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Velkommen til TABU
»Animals are beings with which we may have social relations. We feel sympathy and 
affection for them, but we also exploit them for our own benefit, for company, sport 
or nourishment. They are persons and things, friends and food. We communicate 
with animals, but we also kill, cook and eat them. Animals are similar to us as 
well as different from us, which encourages us to imagine ourselves as them to 
conceptualize our own being, and to use them as symbols to make sense of our 
world,« skriver professor i religionsvidenskab Ingvild S. Gilhus, hvorved hun peger 
på det komplekse forhold mellem mennesker og dyr. I religionerne udtrykkes 
dette forhold bl.a. i myter. Fra den antikke verden kender vi myten om dronning 
Pasifaë, der avlede med en tyr og fødte Minotaurus, et uhyre med tyrehoved 
og menneskekrop. I den nordiske mytologi regerer de tre dæmoniske væsener 
Midgårdsormen, Fenrisulven og Hel, som guden Odin får med Angerbode. Fra den 
kristne mytologi optræder Helligånden symboliseret ved en due som mediator 
mellem Gud og menneskesønnen Jesus.  

I artikler, interviews og causerier vil dette nummer af TABU undersøge relationen 
mellem menneske og dyr i myter, ritualer, hverdagslivet og religionsstudiets 
forskningshistorie. I bladet kan du også læse nyt fra fagrådet og orientere dig i 
boganmeldelser og kalenderen over de mange spændende religionsfaglige events, 
der finder sted i den kommende tid. 

TABU modtager meget gerne artikler til næste nummer, hvor du bl.a. kan lade 
dig inspirere af temaet “Sandhed og Metode”. Læs mere under “Call for papers” på 
bagsiden af bladet.

Til alle dyrevenner, god læselyst. 

På redaktionens vegne,
Ester Mark

Litteratur:
Gilhus, Ingvild Sælid (2006): Animal, Gods and Humans – changing attitudes to animals in Greek, 

Roman and early Christian Ideas. Routledge, New York.



Grisen har fra tid til anden øffet sig ind i religionsstudiet og gør derfor ikke kun 
gavn som Danmarks vigtigste eksportdyr, men også som prisme for religionsstudiets 
teori- og begrebsdannelse. Fra evolutionisme over britisk strukturalisme til 
amerikansk materialisme er grise og religion blevet studeret i spændingsfeltet 
mellem natur og kultur. 

Evolution, grise og religion
Grisen træder forholdsvis tidligt ind i religionsstudiets forskningshistorie. I den 
nedkogte udgave af The Golden Bough fra 1922 skriver filolog og førstegenerations-
antropolog James George Frazer (1854-1941) om grisen i et hyper-komparativt 
perspektiv. Frazer beskriver, hvordan grisen fungerer som en personificeret 
vegetationsgud og rituelt midtpunkt i fejring af årets gang fra tidlig bondekultur 
i Nordeuropa til den antikke middelhavsverden. Frazer er stærkt inspireret af den 
britiske kulturevolutionist Edward Burnett Tylor (1832-1917) og opfatter magi og 
religion som udtryk for fejlerkendelser af verden hos folk på et lavere udviklingstrin 
end den videnskabeligt tænkende gentleman (Tybjerg 2006: 63, 84). Efter en længere 
beskrivelse af grisens betydning i kulten omkring Adonis i Syrien konkluderer 
Frazer således: 

my audience with me. Indeed, our Section came to be known as the »butter-tub« 
so thick did we lay on our mutual compliments«. I sit foredrag henviser Marett til 
bemærkninger i The Melanesians om (grise og) ordet tarunga i Florida i Melanesien, 
hvor akademiker-missionæren Codrington skriver, at dette ord ikke umiddelbart kan 
oversættes med sjæl. Codrington skriver:
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Se forskningshistorien 
fra en gris’ synspunkt

Af Kristian Frisk

Grisen er andet og mere end råmateriale til koteletter og fars. Sus domestica eller tamsvinet 
har i over 100 år været en teoretisk næringskilde for religionsforskere  

During life a man’s tarunga goes out of him in dreams and returns; at death the 
tarunga departs finally from the body; the corpse is simply a dead man, tinoni 
mate; the separate soul is no longer tarunga but tindalo a ghost. But tauonga 
is not equivalent to soul any more than spirit is equivalent to soul. Pigs have 
tarunga; when a man sells a pig he takes back from it its tarunga in a dracaena 
leaf, which he hangs up in his house,  Thus he does not loose more than the 
fleshly assidents of the pig, the tarunga remains waiting to animate some pig 
that will be born. A pig is an animal of distinction and has a tarunga; yams and 
such things have not; they do not live with any form of intelligence. Is it then 
to be said that a man and a pig are alike as regards the tarunga, that each has a 
soul? The native to whom the question is put intelligibly will laugh; such a thing 
cannot be; when a man dies his tarunga is a tindalo, a ghost, and who ever heard 
of a pig tindalo? (Codrington 1957: 249).

Spørgsmålet om hvorvidt grisen opfattes som besjælet eller ej, er ikke kun til 
inspiration for tilstedeværende journalist Owen Seaman (1861-1936), som skriver 
et lille digt om polynesiske grisespøgelser, men er i sig selv et blødt opgør med 
evolutionismens etnocentrisme. Codrington og Maretts studie af grise presser altså 
evolutionisternes associationspsykologiske tilgang til religion og opstilling af en 
civilisatorisk, mental rangstige (Tybjerg 2006: 87-91). 

I midten af det 20. århundrede er opgøret med den antropologiske evolutionisme 
blevet eksplicit artikuleret. Det religionsvidenskabelige studie af grise har ændret sig 
og foregår nu inden for to vidt forskellige skoler. De britiske antropologer forsøger 
at belyse grisens placering i sociale og symbolske klassifikationssystemer, mens de 
amerikanske fagfæller forsøger at gentænke evolutions rolle i studiet af grise og 
religion.    

Grisen i den kategoriske skraldespand
Grisen kommer til at spille en vigtig rolle i et nyt forsøg på at studere menneskets 
(religiøse) meningsdannelse. Det skyldes ikke mindst den katolske, italienskfødte, 
britiske strukturalist Mary Douglas (1921-2007). Douglas placerer sig i en længere 
traditionen fra Emilé Durkheim (1858-1917) over Claude Lévi-Strauss (1908-2009) til 
Sir Edward Evan Evans-Pritchard (1902-1973), men er i sit »akademiske hit« Purity 
and Danger fra 1966 stærkt inspireret af forholdet til ægtemanden James, om hvem 
hun skriver: »In matter of cleanness his treshold of tolerance is much lower than my 
own that he more than anyone else has forced me into taking a stand on the relativity 
of dirt« (Douglas 2001: viii). Ægteparrets divergerende renhedsidealer går altså forud 

Some said the pigs were unclean; others said it was because the pigs were sacred. 
This difference of opinion points to a hazy state of religious thought in which the 
ideas of sanctity and uncleanness are not yet sharply distinguished, both being 
blent in a sort of vaporous solution to which we give the name taboo (Frazer 
1993: 472).  

Frazers opfattelse om tabu, magi og religion er blevet nådesløst kritiseret af 
eftertiden (Tybjerg 2006: 86). Allerede i Frazers samtid bliver den antropologiske 
evolutionisme og ideen om »primitiv mentalitet« dog problematiseret. 

Med grise skal grise fordrives
Både Robert Henry Codrington (1830-1922) og Robert Ranulph Marett (1866-
1943) bruger grisen som en indsigelse mod Frazer fremstilling af syrernes syn på 
grise. I sit foredrag på den tredje religionshistorikerkongres i Oxford 1908 holder 
andengenerations-antropologen Marett et foredrag med titlen »The Conception 
of Mana«, hvor han, som han skriver i erindringerne fra 1941, »seemed to carry 



for det næsten kanoniske udsagn: »dirt is a matter out of place« (Douglas 2001: 36). 
Ifølge Douglas er det urene et biprodukt af menneskets klassificering af verden. 
Tabuiseringer lægges ind, når de klassifikatoriske grænser er slørede. Douglas 
påstand er nemlig, at et sammenhængende klassifikationssystem kun kan forblive 
sammenhængende, hvis tvetydige fænomener fjernes (Douglas 2001: 37). Med 
dette udgangspunkt afviser Douglas studiet af renhedsforskrifter som materielt 
funktionelle eller som æstetiske, allegoriske og arbitrære konstruktioner. 

I »The Abominations of Leviticus« analyserer Douglas 3. Mosebog som udtryk for 
klassifikatoriske grænsedragninger. De bibelske konsumdyr tilhører ifølge Douglas 
kategorien »drøvtyggende dyr med spaltede klove«. Grisen, et parretåede hovdyr, 
som ikke tygger drøv, er uden for kategori og dermed rituelt uren og forbudt 
(Douglas 2001: 56). Ifølge Douglas fungerer dette forbud som et af mange tegn til 
»meditation on the oneness, purity and completeness of God« hos jøder og muslimer 
(Douglas 2001: 58). 

Efter tordnende kritik og næsten 40 års tænkearbejde erkender Douglas, at hun i 
»The Abominations of Leviticus« fremkommer med forhastede og direkte forkerte 
konklusioner. I forordet til anden udgave af Purity and Danger  skriver hun:

“Pig”, “swine” og “sow” forvandles ifølge Leach til moralske kategorier, når de 
anvendes om mennesker. Ligesom Douglas mener Leach ikke, at grisens “svinske” 
konnotation kan opfattes som en direkte afspejling af verdens materielle forhold. 
Leach argumenterer derimod for, at grisens beskidte brand er et udslag af kulturel 
skyldfølelse. For det første er det ifølge Leach altid underlagt tabu at slå store dyr 
ihjel. Dette afspejles i en hel buffet af eufemistiske og distancerende betegnelser på 
kød, hvor “bullock becomes beef , pig becomes pork , sheep becomes mutton, calf 
becomes veal, and deer becomes venison (Leach 1972: 214-215). For det andet har de 
øvrige konsumdyr (køer, høns og får) en livsværdi for mennesket (i form af mælk, 
æg og uld), mens grisen først opnår værdi i døden. Som Leach skriver: “[W]e rear 
pigs for the sole purpose of killing and eating them, and this is rather a shameful 
thing, a shame which quickly attaches to the pig itself” (Leach 1972: 216). 

Ifølge Leach er skylden som et restprodukt af svineavl blevet forstærket af 
det faktum, at grisen har været tættere på husstanden end landbrugets øvrige 
konsumdyr: “Pigs, like dogs, were fed from the leftovers of human masters’ 
kitchens. To kill and eat such a commensal associate is sacrilige indeed!” (ibid). 
For Leach hænger grisens kvalitet som skældsord altså tæt sammen med 
det historiske måltidsfællesskab mellem bonde og gris, som gør sidstnævnte 
“anomalous with respect to clear-cut category oppositions” (Leach 1972: 212). 
Teorien om grise og skældsord er imidlertid også en religionsteori, da rituelle 
genstande og guddommelige væsner (ligesom grisen) befinder sig i et kategoriske 
højspændingsfelt. Hermed forsøger Leach at tænke ud over den teoretiske dualisme 
fra Lévi-Strauss og anskue menneskets kulturelle meningsdannelse som en klynge af 
niveauinddelt, relationelle, graduerede subsystemer (Leach 1972: 211, 220). 

En uegnet gris er en uren gris
Mens Douglas og Leach studere grise og religion som menneskelig 
meningskonstruktion, forsøger amerikanerne på Columbia University Department 
of Anthropology at reetablere evolution i antropologien. Studiernes analytiske 
genstandsfelt er samspillet mellem eksterne, økologiske begrænsninger, hvori 
den menneskelige organisme forsøger at overleve, og de interne, biologiske og 
psykologiske begrænsninger af menneskets adaption (Benavides 2008: 548). En 
fanebærer for disse bestræbelser er antropologen Marvin Harris (1927-2001), som 
fra 1960erne udvikler den kulturmaterialistiske antropologi og orienterer det nye 
evolutionære studie mod menneskets religiøse liv. I opposition til den synkrone 
funktionalisme fra Bronislaw Malinowski (1884-1942) betragter Harris kultur som en 
evolutionær proces, som han forsøger at analysere gennem myter og religiøse forbud 
og påbud i relation til lokale, økologiske faktorer og menneskets metabolisme. Harris 
vil vise hvordan:
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[T]he prohibitions on unclean animals are not based on abhorrence, but are part 
of an elaborate intellectual structure of rules that mirror God’s covenant with 
his people. The people’s relation to their flock and herds is implicitly parallel to 
God’s covenanted relation to them ... What may be burned on the altar may be 
burned in the kitchen; what may be consumed by the altar may be consumed 
by the body. The dietary laws intricately model the body and the altar upon one 
another (Douglas 2002: xv-xvi)

Douglas argumenterer nu for, at grisens tabuisering ikke udgør et fritsvævende, 
kognitivt system. Derimod er menneskets symbolske univers funderet i den sociale 
orden. Kort sagt fremhæver Douglas, hvordan menneskets sociale kategorier 
forlænges til kategorier for både dyr og guder. Triaden mennesker-guder-dyr 
behandler Douglas mere udførligt i artiklen »The pangolin revisited: a new approach 
to animal symbolism« fra 1990 og i bogen Leviticus as Litterature
 fra 1999 (Douglas 1999: 136-151).

Grisen er en moralsk kategori
Den britiske socialantropolog Sir Edmund Ronald Leach (1910-1989) tager det 
strukturalistiske studie af grisen op efter Douglas. I »Anthropological Aspects of 
Language: Animal Categories and Verbal Abuse« fra 1964 stiller Leach spørgsmålet: 
»Why should expressions like ... »you swine« carry the connotations that they do, 
when ... »you polar bear« have no meaning whatever?«. I modsætning til Douglas, 
som interesserer sig for religiøse reglementer og for bevidste/eksplicitte tabuer, er 
Leach’ primære, analytiske genstandsfelt skældsord i det engelske vokabular og 
ubevidste/implicitte tabuer (Leach 1972: 209). 

Belief and rituals that appear to the nonanthropological observer as wholly 
irrational, whimiscal, and even maladaptive have been shown to possess important 
positive functions and to be the development variable of recurrent adaptive 
processes (Harris 1971: 556). 



I modsætning til åndsevolutionisme tillægger Harris religion en positiv evolutionær 
betydning, som han underbygger med studier af blandt andet Indiens hellige køer 
og Moses’ spiseregler. I sidstnævnte studie får grisen tildelt særlig opmærksomhed. 

Harris argumenterer for, at grisen er det første domesticerede dyr, som underlægges 
et religiøst spiseforbud i Mellemøsten (Harris 1978: 130). Før 4000 f.v.t. var grisen 
ifølge Harris en fordelagtig kaloriekilde i Palæstina, Syrien, Irak og Anatolien, 
men befolkningsvækst og miljøforandringer gjorde grisen uegnet som husdyr. 
Intensivering af landbrug og hyrdeøkonomi forvandlede skov til mark og mark 
til ørken. Grisen trives imidlertid dårligt i ørkenens høje temperaturer, da den 
ikke kan svede og derfor må regulere sin kropstemperatur med påføring af fugt 
udefra. I modsætning til køer og får kan grisen heller ikke leve på en diæt af græs 
og halm alene. Derfor måtte Mellemøstens folk ifølge Harris både dele korn og 
sørge for skygge og fugt til grisen, hvis svineavl skulle fortsætte i det nye klima 
(Harris 1978 131-134). Ud fra Harris’ kalkule vil sådan griseopdræt dog forårsage et 
kollektivt forbrug af kalorie, der er mindre end kalorieindtaget, hvorfor: »the Biblical 
taboos must be seen as an adaptive response valuable over a wide area in relation 
to recurrent ecological shifts« (Harris 1978: 135-136). Harris argumenterer altså 
for, at det ernæringsmæssigt uegnede svarer til det rituelt urene, hvorved han vil 
demonstrere sin kulturmaterialistiske pointe om: »the unmistakable causal priority 
of material costs and benefits over spiritual belief« (Harris 1978: 188). 

