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Det er altid underligt at starte en velkomst med en afsked. Ikke desto mindre er det, hvad jeg 
hermed gør. Tabu-redaktionen udsættes nemlig for en kraftig reducering hen mod næste ud-
givelse. Således stopper ikke mindre end tre af redaktionens medlemmer efter dette blad. På 
den nuværende redaktions vegne vil jeg gerne takke Nina Maria Skafte, Ditte Maria Hansen og 
Birthe Bavnbæk for det kæmpe stykke arbejde, som de hver især har lagt i bladet de sidste par 
år. I den forbindelse vil jeg også minde om, at Tabu-redaktionen altid er åben for nye medlem-
mer, der har lyst til at deltage i redaktionens arbejde!
 
Tabu gennemgår for tiden en process, hvor vi eksperimenterer lidt med bladets udformning, og 
derfor har nærværende tekst i dette nummer skiftet titel fra Leder til Velkommen. Vi mener, at 
den nye titel bedre afspejler bladets åbne karakter, da Tabu netop ikke har en samlet retning, 
men derimod er bygget op af skribenternes inputs. Desuden vil den opmærksomme læser op-
dage, at bladets layout har fået en tiltrængt opdatering. 

Dette nummer af Tabu består af tre overordnede temaer. Det første tema er Religion og musik, 
hvor læseren får mulighed for at stifte bekendtskab med ”den musikalske distinktion” og en 
kristen rockgudstjeneste. Det andet tema er Fransk humanvidenskab, hvor der blandt andet er 
mulighed for at blive introduceret for sociologen Michel Maffesoli og læse en førstehånds-
beretning fra studenterlivet i Paris. Sidst, men ikke mindst, er der højaktuelle anskuelser på 
anklagerne imod den katolske kirke og tidligere biskop Jan Lindhardts udtalelser om sammen-
hængen mellem seksuelle overgreb og cølibat i temaet Cølibat og den katolske kirke. 

Bladet indeholder derudover opfølgninger på forårets mange, faglige begivenheder, en kal-
ender, der kan inspirere til resten af semesteret, og som altid anmeldelser af fagrelevant lit-
teratur. 

God sommer.

På redaktionens vegne, 
Erik Sporon Fiedler
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Religionsmusikologi
af Jacob Moesgaard

Det er ikke urimeligt at hævde, at musikken eksisterer i tilknytning til flertallet af reli-
gioner og religiøse traditioner. Vi burde kaste os over den og gør det oftest ikke.

Det religionsvidenskabelige genstandsområde er komplekst. Studiet omfatter alle mulige for-
skellige typer af kulturelle produkter, sociale organisationsformer og mentale tilstande i så 
bredt et spektrum, at det ofte er svært at se, hvad der binder dem sammen. Det mest generelle, 
vi kan sige om den sag er, at forbindelsen imellem dem er en forbindelse med noget, vi knytter 
til ordet og begrebet religion. Et element blandt de mange, der på en eller anden måde kon-
stituerer feltet, er musik, der som så mange andre æstetiske, kommunikative og performative 
udtryk finder sin plads blandt religionernes tankesæt og handlinger.

Musik er – som også religion – et begreb, det er vanskeligt at få greb om. Det falder os oftest 
let at identificere et lydligt indtryk som “musik” eller “ikke-musik”; men en egentlig formel 
definition er, kan det hævdes, umulig at lave. Hertil kan yderligere lægges, at musik kan be-
tragtes som en form for lydlig kommunikation uden sikkerhedsnet; et tegn (eller en serie af 
tegn), som hverken objektivt eller i relation til noget alment accepteret system bærer nogen 
konkret mening. Musik kan vække følelser i os, men utallige studier viser, at der heller ikke på 
dette punkt kan siges at eksistere nogen almentmenneskelig (eller bare kulturspecifik) konsen-
sus om hvilke følelser, der vækkes af hvilke musikalske elementer.

Det er muligt, det er denne (tre-)dobbelte usikkerhed, der har begrænset studiet af religion-
ernes anvendelse af musik til en ganske lille del af det samlede religionsvidenskabelige felt. 
Der er naturligvis andre faktorer, som spiller ind, fx at musikologien ofte anvender begreber 
og teknikker, der ligger meget fjernt fra øvrige humanistiske discipliner, som religionsviden-
skaben ellers låner så flittigt af. Ikke desto mindre overrasker det, at der ikke foreligger flere 
religionsvidenskabelige arbejder, der beskæftiger sig med musik; for musik er en væsentlig del 
af så forskellige religiøse praksisser og tankesæt som marokkansk gnawa-mystik, den danske 
Folkekirkes højmesse, sibirisk shamanisme, osv. Og selv, hvor musikken ikke er i centrum, 
findes den alligevel. Det er ikke urimeligt at hævde, at den eksisterer i en eller anden form i 
tilknytning til flertallet af religioner og religiøse traditioner. Vi burde kaste os over den og gør 
det oftest ikke.

Musikken i sig selv
Men hvad kan vi så overhovedet sige om musikken, hvis den er så vanskelig en størrelse?  
Personligt mener jeg ikke, at man skal lade sig slå ud af, at musik hverken kan sige eller være 
noget i sig selv. Som med alle andre kulturelle produkter når man intetsteds uden konteksten, 
og den kan så være så snæver eller vidtfavnende, som man orker. Man kan selvfølgelig ind-
drage den ”rene” musikteori, men ikke engang den kan på den måde sige noget dybere om 
musikken i sig selv. I hvert fald ikke udenom sin egen særegne histories afgrænsede kulturelle 
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kontekst. Til gengæld opstiller den en nomenklatur, der ofte kan hjælpe os til at beskrive 
musikken i værdimæssigt neutrale termer. Af og til vil den vise sig utilstrækkelig og af og til 
unødigt detaljeret.

For først må man gøre sig klart, at det, man vil undersøge, dikterer en række andre valg; er 
det en gnawafestival i Marokko, en pinsekirkegudstjeneste eller en korværk af Hildegard af 
Bingen? Allerede her begrænses de praktiske valg af teoretisk og metodisk art, som man nød-
vendigvis må træffe. Og det er en god ting: Musik er så komplekst og omfattende et emne, 
at man må bero sig på sit instinkt (eller sin erfaring) for at finde ud af, i hvilken retning, man 
ønsker, at undersøgelsen skal bevæge sig. Nogle gange er valget mere tydeligt end andre, og 
nogle gange må man både være musikteoretiker, historiker og etnolog for at kunne udføre sin 
undersøgelse tilfredsstillende. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det forholder sig således 
med stort set alt, hvad man i sin forskningsiver kaster sig over; men i forhold til anvendelsen 
af musik som kilde, kan en bevidsthed om, hvilket niveau man arbejder på, ofte hjælpe en forbi 
evt. indledende angst over ikke at være musikteoretisk ekspert.

For at illustrere sidstnævnte pointe, kan man påpege, at man ikke nødvendigvis behøver at tale 
om musikken i andet end helt overordnede deskriptive termer (som fx dynamisk/stillestående; 
høj/lav; harmonisk/dissonant; etc.) for at kunne inddrage musikalske elementer i analysen af 
en bengalsk høstfestival eller et neo-hippie full-moon party på en sydøstasiatisk ferieø.

Til gengæld kan det snævert musikteoretiske have stor interesse i forhold til andre undersø-
gelser eller på andre analytiske niveauer. I en analyse af en nutidig rituel opførelse af den 
sydindiske komponist Tyāgarājas Rāma-bhakti-værk Pañcaratna Kriti, vil det givetvis være 
utrolig relevant at gå ned i en decideret musikalsk analyse, rodfæstet i klassisk sydindisk 
musikteori. Med en sådan tilgang får man sandsynligvis belyst meget værdifulde elementer 
af sydindisk Rāmatilbedelse, der skjuler sig i det intime forhold mellem mytologi, tekst og 
melodi, som er så fremtrædende i indisk musikforståelse.

Det er naturligvis også både 
muligt og anbefalelsesværdigt 
at inkludere tanker om musik, 
selvom ens primære interesse 
ligger ud over det rent musikal-
ske. Inddragelse af musikken 
i analysen kan sagtens blot 
udgøre et bidrag til en mere 
overordnet undersøgelse af fx 
den danske Folkekirkes viels-
esritual eller den dogmatiske 
dynamik og rituelle kultur i det 
norske black metal-miljø. Den 
tilgang er meget anvendelig, for 
den overordnede undersøgelse 
vil ofte give en tilgangsvinkel 
til musikken.
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På sin vis er der ingen stor forskel i under-
søgelsen af musik og undersøgelsen af en 
tekst (eller et billede) i denne henseende. 
På samme måde som vi vil læse ritualtek-
sterne med en bestemt optik alt efter ana-
lyseniveau, skal dette ”bare” gøres med 
musikken i stedet. Og alt efter vores un-
dersøgelses natur, kan ”tekst”-læsningen 
være strengt filologisk, hermeneutisk, nar-
ratologisk, osv.

En tilgangsvinkel: Religionsmusikologi
På samme måde som religionsvidenska-
ben ofte lader sig inspirere af tilgange og 

metoder fra andre fagområder, kan vi det også som “religionsmusikologer”. For musikologien 
favner lige så teoretisk og metodisk vidt som religionsvidenskaben. (Post-)strukturalisme, 
kognition, diskursteori, sociologi, etnologi, osv. har alle bidraget til det musikvidenskabelige 
felt. Når vi nu har placeret os i et forskningsområde, der på mange måder konstrueres lige så 
eklektisk, bør vi måske netop have ekstra gode forudsætninger for at hente musikvidenskabe-
lige tilgange ind i vores analyser. 

Et eksempel på en - i mine øjne - meget konstruktiv musikvidenskabelig disciplin, vi kan tage 
til hjælp er etnomusikologien. Som navnet antyder, undersøger denne videnskabsgren musik 
indenfor en kulturel og social kontekst. Metoderne er stærkt inspirerede af den traditionelle 
etnologi (feltarbejde og interviews i alle afskygninger), og fokuspunktet er forsøget på at forstå 
den betydning, der tilskrives musik i alle mulige forskellige sammenhænge fra elevatormuzak 
til børnepunk. På sin vis kan religionsmusikologi ofte betragtes som en underkategori af både 
religionsvidenskaben og etnomusikologien.

I mit eget arbejde med at forstå den nordindiske musikgenre dhrupad, var det nødvendigt at be-
lyse musikken og kulturen omkring den fra en række forskellige vinkler. I første omgang måtte 
jeg danne mig et overblik over indisk musikalsk teori og over den nordindiske musikerkultur i 
almindelighed. Herefter kastede jeg mig over analysen af specifikke musikalske opførelser af 
en række dhrupadmusikere.

Til at befordre analysen, var jeg nødt til at interviewe musikerne og sammenstille deres ofte 
meget konkrete forestillinger om musikkens betydning og virkning. Det viste sig, at de lægger 
stor vægt på en række begreber, som ikke havde spillet den store rolle i min hidtidige analyse; 
begreber, der flettede almindeligt kendte mystisk-religiøse og æstetisk-filosofiske begreber 
som brahman, yoga og rasa (en æstetisk oplevelse) sammen med den musik, de fremfører. 
Musikken opfattes simpelthen under visse omstændigheder som et ritual, hvis formål er at 
hensætte både musiker og publikum i en transcendent tilstand, hvor selvet smelter sammen 
med nāda-brahman (egl. ”lyd-brahman”).

I sidste ende var jeg i stand til at kæde min baggrundsviden om musikteori og indisk mystik 
sammen med de informationer, musikerne havde givet mig, og lave en sammenhængende 
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analyse af en enkelt koncert ved festivalen Banāras Dhrupad Melā i Vārāṇasī. 

Det lyder simpelt, men det var et meget stort arbejde at kæde alle elementerne sammen. Til 
gengæld lykkedes det mig, at belyse en relativt ukendt side af de indiske, mystiske traditioner 
og at lave en analyse, som ganske givet havde været meningsløs uden at tage musikken, både 
konkret, teoretisk og symbolsk, i betragtning.

Litteraturliste
Her er nogle eksempler på den etnomusikologiske litteratur, jeg anvendte i mit speciale – listen er til alm-
indelig inspiration. Stort set alle artiker og tidsskrifter kan findes gratis online for KU-studerende. Listen 
over monografier er ret koncentreret om den indiske musik, men tidsskrifterne og udgivelsesserierne er 
værd at se nærmere på for alle interesserede. Listen er ikke udtømmende:

Kippen, James, 2005 (1988): The tabla of Lucknow – a cultural analysis of a musical tradition, Manohar 
Publishers, New Delhi (I parentes bemærket et fremragende stykke etnomusikologisk arbejde).
Kippen, James, 2006: Gurudev’s Drumming Legacy – Music, Theory and Nationalism in the Mṛdaṅg aur 
Tablā Vādanpaddhati of Gurudev Patwardhan, SOAS Musicology series, Ashgate, Hants
Neuman, Daniel M. 1980: The Life of Music in North India – The Organization of an Artistic Tradition, 
Wayne State University Press, Detroit (også et fremragende værk)
Ranade, Ashok D., 1998: Essays in Indian Ethnomusicology, Munshiram Manoharlal Publishers, New 
Delhi.
Rowell, Lewis, 1998 (1992): Music and Musical Thought in Early India, Munshiram Maanoharlal Pub-
lishers, New Delhi (en absolut fremragende historisk analyse af musikken og dens omgivelser i den 
indiske middelalder)
Sanyal, Ritwik & Widdess, Richard, 2004: Dhrupad – Tradition and performance in Indian Music, SOAS 
Musicology series, Ashgate, Hampshire
Wade, Bonnie C. 2009: Thinking musically, experiencing music, expressing culture, Global Music Se-
ries, Oxford University Press, New York (En fremragende lille introduktion til etnomusikologien – i høj 
grad også for dem, som ikke kan læse noder!)
Thielemann, Selina, 2001: Musical traditions of Vaiṣṇava temples in Vrāja – a comparative study of 
samāja and the Dhrupada tradition of North Indian classical music, Sagar Printers & Publishers, New 
Delhi

Serier:
Wade, Bonnie C & Campbell, Patricia Shehan (eds.): Global Music Series; Oxford University Press. 
http://www.oup.com/us/companion.websites/umbrella/globalmusic/ 
Wright, Owen (ed.): SOAS Musicology Series; Ashgate. 
http://www.soas.ac.uk/music/research/musicology/ 

Tidsskrifter:
British Journal of Ethnomusicology udgives af British Forum for Ethnomusicology. ISSN: 09681221. 
Der er adgang via KB/JStor
Ethnomusicology udgives 3 gange årlige af University of Illinois Press på vegne af Society for Ethnomu-
sicology. ISSN: 00141836; Der er adgang via KB/JStor
Yearbook for Traditional Music udgives af International Council for Traditional Music. ISSN: 07401558. 
Der er adgang via KB/JStor
Fora:
British Forum for Ethnomusicology (http://www.bfe.org.uk/). Udgiver bl.a. British Journal of Ethnomu-
sicology.
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Kristen musik
af Morten Ingemann Jensen

Kristen popmusik har en efterhånden lang tradition i USA. Herhjemme er det mest 
semiprofessionelle indspilninger, der cirkulerer i kristne kredse. De internationale bands 
sælger dog også plader i Danmark, og musikken bliver i stadig højere grad brugt i dan-
ske gudstjenester og almenkirkelig hygge. 

En af mine gode venner præsenterede mig i sin tid for det kristne popband DC Talk. Sangen 
”Hey yo, I’m into Jesus!” virkede som en parodi og frembragte latter som min første reaktion. 
Med tiden blev jeg præsenteret for mere og bedre kristen musik, og på trods af min manglende 
kristentro, blev mine musikalske smagsløg gradvist stimuleret.
 I sommeren 2009 havde min kristne musikdyrkelse ført mig til  ”Lovsang i Missions-
huset Bethesda”, som tiltrækker unge fra Indre Mission, Luthersk Mission og andre kristne 
kredse. Bethesda holder lovsang en gang om måneden; og lovsang vil sige, at der ingen guds-
tjeneste eller oplæsning af biblen finder sted, kun sang og nogle enkelte bibelord. Lovsang-
saftenerne trækker mellem 125 og 200 unge mennesker. Til lovsang står tilhørerne typisk 
med lukkede øjne, hænderne spredt ud og håndfladerne vendt opad eller  med højre hånd på 
hjertet og den anden strakt op i luften. Efter koncerten er der kaffe og kage. Koncerten og den 
efterfølgende snak og socialisering vægtes lige højt, og jeg følte mig velkommen i det stærke 
fællesskab. Der var lidt den samme stemning, som man kan finde til en koncert med et relativt 
ukendt band, hvis faste fanskare man naturligt bliver en del af. Denne følelse af at kende til 
noget særligt, noget særligt som resten af verden ikke har fundet endnu, tror jeg er med til at 
skabe denne samhørighed. 

Gudsdyrkelse i musikken
Noget, der kendetegner popmusik, er den meget 
faste form, den såkaldte ”tonale” musik. Musik-
ken tager typisk udgangspunkt i en akkord, der 
lyder ”godt” og bevæger sig over imod en akkord 
der ”skærer” lidt i ørene, for derefter at vende 
tilbage til den ”gode” akkord. Denne form går 
igen i utrolig meget musik, og mange skønlit-
terære værker: ”idyllen” brydes af en ”konflikt” 
og vende tilbage til ”idyllen” igen. Biblen lader 
sig også underkaste denne litterære inddeling, 
eksempelvis bevægelsen fra ”skabelse” over  
”fald” til  ”frelse”. Teologen Jeremy Begbie ar-
gumenterer i den henseende for, at det rytmisk i 
popsange er en oplagt, næsten biologisk måde, 
at tilbede Gud på, eftersom den samme dynamik 
fra musikken går igen i mange af de kanoniske 
værker (Begbie 2007: 20-25).   P.O.D. Et af de mest successfulde kristne 

bands
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Kristen musik og sekulært salg
Man kan altså argumentere for, at musikken taler til den troende på et fundamentalt biologisk 
plan. Man kan imidlertid også argumenterer for, at popmusikken taler til et moderne publikum, 
der finder orgelmusik og salmesang forældet. Det lader i hvert fald til, at popmusikken har en 
langt bredere appel end kirkemusik normalt har.
 Der er således eksempler på, at kristne bands går hen og blive succesrige med flere 
millioner solgte albums. Dette skete for ”rapcore” bandet P.O.D, der i 2002 var den største suc-
ces, kristen musik nogensinde har haft. Bandet kom dog i unåde blandt de kristne fans, da det 
deltog i den såkaldte ”Ozzfest”, da Ozzy Osbourne har været en af de amerikanske, konserva-
tive kristnes værste mareridt. P.O.D’s ”fall from glory” er et godt eksempel på et problem, som 
kristne bands kan møde i deres stigning op igennem hitlisterne: splittelsen mellem at spille 
i kristne og i sekulære sammenhænge. Bandet Sixpence None the Richer blev eksempelvis 
kritiseret for, at udelade Gud fra deres tekster, mens andre kristne bands er blevet kritiseret for, 
at lave kontrakt med ikke-kristne pladeselskaber (Powell 2002: 20 – 26). 

