universitetet; 

den nemmeste måde at gøre det på, er ved at tjekke jeres KU-mail og læse ToRS Stud Nyt. - Så 

kan det ikke gå helt galt. Derudover er der masser af lettilgængelig information på de nye fag-

hjemmesider (religionsvidenskab.ku.dk), der faktisk også er nogenlunde overskueligt bygget 

op. 

 

 

 

Erik Sporon Fiedler 

 

Studievejleder for Religionsfagene,  

Indianske Sprog og Kulturer, samt 

Arktiske Studier og Eskimologi 

 

 

 

 

Foredragsrække: Religion, mission og (post)kolonialisme 
 

I efteråret 2012 kører dette fag, hvor en række undervisere vil bringe indlæg til 

diskussion. Selv om det er tænkt som et undervisningsforløb, ser vi på TABU også på 

det som en foredragsrække, og vil derfor anbefale den interesserede læser at møde op 

til de spændende indlæg. Det foregår mandage på Artillerivej 86, lokale 0.26, kl. 15-17. 

 

 Dato og 

underviser 

Tema for lektionerne 

 

 1. oktober 

Erik R. Sand 

Kolonial viden, religiøs identitet og politik: Census i Britisk Indien. 

Den britiske kolonialisme i Indien og dens indflydelse på inderes 

religiøse og etniske selvopfattelse. 

 

 8. oktober 

Oluf Schönbeck 

 

Kristendom og kaste i Indien 

I 1832 blev Daniel Wilson biskop af Calcutta og samtidig den første 

metropolitan af Ceylon og Indien. Skønt han var den femte 

anglikanske biskop af Calcutta, var han den første, som tog klart og 

kategorisk afstand fra det indiske kastevæsen og forlangte det 

samme af alle medlemmer af kirken. Dermed var grundlaget skabt 

for en åben konflikt med såvel højkaste-medlemmerne af den 

anglikanske kirke som med den lutherske kirke og de lutherske 

missionærer i Indien, der traditionelt havde tolereret forskellige 

former for forskelsbehandling. 
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 22. oktober 

Peter Andersen 

 

Kristne missioner 

Kristne missioner er undertiden blevet bedømt som simple udgaver 

af et stort europæisk imperialistisk projekt. På baggrund af kilder til 

de tidlige kristne missioner til santalstammen i Indien (Santal 

Parganas i det daværende Bihar, det nuv. Jharkhand) kan der 

argumenteres for, at forholdet ikke var så simpelt, men at inderne 

netop havde held til at mobilisere en nationalisme på baggrund af 

påvirkninger fra kolonimagten og missionærerne.  

 

 29. oktober 

Kate Østergaard 

 

Religionsmøde med inuit-befolkningen på Grønland og dansk 

kristendom 

Grønland var den seneste og længstvarende danske koloni (1721-

1953) og har først opnået egentligt selvstyre i 2008. Sammen med 

koloniseringen foregik der en omfattende missionsvirksomhed, og 

inuit-befolkningens fortællinger og religiøse praksis blev optegnet 

både af administratorer, missionærer og polarforskere. Vi skal i 

lektionen undersøge de religiøse møder og omvendelser, der finder 

sted i processen, hvor inuitbefolkningen bliver kristne. Det skal bl.a. 

gøres gennem beretninger om religiøse specialister (angakokker), 

der bliver kristne. Hvordan er fortællingerne farvede af 

inuitkulturen, og hvordan formuleres den kristendom, der kommer 

ud af det?   

 

 5. november 

Mikael Rothstein 

 

Mytologisk universalisme, social magt og kristen mission: Pillen, 

der ikke kan sukres 

Kristen mission har ført til ødelæggelsen af utallige samfund, men 

målet om global dominans er endnu ikke nået. Derfor missioneres 

der fortsat intenst. Kristen mission er en milliardindustri. Men 

hvorfor denne iver? Hvad er drivkraften bag forestillingen om, at 

kristendom må og skal ekspandere? Lektionen går 

religionshistorisk til værks og viser, hvordan mission som social 

praksis kun kan forstås under henvisning til et bestemt mytologisk 

aksiom, nemlig ’opstandelse’, og hvordan de selvsamme religiøse 

forestillinger kan være saliggørende for nogle - og katastrofale for 

andre på samme gang. 

 

 12. november 

Catharina 

Raudvere 

Kristne missionsberetninger som historiske kilder til studiet af 

lokal muslimsk praksis 
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 19. november 

Lars K. Bruun 

 

Teorier om ’den europæiske sjæl’ 

Mission og (post)kolonialisme er temaer, der ofte analyseres ud 

fra en nobel tanke om at ville gøre op med europæisk magt- og 

værdipolitik og redde ’de andre’ fra Europa (og USA). Midt i denne 

omsorg må den kulturvidenskabelige forskning imidlertid ikke 

glemme at stille kritiske spørgsmål til sin egen oprindelse: Hvilke 

forestillinger om europæisk identitet har været dominerende, og 

hvilke transformationer har disse forestillinger gennemgået? 