Homeostatisk grisefest på Ny Guinea
I 1959 bliver Roy A. Rappaport (1926-1997) i en alder af 33 indskrevet på Columbia 
University, hvor han studerer antropologi under Harris. I sit tidlige forfatterskab 
er Rappaport tydeligt påvirket af Harris og har muligvis også overtaget sin gamle 
universitetslærers faglige kærlighed for grise. I modsætning til Harris er Rappaport 
dog mindre interesseret i myter og regler og mere optaget af ritualer, som han 
»nøjes« med at studere inden for ét geografisk område.

Det empiriske materiale indsamler Rappaport på Ny Guinea, hvor han fra 1962 
til 1964 opholder sig hos Tsembaga Maring-stammen, som består af godt 200 
individer, der ernærer sig gennem havedyrkning og svineavl (Rappaport 1964: 26-27). 
Stammens ritual kaiko bliver omdrejningspunktet for Rappaports hovedværk Pigs 
for the Ancestors 1968. Rappaport fremlægger imidlertid hovedlinjerne i sit studie 
allerede i 1964 på årsmødet for the American Anthropological Association, hvor han 
argumenterer for, at kaikoritualet indledes, når: »the relationship of pigs to people 
changes from one of mutualism to one of parasitism or competition« (Rappaport 
1964: 37). Ifølge Rappaport fungerer stammens rituelle slagtning af grise og den 
efterfølgende fest for forfædrene som en homøostatisk mekanisme, der regulerer de 
økologiske, befolkningsmæssige, ernæringsmæssige, sociale, militære og ideologiske 
komponenter af samfundet (Rappaport 1964: 40-41). 

Rappaports studie af grisefesten er altså et studie af et “ritually regulated ecosystem” 
(ibid). Rappaport afviser herved kulturen som den primære, analytiske enhed, da han 
betragter mennesket som én af mange organismer i et lokalt økosystem, altså som 
en del af naturen. Denne analysestrategi resulterer i et årtis antropologisk hanekamp 
med bl.a. Marshall Sahlins (1930) og Robert F. Murphy (1924-1990). Sahlins og 
Murphy argumenterer nemlig for, at mennesket er mere-end-natur og derfor bør 
studeres adskilt fra naturen (Glazier 2008: 1343). Lidt vovet kan man tilføje, at 
Rappaports grisestudier aktualiserer en spænding mellem en monistisk/inklusiv og 
en dualistisk/eksklusiv diskurs omkring menneskets slægtskab med ikke-mennesker, 
som har præget den vestlige idehistorie siden antikken (Soper 1995: 49-61). 

Som et forskningshistorisk transportdyr kan grisen ikke kun bruges til at sjoske 
igennem forskellige teoretiske positioner i studiet af religion, men også til at stikke 
trynen i den antropologiske begrebsdannelse, hvori kultur og natur flyder sammen, 
forhandles og fungerer som både deskriptive og normative størrelser. Gennem 
historien har grisen således været definerende for religions rolle og menneskets 
plads i verden.    
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                     Maring-mænd ofrer en mellemstor gris til de røde ånder. 
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- Vil det give nogen mening at begive sig ud i et komparativt projekt, hvor man kig-
gede på dyreguder i forskellige kulturelle sammenhænge, altså at man eksempelvis 
så på »fugleguder« i forskellige religiøse/kulturelle sammenhænge med henblik på 
at finde en fælles egenskab eller fællestræk? Vil det eksempelvis give mening at sam-
menholde Fenrisulven fra nordisk mytologi med Anubis?

Det helt korte svar er NEJ. Men der kan jo altid komme noget interessant ud af at 
sammenstille materiale på en ny måde. Man må så bare gøre sig klart, at det drejer 
sig om et eksperiment, og at sammenligning ikke i sig selv er en metode. Skal man 
komme nogen vegne, må sammenligningen være metodisk, og det indebærer i det 
mindste, at man må sammenligne i en eller anden henseende. Jeg har tidligere argu-
menteret for, at sammenlignende religionsstudier ikke skal begynde fra billedsiden 
af symboler. Hvis vi antager, at dyreskikkelsen er et udtryk for egenskaber, man til-
skriver den enkelte gud, så er en sammenligning af dyreguder netop en sammenlig-
ning fra billedsiden, som ikke har udsigt til at nå noget resultat.

- Kan man inddele dyreguder i specifikke »underkategorier« på samme måde som 
nogen inddeler guder i celestialguder og ktoniske guder, tricksterguder etc? Eller vil 
disse »dyregudekategorier« ligne den gængse gudeinddeling?

Alt og alle kan inddeles, men inddeling i sig selv er ikke videnskab, selvom mange 
prøver at få det til at se sådan ud. Det ville være nemt at inddele guder zoologisk i 
pattedyr, fugle, padder, krybdyr etc., men det ville være uden egentlig interesse, for 
derved ville man ikke have sagt andet end, hvad zoologerne allerede har sagt. Herud-
over måtte man gøre sig klart, at forskellige folk klassificerer og opfatter dyr forskel-
ligt. Også eksisterende inddelinger af guder i forskellige typer er temmelig løse og 
strander på, at ingen djævel ved, hvordan guderne i virkeligheden er. Derfor står man 
sig også her ved at holde sig til de menneskelige aktiviteter, der betjener sig af guder. 
Ellers kommer vi før eller siden til at tage stilling til, om Venus var for tyk.
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Dyreguder: Interview 
med Jørgen Podemann
af Morten Ingemann Jensen

TABU interviewer Jørgen Podemann Sørensen, lektor i religionshistorie på Københavns Uni-
versitet, om dyreguder i et sammenlignende og kategoriserende perspektiv

 Jørgen Podemanns fore-
trukne dyregud er sjakalen 
Anubis. Lektoren udtrykker 
overfor TABU en »forkær-
lighed for sjakaler, der lige-
som jeg støver omkring ved 
gravene i ørkenranden.«



- Kan man sige noget om, hvorfor, eksempelvis, ægyptisk mytologi byder på så man-
ge guder i dyreskikkelse, når andre, som den græsk-romerske, i langt højere grad 
har guder i menneskeskikkelse? Skyldes det geografiske forhold, forhold i samfunds-
strukturen, fx nomadesamfund, bysamfund etc. eller er det blot en tilfældighed?

Jeg har ingen egentlig forklaring på dette og har heller aldrig hørt eller læst nogen 
overbevisende teori derom. Man kunne pege på, at Afrika har et meget rigt og va-
rieret dyreliv og at man i Ægypten meget tidligt har fremstillet gudestatuer eller 
gudeemblemer til at bære i procession. Her var dyr måske lettere at fremstille enty-
digt. Jeg har også megen sympati for Henri Frankforts forklaring på de ægyptiske 
dyreguder: Dyr har noget evigt over sig, fordi vi ikke kender dem som individer, der 
dør. Det er Nattergalen - og ikke Nattergalens efterfølger - der synger uden for vor 
dør. Frankfort citerer ligefrem Keats’ Ode to a Nightingale:

 Thou wast not born for death, immortal Bird!
 No hungry generations tread thee down;
 The voice I hear this passing night was heard
 In ancient days by emperor and clown ..
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Sodomi – tabuisering 
har rod i kristendommen
Menneskets seksuelle interesse i dyr kan spores 25.000 år tilbage og afspejles bl.a. i religiøse 
motiver i kunst og myter. Men selvom sodomi er et tværkulturelt fænomen, er det stadig om-
gærdet af tabu. Tabuiseringen opstår i klassificeringen af dyret i forhold til mennesket

af Ester Mark

Sodomi er mere udbredt, end mange måske tror. Op omkring 5 procent mænd og 
2 procent kvinder har prøvet at have seksuel kontakt med et dyr mindst en gang 
(Kastrup 2006)1. Der findes et stort udbud af sodomi-pornofilm på internettet. Der 
er skudt flere dyrebordeller op herhjemme, og der går endda historier om seksuelle 
overfald på og udlån af heste, køer, grise og hunde (Kastrup 2006). 

Sodomi er et oldgammelt fænomen
Ved at studere gamle hulemalerier har arkæologer sporet menneskets seksuelle 
interesse for dyr over 25.000 år tilbage i tiden (Christiansen et al. 2009). Afbildninger 
og skrifter vidner desuden om, at seksuelle relationer mellem mennesker og dyr har 
eksisteret til alle tider og i stort set alle kulturer. Religionshistorisk kender vi også til 
sodomi fra religiøse motiver i kunst og myter. Bl.a. i fortællingen om Leda og sva-

nen fra græsk mytologi. Zeus forelskede sig hovedkulds i Leda. For at forføre hende, 
forvandlede Zeus sig til en svane. Resultatet af deres samleje blev et svaneæg, hvoraf 
den skønne Helena, der ofte skildres som årsag til den Trojanske Krig, udsprang.

Sodomi som led i sort magi og heksekunst
Sex med dyr er blevet betragtet forskelligt afhængig af tid, sted og øvrig kontekst. 
Ifølge Christiansen et al. er sex med dyr blevet opfattet som et middel til at øge viri-
litet, frugtbarhed eller størrelsen af en mands penis, som en måde at få seksuel erfa-
ring på inden ægteskabet, som behandling mod nymfomani, som en unaturlig for-
lystelse, som en forbrydelse, som en manddomsprøve og som led i dyrkelsen af sort 
magi og heksekunst. Hekse blev i Middelalderen beskyldt for at have haft sex med 
selve den beklovede Djævel, der i sin fremtoning ofte fremstår som et blandingsvæ-
sen mellem menneske og gedebuk (Olsen 2003).

Dansk dødsstraf for sodomi
Lovgivningen vedrørende menneskers seksuelle omgang med dyr har forandret sig 
markant over tid i Europa. En af de afgørende grunde hertil har at gøre med, hvor 
stor en rolle kristendommen har spillet i samfundet. 
I middelalderens Europa var seksuel omgang med dyr både udbredt og vidt accepte-
ret (Dekkers 1995, Miletski 2005). Dette gav dog samtidig anledning til bekymringer 
og historier om de blandingsvæsener, man forestillede sig, kunne blive resultatet 
(Christiansen et al. 2009). Ud over Djævelen er kentauren et af disse fabelagtige blan-
dingsvæsner. Kentauren er kendt fra græsk mytologi og er en blanding mellem hest 
og menneske. Sfinksen, der har en løves krop og et menneskes hoved, samt Havfru-
en, der er en blanding mellem fisk og menneske, er yderligere eksempler på nogle af 
de blandingsvæsner, som man forestillede sig, kunne blive udkommet af et seksuelt 
forhold mellem mennesker og dyr.
I det middelalderlige samfund blev seksuelle handlinger, der ikke havde forplant-
ning som formål, generelt betragtet som afvigende. Ifølge kirkens lære havde kønsli-

Leda i kærlig 
omfavnelse med 
den elskovssyge 
Zeus forklædt 
som svane.
Maleri af Miche-
langelo fra det 
16. århundrede. 



vet udelukkende forplantningen som formål. Den kristne seksualmoral betød, at de 
øvrige mere nydelsesprægede aspekter af kønslivet blev stærkt tabuiseret (Christian-
sen et al. 2009). Seksuel omgang med dyr blev således forbudt i flere nordeuropæiske 
lande i 1500-1700-tallet. Ifølge Kong Christian den femtes Danske Lov af 1683 (16-
13-15) lyder det, at ”omgændelse, som er imod Naturen, straffis med Baal og Brand”2. 
Straffen for lovovertrædelse i forbindelse med sodomi var altså døden. Ideen om 
forholdet mellem menneske og natur blev hentet i Bibelen (Christiansen et al. 2009). 
Det formodes, at den sidste lovovertræder i henhold til denne lov blev brændt på bå-
let i 17513 (Krogh 2000)3. 

I slutningen af 1700-tallet vandt liberaliseringen frem i det europæiske samfund, og 
der kom fokus på, at staten ikke længere skulle blande sig i menneskers seksualitet, 
hvilket førte til en vis opblødning af lovgivningen omkring seksuel omgang med dyr 
(Dekkers 1995, Miletski 2005).

Lovgivningen i dag er afkriminaliseret
Siden midten af det 19. århundrede har der eksisteret en særlig lovgivning om dyr-
plageri, hvilket sandsynligvis har medført, at der i dagens Danmark ikke findes en 
lovgivning, der direkte omhandler menneskers seksuelle omgang med dyr eller 
dyrepornografi4. Således gennemførtes der, ifølge Christiansen et al., en afkriminali-
sering af menneskers seksuelle omgang med dyr. 

Tidligere henviste lovgivningen direkte til religiøse krav. Med adskillelsen af kirke 
og stat er dette ikke længere muligt, og lovgivningen opfattes i dag som redskab til 
at bevare eller ændre forhold i samfundet (Christiansen et al. 2009). Den fraværende 
lovgivning på området har betydet, at der i den offentlige debat jævnligt er fokus 
på sodomi i Danmark. Senest i september måned 2010, hvor både videnskab.dk, Po-
litiken, B.T. og Information bragte artikler om emnet – alt sammen foranlediget af 
et ph.d.-studium af Stine B. Christiansen, der er ph.d.-studerende på Institut for Pro-
duktionsdyr og Heste på LIFE ved Københavns Universitet og desuden arbejder som 
faglig sekretær for Det Dyreetiske Råd.

Dyrenes status er forandret
De juridiske forandringer afspejler en forandring i menneskets syn på dyr. I det vest-
lige samfund har dyrs status ændret sig markant siden midten af 1900-tallet. 

ter er altså blevet betydeligt mindre end tidligere, hvilket har medført en tabuisering 
af menneskets seksuelle forhold til dyr. 

Baggrunden for tabuiseringen skal findes i det faktum, at mennesker har brug for 
at klassificere verden for at kunne agere i den (Murphy 2002: 1). Nu, hvor dyr som 
hunden og hesten er begyndt at bevæge sig over i gruppen af ”familiedyr”, opstår der 
altså et klassifikationsproblem. Hunden og hesten er ikke længere blot (vilde) dyr. De 
er samtidig næsten antropomorfe, idet de indgår – sommetider på lige fod med de 
øvrige medlemmer - i familien.  Således sker der nu et overlap mellem kategorierne 
”menneske” og ”dyr”. I dette grænseområde mellem kategorier skaber mennesket 
ubevidst en tabuisering af dyret (Sørensen 1999: 515), og der opstår det, Leach beskri-
ver som ”the ambiguous categories that attract the maximum interest and the most 
intense feeling of taboo” (Leach 1964: 39). 

Når mennesket så har sex med et dyr, sker det altså på baggrund af en stærk interes-
se. Men samtidig overskrides den usynlige grænse mellem kategorierne, hvilket med-
fører en intens følelse af tabu. Det har i praksis betydet, at selv i det moderne danske 
samfund, er dyrenes egen seksualitet blevet tabuiseret (Christiansen et al. 2009). 

Dyreseksualitet tabuiseres
Tabuiseringen af seksuel omgang med dyr viser sig ifølge Thomas Hoffmann, der 
er lektor og ph.d. ved Afdelingen for Religionsvidenskab ved Aarhus Universitet, på 
mange forskellige måder. For det første forskes der stort set ikke i husdyrs sexlyst. 
For det andet bliver dyr næsten altid fremstillet, så man ikke kan se deres kønsor-
ganer – og i tegnefilm eksisterer kønsorganerne slet ikke. For det tredje er det ikke 
bredt anerkendt, at husdyr kan have lyst til sex, da det herved ikke kun ville blive et 
spørgsmål om forplantning. For det fjerde bliver sodomi ofte forbundet med pædo-
fili5, selvom denne sammenhæng kan tilbagevises (Christiansen et al. 2009: 14). Og 
sidst men ikke mindst har mange svært ved ikke at fnise eller rødme, når de ser dyr 
parre sig, eller når talen falder på dyresex (Hoffmann 2010).

Tabuiseringen af menneskets seksuelle interesse i dyr lever altså i bedste velgående i 
vores moderne samfund, og mange oplever stadig sodomi som ulækkert og forkaste-
ligt. Heldigvis har straffen ændret sig siden Middelalderen.
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”I den samme periode, som seksualiteten er blevet liberaliseret, har forholdet 
mellem mennesker og dyr udviklet sig fra en situation, hvor dyr primært havde 
en rolle som brugsdyr, til i dag, hvor nogle dyr stadig har denne rolle, men andre, 
typisk hunde, katte og heste, i stigende grad har fået status som medlemmer af 
familien” (Christiansen et al. 2009: 9).

