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Velkommen til 
TABU 

 
 
 
Kære læser 
 
Velkommen til 2015’s første udgave af TABU, hvis artikler primært har samlet sig om te-
maet religion og popkultur. Bidragene omhandler overvejelser over begrebet popkultur, de 
udfordringer som Lady Gagas musik har stået over for i mødet med konservative religiøse 
kræfter, en litteraturvidenskabelig vinkel på narrativer, en beretning om folkekirkens ikke 
helt problemfri forhold til populærkulturelle fænomener og en undersøgelse om muslim-
ske kvinders forhold til deres beklædning. 
 
Dette nummers profil er nyligt afgåede studieleder Morten Warmind, som giver indblik i 
både fortid og fremtid. Som altid er der også mulighed for at blive opdateret på alle de 
spændende religionsrelaterede arrangementer som de kommende måneder byder på. 
 
Takket være de midler vi har modtaget fra studiemiljøpuljen har vi nye muligheder for at 
samle de studerende om det fælles projekt som TABU er. I første omgang manifesterer det 
sig i form af den fernisering som afholdes i forbindelse med udgivelsen af dette blad, og vi 
vil lade andre arrangementer følge, til glæde og gavn for vores gode miljø her på reli-
gionsfagene.  
 
 
God læselyst! 
 
På vegne af redaktionen 
 
Sari Saadi & Simon Beierholm 
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Popkultur og popreligion 
	  
Af Simon Beierholm, studerende ved Religionshistorie, KU 
 
Mødet mellem det vi kalder religion og det vi kalder populærkultur finder sted på mange 
forskellige planer. Populærkulturelle figurer danner baggrund for nye trossamfund, sam-
tidig med at oldgamle religiøse narrativer inspirerer til stadig flere nye fortællinger. Popu-
lære kunstnere benytter sig af traditionelle religiøse symboler, mens de religiøse instituti-
oner benytter sig af populærkulturelle fænomener til at formidle deres budskaber. Bibelske 
motiver har fra Hollywoods tidligste dage fyldt meget på filmlærrederne, og gør det stadig 
i dag. Formålet med det følgende er ikke at analysere på nogen enkelt forekomst af dette 
møde, men at lægge op til overvejelser over hvad begrebet kan indeholde – og hvordan det 
kan relatere sig til religionsstudiet. 
 
Selvom populærkultur, eller ’popkultur’, af mange umiddelbart associeres med det noget 
let tilgængeligt, så er det som analytisk kategori en garanti for hovedpine. Et stort men 
svært definerbart begreb er dog heldigvis ikke noget der skræmmer en religionsstuderende 
(hvordan er det nu lige vi definerer religion?), og de definitoriske problemer man støder på 
kan virke helt velkendte. 
     På samme måde som med vores religionsbegreb kan man næsten intuitivt tilskrive 
popkulturel status til alt fra musik til sprogbrug til internetfænomener. Men som med alt 
andet er man nødt til at gøre sig bevidst om en definition, hvis man vil arbejde konstruk-
tivt med emnet.  
 
Seks definitioner 
Den engelske forsker John Storey, professor i kulturstudier, har produceret mange værker 
om populærkultur, og i den nyeste udgave af sin Cultural Theory and Popular Culture 
(2012) opstiller han hele seks forskellige definitioner – i de fleste tilfælde med det resultat 
at han påpeger hvor utilstrækkelige og mangelfulde de er. 
     Storey opererer med et todelt kulturbegreb: for det første indbefatter det bestemte for-
mer for livsførelse som kan karakterisere en gruppe eller en periode. For det andet indbe-
fatter det produkterne af intellektuel og kunstnerisk praksis. Kulturprodukter og -
praksisser er uløseligt forbundet med ideologier, som udtryk for en bagvedliggende ideo-
logi eller som værktøjer til udbredelse af en ideologi. 
     Fælles for de definitioner han trækker frem er at de betragter populærkulturens opståen 
som en konsekvens af industrialisering og urbanisering. Populærkulturens vilkår er tæt 
forbundet med fremvæksten af nye teknologier som fx massekommunikation og interakti-
ve medier. 
     De seks definitioner han fremhæver kan opsummeres således: 
 
1:  Den første definition er rent kvantitativ, og betragter popkultur som det der simpelthen 
er mest populært, dvs. de kulturprodukter og -former der konsumeres og praktiseres af 
flest mennesker. Popularitet kan på denne måde måles via salgstal, seertal osv., men Storey 
påpeger at en rigtig brugbar definition ikke kan støtte sig på den kvantitative faktor alene, 
da det simpelthen vil give så mange resultater at der ikke kan siges noget substantielt på 
den baggrund. 
 
2: Den anden definition arbejder med popkultur som en residualkategori – dvs. at popkul-
tur er det som står tilbage når man har afgjort hvad der er ”finkultur” eller ”højkultur”. 
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Denne definition kræver naturligvis at der fældes en værdidom over hvert enkelt kultur-
produkt, og hvem eller hvad der skal fælde denne dom er ikke ligetil at svare på. Definition 
implicerer klasseforskelle, og at én samfundsklasse har magten til at definere forskellen, 
og på den måde opretholde sociale skel på baggrund af klassens egne præferencer. Der er 
dog mange eksempler på at skellet mellem fin- og popkultur er statisk. Storeys eksempel 
med Shakespeare viser, at det der for 400 år siden var allemandseje kan ses som elitært i 
dag. 
 
3: I den tredje definition forstås popkultur som massekultur, dvs. kulturprodukter der er 
designet til at blive konsumeret af så mange mennesker som muligt, ved at kræve så lidt 
hjerneaktivitet som muligt, og med profit for øje. Denne definition forbinder popkultur 
med kapitalisme. Her er det ideologiske meget eksplicit, og Storey gør opmærksom på at et 
sådan syn også kan være præget af en romantisk, nostalgisk forestilling om en tabt, auten-
tisk kultur som er blevet fortrængt. Samtidig har definitionen også en mere positive vinkel, 
hvor massekulturens produkter og praksis kan betragtes som refleksioner af kollektive 
drømme som ekspliciteres og håndgribeliggøres – hence deres popularitet. 
 
4: Definitionen af popkultur som ”kultur af folket”, altså kultur som opstår i ”folket” for 
”folket” skyder Storey hurtigt ned som problematisk. Både fordi det er svært at definere 
hvem ”folket” består af, og fordi nye kulturelle initiativer altid vil gøre brug af de kom-
mercialiserede resurser samfundet stiller til rådighed.  
 
5: Den femte definition er meget politisk fokuseret, og betragter populærkulturen som et 
diskursivt felt hvor dominerende og dominerede grupper forsøger at vinde hegemoni 
igennem. Det vil sige, popkulturen er et felt hvor emner som social status, køn, etnicitet og 
ikke mindst religion er i konflikt og til forhandling. Hvad der er populærkultur afhænger 
således af hvilke grupper der lykkes med at promovere sine værdier gennem de populære 
genrer og medier. 
 
6:  Den sidste definition som Storey omtaler er baseret på postmoderne kulturteori, og 
handler reelt om at skellet mellem popkultur og finkultur ikke længere kan opretholdes.  
Han bruger eksemplet med et stykke musik som bruges i en reklame til at sælge et pro-
dukt, og som der igennem selv opnår popularitet og øget albumsalg/downloads. Det kan 
blive meningsløst at hævde at der sker en popularisering af højkulturen, eller en ophævel-
se af popkulturen, når der sker begge dele alt efter hvilket perspektiv man skuer fra. 
 
Definitionerne har hver sine styrker og svagheder, præcis som enhver religionsdefinition. 
Skulle man have lyst til at arbejde med forholdet mellem popkultur og religion, kan det 
oplagt betragtes gennem flere af disse optikker. I forhold til den første definition er det 
naturligvis interessant at se i hvilket omfang religion gør sig gældende i de mest populære 
kulturprodukter og –praksisser. På samme måde er det i forhold til definition nr. 2 interes-
sant at se hvilken rolle de religiøse narrativer og symboler spiller i det som en given kul-
turelite definerer som kultur af højeste værdi. 
     Når man i sit analytiske arbejde har lagt sig fast på en religionsdefinition bliver det rela-
tivt ligetil at udpege religion i alle dens slags sammenhænge. Det at tale om ”det populæ-
re” og det ”andet” som det nødvendigvis må ses i relation til, har også fået sit eget liv inden 
for religionsfaget. 
 
Populærreligion som kategori 
I denne sammenhæng er det værd at gøre opmærksom på den omdiskuterede kategori 
”populær religion”, som faktisk har en ikke så lille udbredelse i fagmiljøet. Internt på faget 
kan vi blive enige om, at religiøse udtryk og praksisser bestemt er kulturprodukter, om 
end en mere specificeret kategori af disse. Man kunne tænke at det relativt let lod sig gøre 
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at udskifte ”kultur” i Storeys definitioner med ”religion”, og på den måde gøre ”populærre-
ligion” til sit genstandsfelt.  
     Det er som sådan også muligt, men definitioner på begrebet er også forsøgt mange ste-
der i religionsfagligt materiale. Mange steder bruges det synonymt med ”folkereligion”, 
hvilket giver associationer til Storeys tredje definition. Ved folkereligion forstås der ganske 
vidst religion der praktiseres blandt folket (hvem det så end er), men her er der heller ikke 
tale om noget der opstår ud af ingenting. I de to encyklopædier jeg har konsulteret menes 
der med populærreligion/folkereligion alle de heterodokse ideer og praksisser som adskil-
ler sig fra de religiøse institutioners dogmer og ortodoksi.  
     Det bruges også om de innovative religionsformer som opstår fx i mødet mellem loka-
le, traditionelle religioner og nye, ekspanderende religioner. På den måde anses den popu-
lære religion også som et slags diskursivt felt, hvor forskellige strata i et samfund kan for-
handle verdensbilleder (jævnfør Storeys femte definition). Stærke tendenser i populærreli-
gionen kan således virke ind på den religiøse elite. 
I Encyclopedia of Global Religion (2012) lægger Hubert Knoblauch vægt på at populærre-
ligion bæres af samme mekanismer som populærkultur i almindelighed, i forhold til fx 
massemedier og interaktive medier.  
     I Brills Religions Past and Present (2015) fremhæver Volkhard Krech populærreligionen 
som udtryk for autentisk religiøs overbevisning blandt de praktiserende, til forskel fra den 
officielle, dogmatiske og institutionaliserede religion. 
 
Hvad end denne brede kategori (eller nogen af de ovennævnte) kan give frugtbare resulta-
ter som udgangspunkter for analyser eller ej, så deler koncepterne popkultur og religion et 
essentielt karakteristika som til tider kan sætte den højere akademiske refleksion i bag-
grunden: man kender dem når man ser dem. 
 
