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Leder
Af Linda Langemark

Det er med overordentlig stor fornøjelse, at redaktionen byder velkommen til 
TABUs temanummer om religionsdefinitioner og religionsvidenskabelig praksis. 

Det er vores ambition, at vi med dette nummer kan grundlægge en tradition 
for, at TABU fremover jævnligt vil udkomme som temanummer, hvor enkelte 
udvalgte emner tages under særlig, kærlig behandling. Vi håber, at TABU på 
denne måde kan være med til at styrke de faglige debatter på vores studie 
- og om vores studie.

I det hele taget vil TABU gerne benytte lejligheden til at slå et slag for den frie 
debat. Umiddelbart kan dette forekomme som en noget selvfølgelig og over-
flødig erklæring - men omstændighederne omkring den opmærksomhed, som 
vor ydmyge afdeling i løbet af foråret var genstand for i Jyllandspostens spal-
ter, viser med al mulig tydelighed, at det ikke forholder sig så enkelt endda.  

Må man mene noget? Må man give udtryk for sine faglige og politiske hold-
ninger som led i undervisningen? Som underviser? Som studerende? Som 
TABUs lederskribent?

Ja, det må man! Den frie og åbne meningsudveksling er én af demokratiets 
vigtigste forudsætninger, og det er helt afgørende, at vi alle sammen bidrager 
til at holde den i live. Hal Kochs ofte citerede definition af demokrati som “en 
livsform man må tilegne sig”, er et udmærket udtryk for, at hvis vi ikke udnyt-
ter vores demokratiske rettigheder - så mister vi dem.  

Derfor var den anonyme mail til Jyllandsposten ikke kun et angreb på Mikael 
Rothstein. Den var et angreb på os alle sammen - og en sabotage mod den 
demokratiske livsform. Anonyme mails, sladder, rygter og angiveri tilhører en 
totalitær tankegang, hvor det at mene noget i sig selv er suspekt. At an-
klagen mod Rothstein i øvrigt udelukkende gik ud på, at han faktisk passer 
sine demokratiske forpligtelser, medvirker blot til at gøre sagen endnu mere 
absurd. 

Redaktionen har derfor besluttet at dedikere dette temanummer til den åbne, 
frie politiske debat. Diskutér! Med hinanden, med jeres undervisere, med 
jeres kolleger og med TABU. God sommer, god debat og rigtig god fornøjelse! 
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RELIGION? DEFINITION?
Hvad? Hvordan? Hvorfor?

 På opdagelse i den religionsvidenskabelige praksis 

Af Linda Langemark 

Som studerende ved Afdeling for Religionshistorie bliver man hurtigt klar over, 
at religion bedst kan betegnes som et besynderligt, uhåndgribeligt begreb, der 
på trods af ihærdige anstrengelser endnu ikke har kunnet samle almindelig 
konsensus om en specifikt formuleret definition.   

Det er ellers ikke fordi det skorter på teoretiske udredninger, diskussioner 
og overvejelser på området. I samme øjeblik man forsøger at orientere sig 
i fagets videnskabsteoretiske grundlag, vil selv en ganske overfladisk lit-
teratursøgning hurtigt vise sig som den rene Pandoras æske, hvorfra nye 
variationer over temaet religionsdefinitioner uophørligt myldrer den sagesløse 
studerende i møde.

Imidlertid er det vores oplevelse, at undervisningen på Artillerivej kun i ganske 
ringe omfang har introduceret os for denne omfangsrige litteratur og de til 
tider ophedede diskussioner, der har været ført om religionsvidenskabens 
genstandsområde. Årsagerne hertil kan naturligvis være flere, men det er 
vores fornemmelse, at der her hersker en vis resignation på området, måske 
forårsaget af den åbenlyse mangel på konsensus.

Det synes vi er rigtig ærgerligt. Som studerende er det af afgørende betydning 
at kende til de forskellige brydningsfelter og teoretiske positioner, der gør sig 
gældende inden for faget – ikke mindst som led i vore egne overvejelser over, 
hvad det egentlig er, vi foretager os. Det er muligt, at de lidt mere garvede 
på feltet er blevet trætte af at diskutere, men som studerende udgør fagets 
uenigheder om metode og genstandsfelt en uudtømmelig kilde til selvstændig 
refleksion og fordybelse, der igen er af uvurderlig nytte for udviklingen af en 
personlig faglig bevidsthed. Derfor er det også helt afgørende, at vi gennem 
undervisningen lærer religionsvidenskabens Pandora at kende og at vi udsty-
res med en vejviser til hendes æske.

Den københavnske religionsvidenskab har efter sigende ikke tradition for at 
være voldsomt optaget af teori. Det er således bemærkelsesværdigt at debat-
ten mellem Per Bilde og Armin Geertz i Chaos 1991 – 1997 ikke affødte en 
eneste reaktion fra ansatte her ved instituttet (ak ja, det var i de tider, hvor vi 
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tronede på eget institut).   Derimod reagerede flere ansatte på Hans Hauges 
langt mere polemiske og useriøse indlæg i Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 
i 1994, men selvom – eller måske netop fordi - Hauge blev både vittigt og 
værdigt modgået af Rothstein & Warmind, kaldte denne meningsudveksling 
snarere på smilebåndet end på diskussionslysten. Da denne debat imidlertid 
udgjorde hele den samlede undervisning i religionsvidenskabens metodiske 
overvejelser på min grunduddannelse er det nærliggende at udlede den 
pointe, at man hermed ville demonstrere hvor latterlige og overflødige så-
danne diskussioner tager sig ud.   

Hvis man i stedet havde præsenteret os for den mere vidtrækkende debat 
mellem Bilde og Geertz var denne pointe i hvert tilfælde gået tabt. Vi vil 
nedenfor kort referere hovedpunkterne i Bilde og Geertz´ argumentation.
 
Uoverensstemmelser om videnskab og videnskabelig metode dør ikke ud blot 
fordi den forties. Derimod er der gode chancer for, at det akademiske niveau 
svækkes indenfor religionsvidenskaben generelt, hvis faklen ikke gives videre 
til os nye studerende. Kun hvis diskussionen om det videnskabelige grundlag 
holdes åben og levende, kan religionsvidenskaben udvikle sig som videnska-
beligt felt – og det gælder uanset om man foretrækker en meget teoretisk 
tilgang eller lægger mere vægt på empiri. Om ikke andet må man kunne 
argumentere for, hvorfor man finder teoretiske diskussioner frugtesløse – og 
det lader sig kun gøre såfremt man faktisk kender de teoretiske diskussioners 
hovedpunkter og grundlag.  Måske kan vi, som både Waardenburg og Geertz 
er inde på, blive enige om at lade den fortsatte diskussion være det fælles 
erkendelsesgrundlag.1

Dette temanummer af TABU kan ses som redaktionens beskedne bidrag til 
den fortsatte diskussion. 

Da mængden af teori imidlertid allerede er overvældende, har vi her rettet 
blikket mod den religionsvidenskabelige praksis. Hvad er det man gør, når man 
studerer religion? Hvordan arbejder man videnskabeligt med et fænomen, 
der ikke uden videre lader sig definere? Hvordan afgrænser man sit felt? Af-
grænser man det overhovedet?  Hvilke overvejelser gør man sig i øvrigt om sit 
forskningsobjekt? 

For at få afklaret disse spørgsmål har vi interviewet et bredt udsnit af de 
ansatte ved Afdeling for Religionshistorie. Vi var, som sagt, ikke interesserede 
i at bidrage yderligere til mængden af teoretiske udredninger, men derimod 
ville vi vældig gerne have indblik i vore informanters ”rygmarvsfornemmelse”, 

1 RvT nr. 15: 16 og Chaos nr. 28: 146
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deres umiddelbare tanker om emnet og umiddelbare reaktioner på vore 
spørgsmål. Derfor undlod vi så vidt muligt at forberede vores ofre forud for 
interviewet, og metoden var i starten simpelthen den at indfange dem på gan-
gene. Det siger sig selv, at denne metode ikke lod sig gennemføre i længden 
og ikke i alle tilfælde, men udvalget af informanter er på denne måde blevet 
mere eller mindre tilfældigt. Da vores arbejde har strakt sig over næsten et år, 
har der i mellemtiden været en vis udskiftning i personalet - og det er selvføl-
gelig ærgerligt - men vi har alligevel valgt at bringe et par interviews med nu 
forhenværende ansatte.

Vi benyttede os af en helt uformel interviewteknik. Vores spørgsmål skal 
naturligvis tages for pålydende som spørgsmål om noget, vi virkelig gerne vil 
have svar på, men den underliggende funktion var i lige så høj grad simpelt-
hen at få informanterne til at tale. Som ovenfor antydet er emnet forbundet 
med en vis konfliktskyhed og resignation, og vore spørgsmål er delvis designet 
til at overvinde disse forhindringer. Vi har bestræbt os på at angribe sagen 
fra så mange forskellige vinkler som muligt og i denne forbindelse vil man 
ofte se, at vi faktisk ofte får svar på noget helt andet end det, vi spørger om. 
Man vil også se, at selvom vi kommer rundt om de samme spørgsmål i alle 
interviews, så er det ikke altid, at hverken spørgsmål eller svar er umiddelbart 
sammenlignelige. Vor metode indebar, at vi selv deltog aktivt i alle interviews, 
der derfor ofte hurtigt fik karakter af egentlig (engageret) samtale. Dette er 
også årsagen til, at de enkelte spørgsmål ikke kommer i samme rækkefølge i 
de forskellige interviews.   

Det vigtigste har i alle tilfælde været at indsamle så megen information som 
muligt – uanset hvor og uanset hvordan denne information end måtte frem-
komme i løbet af interviewet. Det er vores håb, at denne metode har medvir-
ket til, at de forskellige interviews er blevet både afvekslende, informative og 
interessante på hver deres måde.

PRÆSENTATION AF DE ENKELTE SPØRGSMÅL 
– OG LIDT TEORI.
Drivkraften bag vores spørgsmål var først og fremmest nysgerrighed. Det tog 
os ikke mange minutter at omformulere denne nysgerrighed til spørgsmål, og 
det tog heller ikke ret lang tid i selskab med et bredt udvalg af bibliotekets 
forhåndenværende religionsvidenskabelige teori, at finde ud af, hvorfor det 
netop var disse spørgsmål, der faldt os ind. Det var ganske simpelt fordi, at 
selvom vi som udgangspunkt ikke selv følte os tilstrækkeligt informeret om 
disse forhold, så var vi dog alligevel rustet godt nok til at fornemme, at det 
netop er disse områder, der udløser mange af de religionsvidenskabelige 
disputser. 
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Vi vil derfor indledningsvis forråde vores erklærede fokus på praksis og intro-
ducere vores spørgsmål på baggrund af lidt teori. 

Af overkommeligheds- og overskuelighedshensyn har vi begrænset vore 
teoretiske kilder til, med enkelte undtagelser, udelukkende at bestå af alle 
relevante artikler, der gennem tiderne har været bragt i Chaos og Religions-
videnskabeligt Tidsskrift. Vi håber, at det herved er lykkes os at opfange de 
vigtigste problemstillinger, således som vi skitserer dem nedenfor. 

RELIGIONSBEGREBET
Helt grundlæggende var vi interesserede i at undersøge, hvorvidt én eller flere 
religionsdefinitioner, på trods af alle utilstrækkeligheder, alligevel skulle have 
vundet indpas blandt vore undervisere. Såfremt dette skulle vise sig ikke at 
være tilfældet, håbede vi alligevel på, at kunne indkredse nogle overvejelser 
om emnet. Vi indledte derfor alle interviews med spørgsmålet:

”Anvender du en bestemt religionsdefinition?”

I vore udvalgte baggrundsartikler synes der at tegne sig et overordnet skel 
mellem forskere, der foretrækker et klart defineret teoretisk grundlag, og 
forskere som slet ikke mener, at feltet religion lader sig definere. I artikler, der 
ikke har definitionsproblematikken som sit hovedanliggende, vil man desuden 
ofte møde argumenter for et mere elastisk religionsbegreb, der kan tilpasses 
det enkelte forskningsfelt. Denne mellemposition går også igen i vore inter-
views. 

Som introduktion til de umådelig mange definitionsforsøg og de diskussioner, 
der knytter sig hertil, kan vi henvise til den ovenfor nævnte debat mellem 
Bilde og Geertz.2

Denne debat er på mange måder et glimrende udgangspunkt, og vi vil her 
indlede vores lille teoretiske tour de force med at referere debattens hoved-
punkter.
 
Per Bilde tager initiativet i Chaos nr. 15 fra 1991, hvor han opfordrer til diskus-
sion om religionsbegrebet med ordene:

 ”Trods den udbredte skepsis og modstand mod dette projekt 
 slipper heller ikke danske religionsforskere udenom denne opgave. 
 Det er således på tide, at også vi konkret og eksplicit tager dette 
 spørgsmål op til debat. Denne artikel er først og fremmest skrevet 
 som et forsøg på at sætte skub i denne diskussion.”3

2 Chaos nr. 15, 26, 27 og 28
3 Chaos nr. 15: 4-5



6

Bildes antydning af, at danske forskere halter bagud i forhold til de udenland-
ske kolleger, er givet blevet til under indtryk af, at IAHRs internationale kon-
gres i 1990 netop havde religionsdefinitioner på programmet. I betragtning af, 
at der skulle gå fem år før nogen af Bildes danske kolleger greb opfordringen 
til debat – og at Geertz i øvrigt var den eneste – må man være tilbøjelig til at 
give ham ret. 