Mange mennesker knytter sig stærkt til deres ”familiedyr”, hvorved relationen kom-
mer til at minde om forholdet mellem forældre og børn. Dette understøttes af, at 
mange hunde- og katteejere refererer til sig selv som dyrets ”mor” eller ”far” (Christi-
ansen et al. 2009: 10). Den psykologiske afstand mellem mennesket og visse dyrear-
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Sodomi - et bibelsk begreb
Sodomi betegner ”unaturlig kønslig omgængelse” (Det Danske Sprog- og Littera-
turselskab 2008). Begrebet er tidligere blevet anvendt som fordømmende betegnelse 
for bl.a. homoseksualitet, analsex og zoofili. På nutidigt dansk bliver sodomi pri-
mært anvendt i forbindelse med seksuel omgang med dyr. Begrebet er hentet fra Det 
Gamle Testamente, hvori Gud straffer indbyggerne i den frivolske by Sodoma (1. 
Mosebog: 13, 18-19 og Judas: 7). 



Noter:
1. Kinseyrapporterne om mænds (Kinsey m.fl. 1948) og kvinders (Kinsey m.fl. 1953) seksuelle ad-
færd viser samme tendens og var de første større undersøgelser, der gav et bud på forekomsten af 
seksuel omgang med dyr. Her vurderede forskerne, at omkring 8 procent af mændene og 5 procent 
af kvinderne havde seksuel erfaring med dyr (Christiansen et al. 2009: 7).
2. Kilde: http://www.landsbyskriveren.dk/danskelov.html#Sjette.
3. Til sammenligning blev den sidste danske heks, den 74-årige bondekone Anne, brændt på bålet i 
1693 (kilde: www.historie-online.dk).
4. Tanken bag dette må være, at dyrene således synes at være beskyttet i tilstrækkelig grad i lov-
givningen om dyrplageri, selvom denne lovgivning ikke udelukker sex med større dyr (Hoffmann 
2010).
5. »Dyrlæge Lene Kattrup, sammenligner eksplicit dyresex med pædofili. Hun skriver, at personer, 
der dyrker sex med dyr kan sammenlignes med pædofile, ’… da dyrene jo ikke kan optræde som 
ligeværdige, give den fulde accept, som de fleste vel kan blive enige om, at sex må kræve, samt da 
skaderne på dyrene ligner dem, man ser ved pædofili’ (Kattrup m.fl., 2006)« (Christiansen, Greve 
og Sandøe 2009: 13).
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Antropologen Gregory Forth udgav i 2004 en fantastisk bog hvis emne præsenteres 
således af udgiveren: 

Religionszoologi
En lille snak om dyr og religion i nabolaget af biologisk semantik

Af Mikael Rothstein, lektor i religionshistorie

This unusual book describes in detail the relationship between the Nage people 
of eastern Indonesia and the birds whose environment they share. [...] it explores 
the ways in which a human society interacts with members of another zoological 
class and attaches particular values to these in a variety of cultural and concep-
tual contexts. 

Sådanne undersøgelser falder i almindelighed ind under betegnelsen ”etnozoologi” 
eller ”etnobiologi” og har berøringsflader med et voksende forskningsområde som 
”environmental anthropology”. I religionshistorisk forskning savner vi en parallel ud-
vikling. Det nærmeste vi kommer en religionshistoriske interesse, har været studiet 
af religionernes biologiske konsekvenser, men det er faktisk et helt andet perspektiv 
(jf. Reynolds & Tanner 1983). Udgivelsen af tobindsværket Encyclopedia of Religion 
and Nature i 2005, og i forlængelse heraf oprettelsen af The International Society 
for the Study of Religion, Nature & Culture i 2006 og udgivelsen af The Journal for 
the Study of Religion, Nature & Culture, som udkom første gang året efter, ligner 
også. Disse initiativer er imidlertid præget af en irriterende økumenisk ambition om 
at integrere forskning, aktivisme, kunst og filosofi om forholdet mellem religion og 
natur. Vi kan derfor ikke prale af undersøgelser som den Forth har præsteret, Steven 
Felds ligeså imponerende, men meget tidligere, analyse af forholdet mellem fugle-
sang, gråd og poesi blandt kaluli på Papua Ny Guinea (Feld 1982) eller vor hjemlige 
antropolog John Lieps undersøgelse af forholdet mellem sociale strukturer og fugle i 
landsbyen Pum på den melanesiske Rossell Island (manus under udgivelse). Men det 
må vi jo arbejde på!

Religion og dyr... og mennesker
Med dyr i fokus bliver religionshistorikeren udfordret på både teori og metode. Re-
ligionshistoriens kilder varierer i en uendelighed, men studiet af dyr som elementer 
i menneskers religionsproduktion kræver en særlig dimension, når billeder, tekster, 
ritualer og andre kildeformer underkastes analyse: Religionshistorikeren skal, kort 
sagt, have en vis zoologisk indsigt. Den systematiske bestræbelse på at opnå denne 
viden, og evnen til at benytte den i relation til religionshistorisk analyse, kalder jeg 
religionszoologi. I og for sig er det ret banalt, for ”dyr” kan erstattes med hvad som 
helst, og princippet vil være det samme: Vi skal vide besked om de ting, der manife-
steres i vores kilder. 
På den anden side set er netop dyr en kategori, der opfører sig anderledes end alt 



at et ret nøje kendskab til deres udseende og adfærd har været en forudsætning for 
den religionshistoriske analyse. Faktisk har zoologien ofte åbnet døre, når alt andet 
virkede håbløst, dels ved skrivebordet, dels i felten. Mange læsere vil f.eks. genkalde 
sig den andamanske myte om Da Tengat, der knuser en cikade, hvis skrig synes at 
afstedkomme døgnets vekslen. Motivet er noget uigennemskueligt, hvis ikke man be-
tænker, at cikader især afgiver deres lyd i skumringen, hvor dag og nat veksler. I en 
anden andamansk myte hører vi, hvordan Hr. Myre bryder ud i sang, hvorefter solen 
står op (jf. Radcliffe-Brown 1922). Også en sær disposition, for vi ved da, at myrer er 
ganske tavse. Sandt nok, i Brønshøj eller Randers, men ikke nødvendigvis på Anda-
manerne. Her finder vi nemlig flere myrearter, der afgiver hørbar lyd ved at stridule-
re, dvs. gnide kropsdele mod hinanden. En optælling fra 1925 tydede på, at der var 59 
myrearter på øerne, men en undersøgelse fra 2008 har afsløret, at der reelt er mindst 
125 arter (Mohanraj m.fl. 2010). En myre er altså ikke bare en myre, og religions-
historikeren må på hugst i entomologien for at høste den fornødne viden. Hvis der 
rent faktisk findes syngende myrer i andamanernes biologiske miljø, så må det tages 
i betragtning, når myten analyseres, og når nu cikader netop ytrer sig i brydningen 
mellem lys og mørke, så er det også betydningsfuldt. Hvad myren angår, strander 
jeg på Solenopsis geminata som et godt bud. Den særligt interesserede amatør (man 
ser masserne for sig!) henvises til: 
http://blog.wildaboutants.com/2010/01/28/ant-stridulation/ 

I konkret forstand handler det her om at lokalisere inspirationen til de religiøse fan-
tasier, og meget ofte vil det vise sig, at den kommer fra den biologiske virkelighed, 
der omgiver mennesker. Det er ikke så sært, men at dokumentere og analysere fæno-
menet kræver i sådanne tilfælde en hjælpende zoologisk hånd.

Religionszoologi i felten
Efter mit første famlende besøg hos penanerne i Sarawak (malaysisk Borneo) gik det 
op for mig i hvor høj grad fugle, som spiller en afgørende rolle i deres kultur, havde 
været nøglen til min begyndende kontakt til de lokale. Jeg noterede mig en hånd-
fuld situationer, hvor håndbøgerne over Borneos fugleliv havde været min vigtigste 
ressource, og snart udviklede mine overvejelser sig til en videnskabsteoretisk arti-
kel, hvor jeg i enkeltheder forklarer min improviserede religionszoologiske strategi 
(Rothstein 2006). Sagt i få ord skulle det nemlig vise sig, at min viden om fuglene 
udgjorde den common ground, hvor jeg kunne møde mine værter i en situation, 
hvor forskellene mellem os ellers forekom enorme. Nu - mange rejser senere - er 
fuglene stadig omdrejningspunkt for mit arbejde, men på en anderledes reflekteret 
og systematisk måde. Kendskab til jagt eller botanik havde fungeret på samme måde 
vil jeg tro, men fordelen ved at kunne følge med i divinatoriske grublerier, fordi man 
har tropiske fugle som sin hobby, har været store.

Kristne missionærer på Borneo har også en særligt forhold til penanernes fugle. De 
hader og modarbejder dem effektivt som et element i deres systematisk kamp mod 
de indfødte folks religioner (Rothstein 2007). Et af målene er nemlig at nedbryde de 
meget udbredte divinationssystemer, der tager bestik af fugles lyd og bevægelser. 

muligt andet. Dyr er levende, de bevæger sig, siger lyde og interagerer aktivt med 
mennesker. Af samme grund er der kvalitativ forskel på dyr som element i religiøse 
konstruktioner og alt andet. Mennesker oplever nemlig det levende på en grund-
læggende anderledes måde end dét, der ikke er levende og aldrig har været det. 
Det ved vi fra egen erfaring, og skulle vi være i tvivl, leverer kognitionspsykologien 
solid dokumentation (Boyer 1996, Guthrie 1995). Det levende er til at forstå, vi kan 
identificere os med det. Og det er ikke så mærkeligt, for det ser ud til at vi ligefrem 
deler emotionelle kapaciteter med andre arter (Aureli & Schaffner 2006). Det er bl.a. 
derfor chaosdæmonen Seth i oldtidens Ægypten var en flodhest, helteguden Horus 
en falk, at Hatalla hos n’gaju fra Kalimantan (indonesisk Borneo) er en hjelmnæse-
hornsfugl, Kággen fra san i Sydafrika en knæler, hinduismens Hanuman en abe og 
kristendommens Helligånd en due. At disse guder samtidig er udpræget antropo-
morfe viser kun, at dyr og mennesker bruges fuldstændig parallelt i religiøse menne-
skers konstruktion af deres ånder, spøgelser, guder, dæmoner m.v. Kristen mytologi 
lader f.eks. den ikke-materialle skabergud fremstå i to kropslige former, dels som en 
due, dels som en mand, Hatalla lever sammen med sin kone i et fint hus, Kággen 
stiller moralske krav, Horus afbildes med menneskekrop etc. 

Dyr og mennesker er langtfra altid inkarnationer af kropsløse guder, men i alle 
tilfælde er de med til at gøre religiøse forestillinger tilgængelige. Abstrakte guder er 
vanskelige at håndtere for den menneskelige hjerne, men kødelige profeter eller in-
karnerede frelsere i et menneskes skikkelse er til at forstå. Derfor overhaler Muham-
med ofte i praksis Allah, og derfor er Jesus kristendommens guds mest populære 
fremtrædelsesform (Rothstein 2007a). Og derfor er dyr altså populære aktører i et 
overvældende antal religioner. 

Til sagen!
I mit eget arbejde har religionszoologiske kundskaber været afgørende. Uden et 
godt greb om især ornitologi, og i bredere forstand zoologi, havde jeg haft svært ved 
at forstå de religioner, jeg har studeret i Brasilien, på Borneo og på Hawai’i. I alle 
tilfælde indtager dyr (især fugle) en så central rolle i de religiøse konstruktioner, 
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Apropos Horus, lad os lige blive ved ham et øjeblik: Hvilken slags falk er han 
egentlig? Den ægyptiske lannerfalk (Falco biarmicus)? Vandrefalken (Falco pe-
regrinus), der primært er trækfugl fra Nordeuropa? Eller berberfalken (Falco 
(peregrinus) pelegrinoides), der ligesom lannerfalken primært er standfugl i 
Ægypten? Det er faktisk ikke til at sige, men måske en ægyptologisk præget 
undersøgelse kan udvikle en teori. Kan fuglens størrelse f.eks. spille en rolle, 
eller det forhold, at den ene art forsvinder halvdelen af året, mens det to andre 
overvejende er hjemmefødninge. Kunne man forestille sig helteguden forlade 
landet? Eller har det ligefrem været en pointe at byde ham velkommen år ef-
ter år, når han kom tilbage? Andre må træde til her. Jeg bidrager kun med en 
zoologisk note som muligvis kan belyse et religionshistorisk emne vedrørende 
Horus.



penanernes religion i relation til den samme slags tigre, som man har set i Zoolo-
gisk Have og i øvrigt kender så godt. Faktisk skal vi til kinesisk religion for at finde 
roden til tigerforestillingerne hos penanerne: I kinesisk religion repræsenterer dra-
ger lykke, og i dragemytologien repræsenterer tigeren dragens evige modsætning,  
det farlige, dæmoniske og uheldssvangre. Det tankegods har kinesiske immigranter 
taget med sig til udkanten af penanernes land, hvorfra forestillingerne har spredt sig. 
Den slags kan man finde ud af ved at læse bøger. Når tigeren således har gjort sin 
entre i Borneos regnskov skyldes det, at penanerne har ladet en lokal dæmon fremstå 
i en parallel eller sammenlignelig kinesisk form. Tigerens tilstedeværelse i pena-
nernes religion har altså intet direkte at gøre med disse menenskers liv som jægere 
og samlere i skoven. Det har det til gengæld, når Tepun skiftes ud med med Bilung, 
træleoparden (Neofelis nebulosa), som faktisk lever i penanernes skov. Man kan altså 
tillade sig den hypotese, at Tepun er gledet ind i eksisterende mytologiske struktu-
rer, som før den kinesiske påvirkning alene rummede Bilung, det største kattedyr på 
Borneo - og i øvrigt den kat som i forhold til kropsvægt og størrelse har de største 
hjørnetænder (hvilket palæontologisk betragtet gør den til en fjern fætter af de nu 
uddøde sabelkatte). Det kan derfor heller ikke undre, at sådanne tænder var de fine-
ste trofæer en jæger traditionelt har kunnet montere i sine ører.

Fugleoraklet afgør f.eks. hvilken vej, man skal gå, hvornår og om det er på tide at 
vende om. ”Fuglene er sendt fra Satan, de er onde og farlige”, forklarer missionærer-
ne. De hævder således, at fuglene er kilde til konstant forvirring og permanent uro i 
samfundet: ”Intet kan lade sig gøre, fordi folk hele tiden bliver afbrudt af fuglene. De 
er jo overalt! Det er sådan Satan gør, når han vil forhindre mennesker i at nå Jesus”.   

Rend og hop! Min religionszoologiske feltanalyse viser, at missionærernes samfund-
sødelæggende propaganda peger tilbage på dem selv, ikke på penanerne: For det før-
ste er det langt fra alle fugle i penanernes skoven, der er varselsfugle. Skønsmæssigt 
er det under seks procent, der fungerer som amén juhit (ordret ”tegn-fugl”), og ved 
nøjere ornitologisk eftersyn viser det sig, at alle varselsfuglene lever på måder som 
gør, at de ikke umiddelbart ses eller høres. Nogle lever i trækronerne 30 meter oppe, 
andre er kun nataktive. I det hele taget gælder det, at regnskovens fugle fordeler sig 
på et uhyre antal arter, men at densiteten - forekomsten - af individer inden for de 
enkelte arter, i netop dette miljø, er meget begrænset. Faktisk har penanerne ikke en-
gang et navn for alle regnskovens fugle, og mange af dem har de faktisk aldrig set. 
Kort sagt: Penanerne ser og hører kun varselsfuglene i afmålte doser. 
Denne form for viden kræver ornitologiske kundskaber og er næppe en overvejelse, 
der falder den gennemsnitlige humanist eller samfundsforsker ind. Hvis fugle pri-
mært betyder ”duerne på Rådhuspladsen” eller ”en musvit på havens foderbrædt”, så 
er forskeren ilde stedt. Forudsætningen for en forståelse af divinationens funktion i 
penansamfundet må derfor en tur gennem religionszoologien og den ornitologiske 
litteratur. I så fald vil man også opdage, at flertallet af amén juhit er atypiske ved 
deres form, lyd eller adfærd, dvs. liminale i en eller anden forstand. Det bringer os 
ind på den religionshistoriske hjemmebane, men der var vi aldrig havnet, hvis ikke 
vi med ornitologiens hjælp netop kunne identificere denne liminalitet. Amén juhit 
er et kompekst system, men det kan faktisk decifreres. På det grundlag kan den 
religionshistorieke analyse fortsætte, og man kan f.eks. nå den konklusion, at divina-
tionssystemet på afbalanceret måde sikre en vilkårlighed i menneskers adfærd, der 
gør jagten rationel - til trods for det indlysende irrationelle i at lade skovens fugle 
bestemme, hvilken vej man skal gå (Rothstein, under udgivelse).