Det er imidlertid ikke kun kristne bands, der spilles på de kristne radiostationer. I 2002 var 
U2 et af de mest efterspurgte bands på de kristne stationer i USA. I forlængelse heraf udråbte 
Christianity Today U2 og Creed til at være ”bands som Luther og Calvin ville have syntes 
om”. Begge  bands bliver imidlertid samtidig kritiseret for deres tekster, der ikke altid passer 
ind i det kristne trosunivers. Således blev U2 kraftigt kritiseret for deres album All That You 
Can’t Leave Behind. Albummet indeholder en allegorisk samling af 11 sange om pigen Grace, 
hvorom der blandt andet bliver sunget ”She takes the blame, she covers the shame, she trav-
els outside of karma”. Blandingen af det kristne grace og det buddhistiske karma, faldt ikke 
i god jord blandt det kristne publikum (Powell 2002: 20-26). Kristne bands balancerer altså 
på et knivsæg, hvor deres musikalske brand skaber nogle begrænsninger for, hvad de kan 
”tillade” sig at synge om og til hvilke festivaler de kan spille. 

The Cox Family
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Den kristne popmusik i Folkekirken
Den danske Folkekirke favner mange teologiske retninger, hvilket skabte splid i sommeren 
sidste år, hvor organister, komponister og kirkesangere havde forskellige meninger om den 
”kropslige musik”, som de betegnede den kristne popmusik. Daniel Fladmose, komponist 
og kirkesanger, startede hele denne debat med et indlæg i fagbladet Præliminære Organis-
ter. Senere skrev han i Kristeligt Dagblad, at: ”Den stigende kirkelige brug af rytmisk musik 
forekommer måske uskyldig og som et harmløst forsøg på at tilfredsstille en ung generation af 
kirkegængere...”, men dette medfører at gudstjenesten bliver til en koncert, hvor folk kommer 
for musikken, ikke for gud (Kristeligt Dagblad 25. august 2009). Derudover argumenterede 
Fladmose for, at Folkekirken er en del af den danske kultur, noget som Gospel og lignende ikke 
er. De folk, der allerede går i kirke kan ikke synge med på ”... hverken gospel eller poppede 
salmer …”. Fladmose argumenterede således for, at Folkekirkens tradition for fællessang kan 
gå tabt ved at bruge den nye musik i kirken. 

Musikken og budskabet
Popmusikken i pinsekirkerne og andre frikirker har – som popmusik generelt – et letfordøjeligt 
budskab om kærlighed og glæde. I den kristne popmusik kan man således skelne imellem to 
temaer: Guds kærlighed eller tilgivelse og historier fra Biblen. 
Den ude tvivl mest spillede lovsang er ”Above all”. Sangen er skrevet af Michael W. Smith, 
hvis navn er blevet synonym med kristen lyrik. Sangen har kun to vers, et mellemspil og et om-
kvæd og handler om Jesus korsfæstelse, død og genopstandelse. Tekst og melodi er umanerlig 
god at synge med på, hvilket kan ses som en af årsagerne til sangens store succes. 
 Der findes dog også kristen populærmusik med en mere avanceret poesi. Dette gælder 
for genren bluegrass, som imidlertid ikke har vundet indpas hos de danske kristne. Teksterne 
i bluegrass er ofte dybere end i popmusikken og bruger et billedsprog, som er langt mere 
udviklet. Ofte gør bluegrass brug af eksistentielle paradokser. Bandet The Cox Family er et 
eksempel på dette, når de synger ”Everybody Wants 
to go to Heaven (but Nobody Wants to Die)” i en 
sang af samme navn. 

Litteraturliste
Begbie, Jeremy: Sound Theology, i, The Christian Cen-
tury, November 13, 2007.
Fladmose, Daniel: “Folkekirkens musikalske afveje” i: 
Kristeligt Dagblad. 25. august 2009.
Powell, Mark Allan: Jesus Climbs the Charts: The busi-
ness of Contemporary Christian Music i The Christian 
Century, December 18, 2002.

Mike Compton bliver af mange betragtet 
som den bedste bluegrass mandolinspiller. 
Han var blandt dem, der gjorde smækbuk-
ser til en bluegrass signatur.
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af Kristian Frisk

Den danske pinsekirke Evangelist ”trækker vejret” gennem musik, sang og dans. En 
nærmere analyse af bønnenatten den 9. oktober 2009 tydeliggør musikkens rituelle ka-
rakter og centrale betydning for det religiøse fællesskab.

Evangelist blev grundlagt i 2000 af ægteparret Karen og Christian Hedegaard. På deres hjem-
meside www.evangelist.dk beskriver de sig selv som en: 

”... tværkirkelig missionsorganisation, som har til mål, at forkynde evangeliet 
(det glade budskab) om Jesus Kristus gennem foredragsvirksomhed, udgivelse 
af litteratur og musik samt socialt arbejde blandt mennesker i ind- og udland” 
(http://www.evangelist.dk/index.php/da/forside/om-os). 

Evangelist har sine teologiske rødder i Apostolsk Kirke, men er stærkt inspireret af Faith Evan-
gelistic Ministry med den kenyanske evangelist Teresia Wairimu i front. Evangelist placerer 
sig hermed inden for pinsebevægelsen. 

Evangelist er rent fysisk organiseret omkring Strølegård i Gørløse lidt uden for Hillerød på 
Nordsjælland. Evangelist anslår, at 100-150 ud af i alt 1000 medlemmer bor på selve gården 
eller i huse i omegnen. Medlemmerne kan kendes og kender hinanden på en fælles livsstil, der 
både kommer til udtryk i hverdagen og ved deltagelse i de mere ekstraordinære aktiviteter, 
som Strølegård typisk danner ramme om. Christian Hedegaard beskriver dette fællesskab i sin 
selvbiografi Kaldet, hvor han skriver, at for Evangelist: ”... er det blevet en livsstil at stå på 
det vi tror på og leve for ham vi elsker allermest” (Hedegaard 2007:5). Der er altså tale om en 

fælles evangelivsstil eller hvad den franske sociolog 
Michel Maffesoli kalder ”ethic of aesthetic”, hvor det 
æstetiske – det vil sige det sansede og udtryksfulde 
– er en konstituerende og uadskillig del af det etiske 
fællesskab (Maffesoli 1996:18). 

At trække vejret sammen
Musik er en af Evangelists mest fremtrædende, 
æstetiske udtryksformer. Der er musik til alle møder 
i Evangelist, og musikken var også det altdomine-
rende element ved bønnenatten den 9. oktober 2009. 
I Kaldet beskriver Christian Hedegaard, hvordan 
Evangelist ”trækker vejret” igennem sådanne bøn-
nenætter: 

”Også her har vi oplevet mange mirakler, og 
Guds nærvær er så intenst, så det kan være 
svært at stoppe, når først vi kommer i gang. 
Mennesker kommer fra hele landet, og de 

Det musikalske åndedræt

Kort om Pinsebevægelsen 
Pinsebevægelsen opstod i begyn-
delsen af 1900-tallets USA som et 
møde mellem The Holiness Move-
ment, afroamerikansk ekstatisk 
tilbedelse og millenaristisk eska-
tologi. Centralt i pinsebevægelsen 
er tilbedernes oplevelse af at blive 
besat af Helligånden, modtage 
Helligåndens gaver – eksempel-
vis i form af tungetale – og bryde 
ud af hverdagens begrænsninger 
(Cox 2001:200). Pinsebevægelsen 
er hastigt voksende på globalt plan 
og måske den mest indflydelses-
rige religion i det seneste århun-
drede (Rothstein 2003:261). 
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holder ud hele aftenen, selv om nogle af dem har mange timers kørsel hjem. 
De kan slet ikke undvære det, siger de, for det er på bønnenatten, de ”trækker 
vejret” sammen med os. Mange af dem, som kommer, er mennesker, som er ble-
vet frelst, udfriet og helbredt på Evangelist møder rundt omkring i landet. Når 
de mødes, er der noget i luften. Det er en helt speciel atmosfære af glæde og tro, 
og vi ser store ting ske” (Hedegaard 2007:274-275). 

I uddraget vægter Hedegaard bønnenattens kollektive, intensive nærvær og fællesskabskon-
stituerende betydning, som i praksis blandt andet opnås gennem musikken. Det kan man få 
en fornemmelse af på Evangelists egne video-optagelser på deres hjemmeside (http://vimeo.
com/7060755). På optagelserne får man også en fornemmelse af det høje fremmøde, som jeg 
skønner til mellem 250 og 300 mennesker. Bønnenatten varede fra kl. 20.00 til 02.00 med 
skiftevis vækkelsestaler og musik. Musikkens centrale betydning under bønnenatten og ved de 
andre møder i Evangelist kan imidlertid anskues som et generelt træk ved pinsebevægelsen, 
eller som Harvard-professoren Harvey Cox skriver: ”... music is not an incidental part of wor-
ship but provides its substance” (Cox 1995:148). 

Til alle Evangelists møder er musikken live. Bandet består af omkring otte lovsangere og 
-spillere og har dansktopsangeren Lena Løbner i forgrunden. Genremæssigt spænder musik-
ken fra dansktop over gospelinspireret pop til blød rock´n´roll. Melodistykkerne er simple og 
gentagende, baseret på tre til fem akkorder. Musikkens volumen er høj og tempoet ofte accele-
rerende. Sangene varer mellem fem og femten minutter hver. Typisk bliver der spillet mellem 
tre og fem sange i træk. Hver session varer derfor mellem tyve minutter og en hel time. Rep-
ertoiret er ikke så stort. Langt de fleste af tilhørerne kender derfor sangene, enten fra tidligere 
møder eller cd. Valg af sangene er ofte en kollektiv proces, hvor den tilhørende menighed og 
ofte Christian Hedegaard kommer med ønsker til lovsangerne. 

Det er dog ikke kun valget af musikken, der involverer kollektivet, men musik per se. Claude 
Lévi-Strauss argumenterer for, at musik er et universelt sprog. Musik har nemlig den egensk-
ab, at den taler til alle på en og samme tid. At lytte til musik er at føle musikken i kroppen, især 
når denne er høj, hvorfor musik kæder de tilhørende sammen i et unisont fællesskab (Tutenges 
2004:45). Til bønnenatten var de 
fleste af deltagerne da også dybt 
engageret i musikken på samme 
tid og sted. Nogle stod på stedet 
og svajede med overkroppen og 
armene, nogle andre sang med 
på teksten eller talte i tunger, og 
nogle tredje løb og dansede liv-
ligt omkring. Disse handlinger 
skal både ses som en spontan 
reaktion, hvor musikken forvan-
dles til kropsbevægelser, men 
også som en kollektiv handling. 
Antropologen Michael Jackson 
skriver således: Vækkelsesmøde i Powerhouse.  
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”Dance and music move us 
to participate in a world be-
yond our accustomed roles 
and to recognize ourselves 
as members of a community, 
a common body” (Jackson 
1989:132). 

Jackson er inde på, at musikkens og 
dansens fællesskabskonstituerende 
element skal findes i en form for 
rollespil, der giver det enkelte men-
neske mulighed for at lege med sin 
identitet i fællesskabet. Fællesskabet 
er altså i denne sammenhæng et mu-
lighedsskabende rum. At kende san-
gene og den rette dans kan samtidig 

anskues som en rituel karakter som ”specific signs of recognition”, og som i dette tilfælde er 
et udtryk for og middel til at fremme ekstase, forstået som: ”the exist from the self ... which ... 
in short, reinvest these archaic, primitive values of proximity that rationalism seemed to have 
destroyed so easily” (Maffesoli 1996: 93, 136). Musikkens centrale placering til bønnenatten 
hos Evangelist – og i ritualer verden over – kan fra et sådant perspektiv altså anskues som en 
tydeliggørelse af religion som et socialt fænomen i spændingsfeltet mellem det arkaiske og det 
postmoderne.   

”Halleluja kongen kommer”
Til bønnenatten var musikken ledsaget af en lyrik med samme gentagende karakter som 
musikken selv. Et par af sangteksterne fra bønnenatten kan tjene som eksempel. Brudstykker 
af sangene kan høres på videooptagelserne på Evangelists hjemmeside. 

I den ene af sangene, som bedst kan betegnes som gospelinspireret, op-tempo dansktop, består 
omkvædet af ”Halleluja kongen kommer / halleluja kongen kommer / halleluja kongen kom-
mer / han kommer snart”. Sangens første strofe følger samme gentagende melodi og lyrik: 
”Guds rige kommer / Guds rige er nær / alle skal vide / at kongen kommer her”. Tekst og 
melodi tager imidlertid et hop i anden del af strofen, som lyder: ”Tunger bekender / knæ bøjer 
sig / Jesus Kristus er herren / kalder på dig og mig”. Første vers af anden strofe er således en 
beskrivelse af og opfordring til at bryde ud i tungetale. Andet vers beskriver kroppens reaktion, 
når ”kongen kommer”, men kan samtidig opfattes som en konkret opfordring til at lade krop-
pen blive ført af musikken. Dansen er på denne måde også en orkestreret handling, hvor ikke 
kun musikken, men også lyrikken opfordrer til fællesskabelighed. 

Et lignende eksempel på sammenhængen mellem musik, lyrik og dans er et gospelinspire-
ret rock’n’roll-nummer, hvor mange af tilhørerne løb rundt i en ring omkring de resterende 
tilhører i Powerhouse, mens alle sang ”run a little bit everything’s gonna be allright” igen og 
igen. Det rituelle løb har her karakter af en sangleg, hvor deltagerne gør, hvad man synger 
om. Man kan muligvis også forstå det rituelle løb som en ritualisering af fællesskabets vitale 

Evangelist har fået en masse omtale i medierne. Her står tv-
værten Bubber imellem Christian Hedegaard (tv) og  kon-
tor- og pressechef Joshua Skov (th).  
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eksplosion ligesom tungetale. Hvor tungetale overskrider sprogets normale begrænsning, lader 
det rituelle løb nemlig fællesskabet lukke sig om sig selv i en orkestreret forvirring, der bryder 
med hverdagens individuelle gøren og laden, ro og orden (Cox 1995:148). 

Musik, der forandrer verden? 
På Evangelists hjemmeside kan man finde interviews med bevægelsens medlemmer. En af 
disse refererer til bønnenatten, idet han siger: “Jeg har stadig den varme fornemmelse i krop-
pen. Det er som om, livet er vendt tilbage” (http://www.evangelist.dk/index.php/da/media/
sandt-eller-falsk/59-jeg-havde-min-mening). Denne udtalelse kondenserer udmærket min ba-
nale, durkheimianske pointe, nemlig at musikken kan være med til at fremme en oplevelsen af 
nuet, ekstase, intensive følelser, kropslighed, forvirring og spontanitet, der alt sammen lader til 
at virke revitaliserende på det enkelte menneske og det religiøse fællesskab som et hele. 

Kunne det imidlertid være tænkeligt, at musik og særligt de følelser, som musik kan mobil-
isere, kan være mere vidtrækkende? Bør religionsforskere i højere grad interesserer sig for, 
hvordan musik kan skabe følelser og dermed udgøre en social dynamo? Og er en higen efter 
store følelsesmæssige oplevelser ikke netop en markant tendens i dag, også blandt religiøse? 
Det mener i hvert fald Maffesoli, som derfor argumenterer for, at nutidens succesfulde reli-
gioner er dem, der fokuserer på det følelsesmæssige, det kropslige og det nære i modsætning 
til de mere formaliserede og fremtidsorienterede religionsformer (Beverley et al. 1995:181; 
Maffesoli 1996:140). Cox mener i forlængelse heraf, at musik faktisk har haft betydning for 
de lange linjer i religionshistorien. Både reformationen og pinsebevægelsens succes er ifølge 
Cox blevet næret af en mystisk musik – henholdsvis Bach og gospel/jazz –, som har formået af 
gøre det religiøse budskab tilgængeligt for ikke-teologiske kirkegængere (Cox 1995:156). Det 
interessante spørgsmål er således, hvilken rolle musikken spiller for det religiøse menneske, 
det religiøse fællesskab, de religiøse forestillinger, ritualer og normer i Evangelist, pinsebevæ-
gelsen og alle mulige andre religioner, historisk og aktuelt. 

Artiklen er skrevet på baggrund af fem besøg hos Evangelist i perioden mellem den 10. sep-
tember og den 9. oktober 2009. 
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Om musikkens rolle i ritualer som markør af strukturforskelle – fra A til B, fra start til 
slut eller fra genese til apoteose: En analyse af Alexander Scriabins Prometheus: Poem of 
Fire og thailandsk ris-og-bøn-økonomi.