* 
 
Litteratur 
 
Knoblauch, Hubert: ”Popular Religion” i: Juergensmeyer, Mark; Roof, Wade Clark (red.): 
Encyclopedia of Global Religion, SAGE Puplications, 2011	  
 
Storey, John: Cultural Theory and Popular Culture, 6. udgave, Pearson Education Limitied, 
Dorchester 2012 
 
Opslag i Religions Past and Present, Brill Online 2015: 
 
http://referenceworks.brillonline.com.ep.fjernadgang.kb.dk/entries/religion-past-and-
present/hollywood-and-popular-religion-SIM_10020?s.num=1&s.f.s2_parent=s.f.book.religion-
past-and-present&s.q=popular%20religion 
 
http://referenceworks.brillonline.com.ep.fjernadgang.kb.dk/entries/religion-past-and-
present/folk-piety-folk-religion-COM_07712?s.num=0&s.f.s2_parent=s.f.book.religion-past-
and-present&s.q=folk%20religion 
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Lady Gaga og de religiøses klager 
 

Af Sari Saadi, studerende ved Religionssociologi, KU 
 
Selv om Lady Gaga er et af vor tids mest populære navne inden for musik, så 
er hun ikke sluppet for kritik og modstand. Da hun mødte op til MTV Video 
Music Awards i 2010 i en kjole af kød chokerede hun dyrerettighedsakti-
vister, og med sin blanding af seksuelle og religiøse udtryk har hun ikke 
mindst også fået religiøse klager på sig. Vi ser her nærmere på nogle tilfæl-
de fra Libanon, Malaysia og USA. 
 
Afvigelser frabedes 
I april 2011 blev sangen Judas af Lady Gaga bandlyst i Libanon. Nu måtte radiostationerne 
ikke længere spille sangen, fordi den var ”stødende over for kristendom.” Da albummet 
Born This Way senere udkom, blev sendingen til lufthavnen i Beirut konfiskeret af de liba-
nesiske myndigheder. Det er efter sigende resultatet af en anmodning fra Libanons Katol-
ske Informationscenter, som har fået regeringen til at skride ind over for distributionen af 
albummet. Som lederen af centeret, Fader Abdo Abu Kassm, har udtalt: "We will not accept 
that anyone insult the Virgin Mary or Jesus or Christianity ... Call us traditional, call us 
backward, call us whatever you want. We will not accept it." Og loven bakker op om en så-
dan holdning; således siger artikel 75 i Libanons lov om distribution af medier,1 at medier, 
der afviger fra offentlig anstændighed og moral – eller som er i modstrid med national 
eller religiøs tro – ikke må udgives. 
 
Hvem afviger fra hvad? 
Men hvad er det, der er så afvigende eller stødende? Lad os se nærmere på indholdet. I 
sangen Judas finder vi de oplagte citater, som ”I’m in love with Judas”, ”In the most Biblical 
sense, I am beyond repentance” og ”Jesus is my virtue, Judas is the demon I cling to.” Men 
vi må også se på videoen: Her er Lady Gaga i følgeskab med det, der ligner en motorcy-
kelbande. De enkelte motorcyklister bærer disciplenes navne som rygmærke, mens Lady 
Gaga sidder bag på den motorcykel, som Jesus selv kører. I videoen ser vi også Lady Gaga 
flirte med både Judas og Jesus. Det siger sig selv, at ud fra et (konservativt) kristent per-
spektiv falder en sådan positiv tone over for forræderen Judas ikke i god jord. Det skal dog 
også nævnes, at Lady Gaga generelt nyder stor popularitet i Libanon. Ifølge Fady Masoud, 
som er Senior Music Supervisor ved Beiruts Virgin Megastore, har Lady Gaga en stor fan-
skare i Libanon, og derfor betyder det også meget for musikindustrien, at albummet 
kommer på markedet. Når Lady Gaga således falder under artikel 75 om udgivelse af afvi-
gende medier, så må vi spørge os selv, for hvad og hvem hun er afvigende. 
 
I ’m on the right track 
Libanon er ikke det eneste sted, hvor Lady Gaga har mødt modstand. Vi går straks videre 
til Malaysia. Her er det erklærede mål fra det stærkt konservative regeringsparti United 
Malays National Organisation at ”forsvare og sprede islam.”2 Det er derfor sangen Born 
This Way, der har givet anledning til debat. I sangen lyder det blandt andet: ”No matter 
gay, straight or bi /Lesbian, transgendered life / I'm on the right track, baby / I was born to 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Article	  75	  of	  Lebanon's	  law	  for	  distribution	  of	  print	  media:	  "Distributors	  are	  prohibited	  from	  circulating	  media	  
that	  diverges	  from	  public	  decency	  and	  morality,	  or	  is	  at	  odds	  with	  nationalistic	  or	  religious	  beliefs."	  
2 http://www.umno-online.my/wp-content/uploads/2014/04/perlembagaan-umno.pdf (Mål 3.3, side 3) 
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survive.” Sangen rører ifølge malaysiske radiostationer ved tabuer omkring homoseksuali-
tet, og sangen kan generelt støde malayerne. Ligeledes mener myndighederne, at sangen 
”promoverer homoseksualitet.” Lady Gaga er en kontroversiel figur, som har skabt sig om-
tale verden over. Næste stop: USA. 
 
En dårlig teologi 
I det amerikanske eksempel er der ikke tale om censur eller forbud, men utilfredsheden 
kan mærkes blandt de konservative kristne. For eksempel udtaler formanden for Catholic 
League, Bill Donohue, at Lady Gaga fortsat forsøger at chokere kristne, når hun klæder sig 
ud som en nonne og sluger en rosenkrans. Ligeledes udtaler Jeff Johnston, som er analyti-
ker ved det såkaldte Focus on Family, at Born This Way er udtryk for en ”bad theology.” 
Han fremhæver linjerne, hvor Lady Gaga synger: 
 
 “There’s nothin’ wrong with lovin’ who you are ‘cause He made you perfect, babe. So 

hold your head up, girl and you’ll go far, listen to me when I say ‘I’m beautiful in my 
way, ‘cause God makes no mistakes. I’m on the right track, baby I was born this way.” 

 
Johnston mener ikke, at Lady Gaga er ”on the right track”, fordi Bibelen lærer os, at synde-
faldet betyder, at mennesket er født syndigt. Derfor ville det at tro, at der ikke findes fejl, 
også betyde, at der ikke er nogen mulighed for at forbedre en ’ufuldkommen natur’. Dette, 
mener Johnston, ville være ”hard news” for en kristen, der kæmper med ”same-sex attrac-
tion.” Her må vi have in mente, at Johnston selv fortæller, at han tidligere var homoseksu-
el, og at han kom ud af sin homoseksualitet, da han fandt sit kristne jeg frem. 
 
Stof til eftertanke 
Nu er TABU-bladet som bekendt skrevet af studerende for studerende ved religionsviden-
skab. Når jeg tænker på de mange fester og fredagsbarer ved religionsvidenskab, så tænker 
jeg også på de mange gange, Lady Gaga er blevet spillet over højtalerne. Nu kan vi så tæn-
ke lidt over den, næste gang vi hører Lady Gaga en fredag efter undervisning. 
 
* 
 
Litteratur: 
 

• http://www.actionha.net/articles/7339-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-
%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A-
%D8%BA%D8%A7%D8%BA%D8%A7-%D9%81%D9%8A-
%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86  

• http://www.aksalser.com/~aksalser/?page=view_news&id=feeaa6cd686471e6eeacb2421f6a6667  
• http://www.christianpost.com/news/lady-gaga-born-this-way-album-banned-in-lebanon-as-offensive-to-

christianity-50844/  
• http://www.theguardian.com/music/2011/mar/18/lady-gaga-born-this-way-malaysia  
• http://www.theguardian.com/music/2011/jun/07/lady-gaga-born-this-way-banned-lebanon  
• http://www.huffingtonpost.com/2011/06/06/lady-gagas-born-this-way-banned-lebanon_n_871647.html  
• http://www.masress.com/dostor/44720  
• http://www.mtv.com/news/1665288/lady-gaga-born-this-way-banned/  
• http://www.nme.com/news/lady-gaga/57095  
• http://arabic.rt.com/news/559346- 

%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%BA%D8%
A7%D8%BA%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D9%85%D
9%86%D9%88%D8%B9_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/  

• http://www.umno-online.my/wp-content/uploads/2014/04/perlembagaan-umno.pdf  
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Et træ og en fortælling 
står i mange år 

 
Af Marie Grønnegaard Wachner, studerende ved Religionsvidenskab, KU   
 
Litteraturen har evnen til at forholde sig til fortælling  som menneskeligt 
grundtræk på tværs af faglige grænsedragninger. Som led i min værkopgave-
eksamen på litteraturvidenskab i vinteren 2014 kastede jeg mig derfor over 
en klassiker med religiøse konnotationer. I forbindelse med denne TABU-
udgivelse, har opgaven fået en grundig omskrivning, for myten om det ame-
rikanske folk rumsterer stadig i pop-kulturen, ligesom den gør det i Henry 
David Thoreaus værk Walden .  
 
Myten om det udvalgte folk dukker op igen og igen i det store populærkulturelle forråd, 
som amerikanerne er ophavsmænd til: både som et slør af ur-narrativ og ekspliciteret og 
reproduceret grundfortællingen. Et sted hvor man i udpræget grad kan genfinde myten, 
endda skrevet frem som decideret skabelsesmyte, er i klassikeren Walden af amerikaneren 
Henry David Thoreau (1817-1862). Det er dog ikke dette træk, som værket alene huskes for. 
Thoreaus tekst har nemlig også selv fæstnet sig i populærkulturen, helt meta-agtigt, med 
dens version af en ur-fortælling om ”det simple liv i pagt med naturen”. 
 
At leve simpelt burde være det simpleste i verden, men for transcendentalisten Thoreau 
betød det simple liv samtidig stillingtagen til centrale fænomener, vi alle støder på. I jag-
ten på simplicitet rykkede han sine rødder op og plantede i to år sit liv i naturen. Værket 
Walden, udgivet i 1854, svæver i et spændingsfelt mellem beskrivelser af skovsøen Walden 
og en skeptisk, søgende mands bekendelser. Skovsøen og naturen bliver i Walden både 
scenen, motivet og redskabet for Thoreaus erkendelse. For i Naturen, som Thoreau skriver 
med versal og benævner ”she”, både eksisterer og  erfareres det hellige. Thoreaus trosfore-
stillinger er dermed også altafgørende for måden, han skriver sin myte frem. Forestillin-
gerne og selve myten, som den kommer til udtryk i en passage fra kapitlet Spring, vender 
jeg tilbage til. Først er det på sin plads med et rids over værket i sin helhed.  
 
Idéhistorisk klassiker og enhver øko-hipsters våde drøm 
Henry David Thoreaus Walden placerer sig som et centralt værk i den amerikanske littera-
turhistorie. Thoreaus bosættelse i skovene omkring søen Walden Pond ikke langt fra byen 
Concord i Massachusetts, markerede forfatterens selvforsørgelsesprojekt i vildnisset. Gan-
ske vist det nære vildnis, for han flyttede kun et par mil væk fra sit barndomshjem og sin 
mor. Dette blev samtidig en afstandtagen til byens, i Thoreaus optik, materialistiske succes-
jagt.  
     Thoreau er en af den slags forfattere, der er blevet taget til indtægt for meget af mange 
forskellige mennesker, fordi hans værk peger i et utal af retninger. Økokritik, naturroman-
tik, individualisme, civil ulydighed og pastoralisme er gode stikord. Hans essay Civil Diso-
bedience, der påberåber sig præcis det, som titlen antyder, er desuden godt at have for øje.  
 