Religionszoologi ved skrivebordet
Når man er vel hjemme fra feltarbejde og placerer sig ved skrivebordet (hvis man 
har tid, det har man ikke), melder de religionszoologiske udfordringer sig på andre 
måder. Penanerne i Sarawaks regnskov fortæller f.eks. de forfærdeligste historier 
om Tepun, et frygteligt væsen, som har mange liv på samvittigheden, men hvad er 
nu han for en? Ordet tepun kan ganske præcis oversættes med ”tiger”, og penanerne 
vil problemløst udpege et billede af en tiger i en bog som just Tepun. Det er derfor 
nærliggende at se den biologiske tiger som forlæg for den mytologiske Tepun. Pro-
blemet er bare, at der ikke findes tigre på Borneo, og at ingen af Asiens adskillige 
tigerarter nogen sinde har været der. Det ved den zoologisk interesserede religionshi-
storiker, og forståelsen af Tepun, en helt central skikkelse i penanernes fortælletradi-
tion, må orientere sig væk fra det biologiske miljø (hvor der altså ingen tigre er) og i 
retning af noget helt andet. Zoologien forhindrer her en oplagt fejl, nemlig at tænke 
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Hos n’gaju på det sydlige Kalimantan (indonesisk Borneo) er Hatalla en mægtig 
guddom. I myterne om ham fortælles det bl.a. hvordan han lever i toppen af et 
meget højt tårn eller bjerg, og hvordan hans kone gemmer sig i deres hus (Schä-
rer 1963).  Mange andre ting kunne nævnes, men vi nøjes med dette motiv, hvis 
religionszoologiske eksempelværdi er stor: Beskrivelsen af Hatalla efterlader in-
gen tvivl. Han er på alle måder modelleret efter hjelmnæsehornsfuglen (Buceros 
[Rhinophlax] vigil), en ca. 150 cm. stor imponerende fugl, hvis rede anbringes 
i huller i toppen af meget høje, fritstående træer. I hele yngleperioden (som er 
lang) er hunnen muret inde bag en slags muddervæg, som fuglene bygger op, og 
sammen med de to unger der typisk er i et kuld, er hun fuldstændig afhængig af 
de forsyninger hannen kommer med. Denne beskyttelse af hunnen indgår som 
mytologisk tema hos n’gaju, hvis religiøse inspiration altså er hentet direkte fra 
den biologiske virkelighed. Spørgsmålet bliver herefter om den biologiske fugl er 
identisk med mytens Hatalla, eller om den kun er et forlæg for den mytologiske 
figur. Eller sagt på en anden måde: Flyver guden rundt i skoven? Hvad forestiller 
de sig om deres guder? N’gaju opererer med en mængde manifestationsformer 
af Hatalla i form af billeder, rituelle dragter, antropomorfe skikkelser m.v., hvor 
næsehornsfuglen er det gennemgående tema, men netop den biologiske, faktisk 
forekommende fugl nævnes ikke som Hatalla - så vidt jeg kan forstå. Og sådan er 
det tit. I et parallelt eksempel, hvor jeg spurgte penanerne om forholdet mellem 
en bestemt fugl og en bestemt gud, lød svaret sådan cirka: ”Hvad mener du?” - og 
så er religionshistorikeren først for alvor på arbejde.
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Helt personligt må jeg tilføje, at religionszoologien har ført mig tilbage til den zoo-
logi, jeg som ung egentlig troede jeg skulle hellige mig. I første omgang kom store 
mængder matematik og kemi i vejen for projektet, men sidenhen blev sporet til 
ornitologien, entomologien og så videre ryddet takket være menneskeartens evne til 
at forestille sig de særeste ting. Det er det sjove ved religion. Fænomenet manifeste-
rer sig overalt, og kan derfor altid studeres i relation til det, man nu måtte have som 
hobby.
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Først en præsentation: Lars Thomas, f. 1960. Cand. scient i biologi fra KU anno 1986 
(marinbiologi). Lars Thomas har været interesseret i kryptozoologi siden barneårene 
og har arbejdet med det siden omkring 1980. 

- Hvad er kryptozoologi?

Kryptozoologi er læren om skjulte dyr, det vil sige dyr der set fra et videnskabeligt 
synspunkt ikke burde eksistere. 

Der er 3 hovedgrupper af disse dyr: 1) Velkendte dyr, der optræder på steder, hvor 
de ikke burde findes, f.eks. løver, pumaer og leoparder i jyske skove og på engelske 
heder. 2) Velkendte dyr, der officielt er uddøde, men som folk alligevel siger, de ser i 
levende live - f.eks. den tasmanske pungulv, overlevende kæmpeøgler og lignende og 
endelig 3) dyr, der er vandret lige ud af eventyrbøgerne - søslanger, havuhyrer, afsky-
elige snemænd etc. Kryptozoologer er desuden begyndt at tale om etnokendte dyr, 
det vil sige dyr, som lokale kender, men som videnskaben ikke anerkender.

- Hvilke dyr har du forsket mest i eller arbejdet mest med?

Jeg har først og fremmest beskæftiget mig med ABC’ere. Det står for Alien Big Cats, 
altså kattedyr, der optræder på steder, de ikke burde eksistere, især i England, hvor 
jeg har lavet ekspeditioner efter Exmoor-uhyret og fornyligt har kunnet påvise, at 
en leopard har været på fri fod i Huddisford Wood i Devon. Så har jeg også arbejdet 
med den tasmanske pungulv og med en del mystiske dyr i New Zealand. Endelig 
har jeg beskæftiget mig del med søslanger og havuhyrer, men det har mere været på 
arkivplanet, altså at finde historier og øjenvidneberetninger om dem.

- Går du i felten med et håb om at be- eller afvise eksistensen af de hypotetiske dyr?

Hverken eller - jeg går i felten for at finde en forklaring.
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Kryptozoologi: 
Interview med Lars Thomas

af Mads Damgaard

TABU har interviewet kryptozoologen Lars Thomas, der er landets førende ekspert i 
dyr, som er på forkerte steder eller tider, eller som er hentet ud af overtroen



- Hvordan forholder man sig videnskabeligt til et studieobjekt, som mange i Vesten 
anser for overtro og dermed »uvidenskabeligt«?

Man lader først og fremmest være med at tage sig af, hvad den officielle del af viden-
skaben mener. Dernæst studerer man sit materiale (øjenvidneskildringer og even-
tuelle fysiske spor) med et åbent sind - dog ikke så åbent, at hjernen falder ud. Som 
grundregel må man gå ud fra, at folk ikke er fulde af løgn, men at de af et ærligt 
hjerte forsøger at skildre en oplevelse, de har haft. Man må så ved at indsamle alle de 
oplysninger man kan - ikke kun folks beretninger, men også alle tilgængelige oplys-
ninger om det pågældende område og hvilke væsener folk nu mener de har set - på 
det grundlag forsøge at vurdere hvad folk rent faktisk har set. Man skal hele tiden 
holde sig for øje, at der kan være meget stor forskel mellem, hvad folk rent faktisk 
har set, og hvad folk rent faktisk har oplevet. Den rent objektive oplevelse - eksem-
pelvis en odder, der plasker i en sø om natten – bliver behandlet gennem en masse 
filtre i folks hoved. Når hjernen forvandler iagttagelser til en oplevelse, kan en odder 
sagtens blive et uhyre. Sådanne uhyre opstår ofte, fordi folk på forhånd har fået at 
vide, at der er sådanne uhyre - selvom det de sikkert har set, er en odder.

- Er det ikke de usandsynlige elementer - det overnaturlige og magiske, der er de 
mest spændende ved kryptozoologien? 
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Ikke for mig. For mig er det gåden - problemet, der skal knækkes, der er det mest 
spændende. I anden række er det måden, som disse væsener kan påvirke folk på.

- Hvad er den mest fantastiske eller overnaturlige øjenvidne-skildring, du har stødt 
på i dit virke?

De mest besynderlige er nok dem, hvor folk påstår, at de har været telepatisk kontakt 
med dyrene, og at de har et budskab - som regel er det noget i retning af at menne-
sker skal holde op med at ødelægge jorden. 

- De skjulte dyr påvirker uundgåeligt observatørerne; dette er muligvis ikke krypto-
zoologens felt, men tilgengæld interessant for religionshistorikere: Hvordan forhol-
der dine øjenvidner sig til møder med disse uforklarlige-eventyrlige-utrolige væsner?

Bortset fra ovennævnte er det som regel bare mennesker, der gerne vil vide, hvad de 
har set. Jeg har aldrig oplevet nogen, der ligesom i fx ufo-sager får et helt nyt syn på 
tilværelsen, hvis det er sådan noget du tænker på.

- Hvor går grænsen for kryptozoologien - Moth Man er blevet undersøgt af krypto-
zoologer, men hvad med andre, mere traditionelle dæmon-forestillinger; eller for den 
sags skyld engle?

Der er ingen fast grænse. Tingene går over i hinanden, om ikke andet så rent histo-
risk, men jeg vil dog nok sige, at der inden for kryptozoologien er lidt flere håndfaste 
fysiske spor at gå efter. 

- Og den frække; tillad mig en provokation:- Er kryptozoologi ikke en art apologetisk 
religionsproduktion - idet den indgyder »de troende« (hvem det så end er) mulighe-
den for at tro på, at »der er mere mellem Himmel og Jord«...

Jo da, men det gælder jo ganske mange ting. Og jeg tror såmænd, det er noget mere 
dybtliggende i mennesket - det her med »der er mere mellem himmel og jord«. Det 
behøver man ikke kryptozoologien for at udleve, selvom den selvfølgelig kan hjælpe. 

Lars Thomas’ yndlings-krypto-dyr er den tasmanske pungulv - ad-
spurgt svarer han: 

»Jeg synes, det ville være helt fantastisk, hvis det en dag blev 
muligt at vise, at den slet ikke er uddød alligevel, og selvfølgelig 
ovenud fantastisk, hvis det var mig selv, der genfandt den!!«



At chacmabavianernes allogrooming indeholder et socialt orienteret og virknings-
fuldt niveau rejser spørgsmålet om hvorvidt det menneskelige ritual er særegent ved 
at referere til et mytisk plan. Myten bliver dermed det kulturelt-ideologiske fernis 
over handlingsrækker som genspiller en naturens orden, og ritualet reduceret til 
en biologisk kategori, som indeholder alle arters betydningsbærende handlings-pro-
duktion. En mængde fuglearter har eksempelvis elaborerede parringsritualer, som 
ingen praktisk funktion har i forhold til reproduktion af arten eller indsamling af 
føde, men som signalerer, eller, tør man sige, symboliserer kompetence i forhold til 
disse to parametre. Hun-fuglene i disse arter vælger således mage ud fra symboler på 
virilitet, styrke og fitness. Det mytiske plan skiller sig i mine øjne ud fra de to andre 
planer i Podemanns definition ved at kræve sproglighed – chacmabavianerne har 
et elaboreret handlingssystem, som både har konkrete og påståede virkninger (for 
abernes hierarki kan tænkes at ændre sig, og da er grooming ikke nødvendigvis lig 
med bedre overlevelsesmuligheder) – og sproglighed er så vidt vides et menneskeligt 
fænomen. Det sprogligt-mytiske plan er således det, der gør et menneskeligt ritual 
menneskeligt.

Peirce’s triade
Menneskelige ritualer kan tage mange former; nogle kalder vi tradition, andre kal-
der vi leg, hvis ikke det kaldes sport, eller måske ligefrem kultur, og TABU’s læsere 
er kendetegnet ved interessen for de ritualer som kaldes for eller associeres med 
religion. Alle disse ritualer har imidlertid strukturer og forskydninger mellem det 
konkrete plan og objektplanet som et mytisk eller sprogligt plan italesætter. En hel 
sværm af religionsvidenskabelige termer bruges til at beskrive disse italesættelser: 
Dogme, institution, tabu (!), liminalitet etc. Hver eneste fortolkning af sammenhæn-
gen mellem planerne skaber muligheder for menneskers handlen ved at ændre eller 
bevare de herskende fortolkninger. 
Den sproglige manipulation af planerne er ikke tilgængelig for bavianerne. De kan 
udmærket ændre adfærd og sociale strukturer, men aldrig koordinere eller diskutere 
disse ændringer. Muligheden for at forstå, fortolke og forklare ritualet på nye måder 
kan ændre radikalt på et rituals konsekvenser. Med en analytisk model af ritualet 
som bestående af tre overlejrede planer, mister man potentielt blikket for planernes 
indbyrdes dynamikker. Jeg vil i stedet foreslå at betragte ritualet som en del af tre-
fod:

                                         Handlingsplan              Objektplan

                                                             

                                                              Mytisk plan

Chacmabavianerne (Papio ursinus) er en særdeles social primat. Hver eneste dag 
samler bavianerne sig i forskellige kombinationer, to og to eller flere sammen, på 
tværs af flokkens dominans-hierarki, køn og aldersgrupper for at afluse og rengøre 
hinandens hud og pels - såkaldt allogrooming. Allogrooming har dog andet end hy-
giejniske funktioner; studier har vist at stressniveuaet falder hos bavianerne, mens de 
groomer hinanden. I humanvidenskabeligt perspektiv er det imidlertid mere interes-
sant at grooming tillige udgør noget, der minder om et socialt ritual. Den parvise 
hygiejne-rutine tjener nemlig udover afstressning yderligere formål for bavianerne: 
Dels genskabes de sociale  relationer i flokken hver dag gennem valget af grooming-
partnere; dels ”betales” højt rangerede individer med grooming for til gengæld at 
tillade lavt rangerede bavianer at få større del i føden; og endelig kan grooming-ind-
satsen udmøntes i støtte i andre sociale sammenhænge, fx konflikt-situationer.
Chacmabavianernes grooming-mønstre, herunder individers valg af groom-partner 
i forhold til parrets indbyrdes forskel i hierarkisk rang, er netop blevet påvist at vari-
ere i løbet af dagen af en ung dansk biolog, Claudia Sick. Dermed har allogrooming 
indtil flere niveauer, hvoraf mindst et af disse niveauer er frigjort fra det konkrete 
hygiejne-aspekt. Enhver bavian kan i princippet afluse enhver anden i flokken, men 
de mønstre, som Sicks bavian-grupper fremviste, peger på at bavianerne tidligt på 
dagen, inden flokken starter dagens fouragering, orienterer deres valg af groom-
partner efter  individerne højest i hierarkiet, for derved at optimere deres mulighed 
for at få adgang til den bedste føde (Sick 2010). 

Rituelle planer
Hos de studerede bavianer i det centrale Namibia kan man altså iagttage handlin-
ger med flere betydningsbærende lag udover det umiddelbare niveau. Selvom de 
mere abstrakte niveauer naturligvis ikke italesættes af bavianerne, minder deres 
grooming-aktiviteter dog om ritual-definitionen i fx Jørgen Podemanns ”Komparativ 
Religionshistorie”, hvor et ritual defineres som bestående af 1) et ritualplan indehol-
dende de konkrete aktiviteter, 2) et mytisk plan som elementer i ritualet refererer til 
og 3) et plan der omfatter ritualets påståede virkning(er). (Podemann 2006:83)
Kombinationen af det andet og tredje niveau i ritual-modellen vil ofte fremvise og 
derved (gen)skabe deltagerne og deres omverden i overensstemmelse med mytiske 
kategorier. På samme måde gen-etableres bavianflokkens sociale relationer (og til en 
vis grad dominans-hierarkiet) i kraft af grooming-aktiviteternes daglige bekræftelse 
af hierarki-forskelle og fouragerings-rettigheder. 
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Rituelle planer, 
bavianer og bananer

Ritualisering hos dyr kan sætte religionsvidenskabens termer på spidsen – TABU 
kigger på primaternes tegn, sprog og ritualer

af Mads Damgaard



Hvis et af ritualets planer kan forskydes og dermed påvirke de andre, er en 
geometrisk metafor at foretrække frem for lag-metaforen. Dermed undgår man 
at implicere det ene eller andet plan som værende »højere« eller »lavere« end det 
andet; og hvert plans direkte adgang til og påvirkning af begge de andre betones 
derved. Modellen er tyvstjålet fra den amerikanske semiotiker Charles Sanders 
Pierce (1839-1914), som brugte den til at illustrere tegn-relationens dele, altså 
»hvordan Noget betyder Noget-Andet for Nogen«:

                                                Tegn                           Objekt

Interpretant

Ikon, index, symbol
Ordet ”betyder” er det centrale i Pierce’s triade: Ethvert tegn, uanset hvor avanceret 
det er og hvor mange symbolske lag det refererer til, bliver til et tegn på noget andet 
igennem en tydningsproces; og fortolkeren, interpretanten, er således en uundværlig 
del af tegn-relationen.