Musik er en besværlig størrelse – i hvertfald hvis man skal sammenligne musik fra hele verden. 
Der er så uendelig mange melodier, harmonier og tonaliteter, med indlysende ligheder i selv 
de mest forskellige kulturer og afgrundsdybe forskelle i mellem de tættest beslægtede musik-
miljøer. Skal vi bruge analyse og komparation af musik til at fortælle os noget om religion og 
ritualer, må vi først acceptere, at et fis er et fis både i Mali og i Melby, selvom det måske hedder 
noget forskelligt.Vi kan ikke ud af lydens bølgelængder og instrumentets svingninger se en 
bagvedliggende, fællesmenneskelig mening. 

Til gengæld mener jeg, at studiet af musik bestemt kan fortælle noget om et ritual, en religiøs 
tekst eller en symbolsk orden. Først et lille eksempel; et Thai-buddhistisk ritual, observeret 
denne vinter i dykkerparadis på Koh Lanta: To munke går fra restaurant til restaurant i turist-
fælden og indsamler ris fra de lokale restauratører og deres troende ansatte. Til gengæld vel-
signer de restauranten, tjenerne og maden med en lille sang. Som komplet udenforstående og 
dansktalende gav ordene ingen mening for mig, mens jeg sad i min kontinentale morgen-kom-
plet. Men melodien var genkendelig: en lille musikalsk tur op og ned ad en trappestige, hvor 
der kun var fem forskellige toner; en såkaldt pentaton skala. Man kunne regne ud, at tonerne 
var tilpasset teksten, da der ikke var nogen nøjagtigt tilbagevendende melodiske figurer. Det 
lignede for så vidt trosbekendelse i den danske Folkekirke – en spøjs skalaøvelse med tekst.

Men den sidste tone faldt udenfor – helt bogstaveligt: Den afsluttende bøn endte på en tone, 
som de to munke ikke havde været omkring i hele den fire minutter lange seance. Denne sidste 
tone markerede altså, at der skulle ske noget andet – markerede en afslutning. Det musikalske 
univers, deres melodi havde frembragt, blev brudt, og ritualet endte. I vestlig kirkemusik indtil 
1900-tallet ville det være fuldstændig utænkeligt at stoppe på en skala-fremmed tone; idealet 
er her ro og harmoni, og det illustreres ved netop at ende på den centrale akkord. Til gengæld 
spiller tempoet her markørens rolle: Alle der har siddet i en folkekirke til bryllup ved, at når 
organisten efter et antal vers har spillet en meget, meget lang tone, er det tegn til at salmen 
er slut. Det musikalske univers lukkes i folkekirke-salmen af neddroslingen, en falden-til-
ro, der adskiller sig fra salmemelodiens bevægelser og skiftende akkorder. Dermed fungerer 
musikken i begge ritualer altså som en markør af forskellighed: Slutningen af ritual-elementet 
markeres musikalsk. Det musikalske univers kan altså understrege sammenhænge og forskel-
ligheder i et ritual og derved understøtte symbolikken, ordenen og ordene. 

Prometheus
Jeg vil nu give et lidt bredere funderet eksempel på denne forståelse og brug af musikalsk 
orden i rituel handling; Alexander Scriabins Prometheus: Poem of Fire. Den græske myte om 
Prometheus, der ender som evindelig ørneføde på kanten af en klippe, er en ildbringer- og 

af Mads Damgaard

Den musikalske distinktion
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kulturheros-myte. Prometheus stjæler gudernes ild 
og giver den til menneskene, hvilket bringer Zeus 
i et olympisk humør. At mennesket har muligheden 
for guddommelighed tiltalte den russiske komponist 
Alexander Scriabin (1872-1915) i årene efter forrige 
århundredeskift. Under sine ophold i Vesteuropa 
havde han læst Nietzche intenst, og i 1909-10, mens 
han forberedte og skrev Prometheus, boede han i 
Bruxelles, hvor han interesserede sig for theosofis-
men og Madame Blavatsky. De åndelige aspekter af 
musik var Scriabins hjertebarn; han havde på forry-
gende kort tid fået stjernestatus som koncertpianist 
og havde tillært sig alle Richard Wagners harmoni-
ske og melodiske landvindinger.

Navnet Wagner får de fleste til at tænke på fede 
valkyrier i ringbrynjer – og det er meget præcist, hvad Wagners monumentale heluges-værk 
Nibelungens Ring handler om; historien om mødet mellem en ny verdensorden og de gamle 
nordiske guder, medieret gennem Brynhildes harniskklædte skønsang. De fire operaer, som 
udgør Ringen, samt senere værker, specielt Tristan og Isolde, inspirerede Scriabin umådeligt, 
idet Wagner fuldstændig ændrede reglerne for klassisk musik. Scriabin ville overgå dette i 
enhver henseende: Han ville både skrive sin musik helt fri af de klassiske regler ved at lave 
sit eget tonalitets-system, og samtidig ville han ikke nøjes med musik, der afbillede guder og 
mennesker. Scriabin ville med sin nye musik skrive, så verden ændrede sig. Prometheus var 
egentlig forarbejdet til denne verdensforandrende musik. Selve hovedværket, som Scriabin 
(selvfølgelig, fristes man til at sige) ikke nåede at afslutte inden sin død i 1915, hed Mysterium, 
og skulle opføres ved Himalaya-bjergenes fod. Det skulle inkorporere alle menneskets sanser 
og ville ved sin afslutning transportere menneskeheden ind i en ny, oplyst tidsalder. 

Prometheus var dels kulminationen af Scriabins arbejde med at udvikle en ny akkord-struktur, 
dels hans arbejde med at integrere lys og farver som et orkesterinstrument. Akkordstrukturen 
var inspireret af Wagners illustration af Isoldes død, den såkaldte Liebestod. Tristan og Isoldes 
allerførste akkord, der skærer i ørerne, fortsætter sin dissonans i tre akter i træk til heltinden 
ligger død – først da bliver akkorden for alvor videreført og opløst i en harmonisk, storslået 
og forløsende afslutning. Tristan-akkorden, der består af fire toner, blev grundlag for Scriabins 
Prometheus-akkord, der består af seks toner, som hensætter lytteren i en tilstand af mild irrita-
tion. Akkorden stritter i alle mulige retninger, men igennem Prometheus’ tyve minutter bliver 
den mere og mere dissonant i stedet for, som normalt i klassisk musik, at finde ro. At kunne 
komponere et meningsfuldt orkesterstykke over én grundlæggende dissonans i tyve minutter 
var og er en præstation. 

Lysorgler og overgange
Til Prometheus-partituret hører en to-stemmig node til et ikke-eksisterende instrument – 
lysorglet. Scriabin havde som dreng været fascineret af klaverets mekanik, og som voksen 
fantaserede han sig altså til et instrument, der kunne projicere farver ud i (koncert)rummet. 
Lysorgel-stemmerne passer de første 14 minutter af stykket med de forskellige versioner af 

Alexander Scriabin
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Prometheus-akkorden, som Scriabin lader solisten, orkesteret og koret kæmpe sig igennem. 
Efter dette punkt begynder harmonierne at ændre sig hurtigere, og lysorglets toner holder op 
med at bevæge sig synkront med resten af orkestret. Hvilket princip der ligger bag dette, er 
endnu, præcis 100 år efter stykkets færdiggørelse, uvidst. 

Til slut har mennesket og Prometheus-skikkelsen, symboliseret ved trompeternes helte-fan-
farer på forskellige steder i stykket, arbejdet sig frem til at beherske ilden, til værkets klimaks 
– apoteosen, guddommeliggørelsen. Den allerførste akkord i hele stykket optræder igen, og 
ganske overraskende ender den med at forløse sig; hver eneste af de fem mellemrum mellem 
hver af Prometheus-akkordens seks toner folder sig ud til en eneste, helstøbt akkord, som 
orkester, kor og lysorgel i skøn samdrægtighed lader stige til himmels. Den indledende akkord 
og hele stykkets dissonante karakter leder frem mod denne monumentale Fis-dur. 

Dermed slår Scriabin hovedet på sømmet – sym-
bolsk forståelse baserer sig på distinktioner: for-
skellen fra A til B, fra start til slut, fra tonerne 
G-Eb-A-C#-F#-H til en Fis-dur, fra dissonans til 
konsonans og harmoni. Som buddhistmunkene 
markerer slutningen, overgangen fra liminal til 
normal, markerer orkesteret overgangen til en ny 
menneskehed. Scriabin forestillede sig, at når hele  
sanseapparatet blev vakt på denne måde, ville men-
neskeheden rent faktisk transcendere sig selv. Han 
nåede imidlertid aldrig at se den indoeuropæiske 
religions vugge ved Himalaya-kædens fod; første 
verdenskrig udskød Scriabins rejse, og hans tidlige 
død aflyste endeligt projektet. 

Ritualers svaghed
Prometheus: Poem of Fire har desværre én svaghed - præcis den samme svaghed som al musik 
og alle ritualer har – en svaghed, Scriabin formentlig har været udmærket klar over, og som 
han til sin død arbejdede på at undgå i sit transcendentale Mysterium-projekt. Problemet er, at 
distinktionen forudsætter et rum, der kan deles. Ritualer taler fra en privilegeret talesituation, 
en mytisk urtids-position, som ritualdeltagerne implicit eller eksplicit genkender som autorita-
tiv og meningsfuld. Musik taler fra et tilsvarende sted, hvor lytteren sætter sin musikalske for-
forståelse på spil, forventer og tager imod komponistens vej fra A til B alt efter egne musikal-
ske forudsætninger. Dermed deler ritualer og musik skæbne: Begge dele er grundlæggende 
bundet til tid og sted, til menneskers kontinuerte meningsskabelse. Prometheus illustrerer en 
frihedskamp, der lykkes – det er ikke en frihedskamp. Ritualer illustrerer kiksen, der bliver 
til kød – men vi behøver ikke at tjekke oblater for salmonella af den grund. Scriabin døde i 
forsøget på at løse det grundlæggende problem, som alle religionshistorikere har tumlet med 
på et eller andet tidspunkt: Hvorfor virker ritualer, når de nu ikke virker? Hvorfor fungerer 
postuleret effikacitet?

Jeg tror, at de to buddhistiske munke på en svensker-besat thailandsk ø havde fat i den lange 
ende af svaret: Ritualer og musik i ritualer virker, ved at og fordi folk forstår deres symbolske 

Scriabin-Circle
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sammenhæng – de binder sammen og skiller, sammenføjer og sætter distinktioner, så der kan 
skabes mening og handles derudfra. Da munkene sang den sidste tone, der adskilte sig fra 
resten af bønnen, kunne selv en ferieramt dansker forstå, at ritualet var slut. Restaurantens 
tjenere kvitterede med ris for et veludført musikalsk ritual til deres velsignelse, og munkene 
kunne fortsætte dagens rituelle forpligtelser med maven fuld. Det er minimums-eksemplet, der 
smukt indrammer en russisk monumental-kompositions megalomane millenarisme: Musik-
ken er markør for meningsskabelse i menneskers dagligdag. Det samme er ritualer. Nogle 
gange fungerer de sammen. At lave et ritual eller at lytte til musik er handlinger, der ikke 
nødvendigvis sikrer overlevelse – medmindre der er munke-monopol på markedet, naturligvis 
– og såfremt velsignelses-mp3’er endnu ikke har udhulet bøn-økonomien. Måske er analogien 
tilstræbt, men for mig at se passer musik ind i ritualer som distinktions-form, fuldstændig som 
George Spencer-Brown beskrev distinktionens generelle form i starten af sin ”Laws of Form” 
fra 1969: 

”Draw a distinction.
Call it the first distinction.
Call the space in which it is drawn the space severed or cloven by the distinction.”

Tonen, der afslutter såvel Prometheus som den thailandske velsignelse, tegner en streg igen-
nem det rituelle rum, et før og et nu, som lytteren kan skabe mening ud af og handle ud fra. 
Musikken markerer rituel orden. 
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Tove Tybjerg, lektor med speciale i religionsvidenskabens forskningshistorie, svarer på 
spørgsmål om Frankrigs betydning, særkende og aktuelle relevans for studiet af reli-
gion.

Hvilken rolle har de franske universiteter spillet i religionsvidenskabens forskningshis-
torie?
Professionaliseringen af religionsvidenskab skete tidligt i Frankrig med et professorat ved Col-
lège de France i 1880 og ikke mindre vigtigt ved oprettelsen i 1886 af Femte sektion af École 
Pratique des Hautes Études. Femte sektion fik hele ti lærestole til religionsstudier og er fortsat 
det største religionshistoriske forskningsmiljø i Europa. Michael Stausberg har i tidsskriftet 
Religion skrevet om etableringen af fagstudier i religion ved universiteter rundt om i Europa, 
og Frankrig har sin egen profil. Lærestolene i Femte sektion var opdelt efter områder og blev 
ramme om stærkt specialiserede studier på filologisk og historisk grundlag. Der var ingen plat-
form for sammenlignende studier, og det religionshistoriske forskningsmiljø i Femte sektion 
har måske derfor ikke haft særlig meget indflydelse på de store linjer i udviklingen inden for 
religionsvidenskab. 
 Den mere generelle franske indflydelse på religionsvidenskaben er kommet fra Dur-
kheim og durkheimianerne, fra fransk strukturalisme gennem Lévi-Strauss og endelig mere 
aktuelt fra Foucault og Bourdieu, dvs. fra forskere med faglige tilknytninger, der spænder 
fra pædagogik til idéhistorie, sociologi og antropologi. I de tidlige faser var det imidlertid de 
franske sprogfolk og filologer, specielt de franske orientalske filologer, som stod stærkt og 
prægede religionsforskningen. Det var med god grund, Max Müller i midten af 1800-tallet tog 
til Paris og læste sanskrit. 
 De franske universiteters særlige aura, oplevede jeg et svagt genskær af, da jeg i 1962 
begyndte at læse religionshistorie og af den daværende professor i religionshistorie, Svend 
Aage Pallis’ mund hørte om Paris, “hvor kulturens syvarmede lysestage brænder og har brændt 
siden 1257 ...” og med noget besvær efterfølgende fandt frem til, at 1257 var året for grundlæg-
gelsen af Sorbonne.

Kan man tale om noget “særligt fransk” eller en “fransk tendens” i religionsvidenska-
bens forskningshistorie?
Skal man sige lidt mere om det “særligt franske” eller den “franske tendens” i religionsviden-
skabens forskningshistorie, så er det nok - ud over bindingen til filologiske studier på højt 
niveau - at i det franske uddannelsessystem er filosofi obligatorisk, mens religion ikke indgår i 
skolernes fagrække, som det er tilfældet i de fleste andre europæiske lande. 
 Mange kommer derfor til studiet af religion gennem filosofi. Durkheim, Lévy-Bruhl, 
Lévi-Strauss, Foucault og Bourdieu - og flere kunne nævnes - har alle en stærk filosofisk inter-

af Kristian Frisk

Religionsvidenskaben i Frankrig 
og Frankrig i religionsvidenskaben

Fransk humanvidenskab
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esse og måske sammenhængende med denne baggrund en interesse for teoridannelse og teo-
retiske refleksioner. Det er også karakteristisk, at de franske forskere, som religionsvidenskab 
især er blevet inspireret af, på ingen måde er religionsvidenskabeligt særeje. Durkheims og Lé-
vi-Strauss’s indflydelse hviler ganske vist på en religionsvidenskabelig forskningsindsats, men 
deres indflydelse er langt bredere end religionsvidenskaben. Og hvad Foucault og Bourdieu 
angår, så er de i deres forfatterskaber ikke specielt optaget af religion, men religionsvidenskab 
er - som så mange andre fag inden for humaniora og samfundsvidenskab - blevet inspireret af 
deres tilgange.

I hvilken grad har de franske tilgange til religionsstudiet påvirket religionsvidenskaben 
i Danmark?
I en vis forstand har den franske påvirkning været overraskende svag i Danmark. Som så 
meget andet i dansk religionshistorie hænger det sammen med Grønbechs dominerende stil-
ling. I Grønbechs religionsvidenskabelige landskab i begyndelsen af 1900-tallet stod evolu-
tionisterne centralt. Dem polemiserede Grønbech kraftigt imod, men derudover var han ikke 
meget for teoretiske overvejelser og slet ikke for tilgangene hos Durkheim og durkheimian-
erne. Selv efterfølgeren til det religionsvidenskabelige professorat, Svend Aage Pallis, som 
lagde stor vægt på den sociale organiserings betydning for religionen, som var forholdsvis 
kritisk over for Grønbech, og som ingen kunne beskylde for ikke at værdsætte fransk åndsliv, 
fremhæver Grønbech på Durkheims bekostning. Durkheim, skriver han i 1944, har “opfattet 
meget indenfor Naturfolkenes Religion med et Skarpblik, som er parallelt med Vilh. Grøn-
bech’s”, men hos Durkheim er enkelthederne føjet kunstigt sammen; de er båret oppe af “la 
mentalité sociologique og stivet af med europæisk psykologi, hvorimod alt for Vilh. Grønbech 
blot er forskellige Udtryk for en og samme Totalitet” (Pallis 1944: 408). Med oprettelsen af 
faget religionssociologi, fik Durkheim selvsagt en central placering i dette fag, men en mere 
dybtgående interesse for nybrud i fransk religionsvidenskab betød det ikke. 
 Mens der heller ikke i nyere tid i det københavnske religionsvidenskabelige miljø har 
været den store interesse for fransk religionsvidenskab, har der til gengæld været det i Århus. 
Det er først og fremmest gennem Hans Jørgen Lundager Jensens bøger og artikler - nogle 
af dem skrevet i samarbejde med Jens Peter Schjødt - at fransk religionsvidenskab er blevet 
introduceret i det danske miljø. Man kan finde flere af disse introduktioner i det århusianske 
fagtidsskrift Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, men ét er at introducere, hvad der er det sidste 
nye på det religionsvidenskabelige marked, noget ganske andet er at holde fast og rent fak-
tisk vise i praksis, at det kan bruges. Igen vil jeg gerne fremhæve Lundagers disputats Den 
fortærende ild. Strukturelle analyser af narrativer og rituelle tekster i Det Gamle Testamente 
(2000), hvor man kan finde et væld af indsigter, der bygger på analyser af Lévi-Strauss’sk 
karakter, men for mig at se mere tilgængelige og overbevisende end i meget af, hvad Lévi-
Strauss selv har skrevet. 