Walden blev udgivet i et relativt lille oplag på sit udgivelsestidspunkt, men har senere vist 
sig at ramme en særlig nerve i amerikansk selvforståelse. Værket er i sit væsen meget cita-
tionsvenligt. Ved sit sprog får Thoreaus mest filosofiske pointer lov til at stå som et sitren-
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de eftermæle. Thoreau beskæftiger sig med både det basale og banale, men måden han gør 
det på, er alt andet end banal. Tværtimod tillader han sig, med sit sprog, at svinge sig op på 
langt mere abstrakte etager. Esoteriske tanker om åndelighed fylder meget, og for at gribe 
om Thoreaus værk må man også skæve til de antikke og østlige skrifter, der gang på gang 
reflekteres over. 
 
Det er ikke ligetil at placere Walden inden for almindelige genremæssige grænser. På 
mange måder fungerer værket som en autobiografisk skildring af livet ved Walden Pond. I 
teksten binder han sig til et bestemt sted og nogle bestemte begivenheder og handlinger, 
han selv har foretaget sig, men afdækker ikke sit liv i længere linjer. Samtidig bærer tek-
sten netop præg af dagbogsobservationer, der dog ikke fæstes til konkrete datoer, som man 
ser det i hans meget omfattende ”Journal”. Værket er oprindeligt skrevet frem som 18 es-
says, der over syv års videreskrivning og efterbearbejdning blev til det, vi kender som Wal-
den. Det er altså lige så meget de filosofiske, spirituelle og politiske refleksioner, der bærer 
værket, som det er Thoreaus beskrivelse af sit eget liv i skoven.Værket kan læses som Tho-
reaus eget personlige credo, men også som en tekst, der griber ud efter andres trosforestil-
linger og spejler sig i disse. ”Sacred” er et ord, der optræder i Thoreaus værk en del gange, 
men det er igennem beskrivelser af naturen omkring sig, at han for alvor peger på den 
helt særlige kraft, der både transcenderer det menneskeskabte og omslutter det.  
 
Thoreau var nært knyttet til vennen og mentoren Ralph Waldo Emerson (1803-1882). Som 
en af hovedfigurerne inden for den filosofiske retning transcendentalisme, inspirerede 
Emerson den yngre Thoreau på flere forskellige planer. Emersons tanker udgjorde en 
form for teologisk fundament for Thoreau, der besluttede sig for at gøre alvor af idéerne 
og at leve dem.  
     Essensen af transcendentalismen som politisk, filosofisk og spirituel retning, der udvik-
lede sig i den første halvdel af 1800-tallet, forklarer os, at mennesket i sin skabthed er gen-
nemstrømmende godt. ”Standing on the bare ground, -- my head bathed by the blithe air, 
and uplifted into infinite space, -- all mean egotism vanishes. I become a transparent eye-
ball; I am nothing; I see all; the currents of the Universal Being circulate through me; I am 
part or particle of God.” skriver Emerson i sin introduktion til det klassiske essay Nature fra 
1836. Mennesket forstås ikke som individuel krop og sjæl men derimod væren i hvilken 
hele verdens væren kan komme til udtryk. "Meantime within man is the soul of the whole; 
the wise silence; the universal beauty, to which every part and particle is equally related" 
understreger Emerson og peger her på den særligt transcendentalistiske verdensopfattel-
se.¹  
 
Mytisk tankegods  
Det er interessant at grave i det religiøse aspekt af Walden i kraft værkets store betydning 
for eftertiden og amerikanerne som folk. Mange forskere har anført Walden som et vigtigt 
afsæt i fortællingen, eller myten, om det amerikanske folk og dets værdier. Først og frem-
mest indstifter den traditionelle amerikanske myte landet og dets nybyggere som særligt 
udvalgte af Gud. Dette Guds udvalgte folk havde, som følge af rejsen over Atlanten, fundet 
et utopisk tilflugtssted. Fortællingen spejler sig i beretningen fra Exodus, hvor Moses efter 
strabadserne i ørkenen ender i Israel, hvor det flyder med mælk og honning. Den kristne 
tradition er kendt for det skarpe skel mellem menneske og natur. Vildnisset er på én gang 
underlagt mennesket og en verdensbestanddel, der bør frygtes som det gives af den bibel-
ske naturforståelse. Og samtidig agerer naturen eksil for mennesket. Denne amerikanske 
myte over den bibelske myte videreudvikles dog i flere etaper igennem historien. Cand. 
mag. Rune Mastrup Lauridsen, der i 2007 interviewes af Information om sit speciale om 
netop myten om Amerikas særstatus, fremhæver især ét skred: 
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"Op gennem 1700-tallet, er det ikke længere nok at sige, at vi er her, fordi Jesus har sagt det. 
Det skaber en mærkelig syntese mellem den amerikanske særstatus og naturlovene, hvor 
Amerika fremstilles som den første 'naturlige nation', og der sker et uheldigt skred, idet 
Amerikas særstatus før var betinget af en pagt med Gud, hvor folket skulle levere noget 
tilbage ved at opføre sig på en bestemt måde, men pagten ophæves i syntesen med natur-
lovene, og den særlige status går fra at være et privilegium, til at være en ret, fordi befolk-
ningen lever op til nogle naturlige principper. Amerikas særstatus er der stadig. Den har 
ikke Kristus klædedragt på, men naturens klædedragt." 
 
Denne udlægning af myten er nærmest præcis den, man kan genfinde i Walden. Leo Marx 
skriver i sin bog The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in Ameri-
ca: ”In most versions [of the myth] the regenerative power is located in the natural terrain: 
access to undefiled, bountiful, sublime Nature is what accounts for the virtue and special 
good fortune of Americans. It enables them to design a community in the image of a gar-
den, an ideal fusion of nature with art. Landscapes thus becomes the symbolic repository of 
value of all kinds – economic, political, aesthetic, religious”. Idéen om vildnisset, og måske 
især folkets forhold til vildnisset, bliver dog ikke ved dette overordnede og generelle narra-
tiv. Thoreau lader sit værk nærstudere den natur, der omgiver ham. Ud af dette nærstudi-
um, eller måske snarere denne nærlæsning, kommer den analogi, der for ham bliver en 
skabelsesmyte i sig selv.  
 
Sandbanke og skaber  
Thoreaus særlige forestilling om det hellige og naturen indfanges bedst i en passage i ka-
pitlet ”Spring”, der omhandler en sandbankes bladformationer. Her beskriver Thoreau 
først helt nøgternt sine iagttagelser af tøvejret, der får sand, vand og ler til at løbe i 
strømme ned af skrænterne, som jernbanen har skåret gennem landskabet. Han bevæger 
sig fra observationer og beskrivelser til mere og mere vidtløftige og begejstrede analogier. 
Først og fremmest fremhæver Thoreau, at det fænomen han er vidne til, er sjældent af sin 
størrelse. På skrænten, som han passerer på sin vej ind mod byen, flyder smeltevand ned og 
trækker sand og andet organisk materiale med sig. Det tager form af et blad, og i det blad 
ser Thoreau prototypen på hele skabelsen. Sandet får karakter af blade, lav og intrikate 
forgreninger. Og dets farver skrives frem i en rigdom af nuancer. Dette billede af bladfor-
mationer er ”applicable to the liver and lungs and the leaves of fat” (Thoreau, s. 206) og 
sammenholdes altså med organiske former, der findes inden i os. Leveren og lungernes 
form med arterier og vener sidestilles altså med bladets form og dets ribber. Denne nerva-
tur går igen ved træets grenmønster, og i måden hvorpå smeltevandets forgreninger, 
nærmest i en spejling af træet, løber ved hjælp af tyngdekraften. De nedadstrømmende 
naturmaterialer skaber et miniaturefloddelta hen over skrænten. Dette minder om måden, 
vores hænder forgrener sig i fingre på, pointerer Thoreau. Endvidere banes der vej for en 
organisk sammenhæng mellem vores ansigtstræk og naturens former. Ørene minder om 
lavsvampe, næsen en koaguleret stalaktit. Han forestiller sig, at vi er som skabt af en 
klump optøende ler, men tager sin analogi endnu videre. Han broderer på billedet og taler 
om leret og jorden som en art ekskrementer i dyrets og vores tarmsystem. Naturen er lig 
vores indvolde vendt på vrangen. At vi som dyr og mennesker kan producere ekskremen-
ter, kan stilles overfor naturens evne til at nedbryde og genskabe.”You find thus in the very 
sands an anticipation of the vegetable leaf. No wonder that the earth expresses itself out-
wardly in leaves, it so labors with the idea inwardly. The atoms have already learned this 
law, and are pregnant by it.” (Thoreau, s. 205). Således er skaberværket en skabende kraft i 
sig selv. Som moderjord føder, føder vi. Børn, billeder og poesi.  
     Dette kommer også til udtryk ved Thoreau interesse for ordenes betydning og her-
komst. Helt ned på ord- og bogstavniveau ser han sammenhænge. Lobe, globe, labor, labo-
ratory, lap, flap og lignende bindes sammen. Selv i bogstavet b(B) ser han bladet som en 
lap på en stilk. Det store B har i denne henseende to lapper. ”Thus it seemed that this one 
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hillside illustrated the principle of all the operations of Nature. The Maker of this earth but 
patented a leaf” (Thoreau, s. 207). Bladets form er altså den orden, der danner komplemen-
taritet til verdens kaos.  
  
Man fornemmer, hvordan Henry David Thoreau rives med af sine egne kreative iagttagel-
ser. ”... I am affected as if in a peculiar sense I stood in the laboratory of the Artist who 
made the world and me, -had come to where he was still at work, sporting on this bank, and 
with excess of energy strewing his fresh designs about.” (Thoreau, s. 205). Hvor Thoreau 
andre steder i sit værk kun kredser om en guddom, taler han her direkte om en Maker, en 
Artist, en Skaber. Det hellige ved skaberkraften bliver her penslet tydeligt frem, idet kun 
en særlig kunstner ville være i stand til at designe verden således.  
 
John Gatta, Ph.d i engelsk, læser hele sandbankepassagen som et tydeligt eksempel på 
Thoreaus gudserkendelse gennem refleksion over det biologiske netværk, han ser. ”Yet his 
exegesis of biospheric signs maintained a teleological and decidedly religious cast. The 
sandbank passage fulfills extravagant claims made earlier in Walden that “God himself,” at 
play within the full breadth of natural history, “culminates in the present moment” and 
that “it is the chief end of man here to `glorify God and enjoy him forever'” (Gatta, s. 16). 
Man kan altså forstå Thoreaus opfattelse af det hellige gennem naturens formfuldendte 
manifestationer i Guds skaberværk.  
 