Når aber, som for eksempel den grønne marekat (Chlorocebus pygerythrus), alar-
merer sine artsfæller om en truende rovfugl, er deres alarmskrig af en helt anden 
art end hvis den lurende fare er en leopard, og handlingsmønsteret er ganske mod-
sat. Derved har de grønne marekatte to tegn-relationer, hvor skrig kan betyde den 
ene eller anden slags rovdyr for de andre i flokken. (Lignende tegnprocesser hos dyr 
beskrives i Hoffmeyer 2005:224-230). Ligesom grooming hos chacmabavianer har 
sociale betydninger, som bl.a. udmønter sig i tolerance ved spisetid og opretholdelsen 
af flokkens hierarki, er disse betydninger dog ikke nødvendigvis symbolske, i hvert 
fald ikke hvis man følger Pierce’s terminologi. 

Hvis et tegn står for en lignende gruppe af andre tegn eller fænomener, er der ifølge 
Pierce tale om et ikon (der altså defineres ved lighed). Står tegnet for noget andet i 
kraft af association, det være sig kausalt eller spatialt, er tegnet et index (der altså de-
fineres ved ”del-for-helhed”-tanken), mens symbolet hos Pierce er et tegn, der får sin 
status ved at referere til andre symboler. Det er her chacmabavianernes grooming, 
fuglenes ekstra-ordinært virile farvepragt eller de grønne marekattes alarmskrig 
skiller sig ud fra menneskelig betydningsproduktion. 

Den symbolske tærskel
Susan Savage-Rumbaugh og Duane Rumbaugh er to kendte forskere, der har træ-
net forskellige aber til at genkende og manipulere symboler vha. plader med tegn, 
såkaldte lexigram-plader. Indlæring af  ikoniske og indexikale sammenhænge er 
gennem Rumbaugh’ernes forsøg blevet påvist at ligge indenfor abers intellektuelle 
kapacitet; bananer kan for aber stå for kategorien ”frugt”, for eksempel. Men kun en 
enkelt abe, bonoboen (Pan paniscus) Kanzi, har krydset tærsklen til det symbolske 
domæne. Som den eneste lykkedes det nemlig Kanzi at løsrive tegnet ”banan” fra de 
snævre ligheds- og associations-relationer og forstå op til 90% af de grammatisk ori-
enterede opgaver, som forskerne stillede. Kanzi, hvis mor uden succes trænede med 
lexigram-plader, hang på hendes skuldre og indlærte umærkeligt symbolsk referen-
tialitet og forudsætningen for at forstå sætninger som ”læg sæben på æblet”. (Deacon 
1997:124) 

Det nederste ben i Pierce’s tegn-triade er interpretanten eller fortolkeren. Men hos 
dyrene, måske pånær i Kanzis hjerne, er fortolkning uløseligt sammenkoblet af iko-
niske og indexikale referencer. Den symbol-bårede sproglighed, som giver børn mu-
ligheden for at lære komplicerede sprog på kort tid, og som i myten løsriver ritualets 
handlinger fra objektplanet, giver muligheden for at omtolke, (re)definere og mani-
pulere ritualets og verdens orden. Men dette kræver den tredje-ordens referentialitet, 
som symbolet udgør, uden de direkte og indirekte referencer til faktiske fænomener 
i verden. Religionernes overnaturlige elementer kan ses som det klassiske eksempel 
hos Homo sapiens på symbolsk reference, hvor tegn er frisat i fantasien til at betyde 
alt mellem Himmel og Jord. Læren om tegnene, semiotik, kaldte Umberto Eco en-
gang for ”videnskaben om at lyve” (Hoffmeyer 2005:42), men i dette perspektiv er 
det måske mere interessant at se læren om de religiøse tegn som ”videnskaben om 
det frie tegn”.  

Litteratur:
Deacon, Terrence W (1997): The Symbolic Species: The Co-evolution of Language and the Brain. W. 

W. Norton, New York. 
Hoffmeyer, Jesper  (2005): Biosemiotik. Forlaget Ries, Charlottenlund.
Podemann Sørensen, Jørgen (2006): Komparativ Religionshistorie. Books on Demand, Norderstedt, 

Tyskland.
Sick, Claudia (2010): Daily patterns of grooming behaviour in chacma baboons (Papio ursinus): A 

test of the biological market theory. Naturvidenskabeligt Fakultet, København. 

28 29



- Jødedom: I Abrahams Hus er Himlen en ubenyttet størrelse, og det er således me-
get muligt at man kan tage hunden med sig, men der skal betales told samt eksport-
afgift til nærmeste rabbiner. 

- Islam: I det muslimske efterliv såvel som forliv er hunden helt haram, også selvom 
den lige har været i bad.

- Den Katolske Kirke: I den romersk-katolske tro er den eneste hund i Himlen Skt. 
Bernhards hund, der tilgengæld har fastmonteret et ølanker til forfrosne sjæle, såle-
des at de sidste timer i en østrigsk snedrive inden mødet med Skt. Peter tilbringes i 
en salig rus.

- Kina: I den daoistiske Himmel går den Rette Vej for hunde, specielt Chou Chou og 
Pekingesere, gennem det Himmelske Palads’ kødgryder.

- Scientology: I Church of Scientology er en mindre gruppe thetaner fanget i hunde-
kroppe; er din hund blevet clearet af en level Q+-scientolog, er det muligt at hunden 
kan fortsætte sit spirituelle liv efter den jordiske død, såfremt der er blevet indbetalt 
et administrationssgebyr.

- Folkekirke: I den danske Folkekennel er hunden som symbol på ubetinget kærlig-
hed og hengivenhed stærkt på vej til at overhale Jesus-fisken som det foretrukne 
animalske symbol. Kamphunde er dog ugleset ved Herrens højre hånd.

- Buddhisme: Hunden må gerne komme i Nirvana, den skal bare først akkumulere 
nok god karma til at blive genfødt som menneske. Lassie er så vidt vides den første 
hund der har overtrådt tærsklen til oplysning, mens Scoobie-Doo pga. lyssky aktivite-
ter med ejendomsspekulationer ikke forventes genfødt som Alpaca.

- Hinduisme: I de talrige forgreninger af religion på det Indiske Subkontinent er 
genfødslen som hund lidet tilstræbelsesværdig. Ulovlig import af hunde til senere 
cyklusser er næppe meriterende for fremtidig reinkarnation og generelt ikke vellidt 
blandt højere magter.

I en udgave af nærværende blad, hvor emnet er »Religion og dyr«, virker det oplagt 
at skrive om hvad der er fælles for disse to begrebssystemer - med andre ord, hvor de 
overlapper hinanden. I praksis bliver dette snarere at undersøge det ene begrebssy-
stem indenfor det andet, altså hvorledes dyr bruges i religion (for en artikel om dyrs 
brug af religion er, om ikke umulig, så i hvert fald sjældent forekommende, bortset 
fra i dette blad). Når man taler om disse to begrebssystemer kan man med lidt god 
vilje argumentere for, at det er det samme som at tale om mennesket (det religiøse 
dyr) over for dyret - dermed ikke sagt at der er lighedstegn mellem mennesket og 
religion. Endnu mere udmalet kan man sige at parret af begrebssystemer er analogt 
med den klassiske distinktion natur-kultur. I såvel filosofien som sociologien - for 
ikke at tale om naturvidenskaberne - er der en tydelig sammenknytning mellem 
mennesket og dyr i deres definitioner af mennesket: mennesket er det politiske dyr, 
mennesket er det religiøse dyr, mennesket er det rationelle dyr, osv. Men mennesket 
indeholder altid en dimension som “dyret” ikke er i besiddelse af, fx. religion eller 
fornuft. Det er med udgangspunkt i distinktionen mellem dyr og menneske at denne 
artikel vil udfolde sig. 

J.M. Coetzee og Elizabeth Costello
I 1997 var den sydafrikanske forfatter og senere modtager af Nobelprisen i litteratur 
J.M. Coetzee inviteret til at afholde de prestigefyldte Tanner Lectures ved Princeton 
University. Emnet var sådan set frit, men traditionens hævdholdelse og den akade-
miske verden fremlagde, om ikke andet, så nogle principper for forelæsningerne. 
Coetzee gjorde noget komplet anderledes idet han forfattede to sammenhængende 
noveller om den australske forfatterinde Elizabeth Costello. Kort fortalt handler no-
vellerne om hvorledes den aldrende Costello er blevet inviteret til at gæsteforelæse 
på et prestigefyldt amerikansk universitet, Appleton College, for at give det årlige 
Gates Lecture og afholde et seminar på afdelingen for litteraturvidenskab. 

Menneske, dyr og syndefald
Elizabeth Costello starter sit første foredrag med at referere til Franz Kafkas novelle 
“Report to an Academy” og sammenligne sin situation med aben Red Peter fra denne 
novelle. Således når forfatteren (Coetzee) endnu et niveau i sin fortællemæssige 
metapositionering. En anden pointe derved er at han således placerer sig selv i et 
slægtskab med aben, godt nok gennem Elizabeth Costello, men slægtskabet er ikke 
desto mindre etableret. Biologisk er dette slægtskab også ganske fundamentalt, da vi 
evolutionsbiologisk kan bestemmes som stammende fra aberne, og således er men-
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Må man tage hunden 
med sig ind i Himlen?

TABU sætter fokus på det teologiske indhold af en religio-zoologisk landeplage, 
Teddy Edelmanns danske version af svenskeren Hasse Anderssons »Änglahunden« 
fra 1982.

af Mads Damgaard

Derridus med Dyrene
af Erik Sporon Fiedler

TABU’s udstationerede causerer fra sit eksil ved Freie Universität i Berlin: 
»Derridus med dyrene og andre fortolkninger - dyrelitteratur på bibelsk« eller slet og 
ret »Missemonologerne«



nesket og aben den samme race. Dernæst følger en fremstilling af Holocaust, hvor 
der fokuseres på befolkningen, ikke bødlerne, men derimod den almene tysker, som 
i vidende uvidenhed boede i nærheden af disse lejre, der fandtes over hele Tyskland. 
Dette fremstilles som værende analogt til de overgreb og grusomheder der finder 
sted i slagtehuse, fabrikslandbrug og lignende overalt i verden. Således camoufleres 
Costellos tematikker som umiddelbar “klassisk” dyrevelfærd med et vulgært og pro-
portionsløst tilsnit. Coetzee skriver:

Jeg vil lade denne bemærkning fra Costello være mit pejlemærke mod en læsning af 
første del af beretningen, The Poets and the Animals, en læsning som ganske givet 
er langt fra fuldkommen, men som i forbindelse med nærværende medies formkrav 
ikke desto mindre er interessant og berettiget. Denne læsning vil rette sig mod fore-
stillingen om synd, mere specifikt: arvesynd. Costello præsenterer ved Kafkas Red 
Peter fra starten en fortælling der på mange måder lægger sig op af de idéer, som 
omfatter Syndefaldet og uddrivelsen fra Paradiset. 

Den tidslige distinktion, der fremkommer af selve Syndefaldet, er åbenlyst af umå-
delig betydning. Det er således muligt at betragte de to første kapitler af Genesis-be-
retningen som en prolog: Vi får scenen sat og begivenhederne sat i gang med Eva og 
Adams ur-brøler, og derefter kan fortællingen udfoldes. Men den tidslige distinktion 
er også en kvalitativ distinktion i en før-tilstand og i en efter(synds)-tilstand. Vi har 
således at gøre med det kvalitativt forandrede menneske efter syndefaldet.

Filosoffen, dyrene og den bedagede forfatter
Dyrene navngives og underlægges mennesket, som er skabt i guds billede, i skabel-
sen. Men forskellen på menneske og dyr gives ikke kvalitativt, derimod fremtræ-
der den nærmest som en affektionel prioritering fra guds side. Mennesket er ikke 
menneske som vi kender det før syndefaldet, det er derimod syndefaldet, der gør at 
mennesket er, hvad det er. Det er arvesynden, der gør menneskets tilværelse til den 
menneskelige tilværelse, med alt hvad der medfølger - simpelthen de livsvilkår men-
nesket underlægges. Således er den afgørende forskel til dyrene skabt. Hermed er vi 
nået frem til distinktionen mellem mennesket og dyret, der er omdrejningspunkt for 
Elizabeth Costello og løftestang for de spørgsmål som hun rejser - ganske dybtvejen-
de filosofiske/eksistentielle spørgsmål om livets mening, livets karakter og døden. 

Men først til et kort bidrag fra Derrida: Derrida giver i bogen The Animal Therefore 
I Am (bygget op over foredrag givet på et symposium i 1997) en fortælling om hans 
kat. Denne kat overrasker en nøgen Derrida, der har været i bad og som i øjeblikket 
gøres forlegen over at katten ser ham nøgen. Denne historie er indledningsvist om-
drejningspunkt for hans videre refleksioner. Derridas refleksioner over oplevelsen 
med katten er på mange niveauer identiske med Costellos, omend de er tænkt af en 

filosof og ikke en poet/forfatter, og således er refleksionerne meget mere konsistente 
og ganske givet mere rationelt forankrede. Forfatteren Costello er derimod emotio-
nel og umiddelbar. 
 
Min udlægning af Derridas fortælling fremstiller historien om en mand der i sin 
undren over sin reaktion tvinges til at tænke over en hændelse og en affektiv reak-
tion. Dermed sprænges den platoniske eksilering af poeten (som vel i yderste instans 
er den første autonomisering af filosofien som disciplin?), for det er poetens ople-
velsesevne der i filosoffens systematiske gennemtænkning, i simultane bevægelseer 
bringer den vestlige kulturkreds fremad. Således er Coetzees fremragende litterære 
præstation også blevet genstand for filosoffernes analyseren, såvel som Costellos 
foredrag afføder debat med universitetets ansatte under festbanquetten og med hen-
des svigerdatter, der besidder en ph.d i Philosophy of the Mind, i Coetzees novelle.

Derrida afliver sågar i sin fortælling den metafysiske kat for i stedet at tale om den 
ontiske kat han står overfor og som, hvis den skal ydes retfærdighed, kun kan om-
tales og begribes som hans kat. Ikke med det navn han har givet den, for dermed 
etableres en magtrelation, men derimod som det væsen han konfronteres med og 
reagerer på som et værende på lige fod med ham selv. På denne måde får Costellos 
sammenligning af Holocaust og vores behandling af dyr en berettigelse - ikke så 
meget poetisk, men derimod filosofisk. Det er således en konstatering (som hun også 
selv laver) af at vi, mennesket, i enhver begrebsliggørelse konstruerer en abstraktion 
som distancerer os fra det faktiske væsen, der i al sin singularitet tilsammen med 
alle andre ting i verden udgør den yderst pluralistiske verden vi lever i. Således er det 
almindelige menneske muligvis ikke i stand til at halshugge en høne, men kan hver 
eneste dag problemfrit spise kød, der er indkøbt i et supermarked og derpå smide 
halvdelen af det ud. Ligesåvel er det umuligt at forstå 11 millioner dødsfald, endsige 
hundrede for den sags skyld. Min egen faders eller mit barns død derimod kan jeg 
forholde mig til, omend ikke begribe. Costello retter således en sønderlemmende 
kritik af et scientistisk verdensforhold, som hun mener er etableret og konsolideret i 
verden, men også i filosofien (verdensfjern eller ej). Der stilles således et spørgsmål 
om hvorledes den rationalisering som den videnskabelige metode og den akademi-
ske institutionalisering fremhæver er det den skal og bør være? Er der virkelig andre 
alternativer? 

