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Leder 
Af Johanne Ø. Christensen

Kære medstuderende.
   Så kom første TABU nummer 2006 omsider. Vi håber alle er 
kommet godt ind i semesteret.

Fra årets start er det blevet slået fast med syvtommersøm, at 
religion er vigtigt og betydningsfuldt for mange mennesker. 
Hvis der skulle være nogen, der stadig mente, at religionerne 
var på tilbagetog, så har de endnu engang fået et vink med en 
vognstang det modsatte. Religion og religiøse symboler betyder 
meget, både her og der. Mere eller mindre forhånende tegninger 
af profeten Muhammed og afbrænding af et civilreligiøst symbol 
som dannebrog, virker krænkende på en del. Sagen bliver brugt 
af folk med et utal af forskellige dagsordener. Der er i høj grad 
brug for at prøve at forstå, hvad der foregår. Så det er godt, vi 
har et fag som Religionsvidenskab. Voldelige optrin og gener-
aliseringer er selvfølgelig negativt og noget, vi ville leve bedre 
foruden. Men der følger der interessante spørgsmål og temaer i 
kølvandet på Muhammedsagen.
   Sagen har endnu engang sat religion øverst på dagsordenen, 
ikke mindst i Danmark. Det er interessant at høre forskellige 
religiøse mennesker og andre eksperter give deres besyv med. 
Temaerne er mange: Taler vi nu om islam (eller religion i det 
hele taget) over for et sekulariseret vesten? Hvor stor forskel er 
der egentlig på kristendommen og islam? Skal religioner besky-
ttes mere imod overgreb fra ytringsfriheden end andre emner? 
osv. osv..
   Diverse hyrder skiller får fra bukke, men man kan håbe, at 
diskussionerne også kan åbne op for en større forståelse af og 
nysgerrighed i forhold til anderledestænkende. 
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Nåh, inden I får tegninger og galt i halsen, må jeg hellere 
nævne, at vi har mange spændende indslag i nærværende 
TABU, mere eller mindre profetfri. Vi bringer en reportage fra 
vores nye tradition: nyTORSkuren. Vi har en artikel om Ausch-
witz-dagen d. 27 januar 2006, som også handler om folkedrab 
generelt. Man vil kunne læse om Russiske ikoner (på udstilling 
og i katalog), om at være praktikant på Nationalmuseet, om en 
tur på buddhistisk filosofi- og meditationskursus og om Carsten 
Breengaard og hans forskningsindsats. 
   Så det er en gang blandede bolsjer. 
   Dertil har vi nyt fra alle afkroge af afdelingen og div. an-
meldelser. 
   Jeg vil også lige benytte lejligheden til at fortælle, at TABU på 
opfordring går og barsler med et særnummer. Det skal være en 
generel guide til den religionsstuderende med alle underviserne 
og deres særområder. Derudover vil der også være en oversigt 
over politiske organer på studiet.
   Desuden vil vi her på TABU meget gerne modtage div. indlæg 
til de kommende blade, med eller uden relation til tegningsagen. 
Så fat pennen! Sociolog eller historiker, førsteårsstuderende eller 
professor, vi hører meget gerne fra jer. Ha’ et fortsat godt se-
mester.

NyTorskur - en ny tradition

Af Laura Maria Schütze

Den 31. januar kl. 10.00-12.30 havde Margit Warburg og Una 
Canger arrangeret en nytårskur for hele TORS instituttet og med 
omdrejningspunktet forskning, administration og undervisning.
   Arrangementet var for både ansatte og studerende ved institut-
tet, men de studerende var stort set repræsenteret ved Kristoffer 
Damgaard og jeg, der i forvejen var sat på dagens program. Det
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var lidt ærgerligt, da vores diskussion kunne være interessant for 
alle studerende ved TORS.
   Som repræsentanter for de tre omdrejningspunkter fortalte 
adj. professor Peder Mortensen om restaureringen af Bayt al-
Aqqad, som huser det danske institut i Damaskus, Annemarie 
Hede-Andersen forklarede TAP-forholdene på TORS og stud.mag. 
Kristoffer Damgaard og jeg diskuterede forskningsbaseret un-
dervisning. Endelig sluttede vores institutleder Ingolf Thuesen af 
med at ønske godt nytår. Af hensyn til de af instituttets ansatte, 
som ikke forstår dansk, foregik hele seancen på engelsk.
   Selvom Kristoffer og jeg blev bedt om at diskutere forsknings-
baseret undervisning, valgte vi stedet at diskutere forsknings-
baseret uddannelse, da universiteterne ikke har forpligtelser i 
forhold til forskningsbaseret undervisning, kun i forhold til forskn-
ingsbaseret uddannelse (Universitetsloven, Lov nr. 403 af 28. maj 
2003, Kapitel 1, §1-3).
   Vi diskuterede hvad målet med en universitetsuddannelse fra 
TORS er, når måske 90 % af kandidaterne aldrig bliver forskere. 
Betyder det at uddannelserne skal erhvervsrettes og er der 
overhovedet brug for forskere som undervisere? Skal vi bevare 
amanuensis-ordningen og har forskere udbytte af at undervise? 

Desuden diskuterede vi praktisk erfaring som et fast element i 
uddannelsen og opfordrede til større integration mellem forskere 
og studerende samt en bedre udnyttelse af instituttes mange 
kompetencer. Kunne man for fremtiden forestille sig udbydelse af 
f.eks. videnskabsteori på tværs af afdelingerne?

Man kan håbe, at punkterne i debatten om hvad vores uddan-
nelse skal bestå af, vil blive taget op og diskuteret på de enkelte 
afdelinger. Glædeligt var det at, Ingolf i sin efterfølgende tale 
fremhævede flere af emnerne.
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Auschwitz-dag 27. januar 2006

Af Tine Brøndum

Forud for markeringen af Auschwitz-dag 2006 drog medarbejdere 
fra Afdeling for Holocaust- og Folkedrabsstudier samt en gruppe 
engagerede undervisere landet rundt for at mødes med 2000 
gymnasieelever. De diskuterede i dagene op til den 27.1 problem-
stillinger relateret til folkedrab - og især til livet efter et folkedrab.  

I dag kender vi alle til folkedrabet under 2. Verdenskrig, der 
førte til udryddelsen af 6 millioner jøder og 200.000 sinti romaer. 
Mange af os har familie, der var involveret i krigen eller frihed-
skampen eller vi har hørt personlige beretninger fra besættelsen. 
Men hvor mange tanker har vi egentlig gjort os om folkedrabet 
her i Europas midte? For slet ikke at tale om de geografisk og 
mentalt langt fjernere folkedrab eksempelvis i Cambodja og 
Rwanda? Og hvad med nye og kommende generationer af unge, 
der ikke længere vil kende personlige beretninger fra Holocaust 
- hvordan skal erindringen sikres for dem? 
   Når det i dag er 61 år siden, Holocausts rædsler ophørte, be-
tyder det, at de personlige erindringer om forbrydelserne snart 
helt vil forsvinde, og at krigens indtryk bliver fjern historie. Der-
for bliver det med tiden endnu vigtigere, at mindet og historien 
bliver givet videre til de nye generationer. 
Ligeledes er det ved markeringen af Auschwitz-dagen oplagt 
at spørge, hvorfor vi mindes, og om vi har lært af historien, så 
fremtidige folkedrab kan forhindres.  

Den 27. januar 1945 befriede sovjetiske tropper den polske udry-
ddelseslejr Auschwitz. Denne dag for nu 61 år siden fik verden 
dermed et af de første indblik i de rædsler, der var foregået i de 
forskellige lejre i det tyske nazistiske imperium. 

Af denne grund er den 27. januar blevet dagen, hvor ofrene for 
Holocaust mindes på forskellig vis verden over. Netop befrielsen 
af Auschwitz er valgt, da denne lejr i dag er blevet et symbol på 
ondskab. Auschwitz’s tomme barakker står i dag tilbage som et 
vidne om det absolutte nulpunkt for menneskeheden. 
   Med oprettelsen af FN i 1945 efter krigens ophør og med 
erklæringen af folkedrabskonventionen i 1948 blev nogle af de 
første af en række stadsfæstninger af “Never Agains” formul-
eret. Aldrig mere, blev det proklameret, ville verden lade stå til 
og være vidne til så brutale gerninger. Disse udsagn holdt som 
bekendt ikke længe. Siden Holocaust har vi tværtimod set en 
række andre folkedrab og etniske udrensninger, og også i dag 
finder et omfattende folkedrab sted i Darfur provinsen i Sudan.         

Vi er altså ikke blevet klogere. Og måske er det blot udtryk for en 
evolutionistisk naivitet, at forestille os at vi nogensinde bliver det. 
Alligevel er det i dag et krav fra FN såvel som fra nationale 
regeringer, at der skal forskes i og udbredes viden om Holocaust 
netop for at søge at forhindre fremtidige forbrydelser. Ligeledes 
blev en international markering af netop den 27. januar enstem-
migt vedtaget i FN i efteråret 2005. 

Markeringen af den 27/1 udformes imidlertid meget forskelligt 
fra land til land, og fra dansk ministeriel side er det besluttet, at 
denne dag ikke kun skal handle om Holocaust, men at den skal 
fokusere bredt på hele århundredets folkedrab. Dette gøres for, 
med et bredt komparativt perspektiv, at kunne opridse ligheder 
og generelle problemstillinger der kan pege ud over det enkelte 
historiske folkedrab. Til gengæld fremsættes hvert år et bestemt 
tema, hvorunder de forskellige arrangementer og undervisning-
stiltag skal udfolde sig. Dette tema hed i år Efter Folkedrab, og 
var dermed koncentreret om hvordan mennesker og samfund 
kan komme videre efter det værst tænkelige - et folkedrab - er 
sket. 
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Auschwitz-dag markeres hvert år i Danmark i en række kom-
muner med arrangementer af historisk, politisk og kunstnerisk 
karakter. 
   Men i dagene forud for dette arrangement finder et langt større 
undervisningstiltag sted, hvor 2000 gymnasieelever fra hele 
landet deltager i tværfaglige temadage om emnet. På disse dage 
får eleverne, sammensat fra landets forskellige ungdomsuddan-
nelser, i en række workshops mulighed for at reflektere og disku-
tere problemstillinger, som de fleste ellers sjældent beskæftiger 
sig med. Også disse workshops beskæftiger sig med temaet - og 
der blev dermed i år diskuteret problematikker relateret til tiden 
efter folkedrab.      
   Nogle af emnerne i centrum i år var hvordan man lever videre 
i et samfund ødelagt af et folkedrab, hvordan man forholder sig 
til dom og straf - når måske halvdelen af et samfund er gern-
ingsmænd, og om mindekultur og repræsentationer af folkedrab 
i eftertiden. 
   Også for den religionsinteresserede er temaet interessant. 
Der var eksempelvis emner om forsoning og tilgivelse, hvor 
også kirkens rolle var central. Ligeledes blev der i en workshop 
diskuteret den relativt udbredte benægtelse af Holocaust, der i 
disse turbulente dage jo giver associationer både til Irans præsi-
dent Ahmadinejad, der nyligt netop afviste Holocaust som an-
det end myte, og ikke mindst til en samling andetsteds meget 
benævnte tegninger. Dermed kunne der her endnu en gang 
stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er i orden at sige hvad 
som helst - i ytringsfrihedens navn? 
   Som det ofte går inden for et så komplekst område som 
dette, blev der i de forskellige debatter disse dage ikke formul-
eret mange svar eller færdige løsninger. Derimod var målet for 
dagene at få eleverne til at reflektere og diskutere. At overveje 
hvorvidt vi alle har et fælles ansvar i begivenhederne i verden 
omkring os, og hvordan dette ansvar kan formuleres. 
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At ae eller ære ikoner 
- religionssociologi i praksis 