Bilde indleder sin artikel med at stille nogle generelle spørgsmål til, hvad der 
egentlig må siges at være det signifikante ved det, vi kalder religion. Han 
spørger, om det er:

 1) Tro på guder eller overnaturlige væsner samt dyrkelse eller kom- 
  munikation med disse væsner, eller
 2) orden, struktur, mening i menneskets tilværelse, eller nærmere
 3) beslægtet med begreber som fx ideologi, tradition, ideologi, livs-  
  eller verdensanskuelse og filosofi? 

Desuden opregner han tre almindelige indvendinger imod forsøget på at defi-
nere religion:

 1) Det er umiddelbart indlysende, hvad religion er,
 2) Religion tilhører en gruppe af grundbegreber, som det er umuligt  
  at definere (som fx kærlighed, moral, kultur, ideologi, filosofi,  
  politik, magt, etnicitet, mystik)
 3) Selve begrebet er håbløst vestligt og eurocentrisk og derfor 
  uanvendeligt. 

Bilde er af den opfattelse, at det er både gavnligt og nødvendigt for religions-
videnskaben at definere sit objekt. Han anser det endda som en forpligtelse. 
Han begrunder denne forpligtelse med, at dels arbejder alle religionsforskere 
alligevel med en implicit religionsdefinition - og så er det at foretrække at få 
denne frem i lyset - og dels er der andre forskningsfelter, som fx kultur, der er 
lige så vanskelige at definere som religion, uden at dette har virket afskræk-
kende på disse felters forskere.  

Herefter gennemfører Bilde en analyse af ganske mange forskellige defini-
tionsforsøg og deres fordele og ulemper. Denne analyse leder Bilde til at for-
mulere sin egen definition på grundlag af især Schleiermacher, Eliade, Otto og 
Tylor. Han mener, at såfremt religion overhovedet lader sig definere, må det 
ske i forlængelse af de retningslinier, han nedenfor udstikker, hvor det er hans 
opfattelse, at det afgørende element i en forståelse af religion må være: 
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 “... menneskets møde med og erfaring/oplevelse af 
 det fremmedartede,dunkle, skræmmende og storladne 
 og som overskrider menneskets erkendelse, forståelse 
 og magt, hvorfor mennesket mener at måtte møde og 
 ”kommunikere” med på en særlig adækvat måde 
 (kult, riter, magi)”4

Bilde fremhæver i forbindelse med denne definition fordelen ved, at den ikke 
siger noget om indholdet i de faktisk forekommende religioner. Dette forekom-
mer ham praktisk, fordi en simpel empirisk undersøgelse vil vise, at de forskel-
lige religioners indhold er ganske forskelligartet alt efter tid og sted. Bilde an-
giver selv, at han forstår religion som et historisk og kulturelt begreb, samtidig 
med, at religion er en variabel og religionsbegrebet således relationelt.

Med hensyn til afgrænsningen overfor andre felter fremhæver Bilde, at 
religion kan optræde på nøjagtig samme måde som mange beslægtede 
fænomener, at religion kan fungere på samme måde og i øvrigt kan opfylde 
nøjagtig de samme individuelle og kollektive menneskelige behov. I forlæn-
gelse heraf afviser Bilde, at der kan tales om en særlig religionsvidenskabelig 
metode eller i øvrigt om en særlig autonom religionsvidenskab:

 ”I feltet religion står vi overfor oplevelser, tydninger og handlinger
 af nøjagtig samme karakter og natur som dem vi møder i ideologier, 
 livs- og verdensanskuelser og filosofi, i nationalisme, i sportskult osv., 
 og de må behandles på præcis samme måde. Det bør være det, vi   
 mener, når vi taler om religionsvidenskaben som en human eller en   
 humanistisk disciplin.”5 (TABUs kursivering)

Fem år efter i Chaos nr. 26 tager Armin Geertz endelig imod Bildes opfordring 
til debat og gennemfører en ret omfattende kritik af Bildes artikel, der dels 
sigter på artiklens systematik, dels på Bildes induktive metode og endelig 
både på Bildes forståelse af, hvad en definition er og af Bildes egen definition 
af et religionsbegreb.

I stedet præsenterer Geertz sin egen religionsteori, fremkommet ved deduktiv 
metode og i vidt omfang på grundlag af nyere kognitiv forskning.

I forbindelse med kritikken af Bildes brug af definitioner leverer Geertz en 
pædagogisk opstilling af de former for definitioner, som er beskrevet i Politi-
kens Filosofileksikon. På denne baggrund konkluderer Geertz, at Bilde farer 

4 Chaos nr. 15:14-15

5 Chaos nr. 15: 19
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vild i sin omgang med, hvad der er og hvad der ikke er definition, samt at 
Bildes analyse faktisk afslører, at han ikke er kommet frem til sin definition ved 
hjælp af induktion, men tværtimod havde sin konklusion parat forud for hele 
undersøgelsen. Mere præcist forkaster Bilde dels forskellige former for defi-
nitioner som ikke-definitioner, skønt disse klart falder ind under den typologi, 
der er anvist i Politikens Filosofileksikon, dels angiver han ingen argumenter 
for, hvorfor han foretrækker bestemte definitioner af fx Schleiermacher og 
Eliade frem for andre. Alt dette leder Geertz frem til at påpege, at Bilde havde 
været bedre tjent med indledningsvis at afsløre sin definition, hvorefter han så 
ad deduktiv vej kunne argumentere sig frem.   

Geertz påpeger yderligere, at Bildes definition slet ikke er en definition, men 
en teori. Det er den fordi den ikke siger noget generelt om religioner, fordi den 
er deskriptiv, ikke er operationel og ikke er stipulativ. Dermed har definitionen 
på alle punkter svigtet også Bildes egne krav til en definition. Geertz konklu-
derer, at der er tale om en teori om religionernes oprindelse, en teori som 
endda står med begge ben solidt plantet i eurocentrisk kristendom.

Geertz introducerer herefter sin egen religionsdefinition, der – deduktivt – i 
hovedsagen er udledt på baggrund af nyere kognitiv forskning. Geertz tager 
således udgangspunkt i et menneskesyn, der ser mennesket dels som et kog-
nitivt og dels som et socialt væsen. Eller med andre ord: Udgangspunktet for 
Geertz er menneskets medfødte prædispositioner (det kognitive) samt senere 
tilegnede religiøse opfattelser (det sociale). Hvor Bilde fokuserer på religion 
som betydningsproducerende systemer ser Geertz, efter eget udsagn, først og 
fremmest religion som et socialt og kulturelt produkt.6

Med hensyn til grænsedragningen mellem religion og beslægtede fænomener 
er Geertz modsat Bilde ikke indstillet på at opgive religionsvidenskabens au-
tonomi. Geertz opfatter således religion som en art og opstiller et slægtsske-
ma, hvor religion er det underordnede slægtled efter kulturelle fortolknings-
mekanismer og sociale mekanismer. På denne måde anser Geertz det 
artsspecifikke ved religion som noget, der er pålagt de basale menneskelige 
forudsætninger som et kulturelt pålagt fortolkningssystem. Geertz konstaterer 
herefter, at en brugbar definition må pege såvel på slægtskab som på det 
artsspecifikke, for at kunne løse såvel overlapningsproblem som definitions-
problem. Geertz´ definition lyder som så:

 ”Religion er et kulturelt system og en social mekanisme 
 (eller institution), som styrer og fremmer idealfortolkningen 
 af tilværelsen og idealpraksis med henvisning til én eller flere 
 transempiriske magter.”7

6 Chaos nr. 26: 119-121

7 Chaos nr. 26: 119-121
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Denne definition vil formodentlig være de fleste af TABUs læsere bekendt, 
idet den må siges at have haft en ganske betydelig gennemslagskraft. Især 
henvisningen til de ”transempiriske magter” synes at have vundet indpas i den 
religionsvidenskabelige jargon.

Debatten mellem Geertz og Bilde fortsætter i to artikler i de følgende numre 
af Chaos. Her besvarer Bilde først Geertz´ kritik og derefter afslutter Geertz 
debatten. Vi vil imidlertid ikke her dvæle længere ved d´herrer Geertz og 
Bilde, blot oplyse, at Geertz som vanligt er mand for en engageret fortale for 
den kognitive tilgang til studiet af religion samt for den deduktive metodes for-
træffeligheder. Bildes svar er på sin side er en udmærket demonstration af, at 
hårdkogt videnskabelig kategorisering og grænsedragning ikke nødvendigvis 
fører os nærmere til sagens kerne.

Den københavnske religionshistories grand old man Jørgen Podemann Sø-
rensen har ved flere lejligheder argumenteret for at definere det videnska-
belige studie af religion slet og ret som studiet af religiøse tekster. Denne 
definition har den ikke ubetydelige fordel, at den både er nem at huske og 
let anvendelig i praksis. Ikke desto mindre kan den i al sin enkelhed faktisk 
forekomme ganske kontroversiel. Dette vil fremgå nedenfor i afsnittet om de 
metodiske problemstillinger, hvor vi skitserer den ambivalens, hvormed den 
nyere religionsvidenskab har forholdt sig til det tekstbaserede studie.  Her 
lader vi i første omgang Podemann selv komme til orde:       

 ” I studiet af religion har vi ikke andet end tekster, billeder og 
 udtryksfulde handlinger at forholde os til. Derfor kan vi lige så 
 godt først som sidst definere religion som produktion og 
 anvendelse af sådanne religiøse udtryk.”8 (TABUs kursivering) 

Når Podemann således definerer studiet af religion som studiet af religiøse 
tekster, forudsætter han samtidig et udvidet tekstbegreb, der også inkluderer 
de billeder og udtryksfulde handlinger, der her omtales. 

Spørgsmålet bliver herefter, hvordan det religiøse nærmere lader sig be-
stemme.  

Her lader Podemann tekstens (billedets, handlingens) talesituation være 
ledetråden. Hvor den faglitterære talesituation er kendetegnet ved at være 
forsynet med særdeles præcise oplysninger, forudsætter den skønlitterære 
talesituation en umiddelbar nærhed mellem afsender og modtager, der gør 
præcise oplysninger overflødige. Den religiøse talesituation kan på mange 
måder sammenlignes med den skønlitterære, men her går man skridtet videre 

8 RvT nr. 39: 3
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og opstiller en talesituation, der forudsætter, at enten afsender eller modtager 
er karakteriseret ved ikke at være menneske på normal måde og/eller ikke 
at være til stede på normal måde eller ved at vide noget, som mennesker 
normalt ikke kan vide noget om. Podemann nævner som eksempler på den 
religiøse talesituation fx bøn, myte, profeti og trylleformularer - og benævner 
samtidig disse privilegerede og ekstraordinære talesituationer. 

Bilde, Geertz og Podemann er således på hver sin måde eksponenter for 
opfattelsen af, at det er muligt og måske endda nødvendigt at formulere en 
eksplicit religionsdefinition. Heroverfor kan Jacques Waardenburg nævnes som 
eksempel på en forsker, der er stærkt kritisk overfor det formålstjenlige ved 
forsøget på at definere religion.9

Allerede i 1989 kan Waardenburgs overvejelser læses i en artikel i Religions-
videnskabeligt Tidsskrift. Han fremfører her det synspunkt, at medmindre 
termerne ”religion” og ”religioner” anvendes med betydelig omhu, risikerer 
man at stå med en videnskabelig terminologi, der ikke har ret meget at gøre 
med religionens realitet, således som den opleves af de mennesker, der stud-
eres. Hans udgangspunkt er med andre ord en klassisk etic/emic-problematik. 

Waardenburg argumenterer for et åbent religionsbegreb ud fra følgende over-
vejelser:

1) Vestligt begreb.  
”Religion” er et specifikt vestligt begreb, der er betinget af, at reli gion i Europa 
traditionelt har været anset som et separat domæne med sin egen institutio-
nelle ramme adskilt fra andre sociale institutioner. På denne måde er ”religion” 
af europæerne, blevet anset som særligt felt. Men andre kulturer kategorise-
rer spirituelt liv og religiøs aktivitet helt anderledes og vestlige begreber har 
således kun meget begrænset anvendelse udenfor sin egen kulturkreds.

2) Teologisk begreb. 
” Religion” er ikke et begreb, der er udviklet af religionsforskere, men af den 
vestlige teologi. Dermed er begrebet snarere normativt end deskriptivt. Indtil 
for nylig var europæernes syn på andre folkeslag domineret af en vestlig 
teologisk terminologi, der opdelte verden i en række religioner med tilhørende 
kulturer, der blev tilskrevet en indre religiøs kvalitet, som ikke alene var for-

9 RvT nr. 15: 3 – 22. Denne artikel ligger forud for diskussionen mellem Bilde og Geertz. Artiklen er en gengivelse af et foredrag 
afholdt på Institut for Religionshistorie ved Århus Universitet i 1988 og det kan med stor sandsynlighed antages, at Bildes artikel i 
Chaos nr. 15 er blevet til under indtryk af Waardenburgs overvejelser. I hvert tilfælde bruger Bilde i flere tilfælde samme sprogbrug 
som Waardenburg, ligesom han forholder sig til flere af de problemstillinger Waardenburg skitserer.
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skellig fra den vestlige kulturs kristendom, men også på markant måde inferiør 
i forhold til denne. Basalt set har forståelsen af andre folkeslags motivationer, 
udtryksformer og spirituelle værdier sin rod i vestlig teologi, og det vi forstår 
ved ”religion” i Europa, er derfor ikke videnskabeligt, men religiøst artikuleret.