Her vender jeg igen blikket mod syndefaldsberetningen og Costellos fortælling om 
aben Red Peter. For i tilstanden før syndefaldet er mennesker ikke fornuftstyrede 
væsener, vi er ikke forskellige fra dyrene - og vi er ikke skamfulde over vores nøgen-
hed. Før syndefaldet er der ikke noget der hedder fornuft, før syndefaldet er der ikke 
noget der hedder skam eller nøgenhed. Derridas reflektion over hans egen skamfø-
lelse, da dyret har set ham nøgen, bringer ham til tanken om at for katten er der in-
gen nøgenhed, intet menneske, intet dyr. Han er således hensat i en før-syndstilstand, 
hvorfra hans tænkning kan udfolde sig, og forsåvidt er Costellos tanker også placeret 
før syndefaldet. Således tilbage til Kafkas Red Peter, der straffes af menneskene til at 
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In Germany we say, a certain line was crossed which took people beyond the or-
dinary murderousness and cruelty of warfare into a state that we can only call 
sin. (Coetzee 2004:64)
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tænke, tale og klæde sig. Hermed er der forekommet en parallelforskydning af den 
bibelske syndefaldsberetnings aktører. Det er ikke længere et spørgsmål om gud og 
Adam/Eva, men derimod om mennesket der har påtaget sig rollen som udstøder af 
dyrene (her aben Red Peter). Vi er både gud og slange. På grund af den målestok 
mennesket, med udgangspunkt i sig selv, opstiller, bliver dyrene gjort syndige.
 
Dermed er jeg tilbage ved mit citat fra Costellos foredrag. For, som citatet fremsiger, 
når man (mennesket, dyret) har bevæget sig hinsides et vist punkt, kan det kun be-
tegnes som synd, og så er en grænse krydset, som det ikke er muligt at vende tilbage 
fra, og som annullerer mulige slægtskaber/relationer og endvidere ugyldiggør “nor-
mal” moral. Den grænse har mennesket skubbet dyret over og således har vi overfor 
os selv retfærdiggjort den måde vi behandler dyrene på. Vi behøver ikke at anskue 
kvæget, svinene eller kyllingerne som væsner, der rent faktisk er, har eksistens og 
lever i denne verden. I stedet kan vi distancere os fra dem, ved i vores offentlighed at 
operere med et kontinuum strækkende sig fra os, mennesket, som et fornuftsvæsen 
og sluttende ved dyret, som stemples som ufornuftigt - på trods af at det nærmere 
er afornuftigt (Costellos omtale af dyreforsøg er for denne sags vedkommende eks-
tremt illustrativt). For det enkelte menneske fjernes det moralske ansvar for dyrenes 
elendige tilværelse ved at benævne det med det abstraherende begreb dyr og ved at 
have bedækket dette begreb med synd.

Afsluttende bemærkning
Denne artikel, samt min læsning af Coetzee, Costello, Derrida og Kafka er naturlig-
vis selektiv og ufyldestgørende og yder ingen af dem tilnærmelsesvis retfærdighed, 
men jeg mener at emnet er så væsentligt at en behandling af problematikken er 
yderst påkrævet og et ansvar, vi alle burde tage på os. 
For at afslutte med en ligeså upassende analogi som Costello frembringer: “Dort, wo 
man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen”. Med vores be-
handling af dyr, hvordan er vores behandling af mennesket så? Hvad siger vores syn 
på dyr og natur om vores syn på mennesket i netop al vores mangfoldighed - kan vi 
ikke overskue den ene abstraktion, hvorledes så med den anden? Coetzee kan gemme 
sig bag ved Costello. Det kan jeg ikke.
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Indtil for nylig kunne man købe kyllingefileter i Nettobutikkerne under navnet 
Kærlig Kylling. Men efter det kom frem, at den behandling, kyllingerne havde fået 
under opdrætning, mildest talt ikke var særlig kærlig, skiftede de navn til Tasty 
Chicken. Kyllingen opdrættes under meget trange kår. Hver tredje kylling har 
ætsesår på fødderne fra den salmiak, der udvikles i den afføring (dens egen), som 
kyllingen går rundt. Kyllingen får højst lov til at leve i 40 dage. Det er interessant 
nok til kyllingens fordel at den ikke lever længere, da den er fremavlet til at vokse så 
hurtigt, at benene ikke kan følge med, og alligevel ikke ville kunne bære kyllingens 
vægt, hvis den levede længere. 99,8% af de over 110 millioner kyllinger der hvert år 
slagtes i Danmark opdrættes på denne måde.

Sidste år udgav forfatteren Jonathan Safran Foer bogen Eating Animals, på dansk 
Om at Spise Dyr. Bogen er en journalistisk og etisk undersøgelse af, hvad det betyder 
at spise dyr. Sandt at sige, så er det ikke rar læsning. Den amerikanske kødindustri 
har mildest talt problemer med dyrevelfærden. De enorme mængder føde dyrene 
indtager og de store mængder afføring dyrene producerer, har omfattende 
konsekvenser for miljøet og mennesker. I korte træk er Foers personlige beretning et 
frontalt angreb på konventionel industrialiseret kødproduktion. Hvad eksemplet med 
de kærlige kyllinger viser, og adskillige TV-programmer om pattegrise, der kastreres 
uden bedøvelse, søer med heftige liggesår og voldsomt lemfældig omgang med 
antibiotika ligeledes peger på, er, at situationen ikke ser meget bedre ud i Danmark.

Myth of Consent
Foer henviser til Michael Pollan’s Omnivore’s Dilemma og taler om begrebet Myth 
of Consent. Myth of Consent er myten om at dyr, der har valgt at lade sig tæmme 
i landbruget, har gjort det som en evolutionær fordel. Således tilbyder mennesket 
mad, læ og sikkerhed så dyret kan formere sig - til gengæld betaler dyret en pris. 
Hesten som transportmiddel eller arbejdshest i marken, rugehønen betaler med 
æg, hunden som vagthund, jagthund eller hyrdehund og koen med mælk. Både 
kyllingen, koen og grisen betaler også før eller siden med sit liv og kød. Myth of 

Er sekularisering 
dårlige nyheder for 
lørdagskyllingen?

af Anders Kristensen

Menneskets forhold til dyr er belagt med religiøse regler, et drys hygiejniske 
tabuer og en knivspids skyld. En propædeutikstuderende følger forviklingerne fra 
fredagsbøn til lørdagskylling
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Consent er altså en lille handel mellem mennesker og dyr. Således er en kødspisers 
vending »den har jo haft et godt liv«, et produkt af Myth of Consent. Landmanden 
har givet den hvad den havde brug for, og den betaler med sit liv - med det som den 
i menneskets optik er født til - menneskeføde. Derfor kan landmanden retfærdiggøre 
at gå tæt op af sine grise og passe dem, for så til sidst at slå dem ihjel, parterer dem 
og spise dem – for det er det, de er født til.

Disneyfiseringens myter
Problemet med Myth of Consent er, at den for så vidt er en menneskelig 
konstruktion. Myten fordrer, at dyret har taget en rationel, fremsynet vurdering af 
sin egen situation. Det indebærer også, at dyret skulle være et fornuftsvæsen, der 
rationaliserer som mennesket rationaliserer over forholdet mellem mennesker og 
dyr. Det kan godt være at dyrene i Hakkebakkeskoven kan lægge en plan og bage 
peberkager, men det kan den kommende grillkylling ikke. Myth of Consent er i den 
forstand en antropomorfisering af dyrene. Man kan paradoksalt nok sige, at det er 
denne disneyfisering som gør at vi taler med babystemmer til vores hunde og får 
ondt i hjertet når vi ser dyr lide. Vi tillægger dyrene menneskelige egenskaber og 
følelser. I den forstand kan man hævde at dyrevelfærdsaktivisme er et produkt af en 
misforstået sentimentalisme. I en vestlig verden hvor alle er flasket op grædende til 
Mads og Mikkel og Bambis mors død, og hvor musene syr kjoler til pigerne - i den 
verden dræber og spiser man ikke de selvsamme dyr man elsker. Foer foreslår i sin 
bog, at man i princippet ligeså godt kan spise alle de herreløse hunde der hvert år 
aflives i verden. Hundes intelligens er på mange måder lig grisens. Hvorfor spiser 
vi ikke hunde? Netop fordi vi til dagligt omgiver os med hunden, oplever dens 
reaktioner, udvikling, glæde (hvad det end indebærer for en hund), smerte og ikke 
mindst tillægger den menneskelige følelser. Denne sentimentale tilgang til dyrene 
betyder ikke, at vi i virkeligheden burde være ligeglade med dyrevelfærd. Selvom 
dyr ikke har samme refleksionsniveau og ikke har intelligens som mennesket, så 
er faktum, at dyret har nerveender der registrerer smerte, og dyret reagerer fysisk 
på denne smerte og stress med noget, der med menneskelige øjne kan ligne frygt. 
Vigtigst af alt kan vi mennesker ikke vide hvordan denne smerte reelt opleves af 
dyret.

Problemet er, at almindelige mennesker ikke længere omgiver sig med de dyr de 
spiser. Myth of Consent lever i bedste velgående, om det er de kærlige kyllinger, 
kødpålæg med en tegning af en smilende gris på pakken eller billeder af Morten 
Korch-bondegårde på hakkekød. Det er nemmere at vende det blinde øje til, når 
man tror på en oldgammel aftale mellem dyr og mennesker. Det handler ikke kun 
om at vende det blinde øje til kødindustrien, men om at vende det seende øjne til 
prisskiltet. Hvis kunden vil have billigt kød, så skal de få billigt kød. Således udgør 
en gennemsnitlig danskers udgifter til fødevarer procentvis kun en brøkdel af hvad 
det gjorde for tohundrede år siden. Det at tjene penge, handler ikke længere om brød 
på bordet, men anskaffelse af materielle goder.

Halal, killfloor, religion, politik og dyrevelfærd
Det faktum at vi ikke længere skal se vores mad i øjnene, men kun prisen på det, 
har af gode grunde haft nogle konsekvenser for maden – altså før den bliver mad, 
og er levende. Foer, der selv er jøde, skriver i sin bog om jødiske og muslimske 
forskrifter for omgang med landbrugsdyr. Udover grisens famøse bad-standing, så 
har jødernes schæchtning og muslimerne halal-slagtning til hensigt at dræbe dyret 
så hurtigt som muligt. Forskriften om at dyret skal være uberørt, bliver i dag tolket 
som at dyret ikke må bedøves. Men man kan i ligeså høj grad argumentere for at 
det betyder, at dyret ikke må mishandles unødigt, inden det får snittet halsen over. 
Intentionen har måske været en anden, end hvad slagtemetoderne reelt betyder 
idag. Genesis udelader at tale om dyrene som føde, og jødiske vegetar-organisationer 
som JVNA (Jewish Vegetarians of North America), trækker på en række bibelcitater 
og foreskrifter i Talmud, “A person should not eat or drink before first providing 
for his animals.” (http://www.jewishveg.com/ja.html). Den islamiske dyrevelfærds 
organisation Islamic Concern (http://www.islamicconcern.com/), refererer til 
Koranen: “Der er intet levende væsen på jorden, eller nogen fugl, der flyver med sine 
vinger, som ikke udgør samfund som I (og som styres af guddommelig vejledning). 
Vi har intet glemt i Bogen, og de skal alle til slut vende tilbage til deres Herre.” 
(sura 6:38). Der findes andre eksempler, eksempelvis den kristne organisation CVA 
(Christian Vegetarian Association). Således finder religiøse vegetarer grund til ikke 
at spise de dyr, de anser for at være Guds skabninger, og som derfor bør behandles 
med respekt.

Interessant nok har Dansk Folkeparti indædt bekæmpet halalslagtning i Danmark, 
da de opfatter slagtemetoden som dyreplageri. Det er svært at se en relativt hurtig 
og smertefuld død som dyreplageri, når millioner af dyr årligt lever under forhold, 
som de fleste af os ville have svært ved at acceptere, hvis vi oplevede det med egne 
øjne. Vi skal stille os selv spørgsmålet, om vi hellere ville have lange gode liv og dø 
smertefuldt, eller leve forfærdelige liv og dø mindre smertefuldt?
Betyder det at sekularisering er dårlige nyheder for slagtekyllingen? Nej. Der kan 
uden tvivl findes eksempler på rituel slagtning hvor dyr lider unødigt. I Vesteuropa 
kan man måske give sekularisering skylden, men i USA, hvor den industrielle 
kødproduktion mere end andre steder i verden behandler levende dyr som varer, 
er religion som bekendt på ingen måde i tilbagegang. De dårlige nyheder for 
kyllingen består nok nærmere i industrialiseringen, urbaniseringen, kapitalismen, 
materialismen og en hastigt voksende race af omnivorer, der er meget, meget sultne.

Under alle omstændigheder kan man hævde, at det er vigtigt at vide, hvor ens mad 
kommer fra, før man tager stilling. Hvis man vil vide mere, kan Eating Animals 
anbefales, ellers kan man se PETAs stærkt kvalmefremkaldende film Meet Your 
Meat på Youtube. Det er dog vigtigt at have in-mente at Jonathan Safran Foer blev 
vegetar under arbejdet medEating Animals. Og folkene bag Meet Your Meat også i 
den grad kan siges at være vegetarer. 
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Anmeldelser

De kvalitative metoder – forstået som metoder der i et givent materiale udspecifi-
cerer det menneskelige moment som afgørende for forskningssituationen – er vel 
sagtens humanvidenskabernes vigtigste vidensvej. Derfor må man som religions-
studerende også klappe i sine små buttede barnehænder over udgivelsen af Kvalita-
tive metoder, for her har Lene Tanggaard, professor i kommunikation ved AAU og 
ekspert i pædagogisk psykologi, Svend Brinkmann, professor i kommunikation ved 
AAU og bekendt for sit samarbejde med Steiner Kvale med den efterhånden klas-
siske ”Interview – introduktion til et håndværk” sat sig for at forfatte en gennemført 
og omfattende introduktion til de kvalitative metoder.
 
Bogens primære styrke er – udover at det stærke forfatterkollegie – at den simpelt-
hen er så gennemført og omfattende. Det vi sædvanligvis tænker på som ”kvalitative 
metoder” er naturligvis med – interview, feltarbejde, observation, dokumentanalyse 
– men også de kvalitative metoder som for en religionsstuderende (og vel også for 
forskerne indenfor feltet) ligger særdeles langt fjernt – autoetnografi, fokusgrupper, 
aktionsforskning – vel det nærmeste den humanvidenskabelige metode kan komme 
på naturvidenskabens eksperimentale ideal! –  og evaluering. 
 
Så vidt, så godt. Derefter følger en 2. del, der er dedikeret til de teoretiske og analyse-
strategiske rammer hvori en given metode må indskrives. Her er naturligvis de sæd-
vanlige – fænomenologi, diskursanalyse, psykoanalyse, dekonstruktion – men også 
de for en religionsstuderende mere eksotiske som STS (Sciences and Technology 
Studies – paraplybetegnelse for en forskningsretning der bl.a. indeholder Latours & 
Callons ANT) – casestudier og grounded theory. 
 
Endelig følger en 3. del, hvori alle perspektiverne med etik, videnskabelighed mv. 
diskuteres tilbundsgående. Bogen når således at indfange alle de vigtige aspekter ved 
kvalitativ forskning og demonstrerer først og fremmest bredden i den kvalitative 
tilgang. 

Kvalitative Metoder
Svend Brinkmann & Lene Tanggaard (red.): Kvalitative metoder. Hans Reitzels 
Forlag, 560 sider. 

af Andreas Baumann

Det er således intet mindre end en grundbog til hele metodeforløbet der er begået 
her: en bog vel er ment til at stå alene som bogen om kvalitativ metode. Opfylder 
den så det? Bogen skriver sig ind i Reitzels forlags tradition for gennemarbejdede og 
fornuftige metodebøger, men hvorvidt den kan konkurrere med fx Brymans Social 
Research Methods er et godt spørgsmål. Der er efter min mening en langt bedre 
dækning af selve det kvalitative aspekt (i sagens natur) i denne bog, men: til gengæld 
er hele undersøgelsesdesignet måske lidt underspillet. Det kvantitative aspekt glim-
rer selvsagt ved sit fravær, så hvis Kvalitative metoder skal opnå en status som auto-
ritet, skal den naturligvis suppleres med eksempelvis Erik Jørgen Hansen og Bjarne 
Hjorth Andersens glimrende introduktion Et sociologisk værktøj og eventuelt en 
række tekster til specialområder såsom Kvale og Brinkmanns InterView – introduk-
tion til et håndværk og Philips og Jørgensens Diskursanalyse som teori og metode.
 