Af Laura Maria Schütze

Åbningen af udstillingen Russiske Ikoner. Lyset fra evigheden den 
5. februar 2005 var for mig kulminationen af måneders hårdt 
arbejde, alt for lidt søvn og en tur til London. Det var Danmarks 
hidtil største udstilling om russisk-ortodokse ikoner og aldrig før 
har så mange mennesker besøgt Vestsjællands Kunstmuseum på 
en gang. 
   Lyset fra evigheden er udarbejdet i samspil mellem museum-
sinspektør Charlotte Sabroe og undertegnede i forbindelse med 
mit praktikophold på museet i Sorø fra november 2004- februar 
2005. Det mest arbejdskrævende blev dog ikke selve udstill-
ingen, men udarbejdelsen af det tilhørende katalog, der endte 
som en smuk lille bog. 
   Udstillingens ikoner kom fra tre forskellige samlinger: Egon 
Sommer, Hermod Lannung og P.S. (samleren ønsker at være 
anonym). Sommers samling var udførligt beskrevet af Annika 
Hvithamar, mens den sparsomme identificering af Lannungs 
ikoner var ubrugelig og beskrivelserne af P.S.’ ikoner kun delvist 
anvendelige.
   Mit arbejde gik derfor dels på at identificere, beskrive og regis-
trere de knap 200 ikoner, dels på at bestemme udstillingenskata-
logets udseende og delvist forfatte indholdet.   

Identificering af ikoner
Ikoners motiv bestemmes ud fra teksten på ikonet og figurernes 
attributter. Helgeners skægvækst, beklædning eller placeringen 
af Gudsmoders hænder kan derfor være afgørende for identifi-
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ceringen af det ene eller andet type motiv. 
   Malingen på mange af ikonerne var dog delvist slidt af, så at-
tributterne og skriften på flere ikoner ikke kunne ses eller læses. 
Det besværliggjorde identificeringen og betød en hel del under-
søgende arbejde for at finde frem til det rigtige motiv. 
   Et andet problem med beskrivelserne af ikonerne var trans-
skriberingen, for der findes ikke nogen egentlig dansk tradition 
for transskriberingen af russisk-ortodokse navne og fester. No-
gle navne var uproblematiske så som at kalde Jomfru Maria for 
Gudsmoderen, som hun betegnes i den ortodokse kristendom. 
Men det var ikke oplagt, hvorvidt et motiv skulle hedde Trans-
figurationen eller Forvandlingen på Bjerget, som denne bibelske 
fortælling kaldes i den danske evangelisk lutherske tradition, eller 
om helgener skulle kaldes ”den hellige” eller ”sankt”. 

Kataloget
Udgangspunktet for kataloget var, at der ikke findes nogen 
egentlig introducerende litteratur om ikoner på dansk, som har 
beskæftiget sig videnskabeligt med emnet ud fra andet end en 
kunsthistorisk tilgang. Ideen var derfor, at kataloget skulle sup-
plere den forholdsvis lille mængde af litteratur om ikoner, som 
findes på dansk og som i øvrigt er udsolgt fra forlagene.
Samtidig var det vigtigt for os at producere et katalog, der var 
rigt og smukt illustreret med ikoner, hvorfor katalogets billedside 
fik høj prioritet, og vi valgte at bruge penge på en grafiker.
Alt for mange bøger om ikoner er ringe illustreret og billederne af 
dårlig kvalitet og det er ærgerligt, når det visuelle og æstetiske 
er så centralt for emnet.

Kataloget kom til at indeholde tre artikler af henholdsvis religion-
ssociolog Annika Hvithamar, kunsthistoriker Jens Fleischer og 
religionshistoriker Anders Nielsen, der alle har beskæftiget sig 
videnskabeligt med ikoner. Hvithamar skrev om teologi i farver, 
Fleischer om ikoner i kunsthistorien og Nielsen om ikoner i hverd-
agen.
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Side 9 ikon 
    - hvem er det?
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 De 70 ikoner i kataloget blev inddelt efter motivkredse, der 
alle indledtes med en introduktion.  Denne del af kataloget stod 
jeg for samt for at skrive billedteksterne. Motivkredsene blev: 
Treenigheden, Kristus, Gudsmoderen, Hellige og Kirkeårets fester, 
og denne inddeling følger de økumeniske konsilers formulering af 
teologien omkring først det trinitariske problem siden det kris-
tologiske osv.  
 Motivintroduktionerne giver en kort indføring i teologien om mo-
tivkredsenes figurer f.eks. Gudsmoderen, placerer ikonerne i den 
ortodokse tradition og endelig hjælper de læseren med at læse 
ikonerne. For motivkredsen Gudsmoderen er hendes særstatus 
blandt hellige forklaret ud fra teologien og traditionen, desuden 
er hendes kendetegn beskrevet samt historierne om nogle af de 
mest populære Gudsmoderikoner.

Både redigeringen af artiklerne og forfattelsen af motivintroduk-
tionerne betød en del overvejelser over formidling af akademisk 
viden til et ikke akademisk publikum. Hvor skulle niveauet for 
teksterne lægges? 
Udgangspunktet måtte være, at publikum havde intet eller meget 
lidt kendskab til den ortodokse kirke og ikonografi, men samtidig 
var artiklernes saglighed vigtig. 
Jeg forestillede mig, at katalogets læsere ville starte med at 
kigge på billederne og læse billedteksterne, dernæst motivin-
troduktionerne og til sidst artiklerne. Disse tre kunne derfor ”stige 
i sværhedsgrad”, hvorfor der gerne måtte være gentagelser 
i artiklerne i forhold til motivkredsene. På den måde ville 
gentagelserne i artiklerne gøre emnet mere spiseligt for læseren. 
  Det er min erfaring i forhold til andet studenterarbejde på 
både Dansk Jødisk Museum og Medicinsk Museion, at publikum 
kun kan kapere en vis mængde nye informationer på én gang. 
Gentagelser er derfor gode, hvis de bruges som ledetråde resten 
af informationerne hæftes op på. 

Redigeringen
Redigeringen af katalogets tekster foregik i samspil mellem Sab-
roe og mig. Det var et stort og tidskrævende arbejde, at skulle 
læse teksterne og korrigere både det indholdsmæssige samt 
stave- og grammatiske fejl. Rettelserne og koordineringen af 
katalogets billeder og tekster skulle videregives til vores grafiker 
i London, Marianne Lumholdt. Men internettet og telefonen har 
sine begrænsninger, især da museets internet og samtlige com-
putere brød ned i flere uger pga. et voldsomt virus angreb. Så 
jeg blev sendt til London. 
   På to dage skulle jeg reducere antallet af ikoner med 40, 
fordele dem i kataloget, kontrollere at billedtekster og ikoner 
passede sammen og lave en overordnet redigering af værkfor-
tegnelse, billedtekster, artikler, motivintroduktioner osv. Kort sagt, 
så bestod rejsens sightseeing af gåturen fra mit hotel til Lum-
holdts hjem. En tur der dog var lang nok til at få et godt indtryk 
af East End. 
   Det var interessant at arbejde sammen med en grafiker, for 
hun fokuserede naturligvis på materialets æstetiske og grafiske 
udtryk, frem for det indholdsmæssige, som det var min opgave 
at holde styr på. Det var derfor befriende og berigende også at 
give formen og ikke kun indholdet opmærksomhed.

Udstillingen
Selve ophængningen af udstillingen tog ikke mere end et par 
dage, da forarbejdet såsom identificering af motiverne, forfatning 
af de fleste billedtekster var gjort i forbindelse med kataloget. Af 
æstetiske årsager valgte vi at male væggene mørkeblå, derudo-
ver ønskede jeg en tæt ophængning af ikonerne for at afspejle 
ikonerne, som de optræder i en ortodoks verden. På den måde 
lagde vi bevidst afstand til en skandinavisk æstetik og modern-
istisk ophængning, hvor ikonerne hænges op på hvid baggrund, 
på en lige linie, så de fremstår som særegne kunstneriske perler. 
I deres oprindelige kontekst forekommer ikoner sjældent alene 
men snarere sammen med andre ikoner og gerne i store antal, 
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som det f.eks. ses i kirkerne eller i de hjemlige ikonhjørner. 

Promoveringen
Jeg hjalp museet med at promovere udstillingen på flere måder. 
Sabroe bad mig om at skrive ”en sjov artikel om ikoner i dag” 
til Venneforeningens Nyhedsbrev. Det blev til ”Moderne russiske 
ikoner – Ortodoks teologi og ikonindustri”, som er helt uden 
akademisk snik snak. Desuden hjalp jeg formidlingsinspektør 
Christine Buhl Andersen med at udarbejde et oplæg til sko-
letjenestens nyhedsbrev om hvilke folkeskole og gymnasiefag, 
der kunne have interesse i at besøge udstillingen. Og senere 
viste jeg en konfirmandklasse rundt i udstillingen. 
   På selve udstillingens åbningsdag afholdt vi et pressemøde for 
den lokale presse samt amtsavisen. Dette, mit første interview, 
endte selvfølgelig med, at jeg blev fejlciteret, for naturligvis 
mente jeg, at de ortodokse ærer og ikke aer ikonerne, som der 
stod i avisen. En ikke helt uvæsentlig men dog charmerende 
misforståelse. 

Det sidste jeg lavede for museet, var at arrangere et seminar om 
ikoner, Ortodokse ikoner. Her fik jeg de tre forfattere fra katalo-
get til at holde oplæg om ikoner ud fra et emne vi i fællesskab 
valgte. Da vi fik 90 tilmeldinger til seminaret blev arrangementet 
flyttet til Sorø Akademi, som ikke ligger langt fra museet. 
   Karakteristisk for et sådant ikke-akademisk arrangement var 
spørgsmålene der blev stillet. Frem for at tage udgangspunkt 
i foredragene, var de ofte relateret til deltagernes personlige 
oplevelser. Men spørgsmålene var interessante, da de netop af-
spejler de tanker og forestillinger folk gør sig udenfor den til tider 
navlebeskuende akademiske verden, og deres spørgsmål kan 
derfor være brugbare i forhold til formidlingen af ikoner en anden 
gang. En del af spørgsmålene gik på at lære at læse ikonerne, og 
det er netop noget, vi prioriterede højt i kataloget gennem motiv-
introduktionerne og de udførlige billedtekster. 