3) Anderledes begreb. 
Andre religioner er religion på markant anderledes måde end det, vi normalt 
forstår ved ”religion” i den vestlige forståelse af begrebet.

4) Forudfattede begreber blokerer for forståelsen.
Mødet med mennesker med andre religioner vil ofte konfrontere os med det 
faktum, at den viden vi har tilegnet os om deres religion kun har meget be-
grænset anvendelse i kommunikationen med disse mennesker. Tværtimod vil 
der ofte være tale om, at vi presser det fremmede ind i en ramme, der passer 
til det, vi har tillært os om “religion”. Derfor vil vore begreber ofte blokere, 
snarere end fremme, mødet mellem mennesker af forskellig tro.

5) Om navne overfor realiteter.
Vore begreber om religion og religioner består alene i at give navne. Dette 
stiller Waardenburg sig kritisk overfor, idet han gør opmærksom på, at vi 
aldrig kan være sikre på, at vore navne dækker over de realiteter, navnet 
forventes at beskrive. Waardenburg betegner dette som en form for ”åndeligt 
overherredømme”.

Som resultat af disse overvejelser konkluderer Waardenburg at religion, lige-
som musik, er et så subtilt fænomen, at det umuligt kan gribes med viden-
skabelige termer. Stramme begreber og definitioner vil udelukkende medføre, 
at studiet af religion kommer til at bestå af en lukket vidensmængde, en 
uendelig ophobning af data og en uforanderlig videnskabelig ramme - med 
en tingsliggørelse af religioner og religiøse mennesker til følge. Hvilket igen vil 
udelukke, at studiet af religion kan kvalificere sig til betegnelsen videnskab. 
Derfor kan eventuelle definitioner på religion kun gives i begrænset omfang 
og kun i forhold til specifikke undersøgelser. Religionsvidenskaben må til sta-
dighed forholde sig til religion i en fortolkende proces.10

Det nærmeste Waardenburg kommer en definition er følgende: 

 ”.. den menneskelige fortolkning af tegn og symboler og 
 bevarelsen af disse tolkninger i det vi normalt kalder ”religioner”.”11

 10 RvT. nr. 15: 19
  11 RvT. Nr. 15: 15 
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I en stadig meget læseværdig artikel fra 1988 kommenterer Mikael Rothstein 
behovet for en religionsdefinition. Artiklen kan også (eller måske især) læses 
som en introduktion til religiøse forestillinger indenfor Unification Church eller 
som en underholdende kilde til den forvirring, de såkaldte ”nye religioner” 
skabte i den religionsvidenskabelige andedam, dengang religiøs innovation, 
også af mange religionsforskere, blev anset som noget lettere suspekt og i 
hvert tilfælde markant anderledes end religion i almindelighed. Rothstein råder 
- naturligvis - effektivt bod på denne fejlslutning og afslutter med følgende 
salut vedrørende religionsbegrebers anvendelse i praksis:

 ”Der er ikke brug for en ny religionsdefinition. De gamle har knapt 
 nok kunnet dække de hidtil kendte manifestationer af menneskets 
 religiøse liv. Det vi savner, er en diskussion om værdien af vort almindelige 
 religionsbillede, sådan som det kommer til udtryk i det videnskabelige 
 arbejde i øvrigt, uden at definitionerne hænger os om ørerne”12

Som det fremgår, er Rothstein enig med Waardenburg i, at det ikke er strengt 
nødvendigt at definere, og enig med os i, at det er betydningsfyldt at dis-
kutere. Og selv om Rothstein & Warmind i debatten med Hauge i 1994 hen-
viste til en ”faglig konsensus”, der gør religionsforskere i stand til at tale om 
religionsvidenskabens objekt på en sammenhængende og meningsfyldt måde, 
så er vi temmelig sikre på, at den diskussion Rothstein efterlyste i 1988 langt 
fra er udtømt.13  Se i øvrigt interviews med Rothstein og Warmind, hvor begge 
citerer fra deres andetsteds publicerede overvejelser om et religionsbegreb.   
   

Ovenfor er det kort omtalt, at overvejelser om religionsbegrebet ofte vil invol-
vere overvejelser om, hvorvidt religion involverer noget transcendent. Eller 
sagt med Armin Geertz´ meget indflydelsesrige formulering: noget transem-
pirisk. 

Derfor har vi spurgt: 

”Mener du, at religion implicerer forestillingen om nogle ”transcen-
dente” eller ”transempiriske” magter?”
Et religionsbegreb, der eksplicit forudsætter forestillinger om transcendente 
eller transempiriske magter, kan nok forekomme upraktisk og begrænsende, 
men det synes alligevel at fremgå af vores lille undersøgelse, at de fleste af 
vore undervisere faktisk opererer med én eller anden form for transcendens 
i praksis. Dette fremgår ikke nødvendigvis af svarene på dette specifikke 
spørgsmål, men lige så meget i svarene på de spørgsmål, der knytter sig til 
overlapnings- og afgrænsningsproblematikkerne. Årsagen er vel den enkle, 

12 Chaos nr. 9: 40
13  RvT. nr. 25: 97
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at det i praksis er ganske vanskeligt at afgrænse religion overfor beslægtede 
fænomener uden at benytte sig af begrebet transcendens. 

For en anderledes indgangsvinkel se dog fx interviewet med Tove Tybjerg, der 
i sit arbejde med kwakiutl-indianerne har fundet transcendens mindre egnet 
som religiøs markør. I flere af de andre interviews gøres der opmærksom på 
nogle definitoriske problemer ved Geertz´ transempiriske magter.

Som kuriosum kan der henvises til, at transcendens i hvert tilfælde af juris-
ter bliver betragtet som en vigtig del af den retlige forestilling om, hvad der 
definerer religion. Transcendens bliver dermed af afgørende betydning for 
nydelsen af de rettigheder, der følger med betegnelsen religion. I professor 
Henrik Zahles grundlovskommentar påpeges det fx udtrykkeligt, at den reli-
gionsfrihed, der er beskyttet i Grundlovens § 67 er betinget af:

 ”…at kultens genstand har karakter af en ubetinget, 
 transcendent kraft af kosmologisk karakter”14

I Kirkeministeriets retningslinier for godkendelse af andre trossamfund end 
folkekirken beskrives det desuden, at det er en betingelse for at blive god-
kendt som trossamfund, at trossamfundets primære formål er ”gudsdyrkelse”. 
I retningslinierne defineres ”gudsdyrkelse” nærmere som den opfattelse ”at 
mennesket er afhængig af en transcendent magt” 15 16    

 
14 Henrik Zahle: Kommentarer til Danmarks Riges Grundlov, Djøfs Forlag, 2000, s. 322 jfr. S. 328.
15 http://www.km.dk/fileadmin/share/dokumenter/Vejledende_retningslinier.pdf, s. 6. 
16  En godkendelse vil medføre at trossamfundet overdrages myndighed til at forrette vielser samt visse økonomiske fordele. For en 
god ordens skyld er det dog vigtigt at gøre opmærksom på, at der ikke er tale om, at Kirkeministeriet udsteder officielle godkendelser 
af, hvad der kan betragtes som religion som sådan. Der er udelukkende tale om en forvaltningsretlig vurdering af, hvorvidt organisa-
tionen har en sådan karakter, at det er forsvarligt at overlade den  civilretlig myndighed.

Transcendens?
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OVERLAPNING MED BESLÆGTEDE FELTER.
Bestræbelserne på at definere religion udfolder sig ikke sjældent i samspil 
med bestræbelser på at afgrænse religion overfor beslægtede fænomener 
- eller i forbindelse med spørgsmålet om religionsvidenskabens status som et 
forskningsfelt sui generis. Dette gør sig gældende i debatten mellem Bilde og 
Geertz og i en lang række artikler i de religionsfaglige tidsskrifter i øvrigt. Det 
gælder fx artikler om forholdet mellem religion og teologi, religion og antro-
pologi, religion og historievidenskab, religion og psykologi, religion og natur-
videnskab og religion og litteraturhistorie.17 

Vores lille rundspørge kredser ligeledes om afgrænsningen mellem religion og 
mere eller mindre beslægtede fænomener. Dog var vores hensigt med disse 
spørgsmål ikke primært at afgrænse, men snarere et forsøg på at uddybe det 
indledende spørgsmål om informantens forhold til religionsbegrebet. Vi var fx 
interesserede i at undersøge følgende: Hvis man ikke arbejder med et eksplicit 
religionsbegreb, hvordan afgrænser man så sit felt? Gør man det overhoved? 
Og med hvilke begrundelser?    

Vi stiller derfor følgende spørgsmål:

”Mener du at fodbold kan betragtes som religion?”
Fodbold er et eksempel på en aktivitet, der ofte sammenlignes med religiøs 
aktivitet. Dette gælder både den aktivitet spillerne udfolder på banen og den 
fankultur, der udfolder sig i forbindelse med selve spillet. I hvert tilfælde med 
hensyn til fankulturen kan det ved simpel iagttagelse konstateres, at der er 
tale om en aktivitet, der på mange måder kan udfylde den samme funktion i 
menneskers liv, som vi ofte tilskriver religion. Bilde skriver fx at sportskult:

 ”også kan give mennesker mening, værdier, formål og 
 orienteringspunkter i tilværelsen på præcis samme måde, 
 som vi kan finde det i mange religioner. De kan endvidere 
 skabe en tilsvarende social sammenhæng, solidaritet og 
 dermed både kollektiv og individuel identitet. Endelig kan
 de skabe et menneskeligt engagement (”commitment”) 
 af samme styrke som religion.”18

Med dette spørgsmål undersøger vi også om vore informanter lægger vægt 
på det funktionelle (som fodbold i høj grad synes at opfylde) eller det sub-
stantielle i et religionsbegreb. Hvis fodbold ikke kan kvalificere sig som religion 
synes det at måtte bero på indholdet. Hvad skal der til, før noget indhold-
smæssigt kan kvalificere sig som religion? Det er, som det måske fremgår, 
igen spørgsmålet om det transcendente, der er på spil.

17 Se bibliografi til slut i denne artikel
18 Chaos nr. 15, s. 16
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”Mener du, at ateisme kan betragtes som en religion?”
Dette spørgsmål udspringer af den iagttagelse, at ateister definerer sig selv 
som aldeles irreligiøse, men alligevel mener at ligge inde med viden om 
områder, som normalt anses for at tilhøre den religiøse sfære. Hvad sker der 
efter døden? Er der en mening med menneskets tilværelse? Eksisterer der en 
transcendent dimension udenfor menneskers almindelige rækkevidde? 

Ateister besvarer disse spørgsmål ud fra en overbevisning om, at når natur-
videnskaben ikke har påvist hverken liv efter døden eller forekomsten af 
overnaturlige væsner, så eksisterer de ikke. Men eftersom dette er områder 
ingen strengt taget kan vide noget om, så må der også for ateisternes ved-
kommende være tale om en tro. Gør dette dem til religiøse i vore religions-
videnskabelige øjne?

”Mener du, at Scientology er en religion?”
Scientology er et eksempel på en organisation, der har vekslet mellem en 
videnskabelig og religiøs diskurs.  I sin spæde vorden lancerede organisa-
tionen, med den karismatiske leder og science fiction forfatter Ron Hubbard i 
spidsen, sine opdagelser om menneskets muligheder som rene videnskabelige 
erkendelser. Da denne strategi viste sig kun at have meget begrænset ræk-
kevidde skiftede han taktik og bevægede sig ind på det religiøse felt. 

Vi mener at kunne huske, at Scientology netop blev afvist i Kirkeministeriet, 
da de første gang søgte om godkendelse, med den begrundelse, at man ikke 
fandt det godtgjort, at scientologerne anser mennesket som ”afhængig af en 
transcendent magt” jfr. ovenfor note 13 og 14.

Scientology er verden over blevet beskyldt for at være en økonomisk gigant 
snarere end en religiøs bevægelse, og er i øvrigt blevet kendt for at tage sig 
særdeles godt betalt af sine medlemmer. Da der som ovenfor nævnt følger 
visse skattemæssige og andre økonomiske fordele med en godkendelse som 
trossamfund i Danmark, har det utvivlsomt haft betydning for overvejelserne i 
Kirkeministeriet, hvorvidt der er tale om en pengestærk organisation, der blot 
slår plat på lidt religiøs argumentation for at opnå økonomiske fordele eller 
hvorvidt, der faktisk er tale om et trossamfund i lovens forstand.

Men er disse overvejelser af betydning for vor religionsvidenskabelige vur-
dering af den sag? Er Scientology en religion eller er det en magtfuld 
pengestærk organisation, der ønsker at profilere sig der, hvor der er penge 
at hente? Kan der være tale om religion, hvis der samtidig er (mange) penge 
involveret og udelukker en eventuel økonomisk spekulation, at der samtidig 
kan være tale om religiøs aktivitet? Har organisationens fortid som aktør på 
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den videnskabelige scene betydning for vores vurdering? Har Kirkeministeriets 
overvejelser om transcendens betydning for vore overvejelser om Scientologys 
status som religiøs organisation?  

Med hensyn til religion og økonomisk aktivitet henviser vi i øvrigt til Rothsteins 
artikel i Chaos nr. 9, ”Religion er så meget”.