”What seems like an exuberant heaping up of analogies, employed to capture, the sand-
bank's proliferation of forms is, in fact, a charting of two seemingly contradictory but really 
complementary forces, one tending toward form, the other toward chaos” skriver professor 
i engelsk Christina Root (s. 241). Kosmos og kaos stilles op overfor hinanden. Disse to be-
greber kan ifølge Root samtidig blive brugt til at sige noget om lige præcis sandbankeana-
logien skabelsesmyte. Thoreau bevæger sig over en masse forskellige naturfænomener, der 
afføder hinanden og umiddelbart kan forekomme vilde, uregerlige og kaotiske. Men de 
ophøjes alle til orden ved digterens mellemkomst. Det er altså fordi Thoreau, som menne-
ske og kunstner, ser en relation mellem sig selv og den kaotiske natur, at den kan ophøjes 
til orden, kosmos. Samtidig er det værd at bemærke, at Thoreau her fremsætter en myte 
om en ur-arkitektur for alle naturens, menneskenes og sprogenes former, der forener den 
transcendentalistiske filosofi med en mere bibelsk skaberskikkelse. Det, vi læser, er Guds 
ordningsproces af skaberværket, modeleret så vi kan erkende det hellige i naturen og i os 
selv, sådan som det er tilfældet for Thoreau ved synet af forårets dynamikker. Og vi kan 
godtage denne skabelsesmyte som myte, idet den skriver sig op af den traditionelle ameri-
kanske myte om naturen og folkets særstatus. Den privilegerede talesituation, som myten 
sætter, låner så og sige sin autoritet fra den amerikanske grundmyte. Da indholdet af den-
ne skabelsesmyte kredser om det umiddelbart erkendelige ved det skabtes form, bliver 
menneskets mellemkomst for mytens opståen ikke et problem men netop pointen. Det er 
naturen, der er er afsender og ikke forfatteren Thoreau.  
 
Thoreau i pop-kulturen 
Thoreaus klassiker har fæstnet sig i amerikaneres bevidsthed, såvel som europæeres, og 
dannet grobund for videreformidlingen af myten om den amerikanske identitet tæt koblet 
til naturen. De pastorale tanker og idéer om det simple liv, levede videre måske netop i 
kraft af, at de blev skrevet ind i populærkulturen på en så kraftfuld måde. Og samtidig har 
læsere af Walden ofte læst forbi den skabelsesmyte, som Thoreau selv får til at vaje hen 
over værkets sider. Når Christopher McCandless drager mod ”the last frontier” og Alaskas 
ødemark, som skildret i Into the Wild af Jon Krakauer og filmisk adapteret af Sean Penn, 
foregår det i fodsporene på Thoreaus projekt og i en spejling af den amerikanske myte. 
Når The Hunger Games-hovedpersonen finder eksil i skovene, trækker fortællingen tråde 
til Walden og naturmyten². Selv når Bonderøven fra DR2 tager os i hånden i endnu et af-
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snit om det simple liv, så står Thoreau lige bag brændeskuret og puster Frank i nakken. For 
Thoreaus tanker er i en vis forstand mere aktuelle og relevante i dag end nogensinde før. 
”[His works] speak to a present condition drenched with a daily awareness of the interde-
pendence of all places and of the global consequences, for better and worse, of individual 
actions” noterer William Rossi, professor i engelsk ved University of Oregon i forordet 
Walden. Måske er det på tide at fortælle naturen tilbage ind i centeret af vores samfund?  
 
* 
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Gangnam-præster og Stairway to 
Heaven-konfirmander 

- Om populærkultur i Folkekirken 
 
Af Brian Traantoft Rasmussen, studerende ved Religionsvidenskab, KU 
  
En søndag i maj 2013 sang Jakob Damm Knudsen en selvskreven sang over en velkendt 
melodi, mens han dansede en til melodien nærmest obligatorisk koreografi. 
     Umiddelbart kunne det lyde som en herligt ligegyldig overskrift fra Rokokoposten. 
Men optrinnet var dog ret kontroversielt. 
     Det kontroversielle var ikke musikken i sig selv, K-popsangen Gangnam Style af sydko-
reanske Psy, ej heller den tilhørende cowboylignende rodeodans. Begge dele havde på da-
værende tidspunkt hærget det europæiske kontinent som en ustoppelig landeplage i må-
nedsvis og slået samtlige seer-rekorder på YouTube. Problemet var kombinationen af 
sangvalg og Jakob Knudsens stilling som folkekirkepræst i Erritsø sogn, samt det faktum, 
at det hele foregik som et underholdningsindslag ved en konfirmation i pågældende sog-
nekirke. Jakob Knudsen var i fuld ornat da han ”optrådte” i kirken, og grundet Iphone-
ejende kirkegængere blev begivenheden snart landskendt. Både internt i folkekirkeligt regi 
og i det offentlige, repræsenteret ved de forskellige dagblade så som BT, Metroexpress og 
Kristelig-Dagblad, var vandene delte. Kronikører i Kristelig-Dagblad, Stud. Theol. Hans 
Nørkjær, kaldte Knudsens optræden for ”urovækkende” og et udtryk for samtidens ”over-
fladiske popkultur”. Nørkjær sammenlignede det utrolige syn, med de musikalske krager i 
Disney-klassikeren Dumbo. De synger om alt det mærkværdige de har set i deres lange 
krageliv, men intet slår dog den flyvende elefant. For Nørkjær kunne Knudsen ligeså godt 
have været en flyvende pastor.3 
  
Den velkendte folkekirkepræst og ivrige debattør Sørine Gotfredsen udtalte sig, ikke over-
raskende, hurtig om hele episoden. I et interview med BT forklarede hun, at Knudsen med 
sit moderne påhit tog alvoren ud af det kristne budskab, og derved ”tabte indholdet på gul-
vet”. Gotfredsen forklarer, at hun ikke mener de unge mennesker skal lokkes ind i kirken 
med sang og dans, da kirken derved kommer til at fremstå som et verdsligt rum lig alle 
andre. Den store kunst er derimod, fremhæver hun, at ”man på en helt anden måde, end de 
[de unge] er vant til, gør dem opmærksom på, at kirken er et anderledes rum”.4 
  
Daværende ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen havde tilsyneladende et anderledes 
syn på sagen og delte omgående en artikel fra Metroexpress omhandlende begivenheden 
på sin Facebook-væg med ordene ”Der sker meget i folkekirken og her er et bud, som med 
garanti aldrig er set tidligere!”.5 Umiddelbart en forholdsvis neutral udmelding, men taget 
i betragtning at ingen reelt havde efterspurgt kirkeministerens syn på sagen på daværende 
tidspunkt, kan ordene og opslaget, vil jeg mene, lige såvel forstås som en accept af sogne-
præstens handlen. 
Kommentarfeltet var omvendt ikke præget af lignende gråzoneudtalelser, men var der-
imod en smeltedigel af skarptskårne bemærkninger enten for eller imod. 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/gangnam-i-kirken-hvis-man-pakker-alting-ind-i-pop-s%C3%A5-bliver-det-
pop 
4 http://www.bt.dk/danmark/soerine-gotfredsen-gangnam-style-hoerer-ikke-til-i-kirken 
5 kilde – 22. maj, 2013 – Manu Sareens Facebook-væg 
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Fra teologisk hold stod kirkeministeren dog ikke alene med sit, hvis det vel at mærke ikke 
er en overfortolkning, mere positive syn på sagen. 
     Lektor ved Afdeling for Systematisk Teologi ved Teologisk Fakultet i København, Hans 
Ravn Iversen, anså episoden for at være et vigtigt led i Folkekirkens udvikling mod en kir-
ke og kristendom der ”skulle være for hele folket”. Ravn Iversen kaldte dette for en åben 
folkekirke, hvor alle mennesker og menneskelige erfaringer skulle være velkomne. Samti-
digt mente Ravn Iversen, at denne folkets åbne kirke burde bryde ”finkulturens monopol”, 
da denne, ifølge Ravn Iversen, hører sig til i en statskirke og ikke fremtidens folkekirke.6  
  
Professor og dr. theol. i teologi ved Aarhus Universitet Svend Andersen stod i skærende 
kontrast til den optimisme på vegne af Folkekirken der spores i Hans Ravn Iversens udta-
lelser. Svend Andersen kaldte Knudsens Gangnam Style-konfirmation for det nyeste led i 
den øgede ”tivolisering af Folkekirken”. 
     Han kritiserede samtidigt Lektor Hans Ravn Iversen og pointerede, med en henvisning 
til 1960’ernes kunstkritiske koryfæ Peter Rindal, at Ravn Iversen snarere praktiserede ”kir-
kelig rindalisme” end reel folkekirkelig grundtvigianisme.7  
     Polemikken mellem de to anerkendte teologer fortsatte og lektor Hans Ravn Iversen 
postulerede, at professor Svend Andersen tilsyneladende ikke havde forstået ”hvordan 
fremtidens folkekirke formsættes i disse år”.8  
  
For retfærdighedens skyld fik selve hovedpersonen, sognepræsten Jakob Knudsen, mulig-
hed for at forsvare sin handling i en artikel i Kristelig-Dagblad. Han begrundede optrinnet 
med, at ”formålet ene og alene var et forsøg på at forkynde nutidigt”. Han pointerede der-
ved, at hans såkaldte ”Konfi-Style” ikke kun var et forsøg på at ”fange de unge ind i kirken” 
som kritikken havde lydt fra blandt andre sognepræsterne Christine Beck og førnævnte 
Sørine Gotfredsen, men derimod et forsøg på at finde nye moderne måder hvorpå man 
kunne formidle kirkens budskab. Han fremhævede desuden det for ham essentielle; at for-
kyndelsen skulle målrettes den pågældende aldersgruppe, samt at Folkekirkens præster og 
andre forkyndere skulle ”turde eksperimentere og afprøve nye veje”. På linje med Hans 
Ravn Iversen mener Knudsen, at Folkekirkens fremtid ligger i en kirke der tør ”gå til 
grænsen” engang imellem.9 
 
Gangnam Style -konfirmationen rusker op i konflikter  
Sagen er interessant og det af mange forskellige grunde. Den pointerer blandt andet Fol-
kekirkens uhomogene sammensætning og tydeliggøre nogle af de forskellige opfattelser 
der eksisterer i og udenfor Folkekirken vedrørende præstens funktion i kirken samt brugen 
af selve kirkerummet. Specielt sidstnævnte problemstilling har været meget i vælden de 
senere år. Blandt andet i forbindelse med salget af specifikke lukkede folkekirker, og i sa-
gen med de udviste irakere der søgte tilflugt i Brorson Kirken på Nørrebro i 2009. Per 
Ramsdal, sognepræst i pågældende kirke, mente at politiet krænkede kirken som et fred-
helligt rum da de afhentede irakerne, mens daværende biskop over Fyns Stift, Kresten Dre-
jergaard omvendt udtalte, ”…at som rum er kirken ikke spor anderledes end et offentligt 
toilet.”10 
  
Gangnam Style-debatten fremhævede desuden den klassiske problemstilling angående 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 http://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/hans-raun-vi-er-p%C3%A5-vej-mod-en-folkets-kirke 
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forholdet mellem Folkekirke og det omkringliggende samfund, og ikke kun angående 
juridiske og politiske aspekter som tilfældet i ovenstående eksempler. For spørgsmålet er 
hvor kirken skal forsøge at (efter)ligne samfundet. Hvor meget kan Folkekirken moderni-
sere, i den forstand af ordet at kirken tilpasses en nutidig kontekst på essentielle parametre, 
uden den, som Gotfredsen formulerer det ”taber sit indhold på gulvet”? og hvad er i det 
hele taget Folkekirkens ”indhold” og ikke mindst præstens funktion i nutidens Danmark? 
En helt anden diskussion, som lektor Hans Ravn Iversen flygtigt berørte i sin artikel, er 
den ofte tilbagevendende disputs, specielt blandt teologer, omkring folkekirkens status; er 
den danske Folkekirke overhovedet en Folkekirke, eller er det i virkeligheden en Statskirke 
i forklædning? 
  