Religionssociologi i praksis
Den overordnede erfaring jeg har fået fra arbejdet med ud-
stillingen, har været at skulle omsætte min faglige kunnen til 
praktisk arbejde. Her har jeg ikke kun prøvet kræfter med ”den 
virkelige verdens” problemer så som internetsammenbrud og 
journalister, der ikke lytter, men har også lavet et stykke arbejde, 
som er blevet set og læst af rigtig mange mennesker (pr. 5. feb-
ruar 2006 findes kataloget på 65 biblioteker i ifølge bibliotek.dk). 
   Jeg har altså fået et godt indblik i mine egne kvalifikationer og 
hvad dette fag kan bruges til uden for universitetets trygge ram-
mer. Netop denne erfaring med ”religionssociologi i praksis” er 
noget, jeg gerne vil se mere af i min uddannelse.

Charlotte Sabroe (red.) (2005) Russiske ikoner. Lyset fra evigheden, 
Vestsjællands Kunstmuseum, kan findes på Religionshistorisk Bibliotek. 
Vestsjællands Kunstmuseums hjemmeside www.vestkunst.dk

”Jamen, det er da dig, der ved 
noget om religion…”
- en praktikberetning fra den 
virkelige verden

Af Karoline Henriques

Stort set alle er enige om, at det er en god ide at være i praktik 
som en del af vores uddannelse på Universitetet. Men udover 
at regeringen og universitetets ledelse gerne vil have vi gør det, 
hvad er så fordelene ved at snuse til den virkelige verden? Og 
hvad er ulemperne?
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For mig er der ikke tvivl om, at de erfaringer man får så langt 
opvejer de problematiske elementer – hvilket følgende beretning 
fra min tid ’udenfor murene’ gerne skulle illustrere.
   Jeg var i praktik i 4 måneder i foråret 2004 på Nationalmuseet, 
i afdelingen for undervisning og aktiviteter. Hvad jeg lærte i den 
periode deler sig overordnet set i to kategorier: arbejdsmæssige 
og religionsfaglige erfaringer. I forhold til et liv på arbejdsmarke-
det lærte jeg noget alene af måden som jeg fik mit praktikophold 
på – nemlig at det kan betale sig at stikke næsen frem. Jeg 
havde søgt et studiejob som underviser i Middelalder-og Ren-
næsanceafdelingen og fået afslag. Det syntes jeg var voldsomt 
ærgerligt, så et par måneder efter skrev jeg en mail til hende, 
der havde været kontaktperson på ansøgningen, for at sige at 
jeg stadig meget gerne ville arbejde på museet og forhørte mig 
om der var noget ledigt. Så blev jeg kaldt til samtale! Og fik 
tilbudt at være i formidlingspraktik (jeg skulle researche og skrive 
undervisningsmateriale til en særudstilling om de 7 Dødssynder). 
Så for fremtiden ved jeg, at man skal være opsøgende når man 
søger job, især et man gerne vil have…
   Museet har hele tiden praktikanter, så da først studienævnet 
havde forhåndsgodkendt min praktik (så den afløste en eksa-
men), var alt det formelle ret hurtigt på plads. Det er klart, at her 
er et af de områder, der kan volde problemer hvis alle human-
ister nu skal ud i praktik i løbet af deres studietid: hvor skal vi 
være? Skal det være en succes, skal praktikstedet være gearet 
til en studerende, så man får noget meningsfyldt ud af det både 
i forhold til arbejdsmarkedet og til studiet. Og sådanne steder 
hænger ikke på træerne. Men lur mig, om det ikke også her kan 
betale sig for den ivrige studerende at henvende sig uopfordret 
til et sted, hun gerne vil være og se om det kan lykkes.
   Jeg skulle som sagt i første omgang researche de 7 Dødssyn-
der, og var specifikt blevet ’hyret’ fordi jeg vidste noget om reli-
gion. Det var så her, at jeg fik en brat opvågnen til verden uden-
for Artillerivej! For jeg havde glemt, at andre mennesker taler og 
tænker om religion anderledes end vi gør. Så de første par uger 

gik med at oplyse mine kolleger om tingenes rette sammenhæng 
(blandt andet at man inde på mit kontor ikke kaldte katolikker 
for ’latterlige idioter’ eller satte andre nedladende mærkater på 
diverse religioner). Men jeg lærte også at opgive nogle af mine 
akademiske kæpheste (ikke hele tiden at tage 17 forbehold, men 
svare på spørgsmålet efter bedste evne. Ikke altid ’på den ene 
side, på den anden side’, men et svar der kunne bringe arbejd-
sprocessen videre). 
   Jeg skulle også lære at skrive formidlingsartikler efter nogle 
helt andre kriterier end dem vi bruger her på stedet. 
Heldigvis fik jeg ret frie tøjler, og min chef sagde på et møde, at 
jeg ikke skulle gå på kompromis med min faglighed. Det var en 
stor dag – for det var der jeg for alvor opdagede, at jeg havde en 
faglighed. Og det er vel den erfaring jeg har haft mest glæde af: 
at blive bevidst om, hvad jeg som religionshistoriker kan og vil. 
Det er en praktik nemlig optimal til fordi man pludselig står alene 
når folk siger ”Jamen, du ved da noget om religion”, og så er 
det først man finder ud af, hvad man ved og hvad man ikke ved. 
Der er stor forskel på at besvarer dét spørgsmål til en eksamen 
og så over for kolleger, der (mere eller mindre ukritisk) stoler på 
hvad du siger. Og det maner (forhåbentligt!) til selvransagelse og 
selvjustits.
   I forhold til erhvervserfaring vil praktikopholdets succes være 
afhængigt ikke alene af praktikstedet men også af hvad man får 
lov til at lave. I mit tilfælde passede mine ønsker og museets 
forventninger som fod i hose, og jeg endte faktisk med at få det 
job jeg oprindeligt havde søgt. Men igen kræver det, at man selv 
tager initiativ.
   Der er også en helt anden og meget mere pragmatisk grund 
til at forsøge at komme i praktik: nemlig at komme væk fra den 
gængse trummerum. Det er et virkeligt rart afbræk i forhold til 
det almindelige semester, og man oplever den forjættende følelse 
af frihed og god samvittighed, der er mange med fast arbejde 
og faste arbejdstider forundt! Når man har fri, så har man rent 
faktisk fri… 
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   Det eneste problem i forhold til praktik er som sagt udfordrin-
gen med at finde en praktik der er relevant for en religionsstud-
erende.
Så både fordi man får oplevelser der lærer en noget om livet som 
religionsstuderende og antyder en fremtid med fast arbejde, men 
også fordi man ved at komme ud får energi til at komme ’hjem’ 
igen, er et praktikophold noget jeg kun kan anbefale alle mine 
medstuderende på det varmeste!

At lege buddhist (FPMT)
Af Per Svendsen

Hvad er FPMT
The Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition 
(FPMT) er en international, non-profit organisation, grundlagt af 
den tibetanske buddhistiske munk Lama Thubten Yeshe i 1975. 
Senere blev hans elev, Lama Zopa Rinpoche involveret, og han 
fungerer i dag – efter Lama Yeshes død – som bevægelsens ’spir-
itual director’.
Stiftelsen viderefører Mahayana buddhismens (Gelugpa traditio-
nen) værdier og overlevering igennem undervisning, meditation 
og samfundsprojekter. FPMT har 141 centre, studiegrupper og 
projekter i 31 lande på verdensplan; i Danmark repræsenteret af 
Tong-nyi Nying-je Ling (meditationscenter for Visdom og Med-
følelse) i København.
Hovedparten af centrene tilbyder kurser/undervisning afholdt af 

”We want to lead sentient beings to higher educa-
tion. We offer people what we have: the combined 
knowledge of Buddha’s teachings and the modern 
way of life.
We know that people are dissatisfied with worldly 
life; it is in the nature of our dualistic minds to be 
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skiftende lærere, oftest munke eller nonner. De mest populære 
kurser, på de mest populære centre – især Kopan i Kathmandu 
- undervises af kendte lamaer indenfor traditionen eksempelvis 
Lama Zopa Rinpoche og i enkelte tilfælde med besøg af Dalai 
Lama. I perioder hvor centrene ikke udbyder kurser, vil de oftest 
være åbne for personlige retreats, eventuelt med vejledning fra 
de munke/nonner, der opholder sig på stedet.
   Personligt har jeg stiftet bekendtskab med FPMT gennem be-
søg på centre i Indien og New Zealand.

Tushita
Tushita ligger på en bjergside over McLeod Ganj - residens for 
Dalai Lama og hovedsæde for den tibetanske eksil regering - og 
den tilbyder introduktionskurser i buddhistisk filosofi og medita-
tion samt avancerede kurser for erfarne buddhister.
Et introduktionskursus varer ti dage, og giver et indblik i bud-
dhismens grundpiller og opøvelse af teknikker til meditation. 
Ved introduktionen anmodes man om ikke at tale med de øvrige 
kursister eller de ansatte ved centret under kurset (altså ni døgns 
stilhed). Dette for at give deltagerne mulighed for at danne deres 
egen forståelse af, og synsvinkel på, undervisningen. Ydermere 
informeres om, at der på området er spottet pantere og skorpi-
oner, at man dagligt skal stå op kl. 06, og at man helst ikke skal 
gå mere i bad end højst nødvendigt (pga. vandmangel). Desu-
den formodes man at overholde de fem hovedregler: Ingen drab 
(heller ikke af insekter), tyveri, løgn, sex og forgiftning af ens 
krop. Sværest havde jeg ved at vænne mig til bemærkningen 
om skorpionerne, der hygger sig allermest i folks varme sko og 
soveposer!

dissatisfied. So what we are trying to do is to help 
people discover their own totality and thus perfect 
satisfaction.”(www.fpmt.org)
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Et dagsprogram ser således ud:
06.00 Vækning
06.30  Mindfulness meditation
07.30  Morgenmad
09.00 Undervisning
11.00 Yoga
12.00 Frokost og rengøring
14.00 Diskussionsgrupper (relevant samtale tilladt)
15.30 Undervisning
17.30 Analytisk meditation
18.15 Aftensmad
19.30 Mindfulness meditation
21.00 Zzzzz

De sidste to hele dages kursus er man i et personligt ’retreat’. 
Her er ingen undervisning eller diskussion, men til gengæld i alt 
fjorten meditationssessions. Dette er en test af de helt store for 
en krop, der ikke er vant til fem timers daglig lotusstilling. Medi-
tationsundervisningen veksler mellem ’mindfulness’, hvor man 
forsøger at tømme sit hoved for tanker, blive i nutiden og ude-
lukkende fokusere på sin vejrtrækning, og ’analytisk’ meditation, 
hvor man ved hjælp af lærerens vejledning forsøger at genskabe 
og bearbejde oplevelser af emner som: attachment, suffering, 
hatred, love…  
Det er en interessant og lærerig øvelse at opholde sig tæt blandt 
60 kursister, for efter ti dage sammen stadig ikke at kende til 
deres navn, nationalitet eller oplevelse af kurset. Foruden en 
fantastisk stilhed og introduktion til buddhisme og meditation, 
gav opholdet mig erfaring med fodmassage af en gammel munk, 
tibetansk smør-thé og mødet med legesyge aber, der havde det 
allersjovest på bliktagene over gompa’en - meditationshallen.