Befinder vi os i dag i en (post)europæisk tilstand? Vi skal her se på 

to ganske forskellige bud på, hvordan ’det europæiske menneske’ 

er blevet skabt. 

 

 26. november 

Søren Chr. 

Lassen 

 

Da dharmaen kom til Vesten – buddhisme som omvendt mission 

Den kristne missions omfang gennem tiden overskygger let, at 

andre store religioner også er missionerende. Således har 

buddhismen hele sin levetid være en ekspansiv religion, der har 

været prædiket og missioneret i de fleste asiatiske lande. 

Buddhismen kom sent til den vestlige verden, men har de sidste 

ca. 50 år oplevet en stor fremgang, og det hævdes nu, at den er 

den hurtigst voksende religion i flere vestlige lande. Munke og 

lærde fra asiatiske lande prædiker, belærer og skaber, sammen 

med ’senior-konvertitter’, sympati for buddhismen. Lektionen vil, 

gennem nogle eksempler på buddhistiske prædikanter, diskutere, i 

hvilket omfang der kan tales om en buddhistisk mission i ’Vesten’. 

 

 3. december 

Margit Warburg 

 

Nigeria og Afrika 

På baggrund af primære kilder fra bl.a. engelske 

koloniembedsmænd og danske missionærer i perioden indtil 

Nigerias selvstændighed i 1960 vil der blive mulighed for at 

diskutere religiøse, sociale og økonomiske ændringer i et 

afrikansk samfund. 

 

 10. december Afslutning – paneldebat, spørgetime 

 

 

 

 

Anbefalet baggrundslitteratur: 

Sanneh, Lamin O., Translating the Message, the Missionary Impact on Culture, Orbis 

Books, Maryknoll, N.Y. 2009. 

Sharkey, Heather, Living with Colonialism. Nationalism and culture in the Anglo-

Egyptian Sudan. University of California Press, Berkeley 2003. 

Young, Robert J. C., Postcolonialism: A Very Short Introduction. 
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Kalender 
Efterår 2012 

 
Onsdag d. 10 oktober 2012 kl. 19:00: Davids Bazar: ”Irans forsømte forår” v/ Claus 

Valling Pedersen, Davids Samling, Kronprinsessegade 30-32. 

 

Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 20.00 til 22.00: Religionshistorisk Forening: ”Early 

Christianity and Gnosticism” /v Dylan Burns, Artillerivej 86, lok. 2.34, 2. sal- 

 

Tirsdag d. 23. oktober 2012 kl. 15.15 til 17.00: India Today/Copenhagen Tomorrow: ”On 

Pilgrimages and Chariot Festivals” v/  Peter B. Andersen & Erik R. Sand, NIAS, 

Leifsgade 33, 3.  

 

Onsdag d. 24. oktober 2012 kl. 16.15-18.00: Copenhagen University Islam Lecture 

Series: ”Arab Liberalism and the Arab Spring: Euphoria and Distress”  v/ Meir Hatina, 

Metro Anneks, lokale 5, Fiolstræde 4-6. 

 

Mandag d. 29. oktober 2012 kl. 13:15 til 14:00: Praktikinfo - hard core v/ Dorthe R. 

Horup, Snorresgade 17-19, 4. sal, mødelokalet. 

 

Onsdag d. 07. november 2012 kl. 16.15-18.00: Copenhagen University Islam Lecture 

Series: ”The Forging and Institutionalization of Hassan Nasrallah's Charisma Authority” 

v/ Dina Mattar, Metro Anneks, lokale 5, Fiolstræde 4-6. 

 

Onsdag d. 07. november 2012 kl. 20.00 til 22.00: Religionshistorisk forening: “I’m a 

Believer, but I’ll be Damned if I’m Religious” - Religiøsitet i Storkøbenhavn v/ Ina 

Rosen, Artillerivej 86, lok. 2.34, 2. sal. 
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Tirsdag d. 20. november 2012 kl. 15.15 til 17.00: India Today/Copenhagen Tomorrow: ” 

On Food and Commensality” v/ Manpreet K. Janeja & Stig Toft Madsen, NIAS, 

Leifsgade 33, 3. 2300 Kbh. S 

Onsdag d. 21 november 2012 kl. 19:00: Davids Bazar: ”Ashura” v/ Jørgen Bæk Simonsen, 

Davids Samling, Kronprinsessegade 30-32. 

Fredag d. 30. november 2012: Religionshistorisk Forening: Kandidatpræsentation, 

Artillerivej 86, lok. 0.34, 2. sal. 

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. 

Torsdag 13. december 2012 kl. 20.00 til 22.00: Religionshistorisk Forening: ”Rumfart og 

Religion” v/ Thore Bjørnvig, Artillerivej 86, lok. 2.34, 2. sal. 


	Hellig eller ej – Netto, Moské eller murbrokker