Hvilke aktuelle, franske forskere eller tilgange bør have en særlig interesse for religions-
studerende i dag?
Går man en tur mellem reolerne i Akademisk Boghandel på KUA er der ingen tvivl om, hvilke 
franske forskere og tilgange, der allerede har fanget interessen - det er de flere gange nævnte 
Foucault og Bourdieu, som hver for sig fylder mange hyldemeter, og selv om boghandlen sk-
ranter økonomisk, så må man tro, at bøgerne står der, fordi der er efterspørgsel efter dem - både 
fra religionsfolk og andre.
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 Selv har jeg ikke særlige forskere, jeg vil fremhæve. I Michael Stausberg (ed.) Con-
temporary Theories of Religion: A Critical Companion (2009) vrimler det ikke just med fran-
skmænd. Pascal Boyer, som godt nok har arbejdet meget i engelsksprogede forskningsmiljøer, 
er undtagelsen snarere end reglen, men er værd at nævne. Han har givet en meget væsentlig 
impuls til religionsvidenskaben ved at rette opmærksomheden mod transmissionen af religion-
er. Knapt så kendt og mere religionssociologisk orienteret er Danièle Hervieu-Léger. I hendes 
analyser af bevægelser i nutidens religiøse landskab understreger hun betydningen af kollektiv 
hukommelse. Kollektiv hukommelse var et nøglebegreb hos Durkheim-eleven Maurice Halb-
wachs; det er taget op af den tyske religionshistoriker Jan Assmann, og man kan læse om det 
hos - ja, hos Lundager i artiklen “Religion, hukommelse og viden” i Religionsvidenskabelig 
Tidsskrifts Assmann-nummer (52/2008). Begrebet kollektiv hukommelse kan, tror jeg, betyde 
en drejning i forskningsinteresse; her kan måske åbnes for nye perspektiver ... eller måske er 
det bare glemte tilgange ... måske bare synspunkter, der er faldet ud af den religionsvidenska-
belige hukommelse, der nu viser sig igen. Hvordan end det forholder sig med disse måske’er, 
så er dette et felt, det er værd at være opmærksom på.
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Les Grandes Écoles
af Mads Damgaard

En rød tråd løber fra religionssociologiens begyndelse og frem til nutidens kontinental-
filosofi og moderne sociologi: TABU kigger i de reder, hvori humanioras helte er udruget: 
de franske elite-universiteter.

De franske elite-anstalter: Fra Durkheim...
Mange af sociologiens største helte er franskmænd, uddannet ved de sagnomspundne grandes 
écoles. Disse universiteter er kendetegnet ved strenge optagelseskrav og høje forventninger 
som bevogter og bevarer prestige, præstationsangst og forskningens præmietyre. De første, 
École Normale Supérieure og École Polytechnique, blev grundlagt i 1794 efter den Franske 
Revolution, selvom adskillige institutioner fra 1700-tallet idag medregnes i kategorien grandes 
écoles. Definitionen af grandes écoles er altså løs, men omfatter en perlerække af læreanstalter 
indenfor forskellige felter. En tilsvarende perlerække af humanioras største tænkere er uddan-
net, dimitteret og kanoniseret ved disse store institutioner. Religionssociologiens founding 
fathers er at finde i denne kongerække, som passende kan begynde med Émile Durkheim 
(1858-1917). 

Durkheim blev optaget på École Normale Supérieure (ENS) i 1879. Her læste han filosofi i 
3 år. I 1887 blev han ansat ved universitetet i Bordeaux som lærer i samfundsvidenskab og 
pædagogik, samtidig med at hans nevø Marcel Mauss (1872-1950) studerede filosofi dér. I 
1901 fik Mauss en lærestol ved Ecole Pratique des Hautes Etudes i emnet ”religionshistorie og 
uciviliserede folk”, mens Durkheim året efter blev professor ved Sorbonne, Paris’ fremmeste 
universitet. Durkheim havde, bl.a. sammen med Mauss, allerede i 1898 grundlagt L’Année 
Sociologique, et tidsskrift med stor betydning for sociologien. I kredsen bag publikationen 
stod flere grandes ecoles-uddannede forskere, bla. Henri Hubert (1872-1927), der stod fad-
der til mana-begrebet, og Robert Hertz (1881-1915), der lagde fundamentet til van Genneps 
senere teori om overgangsriter. Arnold van Gennep (1873-1957), der blev afvist af Sorbonne 
og i stedet uddannede sig ved Ecole Pratique des Hautes 
Etudes under Mauss, udgav få år efter Hertz’s ”Death and 
the Right Hand” sin ”Rites de passages”. 

... til Bourdieu og Foucault
Med første verdenskrig døde først Hertz og siden Dur-
kheim, som dermed ikke fik æren af at blive optaget i 
Collège de France, Frankrigs mest prestigiøse forsker-
sammenslutning. Mauss fik dog æren i 1931, samme år 
som Claude Lévi-Strauss (1908-2009) dimitterede i filo-
sofi fra Durkheims gamle arbejdsplads, Sorbonne. Pga. 
sin jødiske afstamning blev Lévi-Strauss fyret fra sin lær-
erstilling under Frankrigs besættelse og flygtede til New 
York, hvor han grundlagde en slags eksil-universitet for 
franske akademikere sammen med bl.a. Roman Jakobson. Pierre Bourdieu
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Efter krigen fik Lévi-Strauss ansættelse ved École Pratique des Hautes Études, i afdelingen for 
religionsvidenskab på Marcel Mauss’ lærestol, som Lévi-Strauss omdøbte til ”Komparative 
studier af skriftløse folks religion”. I 1959 blev Lévi-Strauss indlemmet i Collège de France.

På dette tidspunkt var både Pierre Bourdieu (1930-2002) og Michel Foucault (1926-1984) 
dimitteret fra ENS i Paris, hvor Bourdieu læste filosofi (sammen med bl.a. Louis Althusser) og 
Foucault læste psykologi og filosofi. I 1964 blev Bourdieu studiechef for École Pratique des 
Hautes Études efter sit feltarbejde fra 1958-62 i Kabylien i Nordafrika, hvor van Gennep havde 
udført feltarbejde tilbage i 1911. Foucault rejste ligeledes til Nordafrika, nærmere bestemt 
Tunesien i 1965. Her skrev han sit tidlige hovedværk ”Ordene og Tingene” der satte ham på 
toppen af det franske parnas med andre post-strukturalister som Roland Barthes og Jacques 
Laqan. Efter studenteroprøret i 1968 skabte Frankrigs regering et eksperimental-universitet 
ved Vincennes under navnet Paris VIII. Foucault blev kaldt hjem for at blive den første leder 
af filosofi-afdelingen i Vincennes. Denne stærkt venstreorienterede uddannelsesinstitution, der 
bl.a. har haft Gilles Deleuze og Antonio Negri ansat, fik dog kun begrænset glæde af Foucault, 
der i 1970 blev medlem af Collège de France, som professor i tankesystemers historie. 

Nutidens grandes écoles
Af nulevende stjerner på humanvidenskabens firmament finder man i les grandes écoles bl.a. 
Bruno Latour (f. 1947), som underviser på Écoles des Mines de Paris, Laurent Thévenot (f. 
1949), der er direktør for Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (det tidligere École 
Pratique des Hautes Études), hans samarbejdspartner Luc Boltanski (f. 1940), som er pro-
fessor samme sted, samt Loïc Wacquant (f. 1960), der er uddannet derfra under Bourdieu. 
École Normale Supérieure er ifølge Times’ opgørelse over verdens universiteter i 2009 på en 
28.-plads, 23 pladser foran KU (http://www.timeshighereducation.co.uk). Men både krav til 
og belønninger af de studerende på École Normale Supérieure ligger noget over KU’s opta-
gelseskrav og SU’ens statsstøtte: ENS-studerende betragtes som funktionærer, idet de får en 
månedlig løn for at blive uddannet, til gengæld for 10 års stavnsbinding til den franske stat. 
Alle grandes écoles har skyhøje optagelseskrav; toårige forberedelsesprogrammer, nationale 
tests over adskillige uger som afslutning, samt en fastsat procentsats for afvisninger. Efter tes-
ten er der yderligere udvælgelsesrunder hver sommer med tyve minutters forberedelse og en 
times mundtlig eksamen. Består ansøgeren, kan han eller hun ansøge en af les grandes écoles, 
og hvis der er nok pladser, og ansøgeren blev rangeret tilstrækkeligt højt i testen, gives der 
adgang. Under én procent af Frankrigs universitetssøgende (3450 ud af en halv million) får 
således adgang til en af disse elite-universiteter. Rederne, som kommende videnskabsmænd 
og -kvinder udruges i, er således svært tilgængelige og så højt beliggende, at ordsproget ”højt 
at flyve, dybt at falde” er en barsk realitet for de studerende. 
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Det religiøse liv befinder sig i et spændingsfelt mellem det arkaiske og det postmoderne. 
Det hævder i hvert fald den franske sociolog Michel Maffesoli, der henter inspiration i 
teologi, kærlighedslivet og græsk mytologi.

Michel Maffesoli (1944) sidder på Durkheims trone på Sorbonne Universitetet i Paris og leder 
”Center for studier af det aktuelle og hverdagsliv”. I fransk akademia regnes Maffesoli for 
en sværvægter, og han har forfattet mere end 20 bøger om det postmoderne, orgiastiske og 
imaginære hverdagsliv. Maffesolis mest kendte bog Le Temps des tribus udkom i 1988 og 
blev oversat til The Time of the Tribes – The Decline of Individualism in Mass Society i 1996. 
Maffesoli bryder hér med sociologiens helt store dogme – individualisering –  i et forsøg på at 
udforme en tidssvarende sociologi.

Teologi som sociologiens forbillede
Er man vant til en angloamerikansk tradition for videnskabelig formidling, kan det første møde 
med Maffesoli virke anarkistisk. Den almindelige punktlighed er erstattet med eksperimen-
terende metaforer, neologismer, latinske ordgyderier, anekdoter, mytestof, dristige, historiske 
sammenligninger og halsbrækkende komparationer. Maffesolis vilde skrivestil kan bedst 

af Kristian Frisk

Elskovskunst og flerguderi i fransk sociologi 

En begejstret Michel Maffesoli med kage, cigar og et lille glas et-eller-andet. Rygtet vil vide, 
at den dionysiske livsform ikke kun er noget, som Maffesoli beskriver i sine bøger, men 
noget, som karakteriserer hans personlige liv.



23

beskrives som essayistisk, og det giver da også god mening, at betone essayets etymologiske 
betydning af forsøg. Maffesoli forsøger nemlig at udvikle et nyt sprog til en ny tid. 

Ifølge Maffesoli halser den gamle-moderne sociologi forgæves rundt efter postmodernitetens 
sociale liv. Maffesoli mener derfor, at sociologien skal lade sig inspirere af den apofatiske 
teologi:

”Instead of attacking head-on through positivizing or criticizing a fleeting so-
cial reality, it would be wiser to approach stealthily, from the side. This is the 
practice of apophatic theology: we can only know God indirectly. Thus, rather 
than trying to fool ourselves into thinking we can seize, explain and exhaust an 
object, we must be content to describe its shape, its movements, hesitations, ac-
complishments and its various convulsions” (Maffesoli 1996a:5). 

Med inspirationen fra teologien lægger Maffesoli sig således tæt op ad en fænomenologisk 
forskningstradition, som vil fortælle og beskrive, ikke bevise og forklare. Maffesoli frarøver 
dermed sociologien dens begrebsfikserende entydighed, som man eksempelvis finder i Webers 
idealtype-begreb. Målet er imidlertid, at kvalificere faget med en relativisme, der stemmer 
overens med den flygtighed, som netop kendetegner det sociale liv. Maffesolis ”apofatiske 
sociologi” forsøger altså at strejfe øjeblikkets sandheder.

At elske sit objekt
Sympati – eller med-følelse – anser Maffesoli som en metodisk nødvendighed: At beskrive 
det sociale liv kræver, at sociologen lever og elsker at leve dette liv. Maffesoli ser det som et 
metodisk krav, at sociologen engagere sig i de fællesskaber, som han eller hun studerer. 

Maffesolis metode bygger på et rungende ja til det sociale liv. Der er imidlertid tale om et ja til 
livet i alle dets former. Maffesoli prøver nemlig ikke på at løse noget socialt problem. Tværti-
mod. Sociologer har ifølge Maffesoli haft en tendens til at være optimistiske på deres fags 
vegne, pessimistiske på samfundets vegne og dermed set det som deres opgave at fokusere 
på og løse sociale problemer. Maffesolis sociologi er markant anderledes. Maffesoli tænker 
nemlig ud fra en vitalistisk tradition og ser enhver institutionalisering (og dermed sociologien 
som fag) som en hindring for livsudfoldelse og som problemernes årsag. Sociologen skal der-
for lade sig forføre af og fremme sit objekt. Lidt kækt kan man sige, at Maffesoli ikke vil være 
samfundets doktor, men det sociale livs elsker. 

Barbariet vende tilbage
Maffesoli beskriver historiens gang, som en konstant kamp mellem Apollon og Dionysos. De 
antikke guder bruger Maffesoli som metaforer for en historisk pendulering mellem rationalitet 
og rus, individualisme og kollektivisme, det sociale og socialitet, det fremtidsorienterede og 
det projektløse. Postmoderniteten (altså nu) er ifølge Maffesoli kendetegnet ved, at Dionysos 
har vippet Apollon af tronen:

”Dionysus, the god of a ’hundred faces’, the god of versatility, of play, of the 
tragic and the loss of the self, casts his shadow over our societies. It is no lon-
ger the presence of a celestial Apollo, lumnious and rational, who prevails, but 
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rather that of the more earthly figure, in whom obscurity and ambivalence have 
their place” (Maffesoli 1996b:61).

Dionysos midlertidige sejr ser Maffesoli som særligt fremtrædende i postmodernitetens so-
ciale organisationsformer: stammerne. 

De postmoderne stamme
Maffesoli taler ikke om stammer i traditionel, antropologisk forstand, men om stammer som en 
særlig organisationsform i det postmoderne samfund. Disse stammer er organiseret omkring 
en guru, en aktivitet, en nydelse eller et sted, som både binder og frigør mennesker. Tilhørs-
forholdet til disse stammer opfatter Maffesoli ikke som absolut. Et menneske kan sagtens 
være medlem af flere stammer på samme tid eller forskellige tidspunkter i sit liv. Stammernes 
åbenhed gør dog også fællesskaberne flygtige og flydende. En stamme kan derfor være alt fra 
subkulturer over tennisspillere, forbrugere og performere til religiøse grupper og vare fra et en-
kelt øjeblik til flere år. Fælles for disse stammer er dog, at medlemmerne kan kendes og kender 
hinanden på samme udseende, smag og normer – eller med andre ord livsstil – og ”trækker 
vejet” gennem høj-intensive, kollektive øjeblikke. Maffesoli er på dette punkt stærkt inspireret 
af Durkheims opfattelse af det emotionelle som det sociale livs elementære form og collective 
effervescence (altså rusen som massefænomen) som det sociale livs årsag, udtryk og virk-
ning. Med stammemetaforen trækker Maffesoli imidlertid også barbariet eller det arkaiske ind 
i postmoderniteten, som dermed bliver forstået som en form for antimodernitet.

Religion og ritualer
Maffesolis overordnede tese om religion er, at religiøs individualisering og institutionalisering 
i dag må vige pladsen for arkaiske religionsformer. De religiøse stammer er dionysiske – altså 
kollektive, uorganiserede, pluralistiske og emotionelle –  og ifølge Maffesolis pendultanke 
”the manifestation of our old pagan, populist roots” (Maffesoli 1996a:15).

Figur 1. Maffesolis egen model over historiens pendulering og epokernes karakteristika. 
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Maffesoli forstår religion i ordets etymologiske betydning, at binde sammen. Ligesom Dur-
kheim fremhæver Maffesoli den hellige dimension i sociale forhold og ser religion som et 
”demoteistisk” fænomen, hvor stammerne dyrker sig selv i deres guder, fordi det sociale fæl-
lesskab transcenderer det enkelte menneske. Maffesoli er altså funktionsorienteret og giver 
– på trods af sit fænomenologiske udgangspunkt – religionens form (ritualer og fællesskab) 
prioritet over religionens substans (teologi og myter). Maffesoli mener heller ikke, at det er 
afgørende at sondre mellem religion og religionslignende fænomener. Han er blot interesseret 
i ritualiserede og følelsesladede omgangsformer som dynamiske og flydende aktiviteter med 
stor samfundsmæssig og kulturel forandringskraft. 

På samme måde som Durkheim, opfatter Maffesoli ritualer som særligt kraftfulde i særlige 
historiske perioder, nemlig de dionysiske. Maffesoli benytter også Ernst Troeltsch’ kirke-sekt-
dikotomi til at karakterisere disse perioder. Ifølge Maffesoli er Dionysos sene ankomst til det 
græske panteon, de første Jesus-bevægelser og reformationen fænomener i disse sekteriske 
perioder.  Maffesoli hævder, at disse sekter har et stort potentiale for at etablere et nyt, socialt 
paradigme, da sekterne netop er opstået i modstand til kirken. Forandringen mellem kirke 
og sekter, korrelerer ifølge Maffesoli med henholdsvis monoteisme og polyteisme, og senest 
modernitet og postmodernitet, og skal ikke opfattes som lineært, men hydraulisk på samme 
måde som tronfølgeordningen mellem Apollon og Dionysos. Postmoderniteten er altså ikke 
kun Dionysos og stammernes epoke, men også sekternes selvdestruktive triumf. 