Mahamudra 
Mahamudra meditationscenter blev grundlagt i 1981 under ve-
jledning af Lama Yeshe og Lama Zopa Rinpoche, det ligger på 
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spidsen af Coromandel halvøen i New Zealand. Herude i fantas-
tiske omgivelser blandt grønne bakker, vandløb og tusindvis af 
får, står tiden nærmest stille. Der tilbydes undervisning i medi-
tation, healing og personlig udvikling i perioder med mange 
rejsende, resten af året fungerer centret som en form for van-
drehjem med fælleskøkken, opholdsrum med bibliotek af bud-
dhistiske tekster og små farverige værelser. 
Jeg besøgte Mahamudra mod enden af en længere rejse i landet 
og tilbragte et par dage med at få oplevelserne til at bundfalde, 
deltog i morgenmeditation og forberedte mig på hjemrejsen til 
en hektisk hverdag. 
På Mahamudra boede på daværende tidspunkt tre nonner og en 
munk, den ene nonne i en hytte bag centret. Hun var i et person-
ligt retreat uden kontakt til andre mennesker i seks år. En ameri-
kansk nonne kunne huske mig fra mit ophold på Tushita i Indien 
et par år tidligere - verden er lille.

FPMT er grundlagt for at bevare og udbrede kendskabet til Ma-
hayana traditionen, og personer med enhver religiøs eller ikke-re-
ligiøs baggrund er velkomne på samtlige af deres centre. Uanset 
egen overbevisning er her en oplagt mulighed for at lære om 
buddhismen, have lærerige samtaler med de dedikerede munke 
og nonner eller blot nyde stilheden i et miljø, hvor selv en myg 
ses som et levende væsen, der fortjener at være lykkeligt.

Løsning på side 9 ikon
Vælg selv...
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Gottwalds pelshue

Af Tove Tybjerg

Den 1. september 2005 gik Carsten Breengaard på pension efter 
mere end 30 års ansættelse på Københavns Universitet. Nogle af 
de kvaliteter, som afdelingen nyder godt af i dag, skyldes ham, 
og det synes jeg ikke skal forsvinde i glemsel.

Breengaards disputats hedder Muren om Israels Hus; den kom i 
1982; den handler om forholdet mellem stat og kirke i Danmark 
i den begyndende højmiddelalder, og dens skelsættende nytolkn-
ing af kilderne står stadig ved magt. For det lidt snævrere reli-
gionsvidenskabelige miljø blev disputatsen afgørende, fordi den 
åbnede for socialhistoriske og socialkonstruktivistiske synspunk-
ter. Den analyserer “religion, samfund og virkelighed”, og mottoet 
er med rette af Peter Berger:  
 
 The dialecticity between religious activity and religious 
 ideation points to another important fact - the 
 rootedness of religion in the practical concerns of 
 everyday life. The religious legitimations, or at least 
 most of them, make little sense if one conceives of 
 them as productions of theoreticians that are then 
 applied ex post facto to particular complexes of activity.
 The need for legitimation arises in the course of activity. 
 Typically, this is in the consciousness of the actors 
 before that of the theoretician 
 (Peter Berger, The Sacred Canopy 1969:40)

Disputatsen afdækker, hvordan ideologiseringer har sløret 
væsentlige historiske problemstillinger, og hvordan behov for 
legitimering udfoldes i praksis. Disse temaer er blevet centrale i 

nyere religionsvidenskab og bliver stadigt mere aktuelle. 
 I Er du kristen? fra 1986 benyttede Breengaard samme 
tilgang. Her var det de nytestamentlige skrifter, der blev anskuet 
i et socialhistorisk og socialkonstruktivistisk perspektiv - med et 
teologisk ramaskrig til følge. Få har fået så mange teologiske 
bank som Breengaard fik for den bog, og få har så systematisk 
som han forfulgt og reflekteret over den socialhistoriske tilgangs 
muligheder ved studier af religiøse skrifter. Er du kristen? har 
som undertitel et religionshistorisk essay. Hovedvægten skal læg-
ges på historisk; det er kristne menneskers erfaringer i en be-
stemt historisk situation - forfølgelsessituationen - der er under-
søgelsens genstand. Perspektivet udvides i Kristenforfølgelser og 
Kristendom fra 1992. Her forsøger Breengaard at give et signal-
ement af, hvad de tidligste kristne “troede om Gud og hvad de 
troede om sig selv”, og han karakteriserer dem kort som “jødiske 
Paradis-sekterikere” (17). Man må håbe, at de senere års videre 
refleksioner over Paradis-sekten omsættes i endnu en bog, som 
uddyber disse perspektiver. 

Det er helt i forlængelse af en forskningsindsats, der ligger i 
spændingsfeltet mellem afdelingens tre religionsfag, at Breen-
gaard i det administrative system har arbejdet for at etablere 
et samarbejde mellem de tre religionsfag. Det var i høj grad 
Breengaards fortjeneste, at der i 1985 kom en fælles grundud-
dannelse, og ham der sikrede, at det i 1996 ikke kun blev kris-
tendomshistorikere, men alle religionskandidater, der kunne få 
kompetence til at undervise i gymnasiet. Grundsynspunktet har 
været, at religionsfagene skulle etablere et fællesskab i gensidig 
respekt for fagenes forskellighed, og det blev fulgt op i under-
visningen. Jeg deltog i undervisningen foråret 2004; jeg blev 
klogere og forstår nu bedre de mange studerende, for hvem den 
Breengaardske undervisning i kristendomshistorie var det mest 
inspirerende forløb i grunduddannelsen.
 Kristendomshistorien har ikke haft lette kår i de senere år; 
Breengaard har stillet krav - til sig selv, til sine kolleger og til 
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sine studerende; for mange har det været en inspiration - men 
ikke for alle - desværre, for her ligger en af grundene til en alt 
for tidlig fratræden. I 1989s velkomsttale til nye studerende 
opfordrede Breengaard til respekt for faglige og menneskelige 
forskelligheder og til opmærksomhed på forholdet mellem magt 
og historisk bevidsthed. 1989 er godt nok længe siden, men op-
fordringerne fra dengang, er ikke mindre aktuelle i dag. Jeg giver 
ordet til Carsten Breengaard:

“Den tjekkiske forfatter Milan Kundera har i sin roman 
Om latter og glemsel behandlet forholdet mellem magt 
og historisk bevidsthed. Han begynder sin roman på en 
måde, jeg mener, er god at få forstand af, og som jeg 
derfor skal læse op:
I februar 1948 stod kommunisternes leder Klement 
Gottwald frem på en balkon i et af Prahas barokpalæer 
for at tale til de titusinder af borgere der havde fyldt 
rådhuspladsen i den gamle bydel. Det var et historisk 
øjeblik i Bøhmens historie. Et skæbnesvangert øjeblik af 
den slags der kun indtræffer en eller to gange i løbet af 
et årtusinde.
   Gottwald var omgivet af sine kammerater og lige ved 
siden af ham stod Clementis. Det sneede lidt, det var 
koldt og Gottwald var barhovedet. Den omsorgsfulde 
Clementis tog sin pelshue af og anbragte den på Gott-
walds hoved.
   Propagandaafdelingen mangfoldiggjorde fotografiet 
fra balkonen i hundredtusindvis af eksemplarer hvor 
man så Gottwald tale til folket med fåreskindshuen 
på hovedet og kammeraterne ved sin side. På denne 
balkon begyndte det kommunistiske Bøhmens historie. 
Hvert barn kendte fotografiet fra plakater, skolebøger 
og museer.
 Fire år senere blev Clementis anklaget for for-
ræderi og hængt. Propagandaafdelingen kradsede ham 

 
[Og Breengaard fortsætter:]

øjeblikkelig ud af historien og fjernede ham naturligvis 
også fra alle fotografier. Siden har Gottwald stået 
alene på balkonen. Hvor Clementis stod, er der kun 
palæets bare mur. Der er ikke blevet andet tilbage af 
ham end huen på Gottwalds hoved.” 

“Det, der her er Kunderas påstand, er, at den total-
itære bevidsthed søger at ophæve historien. Den 
totalitære bevidsthed fordrer tilværelsen ordnet efter 
ideologien. I mange religioner er den totalitære bevid-
sthed ikke mindre centralt placeret end i det politiske. 
I den totalitære religiøse bevidsthed er religionen et 
guddommeligt system, som derfor naturligvis ikke vil 
vide af immanente eller analytiske forklaringer. Inden 
for mit eget fagområde, kristendomshistorien, kunne 
der gives talrige eksempler på sammenstød mellem 
religionens egen totalitære selvforståelse og ana-
lytiske tilgange. Ikke mindst stod striden jo om den 
historiske tilgang. Konflikt om bibelkritik, historisk-kri-
tisk læsning, Darwins evolutionsteorier osv. osv. Som 
Kunderas marxistiske fundamentalister var de kristne 
fundamentalister af den opfattelse, at den historiske 
bevidsthed var undergravende for magten...
 Over for de store verdensreligioner kan vi 
sikkert hurtigt blive enige om analysens værdi, ja, 
nødvendighed. Det er ikke religionsvidenskabens 
opgave at reproducere religionernes egne forklaringer, 
men at analysere religion som et humant fænomen 
med alle de for humaniora til rådighed stående midler. 
Selvfølgelig véd vi godt, at vore analyser udfordrer 
disse store religioner, men det er ikke vores problem, 
tænker vi. Men hvad så når vi kommer til de religiøse 
mindretal? Små sekter i, og domineret af, vor egen 
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Bedre kan det ikke siges. Det er altid og i alle sammenhæng 
relevant at spørge til, “hvor Gottwalds pelshue stammede fra”, og 
selvfølgelig at gøre hvad man kan for, at pelshuen ender på det 
rigtige hoved.  