”Mener du, at Buddhisme er en religion?”
Af og til gøres det gældende, at Buddhismen ikke er en religion, men en 
(livs-)filosofi. Der kan ganske vist meget vel være forskel på den religion, der 
udfolder sig i de autoritative tekster og den udgave, der praktiseres i mere 
folkelige udgaver af religionen, men ikke desto mindre er dette spørgsmål 
atter beregnet på at få vore informanter til at uddybe deres religionsbegreb 
overfor et begreb som fx filosofi.

”Forholdet mellem videnskab og religion. Kan alt det, der ikke umid-
delbart accepteres som videnskab automatisk betegnes som reli-
gion?”
Forholdet mellem videnskab og religion har mange interessante pointer og 
omfattende problemstillinger. Vi stiller dog spørgsmålet med det mere be-
grænsede formål at få nogle bud på, hvordan det kan være, at nye - eller 
gamle - praksiser af forskellig slags, der af den ene eller anden grund (endnu) 
ikke er accepteret af den etablerede videnskab, alene derfor ofte automatisk 
bliver betegnet som religion.

I visse tilfælde er den religiøse kategorisering mere nærliggende end i andre 
tilfælde. Fænomener som nummerologi, kiromanti og astrologi kan problem-
løst anskues som som en slags divination, hvor der tages varsler af bestemte 
tegn og kombinationer af tegn. Men hvad med fx zoneterapi, akupunktur eller 
kiropraktik? Hvad med naturmedicin? Er det uden videre logisk, at hvis man 
modtager en kemisk sammensætning på recept udstedt af sin praktiserende 
læge, så er det videnskab. Men hvis man går ud i skoven og plukker urter, der 
indeholder nøjagtig de samme stoffer, så er det religion? 

“How much for the forbidden fruit?”
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I en artikel med titlen ”Transcendental meditation og det naturvidenskabelige 
gudsbevis”, skriver Mikael Rothstein om forskellen på religion og videnskab:

 ”Videnskaben er overvejende en tænkemåde, mens religionen 
 tillige implicerer etiske og moralske vurderinger. At fortolke 
 videnskabens resultater ud fra en religiøs (og dermed moralsk 
 og etisk) grundopfattelse, svarer til at tillægge dem mening”19

Rothstein peger her på, at forskellen mellem religiøs og videnskabelig praksis i 
høj grad beror på den betydning, udøveren tillægger den pågældende praksis.  

En anden indgangsvinkel kan læses i interviewet med Brian Jakobsen, hvoraf 
det fremgår, at han tillægger den historiske oprindelse en afgørende betyd-
ning. Hvis praksissen er opstået ud af overvejelser, vi vil karakterisere som re-
ligiøse, så vil der være tale om en religiøs aktivitet. Man kan måske godt stille 
det spørgsmål, om ikke al menneskelig aktivitet i givet fald må karakteriseres 
som religion. Eller i tilfældet Scientology; med en fortid indenfor den videnska-
belige diskurs er Scientology måske netop, set på denne måde, ikke religiøs?  
 
Findes der et rum for aktivitet, der hverken er religiøs eller videnskabelig?

RELIGIONSVIDENSKABELIG METODE.
Spørgsmål om religionsbegrebets anvendelse i praksis er ikke lig med 
spørgsmål vedrørende religionsvidenskabelig metode, men der er unæg-
telig mange berøringsflader. Overvejelser om religionsbegrebet leder ofte til 
overvejelser om religionsvidenskabens videnskabelighed, hvilket igen afføder 
overvejelser om, hvorvidt der kan identificeres en særlig religionsvidenskabelig 
metode. 

Helt overvejende kan man sige, at slaget står mellem en traditionel historisk-
filologisk metode og en mere trendy social-antropologisk metode. Med andre 
ord: Findes religionen i de tekster vi filologisk, og ofte også historisk, kan 
underkaste en grundig analyse, eller udgøres religionen af de mennesker, der 
gennem forskellige religiøse praksisser er bærere af den pågældende religion?

Denne diskussion er det gennemgående tema i en lang række artikler i både 
Chaos og Religionsvidenskabeligt Tidsskrift. Det er ret tydeligt, at vendingen 
bort fra den historisk-filologiske metode hænger nøje sammen med reli-
gionsvidenskabens løsrivelse fra teologien, teologiske begreber og teologiske 
metoder. Der er som sådan tale om både en afstandtagen til det filologiske, 

19 Chaos nr. 12: 67
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I 1995 kritiserer Anne Stenvold i Chaos atter religionsvidenskaben for at lægge 

tekstbaserede studie og til den betydelige vægt historiske studier er blevet til-
lagt ikke kun i teologien, men også i studiet af religion. Dette kan skimtes bag 
Waardenburgs ovenfor citerede argumentation vedrørende religionsbegrebet, 
og dukker sågar også op i debatten mellem Bilde og Geertz, hvor det kommer 
frem, at Geertz skam respekterer Bilde også selvom hans forskning og argu-
mentation overvejende er filologisk-historiske anlagt.20 

Men skarpest kommer det nok til udtryk i en artikel af Eric Sharpe fra 1982 
i Chaos nr. 1, hvor han reflekterer over sine erfaringer som religionsstude-
rende ved Universitetet i Manchester i sidste halvdel af 1950´erne. Selvom det 
unægtelig er længe siden, giver hans artikel et godt indtryk af, hvorfor den 
historisk-filologiske metode er faldet i unåde indenfor store dele af religions-
videnskaben.  

Sharpe opregner følgende uheldige implikationer af den historisk-filologiske 
metode:  
• For at kunne forstå noget som helst må man begynde med begyndelsen,
• Det som ikke er nedskrevet eksisterer ikke,
• Enhver form for religion, der er ældre end kristendommen, er en forbere- 
 delse til kristendommen,
• Gud åbenbarer sig i historien. Lad derfor de studerende studere så meget  
 historie som muligt,
•Vægten lægges på religiøse autoriteter.

For at komme disse forskningsmæssige blindgyder til livs foreslår Sharpe et 
studie, der i langt højere grad fokuserer på levende menneskers religiøse 
praksis, på nutidens religiøse udtryk og på alle former for religiøs symbolik, 
ikke kun den symbolik, der kommunikeres gennem sprog og tekst. 

Hans konklusion kan opsummeres i følgende citat:  

 ”Religion er ikke så meget noget der tænkes som noget 
 der danses, mens det ikke kan bevises, at alle mennesker 
 tror, så beror det på almindelig observation, at alle mennesker 
 handler.”21

At Sharpes kritik endnu ikke helt har udspillet sin rolle kan ses derved, at 
temaet går igen også i nyere artikler i både Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 
og i Chaos. Se i desuden vort interview med Catharina Raudvere. 

20 Chaos nr. 28: 146
21 Chaos nr. 1: 66



19

uforholdsmæssig meget vægt på de skriftlige kilder. Hendes argumentation 
tager udgangspunkt i antagelsen af, at de skriftlige kilder udelukkende er kilde 
til den religion, der praktiseres af de religiøse eksperter. På den måde kommer 
religionsvidenskaben til at negligere de almindelige mennesker, der alt andet 
lige udgør hovedparten af religiøse aktører. Hun opfordrer derfor til, at vi flyt-
ter blikket fra skrifterne og i lang større omfang inddrager materielle kilder i 
vores studier. Hun påpeger, at kunstneriske udtryk er en umiddelbart tilgæn-
gelig og synlig del af kulturen, som kan forstås og fortolkes også af men-
nesker, der ikke tilhører gruppen af skriftkloge eksperter. Kunstneriske udtryk 
og materiel kultur bør derfor tillægges langt større vægt i studiet af religioner. 
For de levende religioners vedkommende bør samme opmærksomhed vies 
den umiddelbart observerbare praksis. Religionsvidenskaben bør ikke opfatte 
religion som de religiøse eksperters ejendom.22      

I en artikel fra 2004 i Religionsvidenskabeligt Tidsskrift behandler Lisbeth 
Bredsholt Christensen ligeledes forholdet til de materielle kilder. Hendes 
konklusion synes dog at modsige, eller måske snarere at modificere, Anne 
Stenvold. Christensens fokus er forståelsen af ordet ”kult” i henholdsvis 
arkæologien og religionsvidenskaben samt overvejelser om, hvordan man 
overhovedet kan studere religion via arkæologiske fund. Om religionsbegrebet 
siger hun følgende:

 ”I religionsvidenskaben defineres religion sædvanligvis som 
 det, der har med menneskers forhold til transcendente eller 
 overnaturlige magter at gøre (..) Denne opfattelse af religion 
 afspejler selve måden religion studeres på, nemlig via tekster. 
 Overnaturlige eller transcendente størrelser kan kun genkendes i 
 sproget eller via teksten. Vi kan kun vide, at en statue afbilder 
 Zeus og ikke en hvilken som helst ældre mand, fordi vi gennem 
 teksterne ved, at Zeus´ attribut er en tordenkile”23

Her ses det atter, at spørgsmålet om transcendens hurtigt kommer til at stå 
i fokus for spørgsmålet om, hvornår noget kan identificeres som religion. 
Derudover vælger vi at tolke Christensens udsagn som en opfordring til at 
slække lidt på fronterne og ikke se den historisk-filologiske metode og den 
socialantropologiske metode som hinandens fødte modsætninger, men som 
metoder, der udmærket kan supplere hinanden. 

Samme indstilling udleder vi af Podemanns argumentation som en indeholdt 
præmis, når han tager udgangspunkt i de religiøse tekster. Hvor Christensen 
henleder opmærksomheden på de religiøse teksters betydning for forståelsen 
af de materielle kilders brug, betoner Podemann selve teksternes brug og 
sammenhængen mellem teksten og deres anvendelse. Han skriver:

22 Chaos nr. 24: 88 - 97
23 RvT. nr. 44: 17 - 26
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 ”Den religionsteori jeg [her] har skitseret, har visse fordele 
 frem for tidligere teorier, der var baseret på tro, holdninger 
 mv.: Den er knyttet til det materiale, der faktisk er til rådighed 
 for studiet af religion, og den svarer bedre til den måde, hvorpå 
 religion faktisk tilegnes. Man lærer ikke sin religion ved at få 
 en katekismus stukket i hånden. Man begynder ved at lære en
 aftenbøn, høre en myte fortalt eller deltage i en religiøs fest. 
 Det er med andre ord i de talesituationer, som religiøse tekster, 
 billeder og handlinger sætter, at religion tilegnes. Studiet af religion 
 må tilsvarende samle sig om de mange forskellige måder, hvorpå 
 disse religiøse tekster, billeder og handlinger sætter deres 
 talesituationer hinsides det menneskeligt mulige.”24

Sharpes kritikpunkter mod det tekstbaserede studie kan næppe overvurderes. 
Men af ovenstående citater kan det alligevel ses, at studiet af religiøse tekster 
ikke med nødvendighed må hjemsøges af teologiske spøgelser. Podemanns 
overvejelser kommer i denne forbindelse til at fremstå som et tiltrængt mod-
spil til teologiens kolonialisering af vore religiøse tekster.      

Reminiscenser af opgøret med teologien, og dermed en vis afstandtagen til 
den historisk-filologiske metode, går igen i de spørgsmål, vi nedenfor har sam-
let under overskriften ”Det religiøse menneske”. 

DET RELIGIØSE MENNESKE.
Vi kredser her om begreber som tro og følelse, hvilket begge er begreber, 
der i høj grad sættes i forbindelse med protestantisk kristendom og teologisk 
spekulation. Men betyder dette, at begreberne automatisk også er lig med 
protestantisk kristendom og teologisk spekulation?  Kan begreberne overho-
vedet spille en rolle for de religionsvidenskabelige studier? Eller er religions-
videnskaben henvist til udelukkende at studere religiøse handlinger? Hvilken 
betydning skal vi tillægge vore informanters udsagn om sig selv?

Det er overvejelser som disse, der ligger bag ved de følgende spørgsmål.

”Hvordan vægter du religiøse følelser overfor religiøs praksis?”
Der er en snæver sammenhæng mellem dette spørgsmål og de metodiske 
spørgsmål.  Med den social-antropologiske metode og de sociale handlingste-
oriers opprioritering indenfor de religionsvidenskabelige studier er genstanden 
for disse studier i vidt omfang blevet indskrænket til udelukkende at omfatte 
den religiøse praksis. Studiet af religiøs tro og religiøs følelse er blevet løsrevet 
fra den religiøse praksis i samme bevægelse, som løsrev religionsvidenskaben 

24 RvT nr. 39: 4
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fra teologien. 

Der er ganske gode årsager til denne afgrænsning. Dels er der rent empirisk 
store vanskeligheder ved at identificere en tro eller en følelse. Her er man 
enten henvist til, hvad der kan udledes af kildeteksterne, hvilket aktualiserer 
spørgsmålet om, hvem disse tekster repræsenterer og i øvrigt også hvad de 
repræsenterer, eller man må tage eventuelle religiøse informanters udsagn 
for pålydende. Begge dele er vanskelige at omsætte til nogen form for sikker 
viden, og ofte vil man være henvist til rene gætterier eller teologiske for-
tolkninger.       

På den anden side er troen unægtelig en meget betydelig bestanddel af selv-
forståelsen i hvert tilfælde indenfor protestantisk kristendom og islam. Man 
kan spørge, om det overhovedet er muligt at studere disse religioner uden 
samtidig at studere, hvad der her forstås ved religiøs tro?   