Meningerne omkring og svarene på ovenstående problemstillinger er mange og diverge-
rende. Jeg vil ikke forsøge at besvare dem nærmere her, da pladsen ganske enkelt er for 
trang. Men det er spørgsmål der alle sammen fylder en hel del for tiden, og med rette, i 
debatterne omkring Folkekirken i Danmark. 
  
Men tilbage til Gangnam Style-seancen, den populærkulturelle diskussion og ikke mindst 
definitionsproblematikken. Konfirmationen blev som sagt beskyldt for at være ”overfladisk 
popkultur” og det nyeste led i en ”tivolisering af Folkekirken”, mens lektor Hans Ravn 
Iversen modsat mente, at populærkulturen er en essentiel del af Folkekirkens fremtid i 
bruddet med statskirkens ”finkulturelle monopol”. Det populærkulturelle element i Folke-
kirkeligt regi er, og har længe været, en debatteret tematik, men selve begrebet populær-
kultur bliver altid taget for givet som en entydig størrelse hvis indhold alle er lige så enige 
om, som de er uenige vedrørende dens rolle i Folkekirken. Bare lige for en god ordens 
skyld skal det måske nævnes, er det som oftest er tilfældet når termen benyttes i danske 
debatter generelt. 
     Men der eksisterer dog, ikke overraskende, mange og forskelligartede definitioner af 
begrebet populærkultur, og i det følgende vil jeg blot opridse et par stykker. 
  
Definitioner af populærkultur 
John Storey, professor i kulturstudier fra Sunderland University, undersøger i sit værk Cul-
tural Theory and Popular Culture en række forskellige definitioner af begrebet populær-
kultur. Hans fokus er hovedsageligt på definitioners teoretiske tilblivelse samt den proces-
suelle udvikling, at danne et begreb der kan afgrænse og indramme en specifik kulturel 
mængde i et samfund, i dette tilfælde populærkultur. 
  
Ofte tager definitioner af populærkultur udgangspunkt i en skelnen mellem finkultur og 
populærkultur. Sidstnævnte forstås i denne sammenhæng ofte som den kulturrest der er 
tilovers, efter at finkulturen er blevet fastlagt. Begge definitioner er grundlæggende base-
ret på principper omkring tilgængelighed og forståelse – jo større intellektuel sværheds-
grad og tilgængelighed, desto ”finere kultur”. Der er i denne begrebsforståelse tale om en 
art formel kompleksitet. Den franske sociolog Pierre Bourdieu talte om at kulturelle dis-
tinktioner ofte tjener til at opretholde sociale distinktioner – den ”gode kulturelle smag” 
var ifølge Bourdieu en social funktion der legitimerede de sociale forskelligheder og kun-
ne fastholde ”klasseforståelsen”. 
     Tilhængere af ovenstående vil ofte påstå, at populærkultur er en masseproduceret kom-
mercialisering af kulturen, i modsætning til den finere ”virkelige” kultur, der omvendt er 
et resultat af individuel kreativ tænkning med et naturligt tilhørende kulturel og sam-
fundsmæssig ansvar og uden en kommercialisering til formål. 
     Det oplagte problem ved denne definition er den klare gråzone mange kulturelle frem-
bringelser automatisk vil tilhøre. Et andet, måske knapt så åbenlyst problem, er, som Sto-
rey påpeger, at definitionen betragter kultur som en statisk uforanderlig konstellation, der 
negligerer ændringer i kulturopfattelsen over tid. William Shakespeare og Charles Dickens 
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var ifølge Storey, indtil slutningen af 1800-tallet, faktisk mere populære blandt den brede 
befolkning på de folkelige populærteatre end blandt samfundets elitære smagsdommere. 
Det modsatte kan dog også være tilfældet – at finkulturen så at sige populariseres i sådan 
en grad, at det mister sin finkulturelle status. Dette er ifølge Storey tilfældet med Puccinis 
arie Nessun Dorma, som operasangeren Pavarotti i 1990’erne fik gjort til en så folkekær og 
velkendt arie, at den strøg til tops på flere engelske hitlister. Den telefonsælgende og auto-
didakte operasanger Paul Pott gav yderligere sangen en opblomstring da han i 2007 vandt 
talentshowet Britain´s Got Talent med selvsamme. 
  
Ønsker man en politisk inspireret definition, kan man med fordel fokusere på marxisten 
Antonio Gramsci og dennes forståelse af populærkulturen som ”a compromise equi-
librium” (Storey: Cultural Theory and Popular Culture, s. 8) mellem kulturforståelsen og 
afbenyttelsen af denne hos henholdsvis dominante hegemoniske grupperinger og under-
ordnede subgrupperinger i samfundet. Populærkulturen forstås her som en dynamisk hi-
storisk proces der opstår i spændingsforholdet mellem disse grupper i relationen mod-
stand-inkorporation.  
     Den engelske kulturteoretiker Tony Bennet arbejdede, med udgangspunkt i Gramscis 
forståelse, med en politisering af populærkulturen. Han fokuserede i sin forskning på etni-
ske eller religiøse konflikter, seksualitet, kønsproblematikker m.m. i forbindelse med bru-
gen af populærkulturen. 
     I sidstnævnte tilfælde undersøgte han blandt andet feministiske skribenter der ved 
hjælp af populærkulturen, fx i form af science fiction bøger og romantiske romaner, ud-
trykte deres feministiske politiske holdninger og på den måde benyttede det populærkul-
turelle medie som et springbræt til offentlighedens opmærksomhed.  
  
Der kunne nævnes mange flere definitioner af populærkultur, men det er der simpelthen 
ikke plads til. Vi blev derfor ikke meget klogere på én bestemt definition, men blev blot 
gjort opmærksomme på, at begreber som fx populærkultur ofte har mange forskellige de-
finitioner, definitioner der er nyttige, at være sig bevidst. 
     Skal der dog siges noget helt grundlæggende omkring definitionen af populærkultur 
påpeger John Storey, at populærkultur kan beskrives, meget lavpraktisk, som kultur en 
stor del af befolkningen synes godt om. Samtidigt understreger han, at definitionen må 
indeholde en kvantitativ dimension, en indikator for ”popularitet” der kan gøres målbar via 
fx optælling af koncertgængere, forskellige top 10-lister, antallet af downloades eller seer-
statistikker. Denne definition har dog tillige en mængde gråzoner iboende, for hvordan 
defineres præfikset ”populær” egentligt? Og igen, kultur? I denne forstand vil litterære 
klassikere eller dramatiseringer af fx Tolstojs værker tillige kunne rangere som populær-
kultur, hvilket mange smagsdommere sikkert vil være ret kede af. Definitionen har dog 
den force, at den, til forskel fra mange af de andre definitioner der til tider fortaber sig i 
rent ordkløveri, reelt giver os en målbar indikator som udgangspunkt (bare rolig humani-
ster - resultater heraf kan efterfølgende med fordel diskuteres). Af samme grund vil jeg 
tillade mig at benytte denne definition ganske kort og konstatere, at Psys Gangnam Style 
målt på popularitet var rendyrket populærkultur, hvis nogen skulle have været i tvivl.  
  
”Kirken er et underligt hus” 
Vi må videre, væk fra det teoretiske intermezzo, og tilbage til det folkekirkelige omdrej-
ningspunkt. Inspireret af Storeys pragmatiske definition af populærkultur, ønskede jeg at 
gå videre med Gangnam-sagen og undersøge hvordan en typisk, hvis en sådan eksisterer, 
dansk folkekirkepræst forholder sig til brugen af populærkultur i kirkens rum. Jeg inter-
viewede derfor en ung kvindelig sognepræst på Fyn omkring hendes syn på sagen. 
     Sognepræsten har været praktiserende præst i snart 3 år, men har efterhånden, sit rela-
tivt korte virke til trods, oplevet en hel del af det danske folkekirkelandskab grundet for-
skellige vikarstillinger efter pastoralseminaret.  
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Hun påpegede indledningsvist, at hun mener Folkekirken står lidt for stille og kunne 
trænge til noget fornyelse og inspiration, men at disse nye tiltag skal ske på kirkens egne 
præmisser og ikke kompromittere kirkerummet eller præstens position: ”Præsten skal ikke 
være stand-up-komiker og kirken skal ikke være et sted hvor folk forventer at blive under-
holdt fra start til slut”. Hun mener derfor, at Gangnam Style var at gå for langt, specielt 
fordi sangen ifølge hende, ikke har nogen værdi i sig selv: ”Den vækker ikke til diskussion, 
stiller ingen eksistentielle spørgsmål og har ingen anden hensigt end at være rendyrket 
underholdning. Den har jo heller aldrig påstået at være andet. Derfor hører den ikke til i 
kirken, heller ikke selvom der var skrevet en ny tekst til melodien. Men måske er det bare 
mig der er snobbet?” 
  