Studielederens klumme

Af Morten Warmind, studieleder

Kære Alle
Semesteret er nu gået i gang. Vi har regnet med, at ganske 
mange studerende har haft behov for undervisning med henb-
lik på enten BA-projekt eller særligt studeret område og derfor 
udbyder vi en hel vifte af forskellige kurser i alskens forskellige 
materier.
   Nogle studerende har rimeligt nok været forvirrede over de 

kultur; fremmede folk udsat for de store verdensreli-
gioners imperialisme. De har i lange perioder måttet 
finde sig i de store religioners angreb på deres egen 
selvforståelse. Skal de nu opleve den videnskabelige 
analyses anfægtelse af denne selvforståelse. Ofte har 
materialet til analysen af sekter og fremmede, mindre 
religioner kun kunnet hentes gennem opbyggelsen af 
et tillidsforhold, som nu meget let kan føles forrådt af 
det analytiske arbejde. Ud over de store metodiske og 
vidensmæssige problemer i behandlingen af religion-
erne, er der altså også andre og mere komplekse, ja, 
eksistentielle, altså moralske problemer i omgangen 
med religionerne. Men selvfølgelig gælder det ikke 
desto mindre, om jeg så må sige, om at finde ud af, 
hvor Gottwalds pelshue stammede fra.”

forskellige krav der stilles, men studienævnet, fagrådet og studi-
evejledningen fik organiseret et møde, hvor de fleste problemer 
forhåbentlig blev afklaret. Desværre kunne jeg ikke selv deltage.
Hvad angår studievejledningen har Afdeling for Religionshistorie 
haft den lykke altid at have haft fantastisk dygtige, engagerede 
og effektive studievejledere. Studienævnet har til gengæld også 
altid ment at god vejledning var en grundpille i et godt studiefor-
løb og har søgt at bakke op om vejledningen i så høj grad som 
muligt.
   Fra i år (den 1. januar) har studienævnet ikke længere noget 
med vejledningen at gøre. Den styres nu centralt fra institutled-
erens kontor og det har besynderligt nok betydet en betragtelig 
nedgang i den service der ydes til vore studerende. Studi-
enævnet er selvsagt utilfreds med denne udvikling og vil gøre 
hvad vi kan for at forbedre situationen. Det skal tænkes med, 
at bevillingen til vejledningen i sidste ende kommer fra fakulte-
tet, således at det i øjeblikket er uklart hvorfor nedskæringerne 
rammer så hårdt som de gør. At jeg selv kan pudse min glorie og 
erklære at vreden ikke kan rettes mod studienævnet eller mig er 
jo meget godt, men det nytter desværre ikke noget.
Jeg skal nok følge op på situationen som den udvikler sig.
   På den positive side må nævnes at undervisningen, så vidt jeg 
endnu er underrettet, er kommet i gang alle vegne og at de for-
skellige udbud bredt betragtet synes at være velbesøgte.
I den moderne universitetsøkonomi er det der tæller, at de stu-
derende går til eksamen og består den. Og jeg vil da bestemt 
opfordre alle til at bestå deres 30 ECTS til sommer – mindst! Men 
jeg vil gerne slå til lyd for, at man OGSÅ følger kurser som man 
ikke agter at gå til eksamen i! Uden det store arbejde har man 
her – for sidste gang i sit liv – en chance for at udvide sin hori-
sont og give sin erkendelse dybde, helt og aldeles gratis! Dette 
vil jeg udstrække til at gælde hele TORS – ja hele universitetet. 
Jeg er samtidig stolt over at kunne fremhæve at de undervisere 
man vil møde hos os, bestemt ikke vil være de ringeste!
Jeg håber alle får et godt semester!
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Bedre kan det ikke siges. Det er altid og i alle sammenhæng 
relevant at spørge til, “hvor Gottwalds pelshue stammede fra”, og 
selvfølgelig at gøre hvad man kan for, at pelshuen ender på det 
rigtige hoved.  

Studielederens klumme

Af Morten Warmind, studieleder

Kære Alle
Semesteret er nu gået i gang. Vi har regnet med, at ganske 
mange studerende har haft behov for undervisning med henb-
lik på enten BA-projekt eller særligt studeret område og derfor 
udbyder vi en hel vifte af forskellige kurser i alskens forskellige 
materier.
   Nogle studerende har rimeligt nok været forvirrede over de 

kultur; fremmede folk udsat for de store verdensreli-
gioners imperialisme. De har i lange perioder måttet 
finde sig i de store religioners angreb på deres egen 
selvforståelse. Skal de nu opleve den videnskabelige 
analyses anfægtelse af denne selvforståelse. Ofte har 
materialet til analysen af sekter og fremmede, mindre 
religioner kun kunnet hentes gennem opbyggelsen af 
et tillidsforhold, som nu meget let kan føles forrådt af 
det analytiske arbejde. Ud over de store metodiske og 
vidensmæssige problemer i behandlingen af religion-
erne, er der altså også andre og mere komplekse, ja, 
eksistentielle, altså moralske problemer i omgangen 
med religionerne. Men selvfølgelig gælder det ikke 
desto mindre, om jeg så må sige, om at finde ud af, 
hvor Gottwalds pelshue stammede fra.”

forskellige krav der stilles, men studienævnet, fagrådet og studi-
evejledningen fik organiseret et møde, hvor de fleste problemer 
forhåbentlig blev afklaret. Desværre kunne jeg ikke selv deltage.
Hvad angår studievejledningen har Afdeling for Religionshistorie 
haft den lykke altid at have haft fantastisk dygtige, engagerede 
og effektive studievejledere. Studienævnet har til gengæld også 
altid ment at god vejledning var en grundpille i et godt studiefor-
løb og har søgt at bakke op om vejledningen i så høj grad som 
muligt.
   Fra i år (den 1. januar) har studienævnet ikke længere noget 
med vejledningen at gøre. Den styres nu centralt fra institutled-
erens kontor og det har besynderligt nok betydet en betragtelig 
nedgang i den service der ydes til vore studerende. Studi-
enævnet er selvsagt utilfreds med denne udvikling og vil gøre 
hvad vi kan for at forbedre situationen. Det skal tænkes med, 
at bevillingen til vejledningen i sidste ende kommer fra fakulte-
tet, således at det i øjeblikket er uklart hvorfor nedskæringerne 
rammer så hårdt som de gør. At jeg selv kan pudse min glorie og 
erklære at vreden ikke kan rettes mod studienævnet eller mig er 
jo meget godt, men det nytter desværre ikke noget.
Jeg skal nok følge op på situationen som den udvikler sig.
   På den positive side må nævnes at undervisningen, så vidt jeg 
endnu er underrettet, er kommet i gang alle vegne og at de for-
skellige udbud bredt betragtet synes at være velbesøgte.
I den moderne universitetsøkonomi er det der tæller, at de stu-
derende går til eksamen og består den. Og jeg vil da bestemt 
opfordre alle til at bestå deres 30 ECTS til sommer – mindst! Men 
jeg vil gerne slå til lyd for, at man OGSÅ følger kurser som man 
ikke agter at gå til eksamen i! Uden det store arbejde har man 
her – for sidste gang i sit liv – en chance for at udvide sin hori-
sont og give sin erkendelse dybde, helt og aldeles gratis! Dette 
vil jeg udstrække til at gælde hele TORS – ja hele universitetet. 
Jeg er samtidig stolt over at kunne fremhæve at de undervisere 
man vil møde hos os, bestemt ikke vil være de ringeste!
Jeg håber alle får et godt semester!



26

Nyt fra fagrådet

Af Astrid Trolle, på vegne af fagrådet

Fagrådet har i dette semester fået to nye og særdeles habile 
fagrådsformænd; Pernille Hedegaard Jensen og Ditte Maria 
Hansen. De har fået deres sag for, idet fagrådet har haft mange 
interessante emner på banen, heriblandt næste semesters fagud-
bud f.eks. religion og frihedsbegreber. Derudover skal alle vi 
studerende til at se på den religionsvidenskabelige overbygning. 
Der vil være møde om den kommende overbygning mandag den 
24. april kl. 14 i Kælderen. Alle overbygnings- og grundfagsstu-
derende opfordres til at møde op, da det er virkelig vigtigt, at vi 
både får de ældre studerendes erfaringer og de nye studerendes 
ønsker med i den nye studieordning. Det er her, vi kan gøre 
vores indflydelse gældende, så kom og vær med!
Og så en reklame: 
Fagrådet har sponsoreret en drønspændende ekskursion til den 
jødiske synagoge i Krystalgade. Det bliver onsdag den 3. maj 
kl. 15, og der vil være oplæg og rundvisning ved Karoline Hen-
riques. Så benyt denne lejlighed til at lære mere om jødedom-
men, der vil komme opslag op omkring tilmelding. Vi håber på at 
se så mange som muligt, vel mødt, og fortsat godt semester!

Nyt fra Studievejledningen

Af Ane Lentz Wildt og Rebecca Foss, studievejledere

Velkommen tilbage til et nyt semester. Forhåbentlig er alle kom-
met godt igennem eksamener og snevejr, og ser frem til forårets 
semester.

Situationen i studievejledningen forår 2006
Studievejledningen har undergået en ledelsesmæssig omstruk-
turering, hvilket på trods af alle gode viljer desværre har betydet 
en nedskæring i vores timetal.
Vores træffetider i forårssemestret ser altså således ud:

Mandag 12.30-14.00 & Fredag 9.30-11.00

Vi håber dog at I stadig har tid til at ringe, maile eller henvende 
jer personligt med alle slags spørgsmål, der har betydning for 
jeres studieforløb. Husk at vi har tavshedspligt.

Ny erhvervsvejleder på TORS
Vi skal også sige velkommen til Dorthe Horvath, der er blevet 
ansat specielt til at tage sig af erhvervs- og udslusningsvejledn-
ing for alle de studerende på TORS.
Dorthe har træffetid efter aftale, og kan kontaktes på

Snorresgade 17-19, 4. sal, lokale 484
35 32 85 47 / horvath@hum.ku.dk

Erhvervsvejlederen planlægger i samarbejde med studieve-
jlederne forskellige arrangementer i løbet af semestret, bl.a. et 
specialeseminar og et erhvervsrettet arrangement. Der vil blive 
oplyst nærmere om disse arrangementer andetsteds.

Nyt fra Studiekontoret og Studievejledningen Humaniora
Om SU til kandidatuddannelsen efter 31/1 for dobbeltindskrevne: 
som nævnt i tidligere informationsbreve, ophørte muligheden for 
at være indskrevet på bacheloruddannelsen og kandidatuddan-
nelsen på samme tid d. 31/1 2006. Hvis man er dobbeltindskre-
vet og ikke er blevet færdig bachelor endnu, bliver man udskre-
vet fra kandidatuddannelsen, og kan derfor heller ikke få SU-klip 
for kandidatuddannelsen.
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Nyt fra fagrådet

Af Astrid Trolle, på vegne af fagrådet

Fagrådet har i dette semester fået to nye og særdeles habile 
fagrådsformænd; Pernille Hedegaard Jensen og Ditte Maria 
Hansen. De har fået deres sag for, idet fagrådet har haft mange 
interessante emner på banen, heriblandt næste semesters fagud-
bud f.eks. religion og frihedsbegreber. Derudover skal alle vi 
studerende til at se på den religionsvidenskabelige overbygning. 
Der vil være møde om den kommende overbygning mandag den 
24. april kl. 14 i Kælderen. Alle overbygnings- og grundfagsstu-
derende opfordres til at møde op, da det er virkelig vigtigt, at vi 
både får de ældre studerendes erfaringer og de nye studerendes 
ønsker med i den nye studieordning. Det er her, vi kan gøre 
vores indflydelse gældende, så kom og vær med!
Og så en reklame: 
Fagrådet har sponsoreret en drønspændende ekskursion til den 
jødiske synagoge i Krystalgade. Det bliver onsdag den 3. maj 
kl. 15, og der vil være oplæg og rundvisning ved Karoline Hen-
riques. Så benyt denne lejlighed til at lære mere om jødedom-
men, der vil komme opslag op omkring tilmelding. Vi håber på at 
se så mange som muligt, vel mødt, og fortsat godt semester!