Spørgsmålet er også, om de tekstbaserede filologisk-historiske studier helt 
bør afskrives, blot fordi der traditionelt har været et slægtskab mellem denne 
metode og teologien og/eller fordi religiøse tekster oftest reflekterer en elitær 
religionsopfattelse formuleret af veluddannede religiøse eksperter. Man kunne 
godt forestille sig, at de forskellige metoder har forskellige anvendelsesom-
råder og kan anvendes med forskellig vægtning alt efter, hvad det er, man 
ønsker at undersøge. Det er overvejelser som disse, der ligger bag vores 
spørgsmål om vægtning.

Vi spørger om følelse frem for tro, netop fordi vi gerne vil undgå alt for åben-
lyse associationer til protestantisk kristendom. Vi har nemlig noteret os, at en 
af de iøjefaldende konsekvenser af religionsvidenskabens afgrænsning overfor 
teologien har været, at tro næsten udelukkende anses som et protestantisk 
fænomen.   

Religionsvidenskabens skepsis overfor fænomenet religiøse følelser er i øvrigt 
blevet kritiseret af religionspsykologien, der i sagens natur, netop betragter 
sådanne følelser som en del af deres genstandsområde. Se hertil fx Torsten 
Ingemann Nielsens artikel i Chaos nr. 7 og Jørgen Podemann Sørensens svar 
i Chaos nr. 8. Om religionspsykologi i øvrigt se Troels Nøragers artikler om 
religionspsykologi jf. litteraturlisten til denne artikel.

Endelig har dette spørgsmål naturligvis rødder i forskningshistorien og de klas-
siske positioner henholdsvis repræsenteret ved E.B. Tylor, der identificerede 
religion som ”tro på overnaturlige væsner” (1871) og Robertson Smith, der 
heroverfor modsat fremhævede ritualet som den primære faktor i en religions-
definition (1889). 
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”Er religion altid et kollektivt fænomen eller kan religion være indivi-
duel?”
Dette spørgsmål udspringer på mange måder af samme fornemmelse som 
spørgsmålet ovenfor. Den social-antropologiske metode anlægger et blik på 
religion, der lægger vægten på det kollektive, det handlingsprægede og det, 
der umiddelbart kan iagttages. Men betyder det, at religion altid er en kollektiv 
foreteelse?

Der er naturligvis i vidt omfang også her tale om, hvordan man definerer. 
Hvad skal der til, for at et fænomen kan karakteriseres som noget rent indivi-
duelt? 

Morten Warmind er af den opfattelse, at i samme øjeblik man har kommu-
nikeret noget til omverdenen, så bliver det dermed en del af det kollektive. 
Set på denne måde er det naturligvis vanskeligt at forestille sig, at der overho-
vedet kan eksistere noget uden for det kollektive. I hvert tilfælde ikke noget, 
der lader sig udforske videnskabeligt. Men også med mindre omfattende 
definitioner kan der være god grund til at stille spørgsmålet om, hvorvidt det 
overhovedet er muligt at undslippe kollektivet?

Hvad skal der til, før noget kan karakteriseres som en religion? Vi tænker her 
ikke så meget i egentlige definitionsforsøg, men mere på, i hvilket omfang 
religionen skal være kodificeret, institutionaliseret eller lagt i mere eller mindre 
faste rammer (af et kollektiv) for at kunne identificeres som en religion. Er 
der med andre ord forskel på en løsere, individuel religiøsitet og en mere eller 
mindre veldefineret religion?      

”Hvordan vægter du menneskers selvforståelse vedrørende 
religiøsitet?”
Dette spørgsmål går faktisk helt ind til benet af spørgsmålet om den religions-
videnskabelige praksis. Studerer vi, hvad mennesker opfatter som religion, 
og danner vi vore begreber om religion på denne baggrund? – Eller studerer 
vi, hvorvidt mennesker udøver noget, der falder indenfor vore begreber om 
religion og religiøsitet? Med andre ord: Danner vi vore begreber om religion ud 
fra vore informanters forståelse af sig selv, eller har vi på forhånd dannet vore 
begreber ud fra andre kriterier? 

Ovenfor er det berørt, at såfremt man ønsker at studere emner som tro og 
følelse, er man henvist til at stole på informanternes eller kildeteksternes ud-
sagn. Men også i andre henseender er vores vægtning af menneskers selvop-
fattelse af betydning for, hvordan vi beskriver verden i akademiske termer.
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Når et stigende antal danskere fx ifølge flere undersøgelser anser sig selv 
som kristne, hvad stiller vi så op, hvis det viser sig, at de samme mennesker 
ikke kender kristendommens mest basale ritualer og/eller grundlæggende 
myter? Eller hvis de ganske vist kender til ritualerne, men aldrig kunne finde 
på at udføre dem? Hvis de kender myterne, men ikke tror på dem? Må vi så 
konstatere, at i Danmark er kristendommen en religion, der er karakteriseret 
ved, at tilhængerne har en relativ løs tilknytning til myte og ritual, men at de 
dog oplyser at tro på Gud i en eller anden forstand. Eller må vi afvise, at disse 
danskere overhovedet er kristne? Se fx interviewet med Margit Warburg i 
denne forbindelse.

Et andet spørgsmål vedrører den værdi vore informanter tillægger termerne 
religion og religiøsitet. Fx vil Scientology formodentlig (nu) vældig gerne anses 
som en religion jf. deres ansøgning om godkendelse i Kirkeministeriet, mens 
en organisation som den rumænske tantra-bevægelse Natha ihærdigt benæg-
ter ethvert religiøst tilhørsforhold. Det er tydeligt at Scientology tillægger 
religion en positiv værdi, mens Natha tillægger samme en negativ værdi.

I forlængelse af dette kan der også peges på den position sognepræsten Ka-
trine Lilleør indtager, når hun ved flere lejligheder har udtalt, at hun ikke anser 
kristendommen for at være en religion, og at hun ikke vil kaldes religiøs. Hun 
opfatter sig selv som ”troende” og kristendommen som en tro, og hun anser 
begrebet religion som en slags pervertering af det at være troende25.  

Andre skelner ikke skarpt mellem etnicitet og religion. Således kan man fx 
i Marianne Fibigers forskning finde mennesker, der definerer sig selv som 
både hinduer og ateister.26  Samme tendens var tydelig da foreningen ”De-
mokratiske Muslimer” ved de indledende møder i foråret 2006 skulle definere 
sit medlemsunderlag. Et af de store spørgsmål var, i hvilket omfang man 
kunne/skulle være troende muslim for at kvalificere sig som medlem.27

PERSONLIGE SPØRGSMÅL
Afslutningsvis formulerede vi en række personlige spørgsmål. Igen var hoved-
formålet at få vore informanter til at fortælle om deres arbejde med religion, 
men der er naturligvis også tale om spørgsmål, der er egnede til lidt nærmere 
at belyse, hvad det er for et menneske, vi taler med.

Oprindeligt havde vi også tænkt at spørge til vore informanters eget religiøse 
ståsted. Ved nærmere eftertanke fandt vi dog dette spørgsmål en anelse for 

25 Kvist og Carstensen: ”Tro mod Tro – Khader og Lilleør”, Peoples Press, 2005, s. 68.
26 Margit Warburg og Brian Jakobsen (red.) Religionsdemografi i Danmark, under udgivelse. 
27 Jeg var ansat som referent ved disse møder.



24

nærgående og ikke egnet til formålet: At få en samtale i gang. Vi var bange 
for, at vi med dette spørgsmål ville komme til at forårsage den modsatte ef-
fekt, nemlig tavshed.

Imidlertid viser flere forhold, at spørgsmålet ikke er helt uden akademisk 
interesse. En nyligt afholdt konference om religionskritik arrangeret blandt 
andet af vor egen studieleder, Morten Warmind, fokuserede netop på det 
forhold, at religionsvidenskaben bør forbeholdes ateistiske forskere. Også 
Armin Geertz har ytret sig desangående i publikationen ”Medspil og Modspil”, 
hvor han argumenterer for, at studiet af religion bør udføres af agnostikere.28 
At spørgsmålet også på anden måde vækker interesse, viser det forhold, at 
der her på afdelingen for nogle år siden blev gennemført en undersøgelse af 
de studerendes religiøse tilhørsforhold og engagement.  

Men vi nøjedes altså med at stille nogle mindre sprængfarlige spørgsmål, så 
som:

11. Hvilken tilgang til religion har du anvendt i dit seneste projekt?

12. Er der sket en udvikling i din faglige tilgang til religion i løbet af 
dit arbejde med faget?

13. Hvilken bog om religion har betydet mest for dig?

 

REDAKTØRERNES KOMMENTARER
I løbet af vores arbejde med dette temanummer, er det i stigende grad blevet 
tydeligt, at vores emne har mange og lange fangarme ud i problemstillinger, 
der hver for sig er overordentligt betydningsfulde, og som med god ret kunne 
være blevet inkluderet i vores undersøgelse eller beskrevet i denne introducer-
ende artikel. Vi skal derfor straks bekende, at vor undersøgelse er behæftet 
med særdeles mange fravalg, men så meget desto mere håber vi, at den kan 
virke ansporende på den forsatte diskussion også om temaer, der ikke direkte 
berøres her. 
 
Et af de fravalg, der imidlertid fortjener en lidt nærmere forklaring, vedrører 
brugen af terminologi. Det vil ret tydeligt fremgå, at vi ikke differentierer 
mellem betegnelser som religionsdefinition, religionsbegreb og religionsteori. 
Denne terminologi-forvirring er naturligvis ikke ensbetydende med, at vi ikke 
er opmærksomme på de forskelle, der ligger i at anvende den ene eller den 

28 Geertz, Jensen og Widmann: ”Medspil og Modspil”, Århus, 1996, s. 48
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anden betegnelse. Men da vort primære ærinde her har været at indkredse 
nogle forskellige måder at arbejde med religion i praksis, har vi fundet det 
mest hensigtsmæssigt at kunne beskrive de enkelte indgangsvinkler side om 
side uden at hænge os i teoretiske spidsfindigheder. Sagt på en anden måde, 
så er det vores vurdering, at forskellene i terminologi er af mindre betydning, 
når fokus ligger på den hverdagsbaserede praksis.  

Alligevel har det ikke helt kunne undgås, at vi selv har gjort os visse tanker 
– også om terminologi. Eksempelvis har Waardenburgs artikel efterladt os i 
undren over den selvfølgelighed, hvormed han forudsætter, at rent videnska-
belige navne nødvendigvis må afdække hele det betydningsfelt, som navnet 
dækker i det almindelige hverdagssprog. 

I tilfældet ”religion” er der som bekendt en vis erfaring for, at fænomenet i 
almindelighed kun vanskeligt lader sig indfange af snævre definitioner. Men 
dette er jo ikke ensbetydende med, at det rent videnskabeligt vil være umuligt 
at opnå en faglig konsensus om, hvad der skal forstås ved forskningsfeltet 
religion. For en god ordens skyld skal det her pointeres, at flere af de ovenfor 
citerede forskere er ganske konsekvente i deres omtale af netop forsknings-
feltet religion, uden at der dog direkte nævnes en sondring mellem hverdags-
brug og faglig term.     

Et andet punkt, der har givet anledning til undren i vor lille redaktion, vedrører 
de vidtrækkende ar religionsvidenskabens løsrivelsesproces fra teologien synes 
at have efterladt i vort fag. Vi er naturligvis grebet af rædsel over de forhold 
Sharpes artikel belyser, og også Waardenburgs glimrende gennemgang af de 
dunklere sider af religionsvidenskabens forskningshistoriske arv, må vække til 
eftertanke.

Men spørgsmålet er, om det ikke er på tide at komme overens med den 
teologiske fortid, og få aftabuiseret nogle af de religionsvidenskabelige tabuer, 
der ikke helt fortjent er opstået i kølvandet på løsrivelsesprocessen. Mange af 
disse tabuer kan uden videre udledes af Sharpes kritik af religionsvidenska-
bens teologiske aner.   

Sharpes kritik er på mange punkter direkte rettet mod den historisk-filologiske 
metode. Således kan der stadig i religionsvidenskaben spores en vis mistillid 
til historiske studier som helhed - hvilket eksempelvis har ført til overvejelser 
om, hvorvidt disciplinen religionshistorie burde ændre navn - og i særdeleshed 
til sådanne studier, der i Sharpes ungdom blev anset som forstudier til den 
kristne lære.  Når Sharpe eksempelvis skriver:  

 ”..der er ingen tvivl om, at hvis man tillægger biblen en 
 absolut værdi og især interesserer sig for alt hvad der kaster 
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 lys over bibelsk historie, så vil Mesopotamien stadig øve en 
 vis tiltrækning. Men med hvilke andre grunde skulle oldtidens 
 Mesopotamien være af større betydning for verdenshistorien 
 end fx Amerikas, Japans og Kinas Kulturhistorie?”29 

Så beskriver han her en holdning, der naturligvis i dag er ganske indlysende, 
men som på den anden side også har medvirket til at give studiet af Meso-
potamien et lidt blakket ry i religionsvidenskabelige kredse. Det er derfor ikke 
overflødigt at påpege, at studiet af Mesopotamien vel heller ikke er af mindre 
betydning end andre kulturhistoriske felter.

Tilsvarende kan der peges på, at selvom begyndelser ikke længere er alt- 
afgørende for videnskabelige studier, så bør det ikke dermed anses som 
suspekt at forske i begyndelser. Selv om begyndelsen måske ikke lader sig 
bestemme med nogen større nøjagtighed, og selvom begyndelsen muligvis 
ikke i sig selv er særlig interessant, så kan det være betydningsfuldt, at belyse 
et udviklingsforløb, der tager sit udgangspunkt så langt tilbage, som det lader 
sig gøre. 