Genfortryllelsen af verden
Maffesolis beskrivelser af det postmoderne hverdagsliv bryder ikke kun med individualise-
ringsparadigmet, men også sekulariseringsparadigmet. Maffesoli hævder, at postmoderniteten 
er karakteriseret af en genfortryllelse af verden, en nytænkning af Webers begreb om moderni-
tetens affortryllelse af verden. Maffesoli beskriver herved, hvordan det postmoderne menneske 
står i en ny position i forhold til verden. Det moderne menneske ønskede ifølge Maffesoli at 
forandre eller dominere verden, mens det postmoderne derimod har et ønske om og en følelse 
af mystisk sammensmeltning, socialt og kosmisk. Ekstase, New Age, lotterispil, astrologi, 
økologiske bevægelser, en generel apolitisk attitude og udbredt kropsdyrkelse ser Maffesoli 
alt sammen som en form for væren-i-verden, der ikke er baseret på instrumentel rationalitet, 
men en tilbagevenden af det mystiske og det nære i tanke, tid og rum. Denne tendens er ifølge 
Maffesoli både nærende for og meget fremtrædende i religion i dag.

Maffesolis tegner en interessant karikatur af det postmoderne samfund og menneske.  Ideerne 
om stammedannelse og genfortryllelsen af verden er spændende, men ikke uproblematiske, og 
kræver i høj grad at blive sandsynliggjort empirisk  –  ikke mindst af Maffesoli selv. Maffe-
soli er fra et religionsvidenskabeligt perspektiv imidlertid interessant, fordi han kreativt sam-
mentænker forskellige religiøse og sociologiske traditioner og ligger på kanten af, hvad der er 
tilladt i det akademiske felt. 
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10 fordele ved at være poststrukturalist
Dine ordspil er ikke dårlige vittigheder, men demonteringer 1. 
af sproget som dominansgreb.

Du er den eneste, der virkelig forstår kunst.2. 

Du ler af betonkommunisterne på Information, men3.  
alligevel er Lacan din yndlingsforfatter.

Når andre ikke forstår dig, er det ikke fordi dine retoriske 4. 
evner er dårlige, men fordi I opererer indenfor forskellige 
diskurser.

Alle elsker dig inderst inde, fordi du bekæmper 5. 
reproduktionen af den herskende ideologi.

Du kan dekonstruere dig ud af det vanskeligste 6. 
parforhold.

Du kan med sikkerhed det længste ord til en fest.7. 

Hvis andre kan ét, der er længere, er det sikkert en 8. 
letforklarlig, medicinsk term, mens din glose kræver 
mindst tre skuldertrækninger, et strøg gennem håret og en 
justering af hornbrillen.

Din skaldethed er ikke et tegn på manglende hårpragt, men 9. 
en ironiseren over maskuliniteten som konstrukt.

Når du gør det, er sprut, narko og lemfældig sex ikke laster, 10. 
men transgressionsfaciliatorer.

af Andreas Baumann
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Halvandet år på universiteterne Diderot og Sorbonne giver indblik i et anderledes stu-
denterliv og sætter nye perspektiver på fagene.

Jeg rejste fra Danmark til Paris, for at tage mine tilvalgsfag og propædeutik i femte, sjette og 
syvende semester. Et halvandet år, der har været fyldt med gode og uforglemmelige oplev-
elser. Inden afrejsen havde jeg kigget på adskillige universiteteter med samarbejdsaftale med 
Københavns Universitet. Da Afdeling for Religionshistorie ikke har sin egen aftale, ville jeg 
dog komme bagest i køen ved ansøgninger til en Erasmusplads. Jeg besluttede derfor, at søge 
en UNICA plads gennem Det Internationale Kontor. Således var jeg fri til at vælge fagindhold 
og ikke ’bundet’ til en bestemt fagprofil. Det pågældende samarbejdeuniversitet var Université 
Paris 7 Denis Diderot. 

27 timer om ugen på Diderot
Det tog en del tålmodig venten og flere afsendte mails til det parisiske universitet før jeg fik 
svar på, om jeg var blevet optaget. Det er dog helt normalt ifølge Det Internationale Kontor. 
Da jeg endelig fik svar, gik tingene til gengæld stærkt. Alt faldt på plads, og pludselig stod jeg 
dernede. 

Diderot blev oprettet i 1970 som følge af stu-
denteroprøret i 1968. I 1994 tog Universiteté 
Paris 7 navnet Denis Diderot efter den fran-
ske filosof, forfatter og encyclopædist, som 
levede fra 1713 til 1784. Diderot er placeret 
i de helt nyrenoverede bygninger Grand 
Moulins og Halles aux Farines lige ud til 
Seinen i det 13. arrondisement.

Diderot er et multifagligt fakultet. Det 
vil sige, at fagviften breder sig fra fysik, 
matematik og industriel mikrobiologi til 
sprogfag, linguistik og sociologi. Dette giver 
et meget dynamisk miljø og spændende at-
mosfære. På den nye campus-grund i Grand 
Moulins-bygningen kan man blandt andet 
finde et stort tre-etagers bibliotek med ind-
bygget læsesal ud til Seinen. Her har selv 
dansk litteratur fundet plads med både Leif 
Davidsen og Henrik Pontoppidan – i fransk 
oversættelse selvfølgelig! 

Den første dag på introforløbet blev vi fordelt 
i klasser afhængigt af vores franskniveau, 

af Lisa Svendsen

En religionsstuderende i Paris

Det franske uddannelsessystem
I Frankrig er universitetssystemet inddelt 
i Université, der er åbent for alle, og Les 
Grandes Écoles, der kræver adgangsprøve 
efter et 2-årigt forberedelsesforløb, som 
enkelte gymnasier tilbyder. Begge uni-
versitetsuddannelser er betalende. Kun 
enkelte studerende, hvis forældre har en 
lavindkomst er berretiget en bourse, hvad 
der svarer til en mindre udgave af SU. I 
stedet findes flere recidenses universitaires 
med priser ned til 800 kroner om måneden 
i husleje og mange studierabatter. 

Universitetsforløbet blev i 2003 ændret for 
at tilpasse sig det europæiske med en bach-
elor del på tre år og en overbygning på to. 
Overbygningen består af to linier, nemlig 
en professionel, der retter sig mod arbejds-
markedet, hvor praktik og samarbejde ofte 
har en stor rolle, samt en forskerlinie. Eft-
erfølgende kan man fortsætte på doctorat.
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der forinden var blevet tes-
tet gennem en interaktiv test. 
Der var mange udvekslings-
studerende fordelt på i alt 
fem niveauer med omkring 
25 i hver. Stemningen var 
uhøjtidelig og imødekom-
mende, og underviserne var 
meget kvalificerede, så alle 
uanset niveau fik noget ud af 
dagen. Jeg havde rimelig gode 
franskkundskaber, men kunne 
alligevel have problemer med 
at følge hvert ord af de hurtigt 
talende undervisere. Efter kort 
tid med fransk vender øret sig 

imidlertid til det, og med franskundervisningen mærkede jeg hurtigt forbedringer. Undervis-
ningen bestod af sprog- og grammatik om formiddagen og kulturelle lektioner og aktiviteter 
om eftermiddagen. 

Efter ti dages introforløb startede det egentlige semester. Mit tilvalgsfag var sociologi med 
nogle mere antropologisk rettede fag. Der udbydes dog ikke religionsvidenskab på bachelor-
niveau på Diderot. Som Erasmusstuderende kan man sammensætte sit skema på tværs af år-
gange. Det benyttede jeg mig af, da jeg ikke havde læst sociologi før, men kun fået kendskab 
til faget gennem religionsstudiet. Jeg valgte fortrinsvis fag fra tredje år, men supplerede med 
fag fra første og andet år. ECTS-systemet i Frankrig giver oftest tre til seks point per fag. Der-
for kan det godt virke overvældende med alle de fag, man skal have. Således endte jeg med et 
skema på 27 timer om ugen i efterårssemesteret. Dette dækkede over elleve fag inklusiv de to 
fag i franskundervisning. 

Underviserne strejkede
Diderots campus har tidligere været scene til sammenstød mellem politi og studerende bl.a. i 
1980, 1995 og 2006. På grund af en ny universitetslov, der bl.a. har indflydelse på forholdet 
mellem undervisningstid og forskertid, oplevede jeg også en række protestaktioner. Under-
viserne startede nemlig strejke med de studerendes opbakning kort inde i forårssemestret. 
Dette bredte sig til en stor del af Frankrigs universiteter og skabte en del polemik i dagspres-
sen. Det har hidtil altid været de studerende, der har startet strejke, hvorefter underviserne har 
støttet op, men denne gang var det omvendt. Der blev dog arrangeret ugentlige cours alter-
natifs på sociologi med samlet undervisning for årgangene i de fagområder, der ellers skulle 
have fyldt semestret med indhold, og eksamenerne blev afholdt som afleveringsopgaver. Hele 
semestret igennem var der ugentlige generalforsamlinger, hvor det videre forløb i strejken blev 
sat til afstemning. 

Det var et meget specielt semester med en masse uventede oplevelser og erfaringer, som jeg 
ikke ville have fået, hvis ikke der havde været strejke, og der var mange facetter af det franske 
undervisningssystem og nationalpolitik, jeg herved fik indblik i.

Diderot Universitet
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Arabisk på Sorbonne
I det efterfølgende semester tog jeg propædeutik i arabisk på Université Paris IV Sorbonne. 
Denne gang søgte jeg ind på lige fod med alle andre franske studerende. Jeg blev optaget på 
INALCO, der er et omfattende sproginstitut, og Université Paris IV’s Diplom Universitaire 
(DU), der tilbyder klassisk arabisk for begyndere. Jeg havde således timer i grammatik, skrift-
lig forståelse og udtryk, vokabular og mundtligt udtryk, tekst og øvelse samt sproglaboratorie. 
Det var nogle meget spændende og intensive måneder.

Université de Paris’ historie går tilbage til det 12. århundrede, og blev senere opkaldt efter den 
franske teolog, Robert de Sorbon (1201-1274), der grundlagde Le collège de Sorbonne i 1257 
for fattige teologistuderende. Universitet blev dog nedlagt i 1791 efter Den Franske Revolu-
tion og bl.a. omformet til tempel for Fornuftens gudinde. Universitet blev først genåbnet i 
1806 af Napoleon under titlen Université Impérale. Efter halvfems år blev Université de Paris 
genskabt og snart efter udvidet på flere andre lokaliteter. Université Paris IV Sorbonne ligger i 
Quartier Latin, som er navngivet efter de dengang latintalende studerende, som prægede områ-
det. Université Paris IV deler i dag bygninger med Université Paris V Descartes og forskellige 
andre uddannelsesinstitutioner. 

At komme til udlandet for at studere og (op)leve har givet mig indblik i, hvordan andre univer-
sitetssystemer fungerer og er med til at sætte nye perspektiver på fagene. Efter dette semester 
på KU vender jeg igen blikket mod Paris, byernes by, for i efterårssemestret at tage i praktik 
på UNESCO. Derefter søger jeg ind på École Pratique des Hautes Études (EPHE), der udbyder 
religionssociologi.

Sorbonne Universitet
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TABU interviewer religionssociolog, Ph.D Brian Arly Jacobsen om den katolske kirke og 
den seneste tids mediestorm om præsters seksuelle overgreb på børn.

Hvorfor kommer denne skandale op til overfladen nu?
Det gør den faktisk heller ikke! Det startede allerede i 90’erne i Canada, USA og Irland, og 
afsløringerne blev til en lavine i mange andre lande, bl.a. Tyskland. Tyskland er jo i mange 
henseender tæt på Danmark, og tanken om overgreb indenfor præstestanden i nabolandet kal-
der jo på selvransagelse -   sker det også her?
 Både den katolske kirke og statslige aktører, fx den irske stat, har i kølvandet på 
afsløringer startet undersøgelser. I USA har det udløst store erstatningssager. Men der er for-
skelle på reaktionerne i forskellige lande: I USA har der været undersøgelser af overgreb på 
delstatsniveau, men fordi religion konstitutionelt er skilt fra staten, har det ikke foregået på det 
føderale niveau. Den irske stat har derimod været meget involveret i undersøgelser af sagerne, 
fordi den i mange hundrede år har ”udliciteret” uddannelse og socialforsorg til den katolske 
kirke. Bl.a. uddannelse og pleje af forældreløse børn og psykisk syge har ligget i kirkens regi 
i Irland. Derfor er det jo i den irske stats interesse at undersøge overgrebene indenfor kirken. 
Det samme mønster ser man i forskellige grader i de sydeuropæiske lande.
 De tyske sager har drejet sig om overgreb i private katolske grundskoler, kostskoler 
og gymnasier, hvor præster er integreret i undervisningen, fx religionsundervisning, konfirma-
tionsforberedelse, kor-arbejde og sociale aktiviteter. I Danmark findes der tilsvarende katolske 
institutioner og aktiviteter. Der er ingen grund til at tro, at det ikke også er eller kan foregå 
indenfor Folkekirken i forbindelse med konfirmationsforberedelse eller andre børne- og ung-
domsaktiviteter - man er ligefrem begyndt at have deciderede børne- og ungdomspræster i 
Folkekirken. I sidste instans må man sige, at hvor der er kontakt mellem voksne og børn eksis-
terer muligheden for misbrug og overgreb.

Hvad betyder det for den katolske kirke, der jo er kendt for at holde kortene tæt ind 
til kroppen, at de tvinges til at lade offentligheden få en høj grad af indsigt i kirkens 
sager?
Ja, her bliver det jo virkelig interessant! Siden det Andet Vatikanerkoncil fra 1962-65 har 
åbenhed været på dagsordenen i den katolske kirke, selvom det hverken dengang eller nu var 
i tråd med den katolske kirkeledelses synspunkter. Liberale teologers program om åbenhed og 
kirkens tilpasning til det omgivende samfund blev dengang vedtaget trods stor modstand fra 
den konservative fløj. Det var et lærebogseksempel i, hvordan religiøse bevægelser organiserer 
sig og kan forårsage ændringer selv i en gammel og stor institution som den katolske kirke. De 
liberale teologers grupper forhandlede undervejs i koncil-perioden på kryds og tværs i løst or-
ganiserede netværk med andre kirkelige aktører, så de til sidst havde flertal for deres program. 
Kirkens ledelse var ikke klar til at udfordre denne organisationsform, men var tvunget til at gå 
med til at tilpasse kirken til verden omkring dem. Efterrationaliseringen har været, at Andet 

af Mads Damsgaard
Seksuelle overgreb i den katolske kirke

Cølibat i den katolske kirke
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Vatikanerkoncil var en form for sekularisering af den katolske kirke – ikke en demokratisering 
som sådan, men en åbning mod og tilpasning til det omgivende samfund.  

Hvordan er denne åbenhed så implementeret?
Det har taget år at få det indarbejdet i Kanonisk Ret – faktisk blev Vatikanerkoncilets beslut-
ninger først endeligt implementeret i 1983! Det er så gældende ret i den katolske kirke i dag. 
Den er dog stadig ikke ligeså åben som fx Folkekirken, men dog er der åbnet for flere offent-
lige diskussioner om kirkens udvikling og fundament. Det er lidt paradoksalt, for med en kort 
undtagelse har den konservative fløj af kirken fuldstændig domineret ledelsen og pavevalgene 
lige siden koncilet. Både Johannes Paul II og Benedikt XVI tilhører denne fløj, men de har 
altså modvilligt skulle implementere Andet Vatikanerkoncils beslutninger. 
 Netop Benedikt XVI, der var kardinal og ærkebiskop i Tyskland under navnet Jo-
seph Ratzinger, modtog i 2002 angiveligt 3000 sager og læste på det tidspunkt - som en af 
de få gejstlige i den katolske kirke - alle anklager mod præster på det tidspunkt. Hans linie 
som leder af Troskongregationen var, at der ikke skulle gives nåde; synderne skulle dømmes 
efter sekulær ret. Først skulle der dog foreligge ”entydige beviser”; ellers skulle de anklagede 
præster dømmes efter Kanonisk Ret, dvs internt i kirkens regi, med fx bodsøvelser eller for-
flytninger. 

Hvordan er disse sager så gået?
Ja, altså der er jo indgået nogle store og dyre forlig i USA, tilsvarende har der været retssager 
i eksempelvis Canada og Irland. Man kan bl.a. på den katolske kirkes fondsbudgetter i USA, 
som man pga. forskellige krav til gennemsigtighed kender til, se at der er sat virkelig store 
summer af til erstatninger. Men for at vende tilbage til spørgsmålet om åbenhed: Skandal-
erne betyder, at den katolske kirke er tvunget til at åbne sig og give lægmanden indsigt og 
indflydelse. Det betyder også en affortryllelse af præsten og embedet. Det betyder ikke nød-
vendigvis, at den almindelige katolik tror mindre – men han stiller flere krav til åbenhed og 
ændringer i institutionen. Det gælder også ift. økonomien, hvor der i den katolske kirke også 
har været store sager om økonomisk svindel. 

Hvordan forklarer kirken skandalerne?
Vatikanets officielle forklaring er, at det er forfærdelige, men tilfældige overgreb, som ikke er 
et resultat af kirkens strukturelle opbygning og forestillingsmæssige univers. Ortodokse kato-
likker mener, forklaringen skal findes i kirkens tilnærmelse sig samfundet – altså det vi kan 
kalde sekulariseringen af kirken. Det har ført til et moralsk forfald, som bl.a. kommer til udtryk 
i seksuelle overgreb. Pavens højre hånd, kardinal Tarcisio Bertone, udtalte således på en rejse 
i Chile, at homoseksualitet var årsag til alle problemerne. Men forskellige dele af den katolske 
kirke tackler det jo forskelligt; fx kan man i Italien være væsentligt mere udtalte omkring abort 
og homoseksualitet end i Danmark, selvom man i Danmark i princippet er forpligtet på de 
samme trosartikler som i Italien. 

Kan man forestille sig, at negative sager som disse har en påvirkning på den enkelte ka-
toliks forhold til kirken? Vil der blive et frafald af medlemmer eller oprør i kirken? 
Man har allerede set frafald i Canada, USA og især Tyskland – her havde man ellers store 
forhåbninger til medlemsstigning, da Joseph Ratzinger blev pave. Det lykkedes også at øge 
tilslutningen, men det er tabt på gulvet igen: Man gætter på at tusindvis af katolikker har meldt 
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sig ud i Tyskland, selvom det næppe er noget man kan få kirkens officielle tal på lige nu.
 Men i Danmark såvel som andre lande kan udmeldelse jo have mange årsager. Sagerne 
om overgreb kan for nogen blive dråben, der får bægeret til at flyde over – manglende tillid til 
kirkens ledelse kan sagtens sætte en lavine i gang. 