Nyt fra Studievejledningen

Af Ane Lentz Wildt og Rebecca Foss, studievejledere

Velkommen tilbage til et nyt semester. Forhåbentlig er alle kom-
met godt igennem eksamener og snevejr, og ser frem til forårets 
semester.

Situationen i studievejledningen forår 2006
Studievejledningen har undergået en ledelsesmæssig omstruk-
turering, hvilket på trods af alle gode viljer desværre har betydet 
en nedskæring i vores timetal.
Vores træffetider i forårssemestret ser altså således ud:

Mandag 12.30-14.00 & Fredag 9.30-11.00

Vi håber dog at I stadig har tid til at ringe, maile eller henvende 
jer personligt med alle slags spørgsmål, der har betydning for 
jeres studieforløb. Husk at vi har tavshedspligt.

Ny erhvervsvejleder på TORS
Vi skal også sige velkommen til Dorthe Horvath, der er blevet 
ansat specielt til at tage sig af erhvervs- og udslusningsvejledn-
ing for alle de studerende på TORS.
Dorthe har træffetid efter aftale, og kan kontaktes på

Snorresgade 17-19, 4. sal, lokale 484
35 32 85 47 / horvath@hum.ku.dk

Erhvervsvejlederen planlægger i samarbejde med studieve-
jlederne forskellige arrangementer i løbet af semestret, bl.a. et 
specialeseminar og et erhvervsrettet arrangement. Der vil blive 
oplyst nærmere om disse arrangementer andetsteds.

Nyt fra Studiekontoret og Studievejledningen Humaniora
Om SU til kandidatuddannelsen efter 31/1 for dobbeltindskrevne: 
som nævnt i tidligere informationsbreve, ophørte muligheden for 
at være indskrevet på bacheloruddannelsen og kandidatuddan-
nelsen på samme tid d. 31/1 2006. Hvis man er dobbeltindskre-
vet og ikke er blevet færdig bachelor endnu, bliver man udskre-
vet fra kandidatuddannelsen, og kan derfor heller ikke få SU-klip 
for kandidatuddannelsen.
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Hvis man ikke kunne nå at blive BA inden d. 31/1 fordi man ven-
ter på meritoverførsel eller bedømmelse af en skriftlig opgave, 
kan man henvende sig i ekspeditionen på Studiekontoret Hu-
maniora og få rykket sin slutdato frem til d. 31/3. På den måde 
kan man søge SU til den del af forløbet.
Denne meddelelse gælder kun folk, der har været/er indskrevet 
på BA og kandidatuddannelsen på samme tid, og har ingen kon-
sekvenser for øvrige BA- og kandidatstuderendes SU-forhold.

Opslag for studiejobs og praktikpladser
Studievejledningen Humaniora videresender ikke længere 
jobopslag og praktikpladser. I stedet vil studiejobs (bl.a.) fremov-
er være at finde på Humanists hjemmeside: www.humanist.ku.dk 
under punktet ”Gadespejlet”. Praktikpladser kan findes på www.
hum.ku.dk/praktik.

Studievejledningen Humanioras arrangementer i foråret 

• Næsten-kandidatkursus d. 24-26/4 & 3-5/5: Vejledning om 
arbejdsmarked, jobsøgning, at skrive gode ansøgninger, A-kasse 
og andet relevant for målgruppen. 

Bøger til anmeldelse 

Af Jes Heise, anmelderredaktør

Kære alle TABU læsere, nedenfor er en opdateret liste over bøger 
TABU redaktionen har modtaget til anmeldelse.
Vanen tro er I altid mere end velkomne til at fange en bog og spidse 
den akademiske blyant. Skriv til jesheise@yahoo.dk

Følgende bøger ligger klar til anmeldelse
Viden om viden og refleksivitet, Pierre Bourdieu. Hans Reitzels Forlag. 
2005.
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For guds Skyld – om protestantisme og politik i USA, Bente Clausen. 
Unitas Forlag. 2004.

Tegn, symbol og tolkning – om forståelse og fortolkning av middelalde-
rens bilder, Gunnar Danbolt m.fl. (red.). Museum Tusculanums Forlag.

Det brede & det skarpe – religionsvidenskabelige studier en gave til Per 
Bilde på 65 års dagen, Armin W. Geertz, Hans J. Lundager Jensen og 
Jens Peter Schjødt (red.). ANIS. 2004.

Dragt og Magt – studier af magtsymboler i dragten, Anne Hedager 
Krag (red.). Museum Tusculanums Forlag. 2003.

Images of cult and devotion – function and reception of Christian im-
ages in medieval and post-medieval Europe, Søren Kaspersen (red.). 
Museum Tusculanum Press. 2004.

Samfundsvidenskab i praksis, Ole Riis. Hans Reitzels Forlag. 2005.
 
Kilder til historien, Semiramis VIII, 2001 (2004)

99 spørgsmål om islam, Jan Hjärpe (red.) Gyldendal. 2006.

Kanon – Bibelens tilblivelse og normative status, Forum for bibelsk 
eksegese 15. Museum Tusculanums Forlag. 2006.

Løgstrups mange ansigter, David Bugge m.fl. (red.), ANIS, 2005

Løgstrup, Svend Andersen, ANIS 2005

Gudstro i Danmark, Morten Thomsen Højsgaard og Hans Raun Iversen 
(red.), ANIS 2005

Opstandelsens billeder – Perspektiver på liv og død, Elof Westergaard, 
ANIS, 2005

Management by Bible - Ledetråde til ledelse, Dorte Futtrup og John 
Rydahl, Det Danske Bibelselskab, 2005
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Selvrealisering - Kristiske diskussioner af en grænseløs udviklingskultur, 
Svend Brinkmann og Cecilie Eriksen (red.), Klim, 2005

Mads Lidegaard, Hvad troede de på? Re-
ligiøse tanker i oldtid og vikingetid, Gylden-
dal 2004, 214 s.
Af Astrid Trolle

”Gorm den Gamle var arianer!” er en af de påstande Mads Lidegaard i 
sin bog Hvad troede de på, religiøse tanker i oldtid og vikingetid frem-
lægger for læseren. 

Han har som en anden Mannhardt rejst rundt i det danske land for at 
tale med lokalbefolkningen og få deres version af det landskab, der 
omgiver dem. Lidegaard vil have de lokales tolkning af tilværelsen, for 
han er ude i et opgør med den hidtidige måde at forstå danskernes 
kristning på. Han har to pointer i ærmet: At redegøre for de religiøse 
grundtanker, man som dansker til alle tider har forstået verden med, 
og i forlængelse deraf påvise en meget tidlig kristendom, der kom før 
den nuværende såkaldt katolske. Lidegaard peger både på arianisme 
og den irokeltiske kirke som mulige trosretninger, før den katolske tro 
gjorde sit indtog i landet.
Hvad troede de på? er delt op i to dele; den første del redegør for 
troen i oldtiden og den næste kommer ind på forskellige former for 
kristen tro og disses udbredelse i Norden og på de britiske øer.

Oldtidens tro
Lidegaards udgangspunkt er, at mennesket er skabt af dets livsvilkår. 
Derfor kan bondestanden fra oldtid til vikingetid siges at operere med 
de samme forestillinger, simpelthen fordi bondens hverdag og levebrød 
ikke har ændret sig særligt. Den bonde, der lever af jorden, vil også 
opnå et særligt forhold til denne, nemlig troen på jorden som gudinden 
den store moder. Vi taler frugtbarhedsreligion, og Lidegaard har hentet 
adskillige folkesagn og folkeviser ind som kildemateriale. Men faktum 
er, at det er svært at sige noget sikkert, når der ingen egentlige skrift-
lige kilder er. Derfor kommer bevisførelsen også ofte til at halte. F.eks. 
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synes det ikke åbenbart, at Lidegaards tanker omkring søoverfladers 
lighed med gyngende kvindemaver, er god videnskab om videnskab 
overhovedet. Og det er med denne tvivl omkring Lidegaards videnska-
belighed, man kommer til at møde resten af hans værk. 
Den skandinaviske bonde ser jorden som altings begyndelse og ende. 
Man er knyttet til den jord, man er kommet af. Denne tilknytning og 
måde at tænke på, beskriver Lidegaard som en broget frodig under-
skov, der har præget skandinavernes forhold til al religion. De monote-
istiske religioner bliver så den højskov, der vokser frem i samfundet 
uden at kunne røre ved den grundlæggende jordbundethed så at sige. 
Lidegaards mening er at fremhæve den tvetydighed, mennesket møder 
religionen med. Han vil frem til, hvordan synkretistiske religioner kan 
eksistere, og mener, at forskningen og de monoteistiske religioner hidtil 
har arbejdet ved at opdele verden i enten-eller. Enten er man kris-
ten eller også er man hedning. Denne skelnen mellem enten-eller og 
både-og funderes i monoteistisk overfor polyteistisk gudsdyrkelse. Han 
mener at skandinaverne, i og med at de har dyrket et væld af guder, 
fra Den Store Moder til aseguderne, har svært ved at affinde sig med 
de monoteistiske religioners sandhedsfanatisme. 