Herfra skal der imidlertid ikke mangle anbefalinger for denne bog. Det er simpelt-
hen en vidunderlig, spændende og dygtig introduktion til det kvalitative håndværk. 
Bogen giver en stor lyst til at forsøge sig med metoder der lægger udenfor det nor-
male forskningsområde, og den giver glimrende introduktioner til dem alle. Derud-
over har bogen en smuk sats, et godt design. Det er slet ikke uvigtigt. 
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Teologer, antropologer og religionsforskere har siden 1960erne underlagt verdens-
religionernes hellige tekster en kreativ, grøn fortolkning. Forholdet mellem miljø-
venlige kosmologier, værdier og praksis og de religiøse miljøbevægelsers historiske, 
kulturelle, sociale og politiske kontekst har imidlertid været stærkt underteoretiseret. 
Dette retter Emma Tomalin op på. Biodivinity and Biodiversity er et afgørende brud 
med tidligere studiers økologiske spekulation og en empirisk modning af den religi-
onsvidenskabelige klimaforskning. Bogen er inddelt i seks kapitler, hvor de første tre 
indkredser emnet forskningshistorisk og teoretisk, mens de sidste tre præsenterer en 
række casestudier fra England og Indien.  

På et teoretisk plan er det først og fremmest Tomalins refleksive begrebsudvikling, 
der bidrager til religionsstudiet. For Tomalin er det afgørende, at skelne mellem 
”religious environmentalism” og ”natural religion”, hvor førstnævnte betegner ”the 
conscious and reflexive process of applying religious ideas to the issue of the de-
struction of the environment”, mens sidstnævnte betegner ”the very ancient religious 
practice of worshipping features of the natural world” (Tomalin 2009: 4-5). Tomalin 
indsnævrer sit analytiske objekt til ”religious environmentalism”, som hun betragter 
som en moderne dimension i traditionelle, religiøse institutioner og i den spirituelle 
bevægelse

Globaliseringsteoretisk skelner Tomalin endvidere mellem to former for ”religi-
ous environmentalism”, nemlig ”full stomach environmentalism of the North” og 
”empty belly environmentalism of the South” (Tomalin 2009: 6). Miljøbevægelserne 
på den nordlige halvkugle (eller Vesten) udtrykker idealtypisk en ”managerial ap-
proach” eller en ”Romantic approach” til naturen. ”Managerial approach” er historis 
funderet i Oplysningstidens deisme og utilitaristiske natursyn. Naturen bør i hen-
hold til miljøorganisationer med denne tilgang beskyttes af antropocentriske, in-
strumentelle årsager. ”Romantic approach” er derimod funderet i den romantiske 
strømning fra starten af 1800-tallet og søger at beskytte naturen for naturens egen 
skyld (Tomalin 2009: 40-47). I modsætning til miljøbevægelserne i Europa og USA 
er ”empty belly environmentalism of the South” i højere grad en ”local pragmatic 
response, that is concerned with the destruction of the environment from a perspec-
tive of basic survival, rights over access to resources and concerns about health and 
disease” (Tomalin 2009: 79). 

Tomalins begrebsapparat har en stor heuristisk værdi, men der hvor bogen virkelig 
udmærker sig (!) er i Tomalins opmærksomhed på de sociale problemer, som de reli-
giøse miljøbevægelser også er med til at skabe, globalt og nationalt. 

På et globalt plan viser Tomalin, hvordan Vestens diskurs om ”den miljøvenlige 
orientaler” er blevet en afgørende komponent i forhandling af identitet og rettighe-
der mellem økofeministiske, naturromantiske aktivister, vestlige (religions)forskere, 
fattige bønder i Uttarakhand, industrivirksomheder og den indiske stat (Tomalin 
2009: 70-85). Med analysen af de globale aktørers ulige magtforhold lægger Tomalin 
i ovnen til en gedigen repræsentationsdebat à la Edwards Saids Orientalism fra 1978. 

Magtaspektet er også centralt i Tomalins analyse af de religiøse miljøbevægelsers 
nationale betydning. I sin analyse af  hindunationalisternes protest mod dæmnings-
byggeri ved Ganges-udspring, demonstrer Tomalin, hvordan spørgsmål om miljøet 
kan forstærke sociale og religiøse spændinger i et samfund. Hindunationalisternes 
bekymring for miljøet skal ifølge Tomalin anskues ”within a broader political cam-
paign against the Muslim community, which is considered to be intent upon destroy-
ing Hindu culture” (Tomalin 2009: 174). Tomalin bryder hermed med ideen om 
rene, religiøse miljøhensyn. 

Med Biodivinity and Biodiversity står det klart, at de religiøse miljøorganisationer 
har mistet deres uskyld. Tomalin demaskerer et sprængfarligt, religiøst og politisk 
område og formulerer et nyt, skræmmende såvel som inspirerende, udgangspunkt 
for studier i krydsfeltet mellem religion og miljøpolitik, hvor grønne, religiøse ak-
tører også analyseres som ”strategic and pragmatic in terms of achieving particular 
ends, rather than concerned with fundamentally transforming the relationship bet-
ween humanity and the natural world” (Tomalin 2009: 8). Bogen bør interesserer alle 
med faglig smag for religion og politik, NSM, globalisering, spiritualisme og hindu-
isme. 

Biodivinity and 
Biodiversity

Tomalin, Emma (2009): Biodivinity and Biodiversity. The Limits to Religious 
Environmentalism. Ashgate. 230 sider.

af Kristian Frisk
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De såkaldte Hell-fire Clubs skandaliserede 1700-tallets England og forbrød sig på 
kirkens moralkodeks. Klubberne var hemmelige og eksklusive, men rygtet om deres 
promiskuøse udskejelser almenkendte og sensationelle. I The Hell-fire Club. Sex, Sa-
tanism and Secret Societies fra 2008 forsøger lokalhistorikeren Evelyn Lord for første 
gang nogensinde, at skille fiktion fra fakta. Lord bygger sit studiet af klubberne på et 
imponerende kildemateriale: fra breve og dagbøger over politiske taler, avisartikler, 
litteratur, arkitektur, kunst til blasfemiske hædersmedaljer, falliske drikkebægere 
og fade til opsamling af sæd, som blev brugt i nogle af de lyssky forsamlinger. I sit 
portræt af klubberne – deres opståen og udvikling, medlemsprofil, forestillinger og 
aktiviteter – tegner Lord et mere nuanceret og endda modsætningsfyldt billede af 
den Europæiske oplysningstid. 
 
The Hell-fire Clubs – som er en senere fællesbetegnelse for forskellige klubber – be-
stod af unge mænd fra byen med betydningsfulde titler og poster i samfundet. De 
tidligste klubber opstod i begyndelsen af 1700-tallet som en form for organisering 
af  lystfuld vold. I ly af Londons sorte nat, begik The Damned Crew, The Ballers og 
senere The Mohocks  – ofte påvirket af alkohol – fysiske overfald på tilfældigt for-
bipasserende, ofte kvinder og handlende Disse drengestreger-amok skal ifølge Lord 
opfattes som en form for tilbageerobring af magtpositioner, da den traditionelle, po-
litiske elite, som klubmedlemmerne jo tilhørte, langsomt, men sikkert, var begyndt 
at miste indflydelse i samfundet. Oplysningstidens brud med den kristne og sociale 
tanketradition forårsagede desuden en relativisme, der ifølge Lord resulterede i en 
eksistentiel usikkerhed hos eliten, som derfor hengav sig til et skruppelløst og ny-
delseshungrende liv (Lord 2008:9-14). Voldsklubberne blev dog mødt med et massivt 
offentligt pres og rykkede derfor inden døre, hvor deres adfærd ikke blev mindre 
lastefuld i samtidens øjne, men dog ændrede karakter (Lord 2008:38).  
Omkring 1720’erne hengav klubberne sig stadig til ihærdig druk, men var nu cen-
treret omkring diskussioner og aktiviteter, der stred imod kirkens lære. Hertug Phil-
lip af Warton var motor for disse klubber, som Lord beskriver som ”anti-Trinitarian 
debating shops of London”. I Dublin opstod der senere lignende klubber, som dog 
i højere grad havde karakter af antireligiøse æde- og drukorgier. Klubberne blev 

En dannelsesrejse skulle ideelt være højdepunktet for en ung mands moralske, reli-
giøse, sproglige, kulturelle og politiske oplæring, men var i realiteten en unik chance 
for at undslippe hjemmets regulativer og stifte bekendtskab med tilværelsens mag-
netiske skyggeside: druk, spil og hor (Lord 2008:75-76). I 1730’erne opstod The Di-
vian Club og The Society of Dilettanti som fora for udveksling af rejsefortællinger. 
I disse klubber klædte man sig ud i eksotiske gevandter og tog fremmedklingende 
navne: ”to remind the members when meeting on a grey English November evening 
of the blue skies and sun of Italy” (Lord 2008: 93-94). I 1740’erne forvandlede The 
Medmenham Friars og en række andre klubber dette rollespil til en erotisk selskabs-
leg. I en ritualiseret omgangsform nød medlemmer alkohol, gambling, lokale prosti-
tuerede, oplæsning af pornografisk litteratur og gruppe-onani – ofte med inddragelse 
af blasfemiske, satanistiske og pseudovidenskabelig elementer (Lord 2008: 101, 113, 
122, 126, 171). Hundrede år senere var alle klubberne dog lukket, og den i 1700-tallet 
arbejdsløse elite tilbage i rigtigt, elitært arbejde (Lord 2008: 211-214). 
 
Udover at være en lækker historie er The Hell-Fire Clubs. Sex, Satanism and Secret 
Societies et (om end perifert) elegant studiet af religion, magt, laster og dyder i et 
florrisant, farligt og farverigt århundrede. Lord leverer (ikke intentionelt dog) et 
glimrende studie af tidlig ”mock religion” og får afdækket fænomenets på en gang 
useriøse og alvorsfulde sider. Bogen kan lummert anbefales.    

The Hell-Fire Clubs
Evelyn Lord, The Hell-Fire Clubs. Sex, Satanism and Secret Societies, Yale University 
Press, New Haven/London, 2008. 247 sider. 

af Kristian Frisk

med ”hjælp” fra de puritanske fanebærer i The 
Societies for Reformation of Manners hurtigt 
kylet ind i den offentlige debat (Lord 2008:61. 
Debattens intensitet bør ifølge Lord anskues 
som udtryk for en strukturel forandring, hvor 
nye ideer og moralkoncepter blev udviklet og 
forhandlet med klubberne som det konkrete 
omdrejningspunkt (Lord 2008:72.
 
Klubberne gennemgår dog en tredje transfor-
mation, inden de forsvinder fra det historiske 
kildemateriale. Hvor de første klubber var 
voldelige, de næste klubber blasfemiske, var 
de tredje klubber seksuelt eksperimenterende. 
Disse klubber opstod i kølvandet på dannelses-
rejsen. 
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Den 7. oktober var der foredragsaften i Religionshistorisk Forening, og det var som 
altid en interessant og underholdende aften. Denne aften var dedikeret til de religi-
onsvidenskabelige forskningsprojekter hvis forskere har bidraget har til bogen Store 
og små forandringer. Danskernes værdier siden 1981.1 Det drejede sig om et projekt 
af Margit Warburg og Brian Jacobsen om udlandsdanskeres religiøsitet baseret både 
på en enquete-undersøgelse og kvalitative undersøgelser, et projekt af Peter B. An-
dersen og Peter Lüchau der i forlængelse af deres tidligere arbejder (eksempelvis 
Andersen & Lüchau 2004) giver en klassisk religionssociologiske beskrivelse af ten-
denser og bevægelser i det danske samfund og endelig har Peter La Cour, Peter B. 
Andersen og Nadja Ausker på basis af panelafdelingen i værdiundersøgelsen lavet et 
studie af livsbegivenheders indflydelse på religiøsitet og eksistentiel orientering.
 
Warburg og Jacobsens projekt, som delvis tog udgangspunkt i det tværfaglige pro-
jekt Alternative Spaces og sammenlignede dette med dataene fra værdiundersø-
gelsen, handler som sagt om danskere bosat i udlandet. Undersøgelsens udvalg 
af udlandsdanskere er fremskaffet gennem enquete-samplinger via det officielle 
Danmarks ansigt mod danskere bosat i udlandet. Repræsentativiteten var overord-
net god, selvom der fandtes en markant undersampling af danskere bosat i Sverige2. 
Langt de fleste var dog førstegenerationsudvandrere, selvom en stor del af dem 
havde boet længere tid i udlandet. Der er tale om et underbelyst område, hvilket na-
turligvis gør området interessant. Resultaterne indikerer at danske kirker i udlandet i 
høj grad bruges som mediatorer for den nationale og sociale identitet – således også 
gennem det, at den øgede kirkegang primært er synlig hos udlandsdanskere der er 
bosat nær en specifikt dansk kirke. 
 
Andersens og Lüchaus projekt, som er en klassisk analyse af bevægelserne i kirke-
gangs- og ortodoksimønstre. Undersøgelsen, som er en longitudinal undersøgelse 
på alle de fire samplinger i 1981, 1990, 1999 og 2008, understøtter i sine analytiske 
resultater den tidligere diagnosticerede tendens til en større grad af privatisering 
i religiøsitet. Peter Lüchau formulerede det slående i ”Kirken taler ikke til os, men 
med os” - en konstatering af de større betydningssystemer er ved at disintegrere til 
fordel for en situation hvor det i langt højere grad er den enkelte der tilvælger det 
kompatible og fravælger det inkompatible.
 

Endelig har Peter B. Andersen, Nadja Ausker og psykologen Peter La Cour begået et 
projekt som på basis af værdiundersøgelsens panelafdeling – altså, respondenter som 
er spurgt i alle 4 sample-år – har undersøgt hvordan ”livsbegivenheder” - med ud-
gangspunkt i resultater fra udviklingspsykologiens forskning i barndommens attach-
ment style og Holmes’ og Rahes klassiske social readjustment scale - har indflydelse 
på eksistentiel og religiøs adfærd. 
 
La Cour psykologiske udgangspunkt kom således også til at danne et kontrapunkt 
til Andersen og Lüchaus mere sociologiske perspektiv – er der virkeligt blevet mere 
valgfrihed, eller er det vores ideologi frem for vores empiri der fortæller os det? Da-
tamaterialet understregede imidlertid en ganske høj af heterogeneitet i det empiriske 
materiale, og der er generelt en god sammenhæng mellem markante eksistentielle 
begivenheder i voksenlivet, som eksempelvis det at blive voldsomt syg, og så at enga-
gere sig i en relativt restriktiv religiøs praksis.

Interessant var det imidlertid også ved spørgsmålssessionen at notere sig hvordan 
videnskabeligheden i selve den kvantitative metode blev sat under lup. Det er jo en 
særpræget oplevelse som humanist at blive anklaget af en flok tekstlæsere for ikke at 
kunne være reelt videnskabelig. Der var imidlertid gode, metodologiske pointer fra 
Warburg, som betonede den konstante revaluering af den metodiske proces og fra 
Andersen, som betonede den induktive konstruktion af analysekategorierne ud fra 
det kvantitative materiale. Det var i alt en spændende aften om et område som sjæl-
dent er i centrum i dansk religionsvidenskab. Herfra glæder vi os i hvert fald til udgi-
velsen af Store og små forandringer.

Noter:
1. Se anmeldelse i næste TABU.
2. Formentligt grundet at de fleste danskere der har bosat sig her ikke opfatter sig selv som »ud-
landsdanskere« per se.

Danskernes religiøsitet 
i lyset af værdiundersøgelsen

TABUs udsendte kommenterer mødet i Religionshistorisk Forening d. 7. oktober

af Andreas Baumann
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- Til næste år, den 27. -28. maj 2011, afholdes det såkaldte Chaos Symposium i Køben-
havn. Kan du fortælle lidt om, hvad det er?