Vil du sige lidt om årsagerne til sådan nogle sager som disse?
I første omgang kan vi jo kigge på kirkens forklaringer: Ærkebiskop Silvano Maria Tomasi 
har stået i spidsen for en undersøgelse, som konkluderede, at der var mellem 1½ og 5 % af de 
gejstlige i USA, der siden 1960 havde begået seksuelle overgreb. Tallet for den øvrige befolkn-
ing i USA var, ifølge Tomasi, 3%.  Det er altså et tilfælde, og ikke noget enestående for den 
katolske kirke, lyder forklaringen. Liberale katolikker peger på, at cølibatet og den mandlige 
klerikale dominans har ført til en kultur, som både tiltrækker, de mænd som ønsker at begå 
overgreb, og samtidig fremmer en kultur, hvor overgreb er legitim. Andre forklarer det med at 
studerende på præsteseminarierne ikke bliver ordentligt forberedt på et liv i cølibat. 
 Uddannelsen af præster er i øvrigt det næste store problem, som den katolske kirke 
må kæmpe med: Der er alt for få præster som det er nu, og halvdelen af både England og 
Wales’ præster er over 60 år. Det har været et problem siden 80’erne, og det bliver kun værre. 
De liberale teologer mener, at det netop er cølibatet, der skræmmer de unge væk. Den konser-

vative fløj mener, at det er embedet, der 
er faldet i prestige, og pga. af dette ikke 
er tilstrækkeligt attraktivt. 
  Til sidst er det værd at lægge 
mærke til, at den katolske kirke fak-
tisk har sneget ægteskabet ind i præst-
estanden ad bagvejen: Der har været 
store splittelser i den anglikanske kirke, 
specielt i de tidligere kolonier, omkring 
eksempelvis homoseksualitet. Det har 
fået den katolske kirke til at tilbyde de 
konservative anglikanske præster at 
overgå til den katolske kirke, hvor deres 
synspunkter måske passer bedre ind. De 
præster, der har skiftet kirke, har fået 
lov til at forblive gift. Det er måske en 
prøve-sten for den katolske kirkes hold-
ning til cølibatet; hvis det bliver alment 
accepteret, bliver det måske indført ge-
nerelt for de menige præster, men næppe 
for de højere embeder, præcis som i den 
ortodokse kirke.

Måske er det ved at være tid for udskiftning af vinduer 
i katolske kirker?
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Cølibatet i den katolske kirke
af Ditte Marie Christensen

De katolske præster har det hårdt. Ikke nok med at de i kraft af deres præstegerning må leve i 
komplet cølibat, men nu kommer der et stigende antal sager frem om seksuelt misbrug blandt 
præstestanden verden over. Da tidligere biskop ved Roskilde Stift, Jan Lindhardt, udtalte føl-
gende i Kristelig Dagblads netavis: ” … katolikkernes håbløse cølibatkrav viser sig at have 
meget alvorlige bivirkninger i form af fordærvelse af den sunde fornuft og instinkt angående, 
hvad man kan tillade sig, og hvad man slet ikke kan i forhold til børn.”1, satte han måske bare 
ord på en udbredt fordom om at det katolske cølibat fører til seksuelle frustrationer og deraf 
følgende seksuelt misbrug.

Indledning
Enhver har krav på en retfærdig rettergang, og derfor ønsker jeg i det følgende at se på det ka-
tolske cølibats historie, formål og konsekvenser. Jeg vil gennemgående trække på forskellige 
forskere og forfattere indenfor dette felt; se på deres udlægning og fortolkning af det katolske 
cølibat. Jeg vil ikke beskæftige mig med den nutidige debat om sexsager indenfor den katolske 
kirke, og ligeledes er det ikke op til mig at drage dom over om der er en eksplicit sammenhæng 
mellem cølibatet og det seksuelle misbrug. 

Siden 1960erne er den seksuelle frigørelse steget støt, en udvikling der ikke er kompatibel med 
det katolske præsteembedes lille frynsegode. Både indenfor og udenfor det katolske præste-
skabs rækker er cølibatkravet årsag til gentagne diskussioner. Professor i religiøse studier ved 
Pennsylvania University, Philip Jenkins (1952), taler ligefrem om en katolsk borgerkrig, spe-
cielt i midten af sidste århundrede (Jenkins 2001:95), mellem traditionalister og reformis-
ter bl.a. angående en mulig afskaffelse af cølibatkravet. Det 2. Vatikanerkoncil (1962-1965) 
ændrede dog ikke cølibatet status som en obligatorisk del af præsteembedet, trods de mange 
reformerende strømninger inden for Kirken.

Dem, der er uegnede til ægteskab
Det er i Matthæusevangeliet, at man finder de vers, hvorpå mange bygger deres cølibat:

Hvad dette går ud på, kan ikke alle rumme, men kun de, der får det givet. Der er 
dem, der er uegnede til ægteskab fra moders liv, og der er dem, der er uegnede til 
det, fordi mennesker har gjort dem uegnede til det, og der er dem, der har gjort 
sig selv uegnede for Himmerigets skyld. Lad dem, der kan, rumme det!2

Det synes da også åbenbart som værende en bibelsk opfordring til cølibat, ligesom Paulus’ op-
fordring i sit første brev til Korintherne, om at folk skal være som han selv (læs: ugifte)3, men, 
som den katolske teolog Dr. Heinz-Jürgen Vogels (1933)  påpeger: ”To solve this question, some 
New Testament scholarship is indispensable. We must be attentive to the revelation.”(Vogels 
1993:24). Eksegese af den bibelske tekst er nødvendig, og resultater til begges fordel kan 
drages derfra.  Få andre steder i de bibelske skrifter hentydes der til cølibat, hvorfor professor 
i religion og filosofi ved Dave and Elkins College, William E. Phipps, opfordrer til en dybere 
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analyse af Jesu påvirkning på sin sam-
tid (Phipps 2004). Hos stort set alle 
religioner dikterer grundlæggerens liv 
og levned de troendes levemåde4, og 
i sin bog, Clerical Celibacy: the heri-
tage (2004), fremhæver Phipps nogle 
punkter, hvor Jesu levemåde kan op-
fordre til cølibat: 1) Jesus krævede af 
sine disciple, at de forlod deres fami-
lie5. 2) Han fremsatte det som en posi-
tiv ting at være uegnet til ægteskab6 

(Phipps 2004).  

På den anden side var det utrolig utra-
ditionelt for en mand på Jesus tid ikke 
at være gift (Phipps 2004: 31). Spe-
cielt som rabbiner var et liv i cølibat 
ukonventionelt. De få henvisninger til 

ægteskab i NT, kan derfor muligvis skyldes, at Jesus var gift (Phipps 2004:32). At der ikke 
tales om ægteskab for Jesu vedkommende kan altså skyldes, at han fulgte normerne og derfor 
ikke vakte opsigt på det område. Men samtidig ville evangelier om en gift Jesus muligvis 
fokusere mere på ægteskabelige værdier, og derved nedprioritere de almenmenneskelige. 

Måske der bare ikke var plads til en kvinde i Jesu liv, eller det var liv, der ikke var værd at dele 
(Jenkins 2004:33). I cølibat ville Jesus kunne koncentrere sig om kald; forpligtelserne over-
for familien ville ikke snige sig ind foran forpligtelserne overfor menneskeheden. Cølibatet 
kunne være en forsmag på opstandelsen, hvor alle lever rene som engle og uden ægteskabelige 
bånd7. 

Der gik dog et stykke tid fra Jesu formodede cølibat, til det katolske cølibatkrav blev indført8. 
Da cølibat, som før nævnt, ikke var et krav for den jødiske gejstlighed, var det heller ikke 
forventeligt i den tidlige kristendom, at præstestanden levede i cølibat. En sådan levemåde var 
velset, men ikke påkrævet, og gifte gejstlige var mere reglen end undtagelsen. Skellet mel-
lem jøderne og de tidligere kristne begyndte at blive dybere, og med det ændredes tanken om 
cølibat. I 305 afholdtes en kirkesynode i Elvira, hvor et flertal besluttede, at præster ikke måtte 
have sex – gifte eller ej. 20 år efter, ved den økumeniske synode i Nikæa, blev spørgsmålet 
om cølibat taget op igen. Indtil da havde reglen om cølibat kun haft betydning for de kristne 
i Spanien, men nu var der ønske om at eksportere ideen. Resultatet af denne synode er lidt 
uklart, og det synes at have været op til den enkelte menighed, hvorledes de skulle tackle gifte 
præster. 

I 401 vedtog en synode, at man ved ordinationen skulle sværge til kyskhed, og sex indenfor 
ægteskabet blev straffet med bøder. Den østkatolske og den apostolske kirke9, ønskede ikke 
de samme strenge regler for cølibatet, og dette, sammen med andre uoverensstemmelser, førte 
til kirkeskismet i 1054. Kun fem år efter, påbød den romersk-katolske kirke sine præster at 
forlade deres koner, og knap 100 år senere, i 1123, blev ægteskaber blandt præster definitivt 

Præsteskab eller familie?
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forbudt – ikke dermed sagt, at sex var slut blandt paver og præster (jf. Pave Alexander d.VI 
(1492-1503), der fik to – illegitime – børn i sin tid som pave).

Helhjertet kyskhed var dog ikke den eneste grund til denne beslutning om komplet cølibat. 
Cølibat var praktisk på flere områder, deriblandt det politiske og det sociale. Når gifte præster 
fik børn, rejstes der helt naturligt et spørgsmål om arv. Dette fik kirken klaret ved først at gøre 
alle præstesønner illegitime i 592 (Sipe 1990: 43), og derved sikre, at kirkegods ikke blev delt 
blandt lægfolket, og senere helt forbyde præster seksuel aktivitet.

Kejser Konstantin og hans efterfølgere valgte at belønne kirken ved bl.a. at fritage dens ge-
jstlige fra skat og give dem andre privilegier, hvilket, naturligt nok, gjorde præsteembedet 
populært. Af den grund opfordrede paverne til præsteligt cølibat, så man derved var sikker på, 
at kun sandt kaldte folk tog imod præsteembedet (Triebs 2004: 38). 

Et præsteskab i cølibat gav den tidlige kristendom en specifik identitet; cølibatet fungerede 
som en sammenhængskraft, der gav de gejstlige en vis form for karisma. Ifølge Gregory VII, 
kunne en præst kun være ren, hvis han var kysk. Først i det øjeblik ville præstens andre værdier 
skinne igennem. Carl R.Triebs opridser, på Gregory VIIs vegne, fordelene ved en præst i cøli-
bat: ”A celibate clergy was independent, had no objectives other than those of the Church. The 
celibate priest was the footsoldier of the Church Militant.” (Triebs 2004: 40).  
 
Dem, der har gjort sig selv uegnede for Himmerigets skyld
Om cølibatkravet i den katolske kirke, står der således i kirkens kanoniske lov:

Clerics are obliged to observe perfect and perpetual continence for the sake of 
the kingdom of heaven and therefore are bound to celibacy which is a special 
gift of God by which sacred ministers can adhere more easily to Christ with an 
undivided heart and are able to dedicate themselves more freely to the service 
of God and humanity.10

I sin bog, Mandatory Celibacy in the Catholic Church (1992), nævner Michele Prince at Det 
2. Vatikanerkoncil udtalte: ”.. celibacy is not theologically mandated or essential to priesthood 
but that it is in fact a discipline” (Prince 1992:10). Det er da også efterhånden bredt accepteret, 
at det katolske krav om cølibat er et middelalderligt påfund, mere end det er en guddommelig 
lov. 

Den katolske præst, Johnson Uchenna Ozioko, taler i sin bog, Passion and Commitment 
(2007), om cølibatets to betydninger: en kristologisk og en eskatologisk (Ozioko 2007:39). 
Den eskatologiske består i håbet om et himmerige på jord gennem cølibatet – engletilstanden. 
Den kristologiske går på, at valget er truffet af kærlighed; ofringen af ens seksualitet er en 
kærlighedsdedikering. Man gør sig selv til et billede på Kristus gennem selvafvisning, bod og 
opofrelse (Ozioko 2007: 42). Både Vatikanet (jf. citat ovenfor) og Jesus (jf. citat fra Matthæu-
sevangeliet) siger, at cølibatet er en gave, en gave Vatikanet påstår kan opnås gennem bøn. 
Et postulat som Heinz-Jürgen Vogels går imod ved at sige: ”… the one who is called can and 
must pray that he recognize the gift and nurture it, but he cannot successfully pray for the gift 
as such” (Vogels 1993:31). Cølibatet er mere en evne end en gave, og derfor ikke noget alle 
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skal begive sig ud i. Intentionerne er ikke nok, man skal også have evnen til at gennemføre en 
sådan prøvelse (Vogels 1993:29). 

At besidde denne evne gør i sandhed én speciel, og giver, som tidligere nævnt, en særlig kar-
ismatisk rolle i menigheden. Præsterne i cølibat blev/bliver opfattet som tættere på Kristus. 
Gennem deres hellighed og evne til at tilgive synder, bliver de guddommeliggjort, og derved 
immune overfor eventuelle anklager om seksuelt misbrug. 
Før Det 2. Vatikanerkoncil blev helt unge drenge taget ind og ”trænet” i katolicismen, gjort 
parate til et liv som gejstlige og derved ”… psychologically castrated during puberty” (Eberley 
2002:106). Seksualiteten skulle undertrykkes eller fortrænges helt - et gennemgående træk i 
den katolske tanke om cølibat, så man kan tilbede Gud og Kristus med ”et udelt hjerte”11. 

Folk reagerer forskelligt på sådan en form for aseksualitet. For nogle er den kommet så tidligt 
i livet, at deres opfattelse af begrebet ”kærlighed” er begrænset til den guddommelige agape, 
uden fornemmelse for eros. Der er visse aspekter af kærlighed, som præsterne i cølibat aldrig 
lærer, og derfor er ude af stand til at forstå og give videre (Ozioko 2007:45).

Den manglende nærhed med andre mennesker, kan også have en negativ indvirkning på præs-
tens moral. Han bliver depressiv og ude af stand til at danne tætte venskaber, der kan være 
med til støtte og hjælpe vedkommende med at danne en identitet og et socialt liv udenfor 
menigheden (Prince 1992:51). 

For størstedelen er cølibatet lig med ensomhed, men for nogle er det også lig med et sikkert 
sted, hvis man er seksuelt forvirret. I cølibatet er man fri for at tage stilling til, hvad man bliver 
tiltrukket af, og om det er forkert. Og hvis man i løbet af sit virke som gejstlig skulle falde ned 
i tvivlens mørke dal, er løsningen, ifølge Vatikanet, ganske enkel: bøn.

Konklusion
Cølibatet er som et ægteskab med kirken, og naturligvis forudsætter sådan et ægteskab også 
kærlighed og loyalitet. Men ikke desto mindre henviser Ronald N. Eberley i sin bog The Un-
natural Law of Celibacy (2002) til resultaterne af en præsts undersøgelse af cølibatet, der viser 
at det overvejende er ensomheden i dette ægteskab, der får de katolske præster til at forlade 
kirke og gifte sig kødeligt: ”A study by Father Andrew Greeley […] revealed that the desire 
to marry was the strongest predictor of men planning to leave the priesthood and the primary 
reason for their wishing to marry was loneliness”12, og at denne ensomhed fører til seksuel 
frustration, forvirring og misbrug (Eberley 2002:108). Her synes Eberley umiddelbart at være 
enig med Jan Lindhardt i, at cølibatet er et arnested for lyssky affærer af seksuel karakter. Men 
på trods af at cølibatet snart har 1000 års jubilæum, er vi stadig ude af stand til endeligt at drage 
denne konklusion. 

Vi kan heller ikke vide, om misbrugsproblemet altid har været der, eller om det er noget, der 
er dukket op, efterhånden som den omgivende verden er vokset fra cølibatet. Tiden hvor der 
var fare for at arvingerne løb med det kirkelige gods er forbi, og seksualdriften er ikke længere 
noget, der skal gemmes væk. 

Cølibatet står stadig den dag i dag som et af den katolske kirkes særpræg, og er stadig til debat. 



37

Det, der før gav kirken et karismatisk præg, synes nu at bringe den katolske kirke mere ris 
end ros. De kritiske ryster lyder højere end nogensinde før, men spørgsmålet er, om en ting så 
historisk som cølibatkravet, i en kirke så struktureret som den katolske, er til at ændre.

Artiklen er skrevet i forbindelse med eksamen i Religionsinformatik i foråret 2010, med opgaveformul-
eringen at skrive en artikel til Chaos.

Fodnoter:
1. http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/361162:Debat--Ophaev-det-meningsloese-coelibat?page=2
2. Matt 19:11-12
3. 1. Kor 7
4. Jf. muslimer og hadith
5. Luk 9:61 og Mark 8:34
6. Se uddrag fra Matt ovenfor
7. Matt 22:30 og Mark 12:25
8. Se citat fra den kanoniske lov i næste afsnit
9. Jesus havde overdraget Kirken til Peter, en gift mand, og af den grund kunne ægteskab ikke være 
forkasteligt (Carl R. Triebs 2004: 27)
10. Code of Canon Law 277 §1 : http://www.vatican.va/archive/ENG1104/__PY.HTM
11. Code of Canon Law 277 §1 : http://www.vatican.va/archive/ENG1104/__PY.HTM
12. S. 109 i The Unnatural Law of Celibacy af Ronald N. Eberley
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Minnesangbog. Da kærlighed blev kult
af M. Pontoppidan og C. Troelsgård 
Alfa, 2009

af Kristine Schwarz

I begyndelsen af 1000-tallet begyndte et tidligere lidt overset 
fænomen at brede sig i Europa, nemlig kærligheden som kult-
fænomen. Kærligheden blev fremhævet som noget enestående. 
Kærlighedsromaner blev skrevet, og troubadourer, skjalde og 
minnesangere havde kronede dage ved hofferne. Det var langt-
fra en realistisk kærlighed, men i stedet blev utopiske romancer 
mellem riddere og ofte deres herres fruer beskrevet i disse 
sange. Traditionen kendes i flere varianter fra både Frankrig og 
Tyskland. I bogen behandles kun den tyske tradition inden for feltet, hvor kærlighedssangene 
går under betegnelsen minnesange.