Den nye tro
Lidegaard mener, at danskerne var kristne før den katolske kirke kom 
til landet, vi havde bare en anden slags kristendom end treenighed-
slæren. Han har forskellige bud: Arianisme og den irokeltiske kirke, og 
han mener at kunne spore tegn fra de arianske goterriger sydpå her 
i Danmark, f.eks. sagn om Theodorik den Store. Derudover fremlæg-
ger han kilder, hvor der på et meget tidligt tidspunkt tales om den 
almægtige Gud og hans menneskesøn, men hvor Helligånden f.eks. 
ingen rolle spiller. De tidligste kilder er her Widsithkvadet fra 550 og 
Beowulfkvadet fra omkring 500 nedskrevet omkring år 700. Især i 
sidstnævnte bryder heltene ofte ud i lovprisninger til en almægtig gud. 
Hvor mange forskere mener, at lovprisningerne er senere tilføjelser, 
hælder Lidegaard mere til den konklusion at gudsforståelsen i teksten 
kan være i overensstemmelse med 500 tallet. Resultatet bliver at dan-
skerne har kendt til kristendom på et meget tidligt tidspunkt. Efterføl-
gende fremlægger Lidegaard ganske mange tekststykker, hvor man får 
et indtryk af en gudfadertro med Jesus som en kongekristus. 
Lidegaard går videre med at argumentere for, hvor naturligt det er for 
skandinavere at tilegne sig den arianske tro, den er jo unægtelig mere 
logisk end det mere abstrakte treenighedsbegreb. Men det holder ikke. 
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Lidegaard modsiger sin egen tese om de religiøse grundtanker ved 
pludselig at argumentere for, hvor nemt det må være for skandinaven 
at tro på en almægtig gud, og dermed lade sandhedsfanatismen vinde 
indpas. Man savner en egentlig definition på arianisme. Der kommer 
sporadiske udsagn hen ad vejen, såsom at den nationalkirkelige tradi-
tion, hvor kongen er kirkens leder, er en ariansk  tilbøjelighed. Lide-
gaard opsummerer med at sige at omkring år 500 har overklassen nok 
været ariansk, mens de lavere klasser stadig har dyrket frugtbarheds-
guderne.  
En anden slags kristendom finder Lidegaard i historierne om eneboer-
munke, der kom til Danmark med en ny tro; den irokeltiske. Disse 
såkaldte guds gøglere er kommet fra de britiske øer med en tro på 
treenigheden og et meget frit klostersystem, og en dyb respekt for 
naturen. Her hvisker Lidegaards religiøse grundtanker igen til læseren. 
Bevisførelsen for den irokeltiske kirkes tilstedeværelse i Danmark bliver 
bl.a. de irske kors, dåbsfade og afbildninger af druidetroens moder-
gudinde Bridget, der findes rundt omkring i landet.

Hvad er meningen?
Det bliver uklart, hvad Lidegaard egentlig vil frem til. Er det, at vi som 
skandinaver har haft et særligt forhold til jorden i kraft af vores bevi-
dstheds polyteistiske underskov? Og hænger det i så fald særlig godt 
sammen med den Arianisme, som Lidegaard så gerne ser os tro på? 
Er vi, som den jordnære type, vi bliver portrætteret som her, ude af 
stand til at tænke et så abstrakt begreb som treenighed, fordi det er 
vores natur??? Og hvis vi så tager udgangspunkt i Lidegaards første 
menneskeforståelse, nemlig at mennesket er skabt af dets livsvilkår, 
kan man så overhovedet tale om nogen som helst form for underskov 
i dag? Landbruget er mekaniseret, og det er de færreste danskere, der 
har nogen som helst relation til jorden.  
Lidegaards pointe er, som før nævnt, at vi ikke kan opdele verden i 
enten-eller, men i både-og. Der kan selvfølgelig ikke stilles spørgsmål-
stegn ved dette udsagns rigtighed, og man forundres, da Lidegaard 
synes at mene, at dette er banebrydende nyt. Forskningen er som 
virkeligheden ikke ensidig, det kan den aldrig være, fordi det handler 
om mennesker. Selvfølgelig er danskerne ikke blevet kristne med et 
slag, hvem i alverden tror dog også det? Lidegaard begår her den 
fejltagelse at anskue forskningen om den danske kristning med de 
forhadte enten-eller briller, som han så gerne ser fralagt. Han fører krig 
mod praktisk talt alle forskningsdiscipliner, han kan komme i nærheden 

af: Teologerne er produkter af den katolske kristendom, og er der-
for per definition upålidelige. Arkæologerne kan heller ikke se udover 
den katolske tænkning, og de beskyldes ligefrem for at have en skjult 
dagsorden ved et eksempel med en C-14 datering, som arkæologerne 
angiveligt skulle have fusket med! Lidegaard bevæger sig ud på et 
konspirationsniveau, der når Dan Brown’s højder. 
Med frygt for at afsløre sin katolske indoktrinering, vil denne læser 
stille sig meget skeptisk overfor de teser Lidegaard fremsætter. Ari-
anisme virker som en alt for flydende betegner for en mulig anden 
kristendom, og sporene af den irokeltiske kirke er ikke umiddelbart 
overbevisende. 

Michael Jarlner og Anders Jerichow, Græns-
er for Gud – giv det verdslige samfund en 
chance, 184 sider, Gyldendal 2005
Af Martin Krabbe Poulsen

Grænseløse Gud.
Idealforestillinger beskriver en tilstand som ligger uden for den virke-
lighed, vi er en del af. Men samtidig er disse tankespind spundet med 
afsæt i den umiddelbare verden, der omgiver os. Derfor kan tankefos-
trene fungere som en bidende samfundskritik eller som udgangspunkt 
for en diskussion af de nuværende forhold.
Michael Jarlner og Anders Jerichow har i bogen Grænser for Gud frem-
stillet deres idealbillede af et samfund, det verdslige, og dermed kastet 
bolden op til debat. Hvorvidt bogens sigte som debatbog er lykkedes 
vil vi vende tilbage til, men som udgangspunkt kan man undre sig over 
den hårde medfart de to herrer har fået i kølvandet på udgivelsen. 
Grænser for Gud har for alvor fået anmelderne op på prædikestolen 
med fordømmelsens pegefinger strittende. Dette undrer, da vi har at 
gøre med oplysningstænkningens kæpheste: individets frihed, fornuf-
ten sat i højsæde, lighed, demokrati osv. Ratio med stort R har fået os 
til at indse, om ikke at religion er middelalderlig overtro så dog, at Gud 
og statsminister ikke klinger rent i samme åndedrag. At det danske 
samfund slet ikke lever op til disse alment accepterede krav er Grænser 
for Guds eksistensberettigelse. 
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De 18 bud.
Islams voksende betydning i det danske samfund har fået vores to 
fornuftsriddere til at pudse tavlerne rene for at se, hvordan Danmark 
spejler sig i de gamle idealer. Det ser selv sagt ikke godt ud. Det er 
ikke muligt her at redegøre for alle 18 bud, forfatterne opstiller for det 
verdslige samfund, men med udgangspunkt i titlen vil en overordnet 
forståelse for projektet kunne etableres. Grundlæggende skal Gud 
gennes på plads, der skal sætte grænser, da Gud har for meget plads i 
det danske samfund. 
Hoveddiskussionen omhandler stat - kirke forholdet. Vi stiller krav til 
nye EU-lande, som tager udgangspunkt i en europæisk forestilling 
om den sekulære stat. Vi klandrer fundamentalister for at argumen-
tere med Guds ord i hånden, og vi kritiserer stater for ikke at leve 
op til de mest basale menneskerettigheder. Alle disse formaninger 
mister deres virkning så længe den danske stat står i forbund med 
den danske folkekirke. Alle danskere betaler via skatten en del af 
folkekirkepræsternes lønninger, og dermed til udbredelse af biblens 
ord, hvad enten man er muslim eller hindu, medlem af folkekirken eller 
ej. Folkekirken er underlagt den danske stat og ansættelser, lønforhan-
dlinger og åbning og lukning af kirker er statens anliggende. Modsat 
administrerer kirken navngivning af alle nyfødte uanset religiøse til-
hørsforhold. På utallige punkter er stat, samfund og kirke flettet sam-
men i Danmark, tænk bare på kongehuset, kristendomsundervisnin-
gen, lukkeloven og grundlovens krav om en statslig trosretning. Skal 
det danske samfund leve op til de krav, vi stiller til andre, skal disse 
misforhold ændres, og Gud skubbes væk fra det offentlige og ind i det 
private, siger forfatterne.
Alt dette sidder en godtroende humanist med Kant og Montesquieu i 
bagagen og nikker med på. Også når talen kommer ind på den fe-
jlagtige opstilling af religiøse fjendebilleder, mediernes endimensionale 
fremstilling af islam, det uholdbare og primitive i at anskue terrorisme 
som en religionskrig osv. Efter sidste vendte side sidder man dog 
underligt tavs tilbage, men det kræver ikke megen eftertanke, før det 
bliver klart, at det er Jarlner og Jerichow, der er underligt tavse.

Tro derhjemme.
Forfatterne siger intet om fordelene ved den nuværende ordning, el-
ler om de ulemper en adskillelse vil kunne resultere i. Hvordan kan 
det f.eks. være, at en adskillelse af kirke og stat vil resultere i mindre 
religion på den politiske dagsorden? Den nuværende ordning forhin-

drer netop at den største religion i Danmark kan tale med én stemme, 
hvilket svækker dens magt i politiske forhold. Principielt har de ret, 
men opstår der et verdsligt samfund ud fra de præmisser de opstiller? 
Stilhed hersker der også, hvis man søger en nuanceret diskussion af 
religion. Forfatterne er uforbeholdent på den sekulære stats side, og 
bekender sig begge til det gudløse samfund baseret på mennesker-
ettighederne. Der er ikke tale om religionsforfølgelse – alle har ret til 
at tro – så længe troen ikke manifesteres uden for det private. Hvis 
du vil tro så tro derhjemme. Dette er en meget fordelagtig ordning 
for projektet, da det dermed er muligt at konstruere samfundet uden 
irrationelle elementers indblanding. Men hvorfor tales der ikke om den 
troendes faktiske forhold til religion, og hvilken rolle den spiller i hans/
hendes liv? Det skyldes nok at det er en indviklet diskussion, som hur-
tigt vil lægge hindringer i vejen for Jarlner og Jerichows statsdannelse, 
da religion for mange troende rækker langt ud over den private sfære 
og ofte langt ind i den politiske, hvilket den seneste debat omkring 
danske præsters juleprædiken vidner om. Religion er en instans det er 
svært at adskille fra politik, da de begge har med etik at gøre. Derfor 
er det mere belejligt at opsætte dette skel som præmis, men med den 
fare at hele projektet bevæger sig ud i et område, hvor det mister rel-
evans. Og her er spørgsmålet om bogens debatkarakter oplagt. Der er 
selvfølgelig tale om et indlæg i en diskussion om kirke - stat forholdet i 
Danmark, en diskussion som er meget tiltrængt. Men bliver indlægget 
for ensidigt, forsvinder den debatskabende evne, og diskussionen vil 
finde sted mellem to fløje, der kaster med sten fra hver sin side af 
muren. Uden indsigt i den part man oppositionerer, taler man for døve 
ører. 