ETYMOLOGI:                                          
Etymologien har til alle tider været et taknemmeligt offer i forskningens tjeneste i jagten 
på “oprindelser”. Dette har desværre betydet, at etymologien som disciplin selv er blevet 
miskrediteret. Idag anvendes etymologier ikke i jagten på “sande” betydninger, men fx netop til 
at rekontruere udviklingsforløb i kulturhistoriske studier.
 
MULIGE ETYMOLOGIER FOR “RELIGION”:

Fra Relego
• At genlæse. 
Fra Latin: Re (igen) + lego ( i betydingen “at læse”)  
- Refererer til gentagen recitation afn hellige tekster

• At vælge med omhu 
Fra Latin: Re + lego (i betydningen “at vælge”)   
- At overveje nøje, at gennemtænke (igen)
- Cicero (106 -43 fvt.) angav denne etymologi

Fra Religare
• At gen-forbinde med det guddommelige
Fra latin: Re (igen) + ligare (at forbinde)
- Lactantius og Augustin er berømte for denne etymologi. 
- Populær også blandt moderne forskere. 

• At binde, at vende til underkastelse, at lægge i lænker
- Muligvis kan Augustins etumologi fortolkes på denne måde. 
- Ellers populær blandt religionskritikere – 
og tilsvarende upopulær blandt religiøse mennesker, der finder den stødende. 

Fra Res + legere
• Med henvisning til en forsamling af mennesker. 
- Fra latin: res, abl. re: “med hensyn til” + legere “at forsamle sig”

29 Chaos nr. 1: 66
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Nøjagtig det samme kan anføres med hensyn til den forskning, der retter sig 
mod de religiøse autoriteter og den religiøse elite. Selv om et omhyggeligt 
studie af betydningsindholdet i nedskrevne religiøse tekster og en nøjagtig 
analyse af, hvilke religionsfilosofiske og idehistoriske konsekvenser, der måtte 
følge at sådanne tekster, ikke længere bliver anset for religionsvidenskabens 
kerneområde, så er det ikke ensbetydende med at tekster og religiøse au-
toriter slet ingen betydning har for udviklingen og forståelsen af en given 
religion, også således som denne udøves af mere menige tilhængere. 

Det burde være indlysende, at religionsvidenskabelig forskning har bevæget 
sig langt væk fra de metoder, som Sharpe kritiserer. Således er vores forskning 
heldigvis ikke længere bestemt af en forestilling om, at Gud åbenbarer sig 
gennem historiske studier eller et håb om, at sandheden lader sig udlede ved 
hjælp af den rette tekstfortolkning og sprogforståelse. Men netop derfor burde 
det være lige så krystalklart, at hverken filologiske eller historiske studier nød-
vendigvis må hjemsøges af fortidens teologiske intentioner og/eller metoder. 
Det lader sig faktisk gøre, at gennemføre historiske og filologiske studier 
udenfor en teologisk betydningsramme.  

Vi er derfor stærkt opmuntret af, at der netop på vor afdeling for religions-
historie i Podemann findes en eksponent for en ganske fordomsfri tilgang til 
det tekstbaserede studie af religion, og vi tilslutter os gerne de intentioner, vi 
ovenfor har tilladt os at lægge i munden på henholdsvis Podemann og Lisbeth 
Bredsholt Christensen: Der er ingen grund til at anse den historisk-filologiske 
og den social-antropologiske metode som et enten-eller. Der må utvivlsomt 
være langt mere frugtbart, at tale om et både-og, naturligvis i en afvejning af, 
hvad det er, man ønsker at undersøge.     

Der kunne i forlængelse heraf peges på andre udslidte religionsvidenskabelige 
tabuer, der nok efterhånden er en nærmere granskning værd, men her lader 
vi foreløbig denne diskussion ligge og håber på, at fremtidige numre af TABU, 
gerne med læsernes hjælp, kan komme rundt om nogle af disse problemstil-
linger. 

I stedet vil vi henlede opmærksomheden på, at selv om vi i forberedelserne til 
denne artikel har gennemset samtlige årgange af både Religionsvidenskabeligt 
Tidsskrift og Chaos, så er udbyttet af artikler om noget så vigtigt, som vort 
fags genstandsobjekt, ikke imponerende. Hovedparten af artiklerne er de-
suden karakteriseret ved at være mærket af en vis ælde, og på forfattersiden 
er det bemærkelsesværdigt, at der faktisk kun er tale om en lille eksklusiv 
håndfuld danske religionsforskere, der har bidraget med deres overvejelser 
om emnet i vore faglige tidsskrifter. Øvrige forfattere er enten ikke danske 
eller har ikke religionsvidenskaben som primær profession. 
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Vi er, som tidligere pointeret, ivrige fortalere for at sagerne diskuteres. Det er 
vigtigt for os som studerende, og det er en vigtig forudsætning for at holde liv 
i vort fag. Det er derfor på flere måder skuffende, at debatten synes at være 
gået i stå endnu inden den rigtigt kom i gang og, ikke mindst, at den i vidt 
omfang synes at hente sin næring ude for sit primære økosystem.  Hvis vi 
således, som foreslået af Armin Geertz, skal lade den levende diskussion være 
vort fælles erkendelsesgrundlag, må man konstatere, at dette erkendelses-
grundlag pt. glimrer ved sit fravær. 

Afslutningsvis skylder vi at rette en stor tak til vore informanter for deres 
tålmodighed, tid og velvilje overfor to studerende, der sådan, oftest uanmeldt, 
er kommet rendende med en hel hoben nysgerrige og ikke helt uproblema-
tiske spørgsmål. Vi har stor forståelse for, at de af og til kan have følt sig lidt 
uforberedte på situationen, men det er samtidig vores klare oplevelse, at 
vores metode har været ganske velegnet til at belyse den umiddelbare, ikke-
teoretiserede og erfaringsbaserede religionsvidenskabelige praksis.

Derudover har vi med stor fornøjelse kunnet konstatere, at alle interviews, 
hver især, har medvirket til at højne niveauet for vores egne overvejelser på 
de forskellige områder. Denne effekt håber vi hermed at kunne videregive til 
vore læsere.  
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Interviews!

Her følger 15 interviews med ansatte på Afdeling for Religionhistorie om deres 
arbejde med religion.  Vi har valgt at lade religionshistorikerne indlede ballet, 
dernæst et mindre intermezzo bestående af idéhistorie og kristendomshistorie 
og endelig religionssociologerne som le grand finale.

RELIGIONSHISTORIKERE:
===============================================

Professor Catharina Raudvere 
Interviewet den 4. maj 2006

Af Astrid Trolle og Linda Langemark

1. Anvender du en bestemt religionsdefinition?

Ja, det tror jeg, man gør som forsker - mere eller mindre implicit.

2. Implicerer denne definition forestillingen om noget tran-        

scendent?
Hvis man skal kunne adskille religion og ideologi, religion og kosmologi, må 
der på én eller anden måde henvises til noget transcendent - ikke nødvendig-
vis gud - men noget bagom den empiriske dagligdag i én eller anden forstand. 
Her har religionsvidenskaben en stor opgave i forhold til det tværfaglige 
samarbejde fx med hensyn til arkæologien, for at tage et ekstremt eksem-
pel. Det kan være svært at udlede af arkæologiske fund som ikke er koblet 
sammen med tekst, om der faktisk er tale om religiøse repræsentationer. Det 
er vores opgave at være kritiske med hensyn til, hvornår man kan tale om reli-
gion i de arkæologiske fund, men vi skal på den anden side ikke lukke diskus-
sionen på forhånd. Vi skal tværtimod lade arkæologerne tale ud. Der findes 
faktisk ofte en ganske stor mængde materiale, der kan fortælle om helheden i 
det pågældende samfund. Vi skal se på de mønstre, der viser sig i de arkæol-
ogiske samfund og på denne måde kan vi udlede meget om menneskesyn, 
sociale hierarkier og samfundets struktur. Og dermed også om religion.
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Mener du at samfundet skal have opnået et bestemt strukturelt niveau, hvor 
der findes religiøse embedsholdere, før man kan tale om egentlig religion?

Nej. Jeg tror ikke, at der findes lakmuspapir for religion, der kan vise at nogle 
samfund er så og så religiøse. Vi betragter traditionelt nogle samfund som 
mere religiøse end andre, men mennesker er altid religiøse i en bestemt kul-
turel sammenhæng, og der er store individuelle skillelinier i de enkelte sam-
fund for, hvornår noget betragtes som religion. Det vil sige: religionen bliver 
bestemt af det sociale, af det samfund de religiøse mennesker findes i.

3. Er religion altid et kollektivt fænomen eller kan religion 
være individuel?
Den indre verden er jo ikke tilgængelig, med mindre menneskene udtrykker 
den. Og der er også store forskelle i, hvem der udtrykker sig og hvordan de 
udtrykker sig. Her spiller mange faktorer ind; hvem har overhovedet mulighed 
for at udtrykke sig, hvordan er individets position i samfundet? Hvem har 
ordet i sin magt, hvem ser vi, hvem lytter vi til? Fx har kvinder traditionelt haft 
mindre adgang til at udtrykke sig. 

I denne forbindelse er det interessant at se internettet som en individualiser-
ing af religionen. Anonymiteten på nettet bryder hierarkier ned, - og skaber 
måske nogle nye og anderledes hierarkier. Man skaber sig en ny identitet på 
nettet for at lege med identiteter. Hvilket naturligvis kan udgøre en trussel 
mod de traditionelle hierarkier.

4. Hvordan vægter du religiøse følelser overfor religiøs prak-
sis?
Hvordan skal vi kunne analysere folks følelser? Vi må have fat i udtrykket for 
at kunne analysere religion. Det er udtrykket, der både er det interessante 
og det problematiske. Dette udtryk kan være tekst, billede eller handling. I 
samme øjeblik man udtrykker sin ”tro” eller ”religiøse følelser” kan vi analy-
sere det. Så er der tale om en handling.

Det er vel egentlig det al humaniora bygger på. Menneskelig gestalt, men-
neskelige udtryk, sociale strukturer.

5. Mener du, at fodbold kan opfattes som en religion?
Nej. Der kan være tale om noget der ligner religion, men der er her blot 
tale om en del af den sociale menneskelighed, fx fællesskab og fælles 
forhåbninger. Men kernen i spillet refererer ikke til noget transcendent, og 
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præmisserne for kampen kan ikke relateres til noget transcendent. Det bety-
der på den anden side ikke, at der ikke kan knytte sig religion til en fodbold-
kamp. Mange spillere og fans beder fx til gud før en kamp. Men det ligger 
udover selve kampen/spillet.

6. Mener du, at ateisme kan opfattes som en religion?
Nej. Det ville vel være lidt pointeløst. Der er principielt set tale om en 
livsaskuelse, når man som ateist udelukkende vil forklare menneskelivet ved 
hjælp af empiriske, rationelle overvejelser. Men naturligvis kan der i en sam-
menslutning af ateister forme sig visse tankestrukturer, der nærmer sig noget 
transcendent. 

Ateismen har i øvrigt også forandret sig over tid. 
Omkring 1700-1800-tallet var ateisterne især 
intellektuelle, der rasede imod kirken som insti-
tution og den magt, den besad i samfundet.          

               
Om tro: “Faith consist in believing when it´s beyond 
             the power of reason to believe” 
  
Om Kirken: “Ecrasez l´enfame”                             

I dag har vi fået meget større individuel frihed, hvor vi ikke behøver at tilhøre 
noget religiøst samfund. Religion er blevet et individuelt valg og vi kan kon-
statere en stor religiøs divergens i de sekulariserede samfund, - parallelt med 
fremvæksten af radikale, ”fundamentalistiske” grupperinger.

Den religiøse tilknytning siger i dag på mange måder mere om etnicitet og 
nationalitet. Det vil sige, at den siger mere om, hvilken religion vore forældre 
tilhørte, end om vor religion. I dag taber vi ingenting ved ikke at tilhøre et 
bestemt religiøst samfund. På den måde kan man sige, at forudsætningen for 
sekularisering er, at vi er trygge og mætte.

7. Opfatter du Scientology som en religion?
Ja, det gør jeg. Men det handler i øvrigt om, hvilke spørgsmål man stiller som 
forsker. Problemformuleringen er helt afgørende. Desuden handler det om, 
hvilket materiale man anvender og hvilke mennesker man spørger.

Det er måske en meget postmodernistisk, relativistisk tilgang til sagen, som er 
typisk for den tid vi lever i, men det er egentlig ret sjældent, at vi har brug for 

Voltaire (1694-1778)
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at stille spørgsmålet ”er det her religion?”

 Det handler om, hvordan religionen fungerer i det pågældende samfund.

8. Opfatter du buddhisme som religion?
Ja., det gør jeg. Der er i buddhismens lokale kontekster en mængde refer-
encer til alt det, vi normalt forbinder med religion; kult, guddommeligheder, 
ånder, templer mv.

Vi spørger især fordi, der har været gjort visse forsøg på at klassificere bud-
dhismen som en filosofi, snarere end religion?

Det er vel især i vesten, hvor visse praksisser, der stammer fra buddhismen, 
har vundet indpas, uden at udøverne nødvendigvis forbinder det med religion.

Hvordan ser du på dette? Er der stadig tale om religion, selvom praksis er 
blevet revet ud af den religiøse ramme?