Dette er en bog, der griber emnet an på flere måder. Bogen indledes af en historisk kort og 
overskuelig indføring i højmiddelalderen. Dette giver læseren en fornemmelse af, hvilke 
miljøer minnesangene var en del af, og hvordan de indgik i et levende samfund. Bogens 
midterste del udgør hoveddelen af bogen. Her er optrykt 25 minnesange fordelt på 15 op-
havsmænd. Hver ophavsmand præsenteres med en kort biografi flankeret af farverige middel-
alderportrætter. Teksterne er trykt både i deres oprindelige tyske middelalderform og i en 
mere moderne dansk oversættelse. Samtidig har man forsøgt at sætte noder til teksterne bl.a. 
ud fra fund og viden om middelaldermusik. Processen med at skrive noder ud til ukendte 
melodier, uddybes i bogens afsluttende del, hvor der gøres rede for de musikteoretiske og 
-historiske overvejelser i forbindelse med dette arbejde.

Bogen er den første af sin slags. De oversatte tekster er Maria Pontoppidans egne oversæt-
telser, og disse har ikke været trykt før. Kombinationen af en egentlig sangbog krydret med 
middelalder- og musikhistoriske afsnit formår, at gøre bogen tilgængelig for et bredt publi-
kum. Bogen kan både bruges, hvis man har interesse i den historiske minnesangstradition, 
hvis man interesserer sig for de musikhistoriske aspekter, men også hvis man blot ønsker at 
spille musik fra middelalderen.

I en religionsvidenskabelig sammenhæng vil dette være en mindre anvendelig bog, idet den 
beskæftiger sig med emner som musik, kulturer, mennesker og historie og kun lægger lidt 
vægt på det religiøse element. Bogen giver et nuanceret billede af de forskellige traditioner 
inden for minnesangene, de høviske og smukke, såvel som de vulgære og simple. Dette er 
en (sang)bog, der giver et indblik i en forgangen kultur, der var optaget af en ny form for 
kærlighed samt en ny opfattelse af menneskers individualitet.

Anmeldelser
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Poststrukturalistiske analysestrategier + 
Socialkonstruktivistiske analysestrategier.
Redigeret af Esmark, Anders et al. (red.) 
Roskilde Universitetsforlag, 2005

af Andreas Baumann

Er det samfundsforskerens opgave, som Pierre Bourdieu formulerer 
det, at afdække “det partitur folk spiller når de tror de improviserer” 
(Bourdieu 1995) eller er det snarere opgaven at tydeliggøre ind-
skrivningen af sin egen væren-i-verden i produktionen af livets so-
ciale tekst? Dette er et af de spørgsmål, der tematiseres i bogsættet 
Socialkonstruktivistiske og Poststrukturalistiske analysestrategier. 

Bogsættet består af en række bidrag som introducerer centrale for-
skere og positioner inden for de to forskningsretninger, og er lagt an 
på en skelnen mellem ”socialkonstruktivisme” og ”poststruktural-
isme”, som også redaktørerne anfører som ukonventionel (Esmark 
et al.2005b:8). Denne inddeling går igen i opdelingen af teoretikere 
– således kan man undre sig over, hvorfor Pierre Bourdieu anses 
for at være socialkonstruktivist, mens Niklas Luhmann anses for at 
være poststrukturalist. De andre analytikere, der anføres som post-
strukturalister – Lacan, Derrida, Barthes, Foucault, Baudrillard etc. 
– er jo netop post-, fordi de skriver sig ud af denne teoretiske ret-
ning. Luhmann bygger i sit systembegreb videre på fx Parsons sys-
tembegreb, selvom der finder afgørende ændringer sted (Hagen 2007). Bourdieu formulerer 
derimod sin praksisteori op imod ”strukturalismens jerngreb” (Bourdieu & Wacquant 2004). 
Udvalget er dog over hele linien bredt; således finder man i bindet med socialkonstruktivister 
både et forskningshistorisk kig på baggrunden for denne retning med amerikansk verstehende 
sociologi og socialpsykologi – Schütz, Merton, Goffman, Garfinkel – over grundlæggelsen af 
en egentlig socialkonstruktivisme med Berger og Luckmann til implementeringen af denne 
epistemologiske position i konkret forsknings-praksis med både rolleteori, aktør-netværkste-
ori, Bourdieu og polyfonisk narrativ-analyse. Bindet med poststrukturalister er i langt højere 
grad langt an på en introduktion til teoretiske positioner hos de forskere der gennemgås, som 
primært er de tidlige franske poststrukturalister – Barthes, Lacan, Derrida, Baudrillard og Fou-
cault – suppleret med et forskningshistorisk vue over baggrunden hos Saussure, Levi-Strauss 
og Althusser samt en række kapitler om nyere poststrukturalisme hos Laclau, Slavoj Zizek, 
Luhmann, Gilles Deleuze og Felix Guattari.
 Bogsættet er – som titlen antyder – ikke lagt an på en præsentation af hverken teori 
eller metode, men derimod af konkrete analysestrategier, dvs. implementeringen af de teore-
tiske positioner i arbejdet med empiriske problematikker. Dette lykkedes i større grad i bindet 
med socialkonstruktivisme, og i det hele taget bærer bogsættet lidt præg af, at poststrukturalis-
men dels har sin oprindelse i en anderledes, ”tekstlæsningsorienteret” videnskabstradition end 
socialkonstruktivismen. Tydeligst bliver dette når man sammenligner Lacans formaliserende 
freudianisme med Latours aktør-netværk-teori: hvor ANT er et forsøg på at skrive mennesker, 
artefakter og ”sociale fakta” ind i samme forståelsesramme, der muliggør en enhedsbeskrivelse 
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af samfundet, er Lacans psykologi en tekstanalyse i egentlig forstand, hvor en tekst bestående 
af reelle, imaginære og symbolske elementer søges udredt. Denne forskel er imidlertid også 
interessant i et forskningshistorisk perspektiv, idet de to traditioner i høj grad tager udgangs-
punkt i forskellige dele af den marxistiske samfundsteori. Socialkonstruktivismen har i stil 
med den unge Marx med en kraftig fokus på tingsliggørelse og fremmedgørelse gennem arven 
fra bl.a. Georg Lukács (sammenlign fx History and Class Consciousness (1967)) fokus på re-
ification (verdinglichung-begrebet) og Berger og Luckmanns dialektik med dens fokus på ek-
sternalisering og reifikation), mens at poststrukturalismen igennem sin arv fra Louis Althusser 
og dennes ”anti-humanistiske” marxisme i langt højere grad lægger sig op ad den ortodoks-
analytiske marxisme, der findes i fx Kapitalen (Marx 1972).

Quo vadis?
Bogsættet er en ganske fin og letlæst introduktion til en række nyere teoretikere, men man kan 
med rette spørge, hvad man har taget sigte mod – er formålet med bogsættet en forskningshis-
torisk gennemgang af to epistemologiske positioner i social- og humanvidenskaberne eller er 
det at inspirere til videre forskning? Forfatterne giver selv indtryk af at hælde til sidstnævnte 
position, og i den forbindelse kan man undre sig over, hvorvidt en samling af analysestrategier, 
der er så retrospektiv, som disse bind, virkelig udfylder en sådan opgave, når den sammen-
lignes med andre nyere udgivelser med samme formål, såsom den antologi forlaget Haase har 
udgivet med artikler fra det kognitivistiske felt (Bundgård et al. 2006). Man kan imid-lertid 
fremdrage, at bogsættet – blandt andet fordi det indeholder summerende bidrag og ikke origi-
nale artikler – har den fordel, at man ret let kan sætte sig ind i de to retningers positioner, og 
enkelte steder er bidragene ligefremt glimtende, således fx i Sverre Raffnsøe og Marius Gud-
mand Høyers bidrag om dispotivet hos Michel Foucault i bindet om poststrukturalisme, spe-
cielt fordi netop dette analytiske greb har en tendens til at være underbelyst i gennemgange af 
Foucault. Således er ”dispositif” ikke engang nævnt blandt opslagene bagerst i Marmorbogens 
(Klassisk og moderne samfundsteori) kapitel om Michel Foucault (Lindgreen 2007), hvad der 
kan undre, idet dispositivet er det teoretiske greb, der gør det muligt at se Foucaults arbejder 
som en helhed på tværs af skellet mellem den arkæologiske og den genealogiske metode.  
 Endelig kan man mene, at dette bogsæt er ganske egnet for religionsstuderende, idet 
fokus ligger på at fremhæve specifikke analysestrategier indenfor de to retninger. Netop derfor 
undgås en specifik binding til ét fag, som ellers tit findes i indførende værker (fx Marmor-
bogen). Derimod viser bogsættet bredt henover forskningstraditioner. der vejede – og vejer 
– tungt indenfor humaniora og samfundsvidenskaberne. 

Litteraturliste
Bourdieu, Pierre (1995): Sociology in Question. London: SAGE Publications
Bourdieu, Pierre & Loïc Wacquant (2004): Refleksiv sociologi. København: Hans
Reitzels Forlag
Bundgård, Peer F. et al (eds.) (2006): Kognitiv semiotik. Århus: Haase
Hagen, Roar (2007): ”Niklas Luhmann” in Klassisk og moderne samfundsteori, Andersen, Heine 
& Lars Bo Kaspersen (eds.). København: Hans Reitzels Forlag
Lindgreen, Sven-Åke (2007): ”Michel Foucault” in Klassisk og Moderne Samfundsteori. 
Andersen, Heine & Lars Bo Kaspersen (eds.): København: Hans Reitzels Forlag
Lukács, George (1967): History and Class Consciousness. London: Merlin Press
Marx, Karl (1972): Kapitalen bd. 1-11. København: Forlaget Rhodos



41

Danmark og de fremmede – Om mødet med den arabisk-muslimske verden.
Tonny Brems Knudsen, Jørgen Dige Pedersen og Georg Sørensen (red.)
Academia, 2009
 
af Peter Østervang Andersen

Med bogen ”Danmark og de fremmede” ønsker redaktørerne at give 
deres besyv med forskellige aktuelle debatter og problemstillinger 
herhjemme, der angår flygtninge og indvandrere fra den arabisk-
muslimske verden og dansk udenrigspolitik. Som et hyldestskrift til 
Mehdi Mozaffari, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus 
Universitet og leder af Center for Forskning i Islamisme og Radikali-
seringsprocesser har i alt 11 forfattere bidraget med hver deres afsnit 
til bogen.
 
Det samlede indtryk af bogen er, at stort set alle artikler er særdeles 
læseværdige og brugbare og kan klart anbefales som en introduktion 
og inspiration til hvert deres felt.
 
Indholdet af bogen er meget overskueligt opdelt i tre områder: 1) Fremmedfrygt, integration 
og dansk politik, 2) Religion, radikalisering og de-radikalisering, samt 3) Mødet med den 
arabisk-muslimske verden i den internationale politik. Med valget af disse tre overordnede 
tematikker burde der være fagligt stof til at nuancere en til tider ophedet politisk diskussion. 
Emnerne er højaktuelle og ikke blot ”faglige”, men også tværfaglige. Tværfagligheden er en 
af bogens helt store forcer. Kombinationen af faglige tilgange giver til disse emner samlet set 
et større udbytte. 
 
Artiklerne giver hver især indblik i og overblik over komplekse problemstillinger, mere kon-
kret behandler bogen temaer som politiseringen af flygtninge- og indvandrerspørgsmålet, an-
tisemitisme blandt etniske minoriteter, diskussion af radikalisering og endnu en omgang med 
Tegningekrisen. Artiklerne giver hver især en grundig introduktion til deres områder og som 
studerende kan man få fint udbytte af de enkelte artikler, både adskilt og som helhed. Særligt 
interessant var det at få diskussionerne af flygtninge- indvandrerspørgsmålet på den politiske 
dagsorden sat i større perspektiv end at ”tonen i debatten er blevet hårdere” og få en vis klar-
hed over sammenhænge og historiske faktorer. Radikalisering af unge muslimer er ligeledes 
et varmt emne, der af myndigheder i ind- og udland nyder stor opmærksomhed. Nogle af de 
spørgsmål, der rejses i artiklerne er om den danske regerings indsats mod radikalisering har 
den ønskede virkning, eller om andre tilgange kunne være til større hjælp. I artiklen om lu-
thersk teologi og radikalisering vises det, at tanken om radikalisering ikke kun er et fænomen 
vi tillægger de ”andre”, men også kan findes tættere på.
 
Ofte kan symposier og festskrifter have en tendens til at stikke i forskellige retninger og lade 
læseren i stikken med vidt forskellige bidrag, der ikke internt hænger sammen. “Danmark og 
de fremmede” er dog en undtagelse. Med de tre tematikker som grundstammen anes en hvis 
rød tråd mellem bidragene. Enkelte af bidragene forholder sig til og diskuterer også hinanden 
indbyrdes og giver forskellige vinkler på de samme problematikker, hvilket løfter det samlede 
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Anmelderliste
Redaktionen vil gerne opfordre alle studerende – nye som gamle – til at prøve kræfter 
med at anmelde en af de spændende bøger, TABU har modtaget fra forlagene. At skrive en 
anmeldelse er sjovt, lærerigt og en virkelig god erfaring. Så skynd dig at skrive til pernille-
hjensen@stud.ku.dk for at få fingre i et anmeldereksemplar! Du får naturligvis lov til at 
beholde bogen, når anmeldelsen er skrevet.

Bøger modtaget til anmeldelse:

Birgitte Kvist Poulsen: ”Hegel og treenigheden”, Forlaget ANIS, København 2009, 256 sider.

Chaos nr. 49 ”Om Kaos”, Museum Tusculanums Forlag 2008, 187 
sider.

Deniz Kitir: ”Klassisk & moderne islam – Grundbog til islam”, 
Systime, Århus 2010, 210 sider.

Margit Helle Thomsen (red.): Med kurs mod mangfoldighed: Be-
greber og praksis i integrationsindsatsen, Hans Reitzels Forlag 2004, 
302 sider.

Martin Schwartz Lausten: ”Tyrkerfrygt og tyrkerskat. Islamofobi, 
religion og politik hos teologer og regenter i reformationstidens 
Danmark”, Forlaget ANIS, København 2010, 320 sider.

Mette Behrndtz, Maria Munkholt, Robert Hansen, Sigrid K. Kjær 
og Dan Enok Sørensen: ”Efraim Syrerens Liv”, Forlaget ANIS, 
København 2010, 150 sider.

Sallie McFague: ”Klimateologi. Gud, verden og den globale op-
varmning”, Forlaget ANIS, København 2010, 192 sider.

indtryk fra blot at være en artikelsamling til at hele bogen kan bruges i sammenhæng. Dette 
gør, at man som læser får man et langt større samlet udbytte. Kun en enkelt artikel står alene og 
kunne have godt af at blive sat i en større sammenhæng: Fra en reporters dagbog om begiven-
heder i verden efter 2. verdenskrig.
 
Som en samlet enhed tegner artiklerne et tiltrængt mere komplekst billede af emnerne og 
formår at komme bagom det umiddelbare og give en dybere forståelse for  forudsætningerne 
for aktuelle diskussioner i såvel undervisning, studier og i pressen.
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Som medarrangør af konferencen “Religion på Kanten” var det en stor glæde at se over 50 stu-
derende fra vores afdeling tage turen til Odense. En endnu større glæde var det at se så mange 
glade ansigter på vejen hjem - jeg håber, at det var udtryk for en vellykket tur og berigende 
konference. 

Jesper Sørensens indlæg på konferencens første dag drejede sig om tilgange og spørgsmål til 
studieobjektet religion. I forlængelse heraf startede en tankerække i min hjernebark. Med ud-
gangspunkt i Sørensens pointe om at religionsforskere altid ser systemer, også hvor de ikke er, 
og dermed selv “teologiserer”, så jeg vores studieobjekt for mig som en tidslinie.
 Religionsvidenskab handler om voksne, fornuftige menneskers tro (eller rettere, det 
der påstås at være legitimt at tro på – selvom det altså drejer sig om tro!). Men hvad med 
børnenes usynlige venner og fantasifostre, de aldrendes dødsangst, de dementes tågetaler, 
mongoler og autisternes gudsbilleder og trosforestillinger? Religion eksisterer kun fra seks-
syv årsalderen og til dødslejet - og kun hos folk, der i øvrigt indgår i verdens sociale systemer. 
Hvorfor er religion kun interessant, når det har betydning i en politisk eller kulturel kontekst? 
Burde den religion, der findes på kanten af samfundet ikke netop være den mest rendyrkede 
form for tro vi kan studere; fri for økonomiske, etniske og sociale skel? 

Spørgsmålet kan egentlig ses som et forsøg på at fjerne religionsvidenskabens variabler; hvad 
ser vi, hvis vi netop undgår kontekst, kultur og samfund? Hvad er vores studieobjekt, når 
ikke det er samfundsvidenskab, kulturanalyse og poststrukturalisme? Kognitionsvidenskaben 
forsøger at give et svar. Jørgen Podemann Sørensen pointerer polemisk at det svar oftest er 
en teori om sproglige udtryk, så hvorfor ikke undgå postulater om hjernen og acceptere, at 
religion er retorik - et sprogligt udtryk. Men den religion vi finder på kanten af samfundet er 
samtidig på kanten af sproget - så hvad kan religion være, når det knap nok er sprog?