Teologen Hans Ravn Iversen mente som sagt, at Folkekirken skal bryde med det ”finkultu-
relle monopol”, men sognepræsten stiller sig tvivlende overfor det meningsfulde i overho-
vedet at foretage denne opdeling mellem finkultur og populærkultur i Folkekirken. Hun 
spørger retorisk, om det nødvendigvis er finkulturelt at benytte orglet eller synge Kingos 
salmer? 
     Sognepræsten vedkender at mange af de ældre salmer er svært forståelige og kunne 
trænge til en tekstuel fornyelse, men det er netop en fornyelse hun allerede mener kirken 
har imødegået og stadig imødegår med alle de nye salmer der fortsat bliver skrevet og 
komponeret. Den forrige salmebog blev autoriseret til brug i den danske Folkekirke af 
kong Frederik IX og indeholdte kun en håndfuld salmer forfattet i det 20. århundrede. Da 
den nye version af Den Danske Salmebog udkom i 2003 var der i midlertidigt sket store 
forandringer og 117 af de 791 salmer var nu skrevet i det 20. århundrede, den seneste fra år 
2000. Sognepræsten er generelt meget tilfreds med denne udviklingen i salmetraditionen, 
men har følgelig sine favoritter blandt de nytilkomne. Hun fremhæver specielt nr. 331, 
”Uberørt af byens travlhed”, der er skrevet af salmedigteren og folkeskolelæreren Lars 
Busk Sørensen i 1990. Anden strofe i salmen begynder med hvad hun mener, beskriver kir-
ken i det moderne samfund; ”Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus, som en 
helle midt i larmen, står det underligste hus”. I dette vers, påpeger sognepræsten, ”ligger 
for mig at se hele Folkekirkens eksistensberettigelse. Folkekirken er et frirum fra hverda-
gens ræs, et sted hvor alle mennesker har krav på stilhed, har krav på at blive hørt og set 
og et sted hvor man, netop fordi Folkekirken har højt til loftet, kan komme og dele sine 
problemer eller glæder”. Det er af samme grund, påpeger sognepræsten, at kirken i salmen 
kaldes for ”et underligt hus”, fordi kirken netop er et specielt sted, et sted der bliver nødt til 
at være lidt underligt for at være et anderledes rum. Da jeg beder præsten om at uddybe 
dette svar, fortsætter hun og forklarer, at kirken for hende at se ikke er som det omkring-
liggende samfund, og heller ikke skal være det. Hvis kirken assimileres fuldstændigt, op-
hører kirken med at være ”underlig”, med at være speciel, åndelig og følelsesmæssigt 
rummelig, og vil derfor kunne erstattes af et hvilket som helst andet rum. ”Det er svært at 
tale om noget stort og vigtigt, hvis kirken og præstens ord bliver forfladiget. Det er forde-
len ved de nye salmer – de taler til os i et nyt sprog, et sprog som folk forstår og om en 
hverdag folk kan nikke genkendende til på godt og ondt. Det er så at sige en sangmæssig 
modernisering af kirken, men på kirkens egne præmisser”. Hun fremhæver desuden de 
moderne salmedigtere Iben Krogsdahl og Lisbeth Smedegård som dygtige repræsentanter 
for denne sangmæssige modernisering. En modernisering hun desuden, lidt ærgerlig, me-
ner ofte overses, bevidst eller ubevidst, når folkekirken fremstilles som forældet. 
  
Sognepræsten er tilsyneladende delvist enig med både Sørine Gotfredsen og i lidt mindre 
grad Nørkjær og Andersen i denne sag, omend hun ikke er så skrap i mælet som de to 
sidstnævnte. Afsluttende på interviewet ønskede præsten at understrege, at hun ”skam me-
ner Folkekirken har både godt af den her diskussion og af en modernisering, så længe kir-
ken selv kan bestemme graden og hastigheden af modernisering. Popkulturen kan være et 
godt værktøj for præsten, så længe det benyttede er tematisk relevant, at det fx kan bruges 
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til refleksion eller til at gøre komplekse følelser eller begreber mere håndgribelige og for-
ståelige”. 
  
Metallica og juleorgel 
Populærkultur benyttes sandsynligvis ofte  indenfor folkekirken i mange forskellige af-
skygninger. Mange af os højtidskirkegængere vil i hvert fald nikke genkendende til, at 
præsten i juledagene ynder at krydre juleevangeliet med andre velkendte julehistorier el-
ler med referencer til året julekalender. Forrige år spillede organisten i min hjemstavns-
kirke således årets julekalendertemasang til postludium til stor jubel blandt især de yngste 
kirkegængere. At organisten, sammen med præsten, nogle måneder senere spillede både 
Metallica og Nephew i kirken sammen med de daværende konfirmander, er en anden hi-
storie. En historie der sandsynligvis, om end i væsentligt mindre grad, kunne tænkes at de-
le vandene endnu engang både i og udenfor Folkekirken. 
     For hvor går grænsen for brugen af populærkultur i folkekirken? er kirken mere end et 
almindeligt rum? hvad er præstens funktion i det moderne Danmark og skyldes det tilsy-
neladende behov for populærkultur i Folkekirken sekulariseringen, kirkens interne ønske 
om fornyelse eller noget helt tredje? 
     Ét er i hvert fald helt sikkert – Hverken sognepræst Jakob Damm Knudsen eller hans 
konfirmander glemmer nok foreløbigt den søndag i maj 2013.   
 
* 
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Danske muslimske kvin-
ders påklædning 

 
Af Maria Lindebæk Schmidt, studerende ved Religionshistorie, KU 
 
Mange muslimske kvinder i Danmark klæder sig på en særlig måde, som skal være i over-
ensstemmelse med og repræsentere deres muslimske tilhørsforhold. I efteråret skrev jeg 
en opgave, hvori jeg undersøgte betydningen af påklædningen hos en gruppe kvindelige 
muslimer med tilknytning til Islamisk Trossamfund. I det følgende vil jeg fremlægge un-
dersøgelsens væsentligste pointer og konklusioner. 
     Tidligt i september indsamlede jeg mit første materiale, da jeg deltog i den islam-
undervisning for kvinder, som Islamisk Trossamfund tilbyder hver lørdag. Her kom jeg i 
kontakt med fem kvinder, og mine interviews med dem har dannet udgangspunkt for og 
været de væsentligste kilder i min undersøgelse. Fælles for kvinderne var, foruden deres 
tilknytning til Islamisk Trossamfund, at de beskrev sig selv og kan beskrives som praktise-
rende muslimer, for hvem islam er betydningsfuld i livets væsentligste aspekter. Deres 
muslimske position vil jeg betegne som konservativ, og det afspejles også i deres påklæd-
ning, der skal leve op til det, de opfatter som bestemte islamiske standarder, der ifølge dem 
kan læses ud af de islamiske kilder, Koranen og hadith. Disse standarder for påklædningen 
i det offentlige rum indebærer tildækning af hår og kroppens former og skal sikre, at kvin-
derne ikke vækker opmærksomhed eller skiller sig ud ved fx at have meget dyrt eller far-
verigt tøj på. Som betegnelse for kvindernes påklædning har jeg valgt at bruge termen til-
dækning. Hermed ønsker jeg at betone, at der er tale om tøj til hele kroppen og ikke bare 
om hovedbeklædning.  
     Det er væsentligt at pointere, at de muslimske kvinder, jeg har interviewet og observe-
ret, ikke er repræsentative for muslimske kvinder generelt. Mit sigte har da heller ikke væ-
ret at vise den enorme diversitet i påklædning, der findes blandt muslimske kvinder i 
Danmark, og mine pointer og konklusioner gælder kun den gruppe kvinder, jeg har obser-
veret og interviewet.  
 
Min grundlæggende antagelse i undersøgelsen af betydningen af kvindernes tildækning 
var, at kroppe både konstrueres af samt konstruerer særlige værdier. Det gør sig altså gæl-
dende, at den stilisering af kroppen, som tildækningen er, indebærer en særlig prægning af 
kroppen, der har betydning for kvindernes selv- og omverdensopfattelse, samtidig med at 
tildækningen er, hvad jeg vil kalde en performance af et særligt sæt af værdier. Altså er 
tildækning på én gang med til at indskrive særlige værdier hos kvinderne, samtidig med at 
kvinderne i og med tildækningen tilskriver verden disse værdier. En væsentlig værdi, som 
jeg fandt indlejret i tildækningen, var kvindernes ideer om mand og kvinde. Det var en 
grundlæggende pointe hos kvinderne, at mænd og kvinder er ligeværdige, men forskellige, 
hvorfor særlige hensyn må tages til kønnenes psykiske og fysiske forskellighed. Noget af 
det, der ifølge mine interviewpersoner gør kvinden særlig, er hendes særlige skønhed og 
medfølgende skrøbelighed, der medfører, at hun har brug for en særlig beskyttelse i form 
af tildækning af denne skønhed. Jeg fandt, at kvindernes kønsopfattelse er en inkorporeret 
del af tildækningen, fordi forskelsperspektivet i synet på manden og kvinden både er med 
til at begrunde tildækningen, samtidig med at perspektivet 'naturaliseres' i og med tildæk-
ningen. Jeg finder, at kvinderne ved at gå tildækket klædt bekræfter ideen om tildæknin-
gens nødvendighed for en anstændig omgang mellem mand og kvinde i det offentlige 
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rum. Tildækningen er i sig selv en hævdelse af kvindens særlighed og særlige skønhed, 
fordi det er denne særlige skønhed, der gør tildækningen nødvendig. På den måde er til-
dækningen også et normativt udsagn om det kvindelige, som opfattes som væsensforskel-
ligt fra det mandlige.  
     Tildækningen kan ligeledes beskrives som et kropsligt udtryk for menneskets gudsfor-
hold – kvinderne understregede igen og igen, at deres tildækning først og fremmest er en 
opfølgning på Guds bud til kvinden om at dække sig til, som de mente at kunne læse ud af 
Koranen. Ved at dække sig til bekræfter og signalerer kvinderne, at de er underlagt Gud. 
På den måde mener jeg, at man kan se tildækningen som en konstant skabelse af kvinder-
ne som muslimske subjekter. I understregningen af kvindernes tilhørsforhold til Gud fin-
des samtidig en afvisning af mode og materialisme som væsentligt, fordi kvinderne forstår 
mode og materialisme som værende i modsætning til religion og åndelighed. Denne beto-
ning af det, kvinderne kalder det indre, frem for det ydre, indebærer en tendens til anti-
æstetik. Alle de interviewede kvinder pointerede for mig, at deres påklædning og udseende 
ikke har stor betydning for dem, og at de i stedet vægter god moral, god opførsel o. lign. 
både hos sig selv og hos andre. Hos nogle af kvinderne kom det til udtryk som det, jeg vil 
kalde antiæstetik. Med denne term vil jeg betegne tendenser i påklædningen, som har til 
hensigt netop at signalere, at et smart udseende ikke har prioritet. Den af mine interview-
personer, der mest eksplicit udtrykte sådanne tendenser i og med sin påklædning, viste 
mig fx stolt sine slidte og praktiske sko, som hun sagde, hun brugte både til hverdag og 
fest, indtil de var slidt op. Det var tydeligt, at hun, og også de andre kvinder, opfattede det 
ikke at prioritere at se moderne og smart ud som udtryk for en prioritering af indre værdi-
er, og på den måde, mener jeg, antiæstetikken kommer til at fungere som et signal om 
kvindernes muslimske tilhørsforhold. Antiæstetikken er derfor heller ikke tilfældig, for der 
er tale om en bevidst udtryksstyring, der har til hensigt at sende bestemte signaler, nemlig 
at det ydre nedprioriteres til fordel for det indre, herunder religion og åndelighed.  
     Samtidig med, at de antiæstetiske tendenser fungerer som et signal om tilhørsforholdet 
til islam, opfattede kvinderne deres afvisning af at skulle være smarte og moderne som en 
kritik af en kultur, der både kræver og forventer af kvinden, at hun netop skal være smart 
og attraktiv, samt vurderer hendes værdi herud fra. I kvindernes forståelse er denne kultur 
herskende i Danmark og i Vesten, og denne kultur blev hos de interviewede kvinder frem-
stillet som kvindeundertrykkende, fordi den hævdedes at seksualisere kvinden og reducere 
hende til et objekt for mandens nydelse. Over for denne tendens fremstillede kvinderne 
deres egen tildækning som frisættende og som en aktiv modstand mod netop seksualise-
ringen af kvinden. Ved at dække krop og former til mente kvinderne at sende et signal til 
omverdenen om, at de ønskede at blive set med et særligt blik, der ikke objektiviserede 
eller seksualiserede dem, og på den måde opfattede de tildækningen som en beskyttelse. 
Flere af kvinderne nævnte meget konkrete eksempler på episoder, hvor de netop havde 
oplevet at blive beskyttet mod nedværdigende blikke og kommentarer, efter eget udsagn 
fordi de gik tildækket klædt. Man kan således tale om, at kvindernes intention med tildæk-
ningen er at skabe et afseksualiseret rum. På den måde findes der i kvindernes egen forstå-
else et socialt regulerende aspekt af tildækningen, som ideelt skal frisætte dem fra den un-
dertrykkelse, de mener, findes i en mindre tildækket påklædning samt indgyde respekt hos 
omverdenen. Kvinderne nævnte alle, at de oplevede at blive tiltalt og behandlet mere re-
spektfuldt, når de gik tildækket klædt, og at de syntes, tildækningen hjalp andre til at foku-
sere på deres person frem for på deres udseende. Igen er der altså tale om, at tildækningen 
for kvinderne skal fungere som en perspektivforskydning fra det ydre til det indre. 
     Samtidig stod det dog klart, at kvinderne oplevede, at der fandtes en diskurs om mus-
limske kvinders tildækning, som stod i skarp kontrast til deres egen, og som fremstillede 
tildækningen som kvindeundertrykkende. Denne diskurs, der fx er analyseret og påvist af 
bl.a. Marianne Pedersen og Mikkel Rytter i ”Islam og muslimer i Danmark – Religion, 
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identitet og sikkerhed efter 11. september 2001”11, fremstiller islam og muslimer som det 
absolut fremmede, og den tildækkede kvinde bliver et symbol på denne fremmedhed, der 
truer vestlige værdier. Denne diskurs, der har rødder i Orientalismen, er herskende i Dan-
mark, og den betyder, at kvinderne, når de går tildækket klædt i det offentlige rum, af og 
til oplever negative reaktioner på deres tildækning, samt i den offentlige debat oplever, at 
deres påklædning bliver fremstillet som problematisk. Jeg mener, at denne diskrepans i 
opfattelsen af tildækningen hos hhv. kvinderne og i den offentlige debat, beror på en man-
gel på fælles normer. Hvor kvinderne selv indskriver tildækningen i en stærkt normativ 
diskurs, der fremstiller tildækningen som kvindefrisættende; så indskriver den herskende, 
offentlige diskurs tildækningen i en ligeledes stærkt normativ opfattelse af islam som 
kvindeundertrykkende, og tildækningen bliver et symbol på dette.  
  