Ja. Chaos Symposiet afholdes i fællesskab af Religionshistorisk Forening og tidsskrif-
tet Chaos. Initiativet til at etablere et religionshistorisk tidsskrift, Chaos, blev oprin-
deligt taget af Religionshistoriske Forening, og Chaos blev således i starten udgivet 
i et samarbejde mellem Religionshistorisk Forening og Københavns Universitet. Ret 
hurtigt blev samarbejdet dog udvidet til at omfatte også den norske religionshisto-
riske forening, og Chaos´ redaktion blev tilsvarende udvidet med repræsentanter fra 
Norge. Inden for de senere par år er også Sverige kommet med i samarbejdet, - men 
til gengæld er Chaos samtidig blevet formelt adskilt fra foreningerne. Chaos er nu et 
selvstændigt tidsskrift, der udgives af Museum Tusculanum. De lokale religionshisto-
riske foreninger har dog en særlig aftale med Museum Tusculanum, sådan at de kan 
tilbyde deres medlemmer et abonnement på Chaos til favorabel pris.

Chaos symposiet er et årligt tilbagevendende arrangement, der stammer tilbage 
fra den tid, da det var Religionshistorisk Forening, der udgav Chaos. I begyndelsen 
udkom indlæggene fra symposiet som unummererede temanumre af Chaos, men 
siden 1986 har systemet været sådan, at hvert andet nummer af Chaos udkommer 
som et temanummer med indlæg fra symposierne. Traditionen er blevet bibeholdt i 
den nuværende konstruktion, sådan at det stadig er de lokale foreninger, der på skift 
afholder symposierne, og principielt også beslutter hvilket emne, der skal være årets 
tema. Og det er også stadig sådan, at indlæg fra symposierne trykkes som temanum-
mer af Chaos.

- Hvad er så temaet for symposiet til næste år i København?

I år er temaet ”Køn, magt og modstand – Religiøse forestillinger om femininitet og 
maskulinitet”. I kunst og populærkultur er det ikke ualmindeligt at køn iscenesættes 
på måder, der kan opleves som utraditionelle, eksperimenterende eller måske endda 
fantasifulde. Religiøse institutioner og diskurser, derimod, fremstår sædvanligvis 
som konservative forsvarere af de hævdvundne stereotyper. På denne måde bliver 
det ofte overset, at også religionerne byder på mange muligheder for at flytte græn-
serne, lege med rollerne og agere subversivt under konventionernes kappe. Vi glæder 
os til at diskutere emner som køn og religiøs identitet, gender-bending i rituel prak-

Chaos-symposium: 
Interview med Linda Langemark
TABU interviewer Linda Langemark – sekretær for bestyrelsen i Religionshistorisk 
Forening og medlem af Chaos´ redaktion. 

af Mads Damgaard

sis, myter om dominante kvinder og svage mænd, religiøst artikulerede macho-idea-
ler, den menneskelige forplantning som religiøs symbolik, betydningen af det køn-
nede perspektiv på materiale og teori eller andre relaterede emner. 

- Hvordan fandt RhF frem til årets tema?

Brainstorm! Vi ville gerne undgå skabelonen »Religion og X«, som efterhånden har 
vundet indpas. Det forekommer os, at religion på den måde bliver tematiseret som 
noget, der er adskilt fra de sammenhænge, der kommer efter »og´et«, men det er jo 
meget ofte netop pointen, at religion ikke kan anse som noget, der er adskilt fra den 
sammenhæng, der er tale om.  

- Hvad gør man, hvis man har noget at sige om emnet?

Man sender simpelthen et abstract, altså et kort referat af sit stof og idé, ind til 
Religionshistorisk Forening (relhistforening@yahoo.dk). Vi vurderer det indsendte i 
forhold til relevans og fagligt niveau og planlægger så et program over to dage, hvor 
alle inviterede får mulighed for at holde oplæg og få feedback fra de andre forskere. 
Der ligger foredrag fredag eftermiddag, en fælles middag om aftenen, og flere 
foredrag næste formiddag, indtil forskerne fra de andre nordiske lande skal hjem. 
Alle er velkomne til at indsende abstracts! Vi håber på at der kommer op mod 50 
deltagende. Alle deltagende kan efterfølgende indsende artikler, hvoraf en håndfuld 
bliver trykt i CHAOS nr. 57, som udkommer i 2012-13. Mere information vil snarest 
følge på vores hjemmeside og i Facebook-gruppen. 

- Hvad bliver din rolle i symposiet?

Jeg er medarrangør som bestyrelsesmedlem af RhF og redaktionsmedlem i Chaos, 
men hvis du spørger om jeg selv deltager med et indlæg, er svaret nok nej. For det 
første relaterer mit arbejde sig slet ikke til årets tema, og for det andet, så får jeg nok 
også rigeligt at bestille med det praktiske.

- Hvad får RhF så ud af at arrangere et symposion?

For mit eget vedkommende deltager jeg, fordi det er inspirerende! For at tale med 
folk, føle at jeg er en del af en faglig sammenhæng, få et fornemmelse af, hvad de 
andre arbejder med, for at opleve faglig udveksling og nye perspektiver, - og ikke 
mindst: for at få udfordret, eller blive mindet om, min egen faglige position!

Det er også en mulighed for at skabe opmærksomhed om fagets store 
samfundsmæssige relevans. Jeg tror fx, at der er et stort potentiale for 
religionshistoriske studier, der slet ikke bliver udnyttet, sådan som det ser ud 
nu, selvom der næppe nogensinde før har været så meget brug for et fagligt 
perspektiv på religion i både den offentlige debat og i politiske sammenhænge. 
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Men på et lidt større plan er det nok først og fremmest en mulighed for at skabe og 
vedligeholde det gode og frugtbare samarbejde, der traditionelt har været i mellem 
de skandinaviske religionsvidenskabelige miljøer. Jeg tror, at det er meget vigtigt 
at vi opretholder tætte forbindelser til udenlandske fagmiljøer, hvis vi skal sikre at 
vores fag fortsat kan holde et højt fagligt niveau, og at det samtidig er så rummeligt, 
levende og engagerende, at grundlaget for den videre udvikling hele tiden er til 
stede. I CHAOS’ begyndelse var religionsfagene jo slet ikke så store, som de er i dag, 
og selvom der er meget aktivitet nu, er det vigtigt at holde udviklingen i gang, og 
holde diskussionen levende i de faglige miljøer. Derfor prøver CHAOS også så vidt 
muligt at stimulere diskussionen, uden at folk i miljøet dog skal være uvenner af den 
grund.

- Er der da behov for at udvikle denne diskussion?

Ja – i sin tid, da jeg sad i TABU’s redaktion, lavede jeg et tema-nummer om 
religionsbegrebet i forskernes praksis. Jeg var bachelor-studerende på det tidspunkt, 
og var helt desperat over at jeg endnu ikke var blevet introduceret til selv de mest 
banale teoretiske brydningsfelter vedrørende vores studieobjekt. Der kunne komme 
enkelte kritiske sidebemærkninger fx om Mircea Eliade, men når jeg så spurgte ind 
til kritikken, blev jeg altid mødt med en mur af tavshed eller bortforklaringer. 

For at få nogle konkrete svar interviewede jeg 15 forskere og undervisere, men 
mange var lidt undvigende; jeg fornemmede en faglig træthed eller uvilje mod at 
tage debatten. Men det er vigtigt at blive ved med at diskutere; det er det eneste der 
holder et fag levende, og det eneste som kan få de studerende ordentligt med, da de 
jo ikke har gennemlevet fagets diskussioner. Der må ikke være berøringsangst for at 
mene noget!

CHAOS er det største skandinaviske fagtidsskrift for 
religionsvidenskabelige studier. Det udkom første gang i 
1982 som et rent dansk initiativ med bl.a. Jørgen Podemann 
Sørensen i redaktionen. I 1986 blev redaktionen udvidet 
med repræsentanter fra den norske religionsvidenskab, og 
i 2006 kom også Sverige med. I dag består redaktionen af 
Mikael Aktor (ansv. red., SDU), Olav Hammer (SDU), Peter 
Lüchau (SDU), Bo Alkjær (København), Linda Langemark 
(København), Jørgen Podemann Sørensen (København) Knut 
A. Jacobsen (Bergen), Göran Larsson (Göteborg), Susanne 
Olsson (Stockholm), Tord Olsson (Lund), Olle Qvarnström 
(Lund), Leif Stenberg (Lund), Jan Svanberg (Åbo), Bjørn Ola 
Tafjord (Tromsø), Johan Åberg (Lund).  

Som medlem af Religionshistorisk Forening i København 
får man for medlemsgebyret på 350 kr tilsendt de to årlige 
udgaver af CHAOS. 

Udkomne Chaos-temanumre fra 
1986:

6) Frelse
8) Ikonografi
10) Kulturmøde
12) Nye Religioner i Danmark
14) Naturen
16) Blasfemi
18) Kanon
20) Hellige kvinder og mænd
21) Indiske Religioner i Danmark
25) Døde og genopstående guder
27) Magi
29) Religion og børn
31) Religion og seksualitet
33) Millenarisme
35) Stedets kraft
37) Kilder
39) Døden
41) Religionsskift i Norden før og nu
43) Autoritet og lederskab
45) Religion og krig
47) Religion og beskyttelse
51) Religion i Skandinavien 

Kommende numre:

53) Religion og politisering
55) Religion og geografi
57) Køn, magt og modstand 
– religiøse forestillinger om 
maskulinitet og femininitet
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Nyt fra Fagrådet
Kælderens Genkomst, Valg til Studienævn, Projekt Forskningsbaseret Undervisning 
og andre spændende nyheder fra de studerendes råd på Religionsvidenskab

af Mads Damgaard

Efteråret i fagrådet har været mere perspektivrigt end længe. Således var oktobers 
store nyhed at kælderen under Artillerivej 86 er under renovering, og forhåbentlig 
står til rådighed for Gud og hvermand i det nye år. På den faglige front er det 
blevet pålagt fagrådet at indsamle efterretning om de kommende tredjesemesters-
studerendes faglige interesser, således at emne-kurserne i efteråret 2012 vil orientere 
sig bedst muligt mod de studerendes ønsker. Endvidere udarbejdes der i disse 
dage udkast til forsøgs-projekter i relation til undervisningen, som rektor Ralf 
Hemmingsens initiativ »Den Gode Uddannelse« forhåbentlig vil belønne monetært i 
det kommende år.

Studenterpolitisk udkommer denne udgave af TABU en postgang for sent – 6. 
december 2010 afsluttedes valghandlingen således på Københavns Universitet, 
men sikkert er det ved redaktionens afslutning at undertegnede grundet fredsvalg 
genvalgtes som studenterrepræsentant for Religionsvidenskab i ToRS’ studienævn 
for 2011 med Anders Kristensen som suppleant.

En anden af fagrådets ihærdige ildsjæle, Kristine Schwarz, er sammen med bl.a. 
Ph.D. Brian Arly Jacobsen ved at færdiggøre et projekt om Forskningsbaseret 
Undervisning, som skal profilere denne del af universitets-livet i 2011. I starten 
af næste semester vil dette initiativ blive udgangspunkt for et samlende institut-
arrangement af festlig karakter – hvornår vides endnu ikke, men fagrådet hilser 
dette velkommen som en lejlighed til at øge kontakten med resten af instituttets 
studerende. En nyhed det falder lidt tungere at berette om, er aflysningen af 
studieturen til USA, der blev beskrevet i sidste nummer af TABU. Økonomien i et 
begrænset antal tilmeldinger har fået arrangørgruppen til at afblæse projektet. 

Har man holdninger og ideer til stort og småt på afdelingen, bør man straks 
indfinde sig til fagrådsmøde – det næste af slagsen foregår i februar 2011. Datoen er 
i skrivende stund ikke fastsat, men kontakt Jesper Kristiansen, formand for fagrådet, 
på  kristiansen.jesper@gmail.com, for at blive orienteret om mødedato. Ønsker man 
at drøfte emner med underviser-staben, indbydes fagråd og andre interesserede 
til koordinationsmøde to gange per semester, og datoer for disse møder udmeldes 
ligeledes til fagrådsmøder.

På fagrådets vegne,
Mads Damgaard

Mandag d. 13. december kl. 12.00: Vera militia. The Military Order of St. Birgitta: 
Dream or Reality? Foredrag ved ph.d. Emilia Zochowska. 16.1.32, Gamle KUA.

Onsdag d. 15. december kl. 16.15: The religious lives of second generation: Constructing 
religiosity across time and space. Foredrag ved Professor Peggy Levitt, Department of 
Sociology, Wellesley College, MA. Metro Annex lokale 10, Fiolstræde 4-6.

Tirsdag d. 21. december kl. 13:00: The Minority Issue - Nationalism and Ethnic 
Indentity in Iran after Khomeini. Offentligt Ph.D.-forsvar af Rasmus Christian Elling, 
ToRS. 22.0.11, Nye KUA.

Fredag d. 4. februar kl. 19.00: Rusgruppemiddage for førsteårsstuderende på 
Religionsvidenskab.

Torsdag d. 24. februar kl. 17.00: Generalforsamling i Religionshistorisk Forening. 
Artillerivej 86.

Torsdag d. 24. februar kl. 20.00: Religiøsitet i Vestafrikanske menneskehandelnetværk 
pressionsmetode og overlevelsesstrategi. Foredrag ved Cand. mag. Rune Hjarnø 
Rasmussen. Artillerivej 86.

Torsdag d. 31. marts kl. 19.30: De mulige indfaldsveje til religionsbegrebet i den sene 
Wittgenstein. Foredrag ved lektor Peter Westergaard. Artillerivej 86.

Tirsdag d. 26. april kl. 16.00: Kandidatpræsentation af forårets religionsvidenskabelige 
kandidater. Artillerivej 86.

Fredag d. 27-29. maj kl 13.00: Re-enchantment of Arab Television: Audience Responses 
and Identity Construction. Konference på Institut for Tværkulturelle og Regionale 
Studier om hvordan et arabisk publikum forholder sig til religion og religiøse 
programmer på arabiske TV-kanaler.

Fredag d. 27-29. maj kl 14.00: CHAOS-Symposium. Religionshistorisk Forening 
afholder skandinavisk konference om emnet »Køn, magt og modstand - religiøse 
forestillinger om maskulinitet og femininitet«. Snorresgade 17-19. 

Fredag d. 10. juni kl. 19.30: Diversity and Good Relations: Practrical Possibilities for 
Religious Education. Foredrag ved Norman Richardson, lecturer in Religious Studies, 
Stranmillis University College, Belfast, Northern Ireland. Artillerivej 86.
 

Kalender 
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Call for papers:
Sandhed og Metode

Die Utopie der Erkenntnis wäre, das Begriffslose mit begriffen aufzutun, ohne es 
ihnen gleichzumachen. 

- Theodor W. Adorno (Negative Dialektik, 1966)

Though this be madness, yet there is method in’t.
- William Shakespeare (Hamlet 1600)

Ordet ”metode” betyder noget der nærmest kan oversættes med ”vej” eller ”rute”, og 
må i videnskabelig forstand nærmest forstås som en vej til viden. Metoden er hvordan 
vi ved hvad vi ved videnskabeligt – men reflekterer vi nok over vores metode, eller er 
det bare noget vi ubevidst slynger ud?
 
I næste nummer af TABU vil vi gerne indbyde artikler der omhandler religionsviden-
skabens metode: hvordan har metoderefleksion og -overvejelser spillet ud på et projekt 
du har lavet? Er der en fremragende metode – fokusgrupper eksempelvis? – som du 
synes bruges alt for lidt i religionsvidenskaben? Eller er du bare blevet gammel, bitter 
og synes at der sjuskes alt for meget og bare hældes en masse ukvalificeret empiri på 
papir? Det vil vi gerne høre dine overvejelser omkring.
 
Skriv om glemte metoder, metodefrihed, statistikkens mangler, hvorfor man som re-
ligionshistoriker bør være stjernegod til tekstlæsning, kvalitative kvaliteter! Vi glæder 
os til at høre fra jer - artikler, ideer og andet til næste udgave af TABU sendes til Kri-
stian Frisk på kristian_frisk@hotmail.com. 

TABU modtager naturligvis også gerne artikler og kommentarer udenfor tema.

På redaktionens vegne,
Andreas Baumann