Det, der interesserer os, er konteksten. Man kan sagtens forestille sig intellek-
tuelle vesterlændinge, som praktiserer helt individuelt og ikke skænker det 
transcendente en tanke. Men i mere sociale miljøer, hvor der dyrkes yoga, 
healing og den slags er billedet mere broget. Man må analysere sagen nær-
mere. Det vil sige: Der er ikke med nødvendighed tale om religion, blot fordi 
praksis traditionelt har været funderet i religion. 

Hvis informanten ikke selv mener, at der er tale om noget religiøst, så må vi 
som udgangspunkt tage det for pålydende. Den respekt må man have for sine 
informanter. Man må huske, at det i de fleste kontekster er svært at drage 
absolutte skel mellem religion, filosofi, ideologi og lignende.

9. Hvilken vægt tillægger du menneskers selvidentifikation? 

Der kan her blive tale om et etisk dilemma, såfremt informantens egen opfat-
telse ikke stemmer overens med det, man som forsker faktisk kan observere. 

Forholdet må analyseres på forskellige niveauer. På individniveau kan der fx 
være tale om ren og skær loyalitetsfølelse mod den tradition man er en del af. 
På gruppeniveau kan der være tale om, at gruppen ser en fordel i, at profilere 
sig på en bestemt måde. Disse modsætninger må nøje fremgå af forskerens 
analyse.
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10. Hvordan ser du på forholdet mellem religion og videnskab?
Ofte vil fx terapiformer, der ikke umiddelbart accepteres som videnskab blive 
betegnet som religion. Hvad er din holdning på dette område? Bliver alt hvad 
der ikke er videnskab dermed til religion?

Det er et meget vigtigt spørgsmål, som også i høj grad vedrører kunsten. 
Både religion og kunst kan ses som afledt af virkeligheden. Både kunst og 
akademisk videnskab udøves indenfor visse regler. Der er visse krav som 
skal overholdes. Begge dele udøves inden for regler, som udøverne i høj 
grad socialiseres ind i. Det handler i vidt omfang om måden, man udtryk-
ker sig på. Den måde man lærer, at udtrykke sig på. Der er et stort område, 
der helt uproblematisk falder inden for områdernes ”mainstream”, men ude 
ved grænserne er der et gråzone-område. Det er her feltet kan udvides, og 
grænserne kan forskubbe sig. Igen må man sige, at det er kontekst-bestemt. 
Det er ikke de samme krav og de samme grænser, der gør sig gældende alle 
steder til alle tider, det handler i høj grad om konsensus udøverne imellem. 
Men definitionerne ændrer sig over tid. Der er ikke tale om en konstant stør-
relse.
 
Scientology forsøgte sig med en videnskabelig diskurs, og lånte på denne 
måde autoritet fra videnskaben. Men Scientology levede ikke op til de krav, 
der stilles til akademisk videnskab og blev derfor ikke accepteret som viden-
skab. I stedet vendte de sig i højere grad mod en religiøs diskurs, og i denne 
forbindelse er det vigtigt at bemærke sig, at religionerne jo netop tilbyder et 
sprog for selviscenesættelse, for identitet og også i visse tilfælde nationalitet. 

11. Er der sket en udvikling i din faglige tilgang til religion i 
løbet af dit arbejde med faget?
Ja, det er der. Jeg begyndte at læse litteraturvidenskab og idehistorie, og var 
faktisk meget optaget af idehistorien. Lige som religion handler idehistorie jo 
også om ideologi, livsanskuelser, globale perspektiver - også de historiske. 

Jeg begyndte med det norrøne, det er jo meget nemt på litteraturvidenskab, 
og blev meget optaget af sammenhængen mellem tekst og social praksis. 
Mennesker forholder sig til en tekst, tolker og genfortolker den hele tiden, når 
man synger, beder, fortæller og producerer trykt tekst. Ikke kun eliten, men 
også de almindelige mennesker forholder sig hele tiden til tekstlige udtryk og 
der er tale om en proces i konstant forandring.

I idehistorien var jeg især optaget af middelalderen, men det gik jo ret hurtigt 
op for mig, at der kun var tale om middelalderen i Nordeuropa. Hvorfor var 
resten af verden ikke inkluderet? Jeg begyndte at interessere mig for global 
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idehistorie, og global idehistorie bliver jo meget hurtigt til religion. 

12. Hvilken tilgang til religion har du anvendt i dit seneste 
projekt?
Jeg har senest arbejdet med en mindre gruppe af bosniske muslimer i Malmø. 
Her har jeg lavet feltarbejde, dels gennem deltagerobservation, dels gennem 
strukturerede interviews. Der var jo faktisk ingen tvivl om, at der var tale om 
religion. Med et bestemt fokus på religiøs praksis i hverdagen.

13. Hvilken bog om religion har betydet mest for dig?
Det må være Lila Abu-Lughod´s  Writing Women´s World, som egentlig slet 
ikke har religion som hovedtema.

Jeg ved præcis, hvor jeg læste den og der var flere ting, som fascinerede mig. 
For det første var det forfatterens anden bog om samme emne, og jeg synes 
det var meget modigt af hende, at revidere et studie hun allerede var blevet 
berømt på. I denne anden bog beskriver hun begrænsningerne ved det første 
studie og hun tager tilbage og foretager et uddybende feltarbejde. Desuden 
overvejer hun metoden ved det første studie. For det andet blev jeg fasci-
neret af den måde hun anvender sine kilder på. Hun er i stand til at fortælle 
hverdagshistorier fra disse kvinders liv, med mange forskellige udtryk som 
kildemateriale, samtidig med at disse hverdagshistorier hele tiden kobles til 
større samfundsmæssige strukturer. Kvinder skildres ikke som en homogen 
masse – tværtimod - og samtidig tabes de overordnede strukturer aldrig af 
syne. Jeg synes, at Abu-Lughod´s analyse er meget flot.
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Lektor Jørgen Podemann Sørensen
Interviewet den 6. marts 2007

Af Linda Langemark

1. Anvender du en bestemt religionsdefinition?

Ja, det gør jeg vel egentlig. 

Oprindelig gjorde jeg faktisk ikke, og jeg har da også tidligere skrevet lidt om, 
hvor grinagtigt det var, at ville definere religion. Men til sidst så syntes jeg nu 
alligevel, at det var nok nødvendigt med en definition. Så jeg anvender sådan 
én, og jeg har da også skrevet om den til offentligt tilgængeligt brug. Men jeg 
gentager den gerne:

”Produktion og anvendelse af religiøse tekster eller andre religiøse udtryk”, 

Med religiøse udtryk mener jeg også religiøse billeder eller religiøse hand-
linger, det vil sige: udtryksfulde handlinger. Man kunne sådan set også bare 
sige tekster under ét, men religiøse udtryk dækker meget godt. Og så er fidu-
sen den, at det er meget nemmere at definere religiøse udtryk end at definere 
religion som sådan. Det vil altså sige, at jeg ser religion som en aktivitet, der 
går ud på at producere disse religiøse udtryk og anvende dem, hvilket altså 
også vil sige at følge op på dem fx ved at efterleve særlige regler og den 
slags.

Men hvad er det så, der gør religiøse udtryk religiøse?  – Det er for mig at 
se, at de anbringer sig i en særlig talesituation, som normalt ikke er mulig 
for mennesker. De taler fx uden mobiltelefoni eller anden elektronik til folk i 
fjerne egne, til folk som for længst er døde, de taler somme tider med guders 
stemmer eller på guders vegne, bemyndigede eller inspirerede af guder eller 
de hævder, at det, de udfører, foregår i urtiden. Der er en mangfoldighed af 
forskellige måder, men én af de måder, som er meget interessant, er det, jeg 
har kaldt, nulpunktet. 

Dette nulpunkt kan man ofte formulere helt uden henvisning til overnaturlige 
væsner eller troldtøj, - og det har jeg opholdt mig lidt ved i den artikel i Reli-
gionsvidenskabeligt Tidsskrift nr. 39. Den hedder ”Det religiøse nulpunkt”, og 
her omformulerer jeg lidt på den Turnerske liminalitet, og tolker den sammen 
med sådan noget som urtiden i myter, hvor man altså kan anbringe sig selv i 
et nulpunkt, så det man gør, bliver en ny start. 
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Victor W. Turner (1920-1983): 

Turner skelnede mellem to former for struktur i et samfund; “structure”, der dækker over de 
formelle hierakier og instititioner i et givent samfund og “communitas”, der henviser til mere 
uformelle forhold, som giver følelsen af fælles identitet. Ifgl. Turner er det en vigtig funktion for 
ritualer, at formidle følelsen af “communitas”. Dette sker i ritualets centrale fase, liminalfasen, 
hvor den almindelige orden “structure” er suspenderet til fordel for “communitas” og hvor ritu-
alets forandringsproces ligger.
                                                                                    Kilde: Gads Religionsleksikon 

Dette møder vi fx i den andamanske skildpaddedans, som de fleste af dem, 
der er opvokset her på stedet, er kommet omkring. Dér er der jo ingen trolde 
eller nisser eller guder – der er bare et ungt menneske, hvor man så siger, 
at nu knækker vi hans fingre og tæer og ælter ham, og demonstrerer på 
den måde, at nu er han blevet blød, så vi kan nu gøre ham til noget andet, 
end han var; nemlig et voksent menneske. Der er altså ikke noget som helst 
overnaturligt på færde. Så fordelen ved denne religionsdefinition er, at man 
ikke er afhængig af nogen form for familielighed med de religioner vi kender i 
forvejen, hvor oversanselige væsner spiller en stor rolle.

2. Mener du at transcendens eller ”transempiriske magter” 
spiller en rolle for en religionsdefinition?

Jo, det kan man i og for sig godt sige. Men jeg vil bare ikke kalde dem tran-
sempiriske magter. Dette udtryk stammer jo fra Armin Geertz´ definition, og 
det er faktisk tydeligt, at han i virkeligheden taler om religiøse udtryk, når 
han fx taler om henvisning til transempiriske magter. Men hvis man nærmere 
skal bestemme disse magter, så tror jeg egentlig mest, at der er tale om en 
lidt smart oversættelse af det, vi ellers kalder overnaturlige væsner. Selv om 
Geertz´ formulering naturligvis er lidt bredere. 

Det nye ved min definition er, at det går på talesituationen. Faktisk har jeg 
efterfølgende fundet ud af, at hvis man studerer det, som før i tiden blev kaldt 
tekstlingvistik, men nu ofte blot kaldes retorik, så taler man om, at en tekst er 
konstitueret af nogle forskellige elementer - og et af dem er faktisk situationa-
litet – enhver tekst er tilpasset en situation. Talen sættes i scene, den tilpasses 
situationen. Overføres dette på den privilegerede talesituation, så kan man 
sige, at der behøver sådan set ikke at være en tiltale til overmenneskelige 
væsner eller den slags, der kan egentlig bare være noget, der sætter talen 
i scene. Det kan være på mange forskellige måder, men det kan fx være på 
den måde, at man opretter et nulpunkt og lader alt det andet bag sig. Så får 
man en talesituation, hvor man kan begynde på en frisk, og det sker tit ved, 
at man reducerer objektet for et ritual til nul. Når man fx siger knæk og bræk 
med den unge andamaners fødder, så har man demonstreret, at nu er han et 
nul – vi kan gøre med ham, som vi vil, og han kan formes af ritualet. Det er 
lidt det samme som kineserne kalder wu-wei, handling uden at handle, hvor 
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man ikke griber ind, men beskæftiger sig med tingene, mens de er i deres 
tilstand af endnu-ikke-væren.  Det er sådan set et grundtræk ved alle ritualer, 
at de reducerer deres objekter til en tilstand af endnu-ikke-væren, hvorefter 
det kan formes til en ny tilstand. Og det er jo at sætte en talesituation, som 
normalt ikke er mulig for mennesker. 

Man kan også i nogle situationer se, at der egentlig bare er tale om en 
påstand om, at nogen kan udvirke noget. Det er fx tilfælde ved den trylle-
formular, som jeg ofte har brugt som eksempel: ”Jeg tvinger alle mus i dette 
hus, at ingen på sit sted skal blive til fortræd.” Der er også en, hvor man søger 
at standse blødninger ved at henvende sig til blodet og sige: ”Jeg forbyder 
dig at løbe længere”.  Her er der jo ikke noget som helst overnaturligt: Ingen 
troldtøj, ingen guder, ingen mytologiske forbilleder – det skal bare holde op 
med at løbe og musene skal bare tvinges. 

Der findes altså sådanne ”nøgne” formularer, og det har i lang tid mystifice-
ret mig, fordi man så tit læser om de kraftfulde ord, som er karakteristiske 
for ritualer. Så har jeg tænkt: ”Jamen hvad hulen beror det på. Der er jo ikke 
noget argument for det.” 

For mange år siden skrev jeg en artikel, der hed ”The Arguments in Ancient 
Egyptian Magical Formulae”, hvor jeg påviste, at man brugte mange forskel-
lige argumenter i oldægyptisk magi: Mytologiske argumenter, identifikation 
med guder, reduktion af objektet til at være en forkert dæmon eller den slags. 
Men i tilfældet med blodet, der beordres til at holde op med at løbe, så er 
der jo ikke noget argument. Der findes altså den slags formler, selvom de er 
sjældne, hvor man bare siger; nu gør jeg dette her. 

Det leder jo tanken hen på såkaldte talehandlinger, fx løfter, hvor man handler 
i og med at man taler. Det samme sker i muse-formlen, hvor musene tvinges i 
og med talen. Det er sådan set lige så godt, som hvis man siger: ”Jeg er gud. 
Jeg befaler jer at gå ud.” 