Som beskrevet ovenfor, er idealet for kvinderne, at deres tildækning skal fungere socialt 
regulerende på omverdenen, yde beskyttelse samt indgyde respekt. Samtidig fortalte kvin-
derne, at de oplevede, at tildækningen har en personligt regulerende effekt på bæreren. For 
kvinderne må der være et intimt forhold mellem hhv. deres påklædning og indre dispositi-
oner samt deres personlighed og moral, og tildækningen kan således beskrives som en 
måde at skabe, udtrykke og opretholde deres muslimske tilhørsforhold på. Kvinderne lag-
de vægt på, at tildækningen først var fuldendt, når den fulgtes op af tendenser i moral og 
personlighed, der stemte overens med det, tildækningen skulle repræsentere, såsom blu-
færdighed, beskedenhed og 'god opførsel' – dvs. når tildækningen afspejlede det, de opfat-
tede som sand kvindelig muslimsk opførsel. På den måde bliver tildækningen en kropslig 
markør for disse personlige tendenser – en af interviewpersonerne udtrykte det sådan, at 
tildækningen var en ”varedeklaration” for bæreren. Derfor mente kvinderne også kun, det 
gav mening at gå tildækket klædt, hvis man samtidig levede op til de værdier, tildæknin-
gen skulle repræsentere. Samtidig fortalte kvinderne dog også, at tildækningen kunne ha-
ve en etisk disciplinerende effekt, idet den kunne hjælpe til netop at kultivere bestemte 
moralske tendenser hos bæreren – den kunne ifølge kvinderne virke som en slags remin-
der om, hvordan de bør opføre sig, og hvad der ikke er legitimt at gøre, når man går til-
dækket klædt. En af kvinderne beskrev det sådan, at hendes tildækning især i starten virke-
de som en form for løftet pegefinger, der var med hende overalt, og som sikrede, at hun 
hele tiden huskede, hvad der var rigtigt og forkert at gøre. Jeg vil derfor beskrive tildæk-
ningen som en kropslig, stiliseret handling, igennem hvilken de normer, som handlingen 
skal repræsentere, internaliseres. På den måde bliver tildækningen en konstant genskabel-
se af bæreren som muslimsk subjekt og dermed en væsentlig faktor for hendes muslimske 
selvidentifikation.  
 
* 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Pedersen, Marianne H. og Rytter, Mikkel (red.). 2011. København: Museum Tusculanums Forlag 



	   23	  

Profilen: Morten Warmind 
 
Af Camilla Søgaard Kristensen & Mie Morthorst, studerende ved Religionssociologi, KU 
 
Iført en rødternet skjorte og en sort vest, sidder Morten Warmind i sin varme stue omgivet 
af bøger og med et krus te i hånden. Det er første dag i ToRS tidligere studieleders et år 
lange orlov. Efter 11 år som studieleder på ToRS er lederkappen givet videre til Annika 
Hvithamar. Forude venter nu et år fri fra undervisning, men fuld af forskning og rejser i 
religionsvidenskabens navn.  
     Morten Warmind er en af de tidlige religionssociologer. Han begyndte at studere religi-
onssociologi som nyudklækket gymnasiestudent i 1975, da han lige var fyldt 18 år. Men 
modsat det hold som starter på religionsvidenskab til sommer, så var han den eneste stude-
rende på sin årgang. Det var dengang så mange studerende, at det vakte stor opmærksom-
hed. Her studerede han under Arild Hvidtfeldt, den kendte religionsforsker. Siden dengang 
er Morten Warmind blevet en garvet underviser og har siden 1983 undervist talrige hold i 
verdens religioner og religionsteori. 
 
Keltisk religion og religiøs forandring  
På trods af at Morten Warmind har en stor viden om de fleste religioner, har han altid væ-
ret særligt fascineret af keltisk religion. En fascination som, han selv mener, stammer fra 
barndomslæsningen ’Asterix og Obelix’. En interesse som han tog med sig, da han begynd-
te at studere religioner, og som har spillet en stor rolle i hans forskning og akademiske 
profil. ”Jeg ville vide, hvad gallere og kelter var for nogle, da jeg aldrig havde hørt om dem 
før. Jeg skrev derfor en afløsningsopgave om kelterne. Men den havde nær slået mig ihjel,” 
fortæller han.  
 
Det er dog ikke kun keltisk religion, som har fanget hans interesse. Også romersk og nor-
disk religion har en stor stjerne i Morten Warminds bog over verdens religioner: ”Jeg har 
primært beskæftiget mig med romerne og kelterne siden da, og jeg er endt med at fokuse-
re på det, jeg kalder før-kristne nordeuropæiske religioner. Det vil sige hovedsageligt kel-
tisk og nordisk religion.” 
 
Umiddelbart lyder Warminds interesser meget historiske, men han mener, at religionsvi-
denskaben kan noget helt særligt: ”Det, vores fag kan, er blandt andet at give indsigt i, 
hvordan andre mennesker tænker anderledes. Vi kan sætte os fagligt ind i det.” En evne, 
som Morten Warmind benytter flittigt, når han beskæftiger sig med det, som er i hovedfo-
kus i hans forskning og interesser: Religiøs forandring.  
     ”Min egentlige grundinteresse er religiøs forandring. Det er et emne, som er relevant i 
alle tidsperioder.  Det er noget, som jeg finder spændende, men som jeg ikke forventer at 
kunne finde et svar på, hvad er for noget. Og så er det forbløffende, hvor lidt religionsteori 
der er om det,” siger han.  
 
Religiøse forandringer er noget, som både keltisk og nordisk religion rummer mange ek-
sempler på: ”Når man beskæftiger sig med keltisk religion, er der to enorme forandringer, 
man skal tage hensyn til, regne med og måske regne udenom. Dels blev de keltiske områ-
der, som romerne erobrede i de to århundreder omkring vor tidregnings begyndelse, ro-
maniserede. Det betød, at præsteskabet blev påvirket, fordi druiderne som organiseret præ-
steskab blev ophævet, og nogle templer blev lukket, revet ned og eventuelt erstattet af 
’romersk’ kult og et romerske tempel. Men nogle kulte blomstrede op, blandt andet fordi 
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der kom gode veje, badeanlæg  - turister og pilgrimme,” siger han. ” Den anden store for-
andring er så Romerrigets kristning og kristendommens udbredelse til Irland i 400-tallet.” 
 
Kristningen af Romerriget 
Efter 11 år som studieleder, hvor af de sidste 8 for instituttet Tværkulturelle og Regionale 
Studier, har Morten Warmind besluttet sig for, at det er tid til noget nyt. Tid til at skifte 
papirerne og skrivebordet ud med forskning og ny viden. Men denne gang er det hverken 
kelterne eller nordisk religion, som fortjener den garvede religionssociologs opmærksom-
hed. Det er derimod romerske 300-tals kirker og arkiverne i de romerske biblioteker. Han 
har nemlig planer om at forske i den helt tidlige kristendom og undersøge, hvordan Ro-
merriget blev kristent, sideløbende med at andre kulte og religioner stadig fungerede.  
     ”Det, jeg skal beskæftige mig med næste år, er kristningen af Romerriget. Hvordan det 
gik til, at Romerriget blev kristent i en periode fra 314 til 389. I 314 udstedte Konstantin det 
såkaldte toleranceedikt, og i 389, kun to generationer senere, blev alt andet end nikæansk 
kristendom forbudt. Det er en gigantisk forandring på meget kort tid,” fortæller han.  
     Morten Warmind kommer dog ikke til at være den første, der beskæftiger sig med over-
gangen fra romersk religion til kristendom i Romerriget. Noget, som han godt selv er helt 
klar over. ”Jeg ved godt, at det ikke er et område, som er understuderet - for at sige det 
mildt. Og jeg får aldrig nogensinde læst mig igennem bare de sidste ti års litteratur om 
området.,” siger han og trækker let på skulderene. ”Jeg bliver nødt til at finde ud af, hoved-
sageligt, hvad de siger om de områder, jeg er interesserede i, og så slå ned på dem.”   
     Han har da også allerede stor viden om området og har selv skrevet om det før. ”Jeg har 
tidligere beskæftiget mig med dette emne, og det var også det, min første artikel til Teme-
nos handlede om. ”En artikel, som handlede om den romerske kejserkult, før Rom blev 
kristen. ”Det, jeg sagde dengang, var, at der ikke var noget brud med kejserkulten. Den 
blev derimod forstærket af kristendommen. Det er lidt sjovt, da man ofte sætter kristendom 
i modsætning til kejserkulten. At de kristne ikke ville ofre til kejserens billede. Men det 
øjeblik kejseren blev kristen, så ville de gerne. Hele kejserkulten med tilbedelsen af de af-
døde kejsere fortsatte derfor helt uforstyrret langt ind i kristendommen. Det er derfor vig-
tigt at se, at der ikke skete et brud med kejserkulten. Det blev bare en anden religion.” 
 