Nogetsteds
Jarlner og Jerichow har gjort sig fantastisk gode tanker om, hvordan 
man løser de helt centrale konflikter, vi befinder os i lige nu. Tanker, 
som rummer samme idealisme, som dem de finder deres ophav i. De 
glemmer blot at se sig lidt omkring. Gud har sejret ad helvede til. Han 
har ikke ladet sig skræmme af fornuftens tilsynekomst eller sin egen 
død, og han gør sig gældende i mange menneskers hverdag, såvel i 
det politiske som i det private. Det er et problem, der ikke lader sig 
løse ved blot at trække en streg i sandet, og en hurtig gennemgang af 
tidens overskrifter gør dette uhyggelig klart. Med den seneste udvikling 
i diskussionen om ytringsfriheden og dens forhold til religion, står det 
mere klart end nogensinde, at idealer ikke uden problemer er forenel
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ige med en virkelighed, der langt fra er ideel. Jarlner og Jerichows 
manifest for et sekulært Danmark virker, især i lyset af den seneste 
problematik, barnligt naiv. Disse skrivebordsutopister kommer med 
en løsning, som det kan være svært at være uenig i, hvis det ikke var 
fordi verden indeholder traditioner, der ikke er udsprunget af Kant og 
Montesquieu. Idealer som vil forandre skal nødvendigvis bevæge sig 
fra intetsted ud i en virkelighed. Jarlner og Jerichow har med deres 
utopi behandlet mange aktuelle problemer uden at tage højde for 
hvad en principiel gennemførelse ville resultere i. Det er lidt som igen 
at sidde og læse Marx for at finde løsningen på ulighederne i verden. 
Utopien har desværre en tendens til at slå over i sin egen dystopi.

Instituttet for Fremtidsforskning, Creative 
Man, Gyldendal 2004, 215 sider
Af Astrid Trolle

Den er umådelig gul og minder lidt om en tegneserie. Hænderne griber 
ud efter den, mens titlens røde bogstaver lyser en i møde: Creative 
Man. Det nye menneske på markedet. Man bladrer, og ledes gennem 
bogen via farvekoder og lakoniske illustrationer. Øjet er rigeligt under-
holdt. Men hvad handler bogen om?

Institut for Fremtidsforskning har her som mål at præsentere Creative 
Man for os. Creative Man er morgendagens forbruger. Han opererer 
med en ny logik, der sætter kreativitet og innovation i højsædet og det 
på alle livets områder. 
Samfundet har gennem tiden gået igennem forskellige faser; fra 
landbrugssamfund til industrisamfund, fra industrisamfund til informa-
tionssamfund, fra informationssamfund til Dream Society, og så kom 
Creative Man ind i et samfund, der kombinerer både industrisamfund, 
Dream Society og Creative Man. Samfundsmodellerne repræsenterer 
forskellige tankesæt – i denne bog især fra virksomhedens synsvin-
kel. Menneskets rolle i virksomheden ændrer sig radikalt gennem de 
nævnte modeller. 
Industrisamfundets virksomhed er meget hierarkisk opbygget, og 
arbejderens mål er primært at tjene penge for at kunne købe alle de 

nye produkter, det industrialiserede samfund tilbyder. Her er idealet 
at være stabil arbejdskraft. Men industrisamfundets logik i det danske 
samfund er på nedadgående i og med, at mange virksomheder finder 
billigere og dygtigere arbejdskraft i udlandet eller simpelthen automa-
tiserer mange af arbejderens opgaver. Altså skal både arbejderen og 
virksomheden ændre sin profil, og her kommer Dream Society ind i 
billedet. Det er et samfund, hvor det immaterielle behov har fået større 
betydning. Man lægger vægt på historien bag et produkt og på drøm-
men, der følger med det. Man er i langt højere grad styret af sin egen 
selvfremstilling. Hvem vil jeg fremstå som i dag? Eventyrer eller Haus-
frau? Hver dag skal være en oplevelse, og det spiller også ind på det 
arbejde, man udfører. Arbejdspladsen skal kunne tilbyde en vision og 
repræsentere et værdisæt, man kan støtte op om. Fænomenet Cor-
porate Religion passer fint ind i Dream Society’s logik. Arbejdspladsen 
tilbyder en tilværelsestolkning i et kaotisk samfund. Man tænker altså 
stadig kollektivt, men også på egen selvudfoldelse. 
  Creative Man springer nu ind som individualitetens inkarnation. Men-
nesket udmærker sig ved kreativitet og innovation, ja skaberkraft. Det 
har en evne til at tænke nyt og udføre det tænkte. Institut for Frem-
tidsforskning leverer her løsningen på den nutidige arbejdsudlicitering 
til udlandet. Vi må simpelthen dygtiggøre os på områder, der er et 
meget lille og innovativt marked for. Og så må vi lære at skabe selv. 
Der er endda et navn for mennesket i samfundet af i morgen: prosu-
ment (blanding af konsument og producent). Man bliver i stigende grad 
medskaber af det produkt, man konsumerer. Creative Man er meget 
bevidst om sin egen identitet, og søger indflydelse på de områder, der 
interesserer ham. Derfor vil man også få virksomheder med fladere 
struktur og med større mulighed for at indgå i specialgrupper. Virksom-
heden skal bejle til medarbejderen. 
It-teknologi vil overtage flere og flere arbejdsfunktioner, så mennesket 
har mere tid til at udvinde ideer og lade kreativiteten flyde. 

Det er i det hele taget et pulserende og dynamisk samfund, Institut for 
Fremtidsforskning beskriver. Creative Man færdes i en verden gennem-
syret af et uendeligt antal verdensanskuelser, det multikulturelle sam-
fund bliver en inspirationskilde for dette kreative menneske, der skaber, 
hvor end han kommer frem. Samfundet vil gøre brug af al til rådighed 
værende teknologi, der igen frigør mere tid til innovation. Bogen kom-
mer i sin begejstring også ind på levende teknologi, og det er un-
ægtelig spændende at høre om kunstig intelligens og robotteknologi. 
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med en ny logik, der sætter kreativitet og innovation i højsædet og det 
på alle livets områder. 
Samfundet har gennem tiden gået igennem forskellige faser; fra 
landbrugssamfund til industrisamfund, fra industrisamfund til informa-
tionssamfund, fra informationssamfund til Dream Society, og så kom 
Creative Man ind i et samfund, der kombinerer både industrisamfund, 
Dream Society og Creative Man. Samfundsmodellerne repræsenterer 
forskellige tankesæt – i denne bog især fra virksomhedens synsvin-
kel. Menneskets rolle i virksomheden ændrer sig radikalt gennem de 
nævnte modeller. 
Industrisamfundets virksomhed er meget hierarkisk opbygget, og 
arbejderens mål er primært at tjene penge for at kunne købe alle de 

nye produkter, det industrialiserede samfund tilbyder. Her er idealet 
at være stabil arbejdskraft. Men industrisamfundets logik i det danske 
samfund er på nedadgående i og med, at mange virksomheder finder 
billigere og dygtigere arbejdskraft i udlandet eller simpelthen automa-
tiserer mange af arbejderens opgaver. Altså skal både arbejderen og 
virksomheden ændre sin profil, og her kommer Dream Society ind i 
billedet. Det er et samfund, hvor det immaterielle behov har fået større 
betydning. Man lægger vægt på historien bag et produkt og på drøm-
men, der følger med det. Man er i langt højere grad styret af sin egen 
selvfremstilling. Hvem vil jeg fremstå som i dag? Eventyrer eller Haus-
frau? Hver dag skal være en oplevelse, og det spiller også ind på det 
arbejde, man udfører. Arbejdspladsen skal kunne tilbyde en vision og 
repræsentere et værdisæt, man kan støtte op om. Fænomenet Cor-
porate Religion passer fint ind i Dream Society’s logik. Arbejdspladsen 
tilbyder en tilværelsestolkning i et kaotisk samfund. Man tænker altså 
stadig kollektivt, men også på egen selvudfoldelse. 
  Creative Man springer nu ind som individualitetens inkarnation. Men-
nesket udmærker sig ved kreativitet og innovation, ja skaberkraft. Det 
har en evne til at tænke nyt og udføre det tænkte. Institut for Frem-
tidsforskning leverer her løsningen på den nutidige arbejdsudlicitering 
til udlandet. Vi må simpelthen dygtiggøre os på områder, der er et 
meget lille og innovativt marked for. Og så må vi lære at skabe selv. 
Der er endda et navn for mennesket i samfundet af i morgen: prosu-
ment (blanding af konsument og producent). Man bliver i stigende grad 
medskaber af det produkt, man konsumerer. Creative Man er meget 
bevidst om sin egen identitet, og søger indflydelse på de områder, der 
interesserer ham. Derfor vil man også få virksomheder med fladere 
struktur og med større mulighed for at indgå i specialgrupper. Virksom-
heden skal bejle til medarbejderen. 
It-teknologi vil overtage flere og flere arbejdsfunktioner, så mennesket 
har mere tid til at udvinde ideer og lade kreativiteten flyde. 

Det er i det hele taget et pulserende og dynamisk samfund, Institut for 
Fremtidsforskning beskriver. Creative Man færdes i en verden gennem-
syret af et uendeligt antal verdensanskuelser, det multikulturelle sam-
fund bliver en inspirationskilde for dette kreative menneske, der skaber, 
hvor end han kommer frem. Samfundet vil gøre brug af al til rådighed 
værende teknologi, der igen frigør mere tid til innovation. Bogen kom-
mer i sin begejstring også ind på levende teknologi, og det er un-
ægtelig spændende at høre om kunstig intelligens og robotteknologi. 
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Creative Man favner det hele, men bagsiden af denne übermenschide-
ologi er alle de almindelige mennesker, der ikke magter dette hidtil 
usete informationsflow. Hvis man ikke omstiller sig, tabes man på gul-
vet, hvilket der også gøres opmærksom på i et par linjer sidst i bogen. 
Creative Man samfundet har svært ved at stå alene, og en kombination 
af Dream Society og Industrilogikken er i de fleste tilfælde nødvendig 
for at imødekomme forskellige menneskers forskellige krav.
Institut for Fremtidsforskning har altså hermed udlagt deres version af 
det kommende samfund, og den mennesketype, der er bedst tilpas-
set dette. Visionen er fristende, og man sidder efter endt læsning og 
glæder sig lidt til dette teknologiske samfund med dets innovative 
mennesker. 
Bogen præsenterer nogle konkrete tiltag f.eks. på uddannelsesområ-
det, hvilket gør, at den får lidt tyngde. Men ellers er det ofte som at 
læse en reklameblok. Bogen er selvfølgelig skrevet for os almindelige 
dødelige (og måske især erhvervslivet), og er derfor også holdt i et let 
tilgængeligt sprog og med en letforståelig oversigt over samfundsud-
viklingen. Men det, der bliver hængende, er letheden. Det virker som 
om Institut for Fremtidsforskning med vilje taler let hen over samfun-
det af i går, i dag og i morgen. Man mangler en mere indsigtsfuld re-
degørelse for Ceative Man’s verden og dens eventuelle problemer. Det 
kan meget vel tænkes, at intentionen ikke har været andet end at give 
en lille appetizer af en mulig samfundsudvikling, eller give erhvervslivet 
et praj om fremtidens marked. I så fald mission accomplished. 

Fest- & cafékalender 
Fre. d. 28. apr. Almindelig café

Fre. d. 5. maj FEST: 
SEMESTERAFSLUTNING

Fre. d. 12. maj Store Bededags-fri
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