I det spørgsmål ligger kimen til forskellige svar - faktisk alt for mange. Religion, som vi plejer 
at betragte det, er jo netop et socialt fænomen, fordi udøverne i en eller anden grad er enige 
om det.  Men mennesker på kanten af samfundet er netop ikke fuldbyrdede medlemmer af de 
sociale systemer. Vi kan derfor næppe bruge forskningsresultater af religion på kanten til no-
get komparativt i forhold til det traditionelle studieobjekt - religionens kulturelle og politiske 
betydninger. Til gengæld er der spændende perspektiver i at undersøge grænseområderne, og 
forhåbentlig også spændende resultater. Jeg forestiller mig, at undersøgelser af gudsforestill-
inger hos grønlandske hjemløse i København, børnehavebørns lege, hospicepatienters tro og 
autisters agens-forståelse på flere måder kan indramme vores felt: Hvordan tro og religion ind-
læres og ind-leges, hvordan det udvikles uden traditionelle sociale kompetencer eller sociale 
kontaktflader, og hvordan det anvendes i passagen af den sidste tærskel. Religion på kanten, 
udenfor diskursen, væk fra verden, i randen af samfundets støbeform er ikke et emne, der 
udtømmes med en enkelt konference. 

af Mads Damgaard

Arrangørens eftertanker
Studieliv
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ISIS: Information til Studerende om Institut og 
Studiemiljø

Hvad der hændte på stormødet 8/4 2010
af Mads Damgaard

Forårets stormøde, hvor institutledelsen orienterede om stort og småt, blev som sædvan-
lig velbesøgt af religionsstuderende og studerende fra Carsten Niebuhr-afdelingen, mens 
Asien og Østeuropa var svagt repræsenteret. Til glæde for de fraværende og dem, der 
måtte være faldet i søvn undervejs, bringer TABU her et referat.

Under det første punkt, skælmsk kaldet ”Rigets Tilstand”, orienterede projektkoordinator Anne-
Marie Hede-Andersen om, at internet på læsesal snart vil være en realitet. Marie Roesgaard, 
viceinstitutleder, fortalte om svampesagen, der lægger nye alen til begrebet sendrægtighed; på 
nuværende tidspunkt er udlejeren i gang med at fryse processen fast; først pga muligt salg af 
hele ejendommen, siden ved at bombardere den ansvarshavende jurist fra universitetsadmin-
istrationen med spørgsmål. Bemeldte jurist arbejder dog videre på sagen, og alle glæder sig 
til at høre næste afsnit af føljetonen, der ikke står tilbage for indiske vedaer og brahmanaer i 
længde, snørklethed og mystik. 

Det rigtige riges tilstand, altså Danmarks økonomiske situation, får også konsekvenser på 
instituttet. Da universiteter bliver tildelt penge ud fra bl.a. landets bruttonationalprodukt, som 
den opmærksomme læser vil vide er faldende i disse krisetider, vil der givetvis til næste år 
komme besparelser. Ingolf Thuesen, institutleder på ToRS, fortalte, at han mener at grønthøs-
termodellen, hvor der skæres lidt væk af alle fag, har taget hvad der var at tage. Den næste be-
sparelsesrunde kan munde ud i lukningen af et mindre område for at holde de andre afdelinger 
på instituttet i hæderlig foderstand. Udover disse agrare betragtninger forklaredes den nu-
værende økonomiske model på Københavns Universitet, som lignes ved en tragt, hvori der 
hældes honning; kun få dråber løber igennem i bunden af tragten, hvor institutterne billedligt 
talt står med tungen fremme og skægget i postkassen, da de jo skal levere både forskning og 
uddannelse samt en burkarapport eller to. I år forsøger ledelsen dog primært at spare ikke færre 
end 775.000 kr på driften. Det vil formodentlig betyde, at det kommende efterårs russere selv 
skal medbringe toiletpapir til undervisningen. 

Herefter beklagede studieleder og lektor Morten Warmind, at den centrale eksamensadminis-
tration på Humanistisk Fakultet havde overskredet tidsplanen for indtastningen af karakterer 
pga. medarbejderflugt. Det var så grelt, at mange studerende bl.a. fra Religionsvidenskab ikke 
formelt set havde mulighed for at tilmelde sig re-eksamen med deres hjemmeopgaver, fordi 
karaktererne ikke var blevet offentliggjort i tide. Fremover skal undervisere på instituttet ori-
entere studerende, hvis de er dumpet en skriftlig eksamen, således at man har bedst mulige 
vilkår for at gå til re-eksamen. 

Tredje punkt på dagsordenen, om det såkaldte Indre Markeds konsekvenser for fagene på 
ToRS, fik lov at stå hen i det uvisse, da økonomi og andre incitamenter tilsyneladende ikke er 
indtænkt fra rektors side i denne ellers fine ide, som kort fortalt går ud på at sikre fleksibilitet 
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i Københavns universitetsuddannelser ved at indføre forskellige tåbelige fælles administrative 
regler såsom eksamensfri i uge 1. Fleksibiliteten, som på Humaniora generelt er ret udviklet 
i form af obligatoriske tilvalgsfag, der skal studeres i øst og vest, bliver således stadfæstet af 
rektor Ralf Hemmingsen og hans bestyrelse, der ikke lader til at vide, at fleksibiliteten allerede 
eksisterer. Det sker vel at mærke uden, at humanister in spe får andet end spændende nye 
gærder i deres uddannelsesmæssige hækkeløb. Den dannende rejse igennem videnskabens 
verden minder efterhånden om en berømt Kafka-passage.

Endelig orienterede institutleder Ingolf Thuesen om hans opfattelse af burkarapport-sagen, og 
da TABU var på pletten i sidste udgave, kan vi med sindsro henvise til den grundige dækning 
af sagen, man kan finde deri. Næste stormøde finder sted en mandag i efteråret, hvor TABUs 
husvølve spår at svampesagen, manglen på internetforbindelser, penge og velkoordineret ek-
samensafvikling bliver centrale temaer.

Fagrådsnyt: Forår 2010

Den første tredøgnseksamen på bachelor-året er i skrivende stund overstået, og en ny eksa-
mensperiode lurer lige om hjørnet. Fagrådet har i dette forår fået afsluttet en række projek-
ter til stor tilfredshed: Ved at tømme vores pengebeholdning lykkedes det at gøre rejsen til 
DAHR-konferencen i Odense gratis for de studerende, ved fælles hjælp blev debatdagen ”Pro-
et-Contra” et tilløbsstykke, og som opfølgning til disse arrangementer har vi oprettet internet-
forummet www.relvidforum.forumotion.com, hvor der vil være diskussioner, highlights og 
slides fra disse spændende arrangementer. I fremtiden vil RelVidForum forhåbentlig blive 
platform for masser af spændende, faglige debatter. 

Til første møde i det kommende semester, 6. september 2010, skal der være nyvalg til alle 
poster i fagrådet. Vi håber, at alle studerende vil komme forbi frokoststuen på 2. sal i Artil-
lerivej 86 kl 15:00 og være med til at bestemme, hvem der skal være den næste formand, 
kassemester og repræsentant for de studerende i Pædagogisk Udvalg, som arbejder med at 
højne undervisningens kvalitet og lave arrangementer for hele afdelingen. 

Når efteråret er over os, skal vi fordele en masse penge til vores fælles studiemiljø og genåbne 
diskussionen om bachelor-studieordningen. Fagrådet mener, at der er plads til og brug for 
forbedringer – og vi er meget interesserede i at høre, hvad TABUs læsere mener om den 
sag. Har du en holdning til studiemiljø, bachelor-fag og undervisning, så skriv straks til re-
ligionsfagraad@punkt.ku.dk – fagrådet er for alle studerende, der er hverken medlemsgebyr 
eller aktivitetskrav!

af Mads Damgaard
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FINYAR - Nordisk netværk for 
det akademiske studie af nyreligiøsitet

Nyt nordisk forskningsnetværk
Netværket FINYAR (Forskning og Information om Nyreligiøsitet), dannet ved Uppsala Uni-
versitet i 1997, har i 2010 fået midler fra den Svenske Riksbank til netværksstøtte for at skabe 
et nyt nordisk netværk for det akademiske studie af nyreligiøsitet. Målet med netværket er at 
fremme akademisk forskning om nye religiøse bevægelser og nyreligiøse fænomener, gennem 
bl.a. udgivelsen af et årligt tidsskrift og afholdelse af konferencer. En opdateret hjemmeside 
er også under udvikling.

Tidsskriftet Aura: Tidsskrift for akademiske studier af nyreligiøsitet
Finyars årsskrift Aura er peer-reviewed og trykker akademiske artikler om feltet nyreligiøsitet 
og nye religiøse bevægelser, med fokus på nordisk forskning og i første omgang på de skandi-
naviske sprog. Artiklerne kan gå ud fra forskellige emneperspektiver, men tidsskriftets hoved-
vægt ligger på  nyreligiøse fænomener som fremtræder i den vestlige verden efter midten af 
1900-tallet. Der åbnes desuden op for en bredere forståelse og problematisering af begrebet 
nyreligiøsitet. Aura ser gerne bidrag som handler eksempelvis om nyreligiøsitet historisk set, 
om nyreligiøsitet i andre kulturelle kontekster, samt om nye religiøse udtryk indenfor main-
stream-religioner.

Den første udgave af Aura, fra 2009, indeholder:
Kirstine Munk, Det hypotetiske liv: Om brugen af astrologi i senmoderne tid
Einar Petander, Teosofi och kristendom i 1890-talets Sverige: Artiklar i Teosofisk Tidskrift
Monica Lindberg Falk, Nya buddhistiska rörelser i Thailand: Santi Asoke och socialt engag-
erad buddhism
Erik A. W. Östling, Raëlrörelsen: En vetenskaplig religion eller en religion i vetenskaps-
liknande klädnad?
Helena Marcusson, Den andrafierade nyandligheten: Konstruktion av nyandlighet i svenska 
läromedel

Medlemsskab
FINYAR tilbyder medlemskab til såvel ældre som yngre forskere og andre med interesse for 
nyreligiøsitet. I medlemskabet indgår abonnement på tidsskriftet Aura. Gebyret for medlem-
skab for både 2009 og 2010 er 295 kr. (inklusive to årsskrifter). Bliv medlem, støt netværket og 
hold dig opdateret om, hvad der sker i feltet! Den næste udgave af Aura udkommer i efteråret 
2010.

Medlemsgebyret indbetales på postgiro 4500935-4 (Finyar)
Danske indbetalinger skal forsynes med koden:
IBAN: SE24 9500 0099 6026 4500 9354         
BIC: NDEASESS

For information og spørgsmål om det nye nordiske netværk, kontakt netværkskoordinator 
Sanja Nilsson på v07sanni@du.se 
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Kandidattilvalg Forår 2011 (30 ECTS)
Kurset er et intensivt forløb med fokus på islam i den moderne verden og med deltagelse af 
internationale studerende fra forskellige IARU (International Alliance of Research Universi-
ties) universiteter. Undervisningen falder i fire moduler: Islam and Muslims in the Modern 
Middle East, Islam and Muslims in Modern Europe, Islam and Muslims in Modern Southeast 
Asia samt Islam, Muslims and Modern Media. I løbet af semestret kombineres forelæsninger, 
seminarer, studieture etc., hvor det forventes at de studerende deltager aktivt, for at opnå et 
intensivt internationalt læringsmiljø.

Kurset retter sig mod KA-studerende i arabisk, religion, islamstudier, antropologi, statskundsk-
ab, Sydøstasienstudier, Asienstudier mv., som har en interesse i at arbejde med islam tematisk, 
regionalt eller globalt. Deltagelse efter ansøgning. Ansøgningsfrist opslås på kursushjemmesi-
den, hvor også ansøgningsskemaet kan hentes. Oplysninger om eksamen (tilmelding, frister, 
regler mv.) kan i starten af september ses på instituttets hjemmeside http://tors.ku.dk/ på det 
pågældende fag under uddannelser.

Religionsstudenter, ni kan söka NORDPLUS-stipendier för läsåret 2010/11
för studier vid de religionsvetenskapliga instituten i Bergen, Oslo, Uppsala, Umeå
eller Åbo.

Ni tar själva kontakt med studievägledningen vid det institut ni önskar studera (eller detta 
universitets internationella kontor) och sörjer själva för antagningsproceduren. Glöm inte att 
påpeka att det rör NORDPLUS-utbyte vid dessa kontakter.
Observera att många institut i Norden har deadline för ansökningar i perioden 1-15 maj.

Stipendiebeloppet är på 200 EUR per månad samt 330 EUR i resestipendium. Detta stipen-
dium kan sökas först när det finns en bekräftelse från värdinstitutet. Kontakta då Catharina 
Raudvere (raudvere@hum.ku.dk). Höstens budget ser generös ut. Så chanserna bör vara goda. 
Held og lykke!

Venlige hilsner, FINYARs bestyrelse:
Liselotte Frisk, professor i religionsvidenskab, Högskolan Dalarna, formand for FINYAR, 
redaktør for Aura; 
Peter Åkerbäck, lektor i religionshistorie, Stockholms Universitet, næstformand for FINYAR; 
Sanja Nilsson, netværkskoordinator, sekretær for FINYAR; 
Jenny-Ann Brodin Danell, lektor i sociologi, Umeå Universitet, kasserer i FINYAR
Pia Fougner, doktorand i arkæologi, Stockholms Universitet; 
Olav Hammer, professor i religionshistorie, Syddansk Universitet, Odense, redaktör for Aura; 
Kristian Pettersson, doktorand i religionshistorie, Stockholms Universitet.

Master Class: 
Islam and Muslims in the Modern World

Studera i Norden
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Kalender
Onsdag d. 5. maj, 15.15-17: ”Renegotiating Laîcité in Plural Societies: Turkey and France 
Compared.” Gæsteforelæsning ved Associate Professor Dr. Samim Akgönül, University of 
Strasbourg. Fiolstræde 4-6, Metro annex, lokale 11.

Torsdag d. 6. maj, 15.30: Workshop in Modern Arabic Literature: ”Borders and beyond. 
A Lebanese-Scandinavian cooperation on genre change and border crossing”. Nye KUA, 
24.1.11.

Torsdag d. 6. maj, 20.00: Film i Cinemateket - ”Jerusalem” (1996, instr. Bille August). Cin-
emateket, Gothersgade 55.

Fredag d. 7. maj, 13.30-15: Mark Johnson, University of Oregon: ”Aesthetic Dimensions of 
Human Meaning”. CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 34.0.01.

Tirsdag d. 11. maj, 9.00: ”Hvad er meditation? Aktuelle udforskninger og udviklinger” - en-
dags konference, Center for Forskning i Eksistens og Samfund. CSS, Øster Farimagsgade 5, 
lokale 1.1.18. 

Tirsdag d. 11 maj, 10.15-15.00: Peter K. Westergaard holder åbent forskningsseminar for 
religionsvidenskabsstuderende: ”Præliminære bemærkninger til samt samtaler over udvalgte 
tekstuddrag af Ludwig Wittgensteins Remarks on Frazer’s Golden Bough (1979)”. Lokale 
0.26, Artillerivej 86.

17.-19. maj: Conference on Research in Faith and Health in Secular Society. Syddansk Uni-
versitet, Odense. 

Onsdag d. 19. maj, 15.15-17: ”Islamised Politics on Arab Satellite Media”. Gæsteforelæsning 
ved Director Dr Khaled Hroub, Cambridge Arab Media Project, Centre of Middle Eastern and 
Islamic Studies, University of Cambridge. Fiolstræde 4-6, Metro Annex, lokale 11. 

Onsdag d. 26. maj, 13.00-15: ”Colonial Profits, Colonial Morality: European Companies in 
South Africa, 1970-1990”. Gæsteforelæsning ved Detlef Siegfried, dr. phil., lektor i moderne 
tysk historie og kulturhistorie, Københavns Universitet. Nye KUA, 23.4.39 

Onsdag d. 26 maj, 13.15-15: Forskergruppen “The Many Roads to Modernity” ved Center 
for Modern European Studies præsenterer gæsteforelæsning ved Professor Renée Hirschon, St 
Peter’s College, University of Oxford. Lokale 0.26, Artillerivej 86.

Fredag d. 28. maj, 21.00-05: ToRS-fest for alle studerende og ansatte ved Institut for Tværkul-
turelle og Regionale Studier. Leifsgade 33, 5. sal.

Torsdag d. 3 juni kl. 13.15-16: ”Workshop: Nationalism in Contemporary Europe. The Uses 
of History and Religion” Gæsteforelæsninger ved Professor Umut Özkirimli, Istanbul Bilgi 
University, og Professor Spyros Sofos, Kingston University: “Tormented by History. Reflec-
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tions on Nationalism in Greece and Turkey” Lokale 0.26, Artillerivej 86.

18.-20. juni: Ateistisk Selskab arrangerer konferencen ”Gods & Politics” i Den Sorte Dia-
mant. Foredrag ved bl.a. Mikael Rothstein, Brian Arly Jacobsen og Per Bilde.

15.-21. august: ”Religion as a Human Phenomenon” - International Association for the His-
tory of Religions - 20. verdenskongres, Toronto, Canada. 

TABU udgives af Afdeling for Religionshistorie, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Sprog, religion og 
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Religiøs diversitet i USA 
I forårssemestret 2011 udbydes et 
spændende kursus, der vil behandle 
religiøs diversitet i USA. Kurset 
vil tage udgangspunkt i både en 
kristendomshistorisk og en sociologisk 
kontekst. Kurset vil sideløbende inddrage 
inspirerende gæsteforelæsere. 

I forbindelse med kurset bliver der arrangeret en studietur til 
USA i de første to uger af april (ca. 2.-16. april), hvor planerne 
foreløbig er rettet mod Chicago, New York og Washington. 

Kurset kan bruges i forbindelse med opgaveskrivning på både 
BA- og KA-niveau. 

Kursets undervisere er Lars K. Bruun og Carin Laudrup. 

Planlæg derfor allerede nu, at du skal bruge noget af dit 
kommende forårssemester på at fordybe dig i USA’s mangfoldige 
religiøsitet! Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte 
Kamille Launbjerg, 4. semester eller Kristine Schwarz, 6. 
semester. 