Jagten på de kristne menigheder 
Det bliver ikke bag skrivebordet herhjemme, at Morten Warmind begynder sin forskning. 
Den første forskningsrejse er nemlig allerede planlagt og går naturligvis til Rom, selve 
emnets geografiske omdrejningspunkt. 
     ”Jeg skal til Rom i 3 måneder og se på de kirker, der syntes at være kirker inden Kon-
stantin. Ud fra deres størrelse kan man få et indtryk af menighedernes daværende størrelse. 
Jeg tror ikke, de var ret store. Ikke millioner i hvert fald. Folk mener, at samfundet foran-
dredes nedefra, men jeg ikke se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Hver eneste gang 
der skulle foretages noget indgreb mod de hedenske kulte, skulle det udføres med mili-
tærhjælp – befolkningen gjorde modstand. Der blev vendt op og ned på deres verden.”  
 
En af grundene til at Morten Warmind ønsker at beskæftige sig med netop dette område 
er, at han synes, der er dele i den eksisterende forskning på området, der er huller i. 
Spørgsmål, som endnu ikke er besvaret, og som der ikke er taget stilling til endnu i religi-
onsvidenskaben. Han kan ikke lade være med at smile undrende over det faktum, at ingen 
for alvor har taget Konstantins undersøgelse af datidens religioner op til overvejelse.  
     ”Konstantin støttede kristendommen efter at have foretaget en grundig undersøgelse. 
Det er lidt mærkeligt, at ingen har opdaget det, da det står åbent og tydeligt hos Ammia-
nus Marcellinus. Det var ham, der skrev, at dengang Konstantin foretog en undersøgelse af 
de små religioner, satte han en særlig mand til det, fordi denne mand havde den særlige 
forudsætning, at han kunne både græsk og latin,” siger Morten Warmind. ”Men der er al-
drig nogen, der har set på denne undersøgelse af de små religioner – hvad gik den ud på? 
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Den synes at være gået ud på ’Hvad skal jeg vælge? Hvad skal støttes?.’ Så kan man disku-
tere, hvorfor han valgte kristendommen. Det er jo noget andet end historien om korset i 
himlen.”  
 
Dette særlige spørgsmål vækker stor interesse hos den historisk interesserede religionsso-
ciolog, for det kan tyde på, at noget er blevet overset. Noget, som han nu vil forsøge at ka-
ste lys over. Men der er også en anden side af aspektet, han ønsker at undersøge: ”Den ene 
side, hvor jeg synes, jeg kan bidrage med noget, er, at jeg undersøger det på en måde, som 
folk ikke har gjort før. Den anden er, at jeg synes, det er interessant at følge, hvad der skete 
med de andre religioner løbende. Hvad var det, der foregik med dem? Generelt gælder det, 
at de der har studeret hellenistiske religioner, ikke studerer kristendommen, og dem der 
studerer kristendom, ikke studerer hellenistiske religioner.” 
     Ifølge kilder eksisterede kristendommen sideløbende med mange andre mindre religi-
oner og kulte. ”Nogle af de bedste hellenistiske kilder kommer fra midt i 300-tallet, hvor de 
principielt skulle være gået over til kristendommen. For eksempel var Isis religionen ual-
mindeligt vigtig, selvom kejseren ikke støttede den,” forklarer Morten Warmind. Kristen-
dommen i 300-tallets Romerrige var blot en kejserstøttet religion, der fungerede samtidig 
med andre kulte og templer: ”Religioner kan sagtens fungere parallelt. Det var først i 374, 
at støtten til den offentlige religion blev trukket tilbage. Det betød, at de rige senatorer var 
nødt til at betale selv, hvilket de så gjorde. Den romerske kult kørte videre indtil den blev 
forbudt. Og nogle kulte fungerede helt op til 500-tallet.” 
 
Det var først i 365 e.Kr., at folk fra senator klassen begyndte at overgive sig til kristendom-
men. Det skete, efter kejser Julian var død og et helt nyt kejserdynasti kom til magten. Helt 
ekstraordinært valgte det nye dynasti at støtte kristendommen, lige som Konstantin gjorde.  
”Konstantin regerede i 30 år. Herefter regerede hans søn i 20 år med samme religionspoli-
tik. Så kom kejser Julian og begyndte en anden religionspolitik. Julian var kun kejser i lidt 
over et år, og herefter skete det, at et helt nyt kejser dynasti kom til og fortsatte kristen-
dommen. Det var først dér, i 365, at folk fra senatorklassen begyndte at omvende sig til kri-
stendom. Konstantin støttede bare kristendommen. Det er noget, mange har misforstået.” 
En misforståelse, Morten Warmind nu vil bruge det næste år på at gøre op med.  
 
 En gang studieleder altid en lille smule studieleder 
På trods af at den nye forskning trækker i ham er 11 år som studieleder ikke noget, man 
bare lægger på hylden fra den ene dag til den anden. Spørgsmål om studerendes studie-
planer og faglige fremtidsønsker interesserer ham som altid. Foredrag og arrangementer 
på studiet fanger hans øre, og også her har han da en kommentar, for selvom Morten 
Warmind har sagt pænt farvel til tjansen som Studieleder på ToRS, så har han lige endnu 
et godt råd at give til de studerende: ”Det er en rigtig god idé at komme til ph.d.-forsvarene. 
Grunden til det er, at man slipper for at læse en masse bøger. Det tager ikke mere end 3 
timer, så det er til at holde ud, og man får rigtig meget at vide på de 3 timer. Der er gratis 
adgang, og så er der reception bagefter, hvor de studerende får et gratis glas vin. Og hvem 
siger nej til det?” 
     Nej, det kunne vi i hvert fald ikke drømme om på TABU-redaktionen. 
 

* 
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Studieliv 
 

ToRS-skoletjeneste 
Skoletjenesten er et nyt initiativ startet af de studerende på ToRS. Ideen er at kunne hjælpe 
studerende og undervisere fra både folkeskoler, gymnasier og videregående uddannelser, 
ved at holde oplæg, besvare spørgsmål over mail o.l.  
     Skoletjenesten skal bestå af et korps af frivillige studerende fra ToRS, som på den måde 
kan øve sig i at formidle deres viden. Projektet er stadig i en opstartsfase, og studerende fra 
alle fag på ToRS er velkomne. Er man interesseret i at være med eller i at høre mere, kan 
man melde sig ind i Facebook-gruppen ”ToRS skoletjeneste”. 
 
Hilsen fra studievejledningen 
 
Mit navn er Johanne Furu og jeg er studievejleder for Religionsfagene. Jeg håber at du er 
kommet godt i gang med det nye semester. 
 
Studievejledningen på ToRS holder til i bygning 25, 2. sal, lokale 25.2.07. 
I dette semester har jeg træffe tid hver torsdag mellem kl. 9 og 
12. Du er altid velkommen til at kigge forbi  og behøver ikke at 
booke en tid på forhånd. 
Er du ikke på KUA, kan du ringe hver torsdag mellem kl. 13 og 
14 på tlf.nr.:  51 30 07 90.  
Sidst men ikke mindst kan du altid sende en mail til 
relivejl@hum.ku.dk.  
 
Alle spørgsmål  er velkomne og uanset hvilke spørgsmål du 
har, er studievejledningen et godt udgangspunkt. Kan jeg ikke 
hjælpe dig, ved jeg som regel, hvem der kan. 
 
Jeg glæder mig til at se dig i studievejledningen. 
 
Johanne Furu 

 
 
 

 
Kalender foråret 2015 

 

Lørdag d. 14.  marts, kl .  14.00 og 15.00: Rundvisning: ’Introduktion til religionen is-
lam via den islamiske kunst’, 

Davids Samling, Kronprinsessegade 30, 1306 København K. 
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Onsdag d. 25.  marts, kl .  19.00: Foredrag: ’Koranen som hellig tekst’ v. Thomas Hoff-

mann, professor MSO, Københavns Universitet, 

Davids Samling, Kronprinsessegade 30, 1306 København K. 

 

Torsdag d. 26. marts, kl .  20.00: Religionshistorisk Forening: ’Himlens Søn og Vel-
standsgudinden: Religion i Kinas Historie’ v. Bent Nielsen, lektor, Ph.d. 

Østervoldgade 3 - Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier. 

 

Torsdag d. 26. marts kl.  15.00 – fredag d. 27. marts kl.  14.00: Konference: ’Religi-
on til diskussion’ v. studenterforeningen Religion på Tværs, 

Syddansk Universitet - Campusvej 55, 5230 Odense. 

 

Søndag d. 29. marts, kl .  13.00: Rundvisning: ’At læse hieroglyffer’, 

Glyptoteket, Dantes Plads 7, 1556 København. 

 

Søndag d. 5 .  April,  kl .  13.00: Rundvisning: ’De første kristne’, 

Glyptoteket, Dantes Plads 7, 1556 København. 

 

Torsdag d. 16. april ,  kl .  13.15-15.00: Forelæsning: ’The Political Construction of Jews 
and Muslims in the Danish Parliament’ v. Brian Arly Jacobsen, adjunkt, Københavns Uni-

versitet, KUA1, lokale 27.1.49. 

  

Torsdag d. 16. april ,  kl .  20.00: Religionshistorisk Forening: ‘Hvorfor den levende kej-
ser måske var en gud. Dogmer og paradokser I romersk kejserdyrkelse’ v. Jesper Majbom 

Madsen, lektor, Ph.d. Østervoldgade 3 - Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier. 

 

Torsdag d. 30. april:  MANA-arrangement: Specialekonfetti, KUA – lokale følger. 

 

Torsdag d. 7.  Maj, kl .  20.00: Religionshistorisk Forening: ‘Norrøne skjaldedigte – en 
oversætters mareridt?’ v. Karen Bek-Pedersen, ekstern lektor, Ph.d. 

Østervoldgade 3 - Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier. 

 

Søndag d. 17. Maj, kl .  13.00: Rundvisning: ’Kulturarv – og hvad så?’, 

Glyptoteket, Dantes Plads 7, 1556 København. 
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Næste nummer af 
TABU 

	  
	  
Næste nummer samler sig ikke om noget bestemt tema, men er derimod åbent for næsten 
alle tænkelige former for bidrag fra de studerende. Kom derfor med alt fra rejsereportager 
til debatindlæg, fra interviews til boganmeldelser eller omskrevne tredjesemestersopgaver. 
 
TABU er alle de religionsstuderendes mulighed for at øve sig i skriftlig formidling. Redak-
tionen er altid åben for nye medlemmer, og vi tager imod alle indlæg med kyshånd. 
 
Har du spørgsmål angående artikler eller andet TABU-relateret, så tøv ikke med at skrive 
til: 
 
Sari Saadi: sariyoussef@hotmail.com 
 
Katrine Gadsbøll: katrine.gadsboell@gmail.com 
 
Simon Beierholm: simonbeierholm@gmail.com  