Dette er så minimumsformlen, der altid kan udbygges. Mange vil også tilføje: 
”I Jesu Kristi navn” eller sådan noget. Hvis vi siger, at al tale er tilpasset en 
situation, så dramatiserer man jo faktisk en situation, hvor man har magten til 
at befale over blodet eller musene. Så det er derfor, jeg mener, at henvisnin-
gen til talesituationen er sådan en slags columbusæg – den har i hvert tilfælde 
løst nogle problemer for mig - også med de nøgne trylleformularer.    

3. Mener du, at fodbold kan anses som en religion?
Nej, det mener jeg egentlig ikke. Det er rigtigt, at man kan hæfte sig ved, at 
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nogen ting er religionslignende - og jeg vil da heller ikke udelukke, at det for 
nogen kan antage sådanne dimensioner. Men jeg synes ikke på forhånd, at 
fodbold er religion. 

Men man kan tage sådan noget som Olympiaden, som faktisk på forhånd 
var tænkt som en religion. Stifteren omtalte det selv som en ny religion, og 
meningen var at samles om en dyrkelse af det største, det smukkeste og det 
bedste. Måske lidt efter græsk forbillede. 

Men hvis man opfatter fodbold som en religion, så tror jeg i virkeligheden, at 
det er fordi, at man er meget påvirket af et protestantisk religionsbegreb, hvor 
inderlighed og følelse spiller en stor rolle. Navnlig arven efter Schleiermacher 
handler meget om at betone den religiøse følelse, og vi har jo i dag også 
religiøse bevægelser, der hævder, at det kan være lige meget, hvilket troldtøj 
man aktiverer, når bare man får noget ud af det på et åndeligt plan. Det er 
jo sådan set helt i forlængelse af Schleiermachers betoning af den religiøse 
følelses store værdi. Der er nok mange som synes, at hvis folk går meget op 
i noget, og det kan også være fx politik, så er det blevet ligesom en religion 
for dem, fordi man ser den samme entusiasme/fanatisme udfolde sig, som vi 
ser i religionernes verden. Men hertil vil jeg sige, at én ting er entusiasme og 
fanatisme - det kan man tænke sig i så mange sammenhænge - noget andet 
er religion. 

“Religionens væsen er hverken tænkning eller handling, men oplevelse og følelse”
                                                              Friedrich Schleiermacher (1768 - 1834)

Jeg tror, at hvis religion skal være et emne for humanistiske studier, så skal vi 
definere det som noget rimeligt specifikt. Det kan ikke bare være hver gang 
mennesker går over gevind eller sådan noget. For det gør mennesker; det har 
vi set i mange sammenhænge. 

På den anden side, så kan religiøse former godt fortsætte indenfor rammerne 
af en eller profan ideologi, som vi fx har set det med helgendyrkelse. I sådan 
et tilfælde kan man måske godt sige, at det nærmer sig en religion. Men jeg 
synes nu ikke, at det er særligt signifikant. Det er vel også her især de stærke 
følelser, der hentydes til.

I øvrigt plejer jeg at skelne mellem religion og en religion. Det har jeg lært af 
Platvoet, der ser en religion som et sammenhængende system med en form 
for intertekstualitet, der gør, at man taler indenfor en bestemt ramme. En 
religion kræver en vis organisation, hvorimod tilhængernes engagement og 
medleven kan variere stærkt fra individ til individ og er af mindre betydning 
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for definitionen. 

Men det som så gør udtryk til religion, det er, at de sætter en talesituation, 
der er ud over det sædvanlige og ud over det menneskeligt mulige. Det kan 
man komme ud for sådan pletvis - og det er vel det, som sociologerne kalder 
skjult religion. Det er fx sådan noget som en ungersvend, der sidder og mum-
ler besværgelser på sit studerekammer om aftenen eller måske låner nogle 
interessante bøger på biblioteket skrevet af forskellige vismænd. Dem læser 
han, uden dog at melde sig ind i nogen religiøs bevægelse. Det er altså en 
slags søgende sjæle, som ikke har noget behov for en mere organiseret form 
for religion eller har noget behov for mere udtryksfulde handlinger.

4. Mener du, at religion kan være individuel, eller er religion 
altid er et kollektivt fænomen?
Jeg mener sagtens, at religion kan være individuel. 

Jeg ved jo godt, at mine sociologiske kolleger hævder, at man skal definere 
alting sociologisk. Luther Martin har endda formuleret dette meget skarpt, da 
han udtalte, at hvis religionsvæsen ikke er kollektivt, så er det ikke alene ikke 
religion, så er det ude i det sygelige! Der kan selvfølgelig være en vis ræson 
i det, for hvis man opbygger helt sin egen private verden, så kan det jo være 
tegn på, at man ikke er et helt sundt væsen. Men på den anden side mener 
jeg heller ikke, at vi kan kalde folk gale, blot fordi de foretrækker at sidde på 
deres lønkammer og dyrke deres private religiøse forestillinger. 

Men problemet er jo heller ikke stort. For vi vil aldrig kunne finde ud af, hvad 
det er for nogle besværgelser disse anonyme ungersvende sidder der og 
mumler for sig selv. 
    
I vor tid er vi vel på en måde vendt tilbage til oldtidens religiøse ta´ selv bord, 
hvor der ikke i samme grad er restriktioner forbundet med religion, sådan som 
vi har set det til andre tider. Ligesom folk i det hele taget har mere privatliv i 
nutiden, så er der også større rum for mere privat religion. Den protestantiske 
kristendom har vel i høj grad banet vejen for denne private religion, fordi den 
altid har betonet det enkelte menneskes personlige gudsforhold. 

Der er nogen sociologer, der mener, at så snart man har udtrykt noget, så er 
det derved blevet en kollektiv handling?

Jo, sådan kan man jo godt se på det, og der vil vel altid være et minimum af 
kollektivitet i det, for hvis man bruger sproget til at danne religiøse udtryk, 
så kræves det jo, at man kender de mest elementære regler for dannelsen af 
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sproglige udtryk. Men hvis der skal være tale om en religion, så skal der være 
organisation nok til, at man kan vedligeholde et intertekstuelt netværk. Mere 
behøves der sådan set ikke.

Der er også nogen, der skelner mellem religion og religiøsitet? 

Der bliver spørgsmålet jo, hvad religiøsitet så er for noget. Man kan måske 
sige, at hvis man sådan går rundt og sætter nogle privilegerede talesitu-
ationer, så kunne det betragtes som blot og bar religiøsitet - altså som sådan 
nogle ”anfald” af religion eller sådan noget. Men jeg tror nu, at jeg ville kalde 
det religion.

Jeg mener at, Grønbech formulerede religiøsitet, som ”sådan en vis sindets 
stemthed”. Det går vist meget på det med religiøs følelse. 

Men man kunne selvfølgelig også tage det lidt bredere og sige, at det dækker 
over måder, at formulere sig religiøst på. Martin Nilsson har skrevet en bog, 
der hedder ”Grekisk Religiositet”, hvor han fokuserer mere alment. Her er det 
ikke så afgørende at redegøre for hele mytologien og kultene og så videre, 
men at udkrystallisere noget, som er karakteristisk for græsk religiøsitet. Hvad 
er det fx for nogle tankemønstre, der gør sig gældende? Det er en mere sys-
tematisk måde at gøre det på, og sådan kan man måske bruge betegnelsen 
religiøsitet. Men jeg plejer faktisk ikke at bruge den betegnelse så meget. Det 
smager lidt for meget af religiøs følelse.

5. Vi har faktisk et spørgsmål, der netop går på, hvordan du 
vægter religiøs følelse over for religiøs praksis?
Hmm.. Det er vel ikke mig, men religionerne selv, der skal vægte det. 

Jeg vil sige, at jeg vægter ikke religiøse følelser ret meget. Hvis man vil 
studere følelser, kommer man hurtigt over i et adfærdsvidenskabeligt studie 
af religion. Jeg ved jo godt, at folk kan knytte meget store følelser til deres 
religion, men jeg ved også, at det er meget individuelt. Men altså, hvis man 
skal studere religiøse følelser, så er det vigtigt, at man ikke ekstraherer disse 
følelser af teksterne. Hvis man fx læser en babylonsk bodshymne, så vil den 
tale om, hvor forfærdelig ulykkelig personen er over, at hans gud er blevet 
vred på ham, og hvor inderligt han beder om nåde. Dette er i øvrigt ganske 
parallelt med de bibelske salmer og har også senere været et mønster for 
bønnens afmagt. Her kunne man så tro, at man kan identificere følelsen i den 
babylonske religion eller i jødedommen og kristendommen, men hvis man fx 
ser på de babylonske tekster, så var det altså en tekst, man kunne gå hen og 
købe. Så synspunktet var sådan lidt mere forretningsmæssigt end den rene 
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følelse. Vi kan ikke adfærdsvidenskabeligt efterforske folks følelser. 

Jeg skrev en gang en artikel til Chaos om kilder, hvor jeg ser på Johannes 
Evalds følelser ved den hellige nadver. På Evalds tid var følelser det store 
nummer, og det fremgår ret tydeligt, at han simpelthen konstruerer sig selv 
i overensstemmelse med tidens stil som den følende skjald, der kan fungere 
som kanal for alt mulig inspiration - navnlig sådan en inspiration, som kommer 
fra det høje. Vi bliver ikke spor adfærdsvidenskabeligt klogere på Evald ved at 
se det dér. Der er tale om ren selvkonstruktion. 

Der skal selvfølgelig nok være én eller anden sammenhæng, forstået på den 
måde, at når der gives udtryk for disse stærke følelser, så er der jo nok ét eller 
andet sted én eller anden, der har følt sådanne følelser, men vi kan ikke sådan 
skære folk over én kam af denne grund.   

Hvis vi adfærdsvidenskabeligt skal blive klogere på folk, så må vi se på 
specifikke menneskers specifikke adfærd. Og en religionshistoriker stiller sig 
jo ikke op uden for templet eller kirken og spørger deltagerne, hvordan de har 
det med at spise herrens legeme, eller hvad de nu har foretaget sig derinde. 
I det hele taget spørger vi dem ikke, hvordan de har det med deres religion. 
Men vi går ind og ser på, hvilke billeder, der er derinde, og hvilke tekster, 
der bliver læst, og hvad der faktisk er til rådighed for deltagerne i en given 
religion - Og vi ved jo godt, at de ikke udnytter det fuldt ud alle sammen. 
Nogle forstår måske ikke helt, hvad der fx menes med Helligåndens enhed, 
men derfor kan vi heller ikke sige, at de ingenting forstår. Der findes forståelse 
på et plan, hvor der ikke kan sættes ord på, selv om personen har levet med i 
det hele på en aktiv måde. 

Så vi er nødt til at sige, at hvis vi taler om religionernes historie, så er det 
nødt til at handle om det der er/var til rådighed for folk. Hvilken grad af 
medleven og hvilken grad af forståelse, der er tale om, i den henseende må vi 
bare konstatere, at det er meget forskelligt. 

Er tro et element i alt der her?

Tro forekommer jo – og der er nogle religioner, fx kristendom og islam og til 
dels også jødedom, der lægger stor vægt på tro, som de så forstår lidt forskel-
ligt. Men dér er tro så et religiøst begreb simpelthen. I Luthersk kristendom er 
det oven i købet sådan, at hvis man skal pege på noget hos mennesket som 
et soteriologisk redskab, så er det menneskets tro. 

Men begrebet er blevet mærkeligt transformeret i Europa i medfør af debatten 
mellem religion og naturvidenskab. Da der begyndte at dukke diskrepanser op 
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mellem de hellige skrifter og det man kunne konstatere videnskabeligt, så fik 
man en debat, hvor tro blev næsten sådan en trodshandling, hvor folk skulle 
antage så og så mange forrykte ammestuehistorier på trods af videnskaben. 
Vi har jo debatten den dag i dag i USA, og også i mindre udstrækning her-
hjemme, om de skoler, hvor Darwins lære om menneskets oprindelse kun må 
nævnes som én blandt flere muligheder - eller måske slet ikke - og hvor tro 
altså bliver et spørgsmål om at sætte religion i stedet for videnskab. Det er 
efter min opfattelse et perverteret trosbegreb, for det har aldrig været menin-
gen nogen steder.

Vi må huske på, at netop dét som gør at moderne mennesker kan have svært 
ved at tro; det er på mange måder netop dét, der hjalp oldtidens mennesker 
til at tro. Pointen var jo præcis, at der var tale om noget helt ekstraordinært, 
hvor det netop ikke er gået naturligt til!

Det er altså min opfattelse, at det er meget ufrugtbart at bruge begrebet tro, 
forstået som bestemt en tro på sandheden i de og de myter eller dogmer eller 
hvad det nu måtte være. Troen er ikke noget, der hævder noget bestemt og 
den kan slet ikke efterprøves som en akkurat sandhed - og derfor er det heller 
ikke noget, man kan sætte i stedet for naturvidenskab.

Vi har et mere snævert formuleret spørgsmål om forholdet mellem videnskab 
og religion, der lyder sådan her:

10. Hvordan ser du på forholdet mellem religion og videnskab?
Ofte vil fx terapiformer, der ikke umiddelbart accepteres som videnskab blive 
betegnet som religion. Hvad er din holdning på dette område? Bliver alt hvad 
der ikke er videnskab dermed til religion?

Man kan måske sige, at netop fordi disse teknikker ofte taler videnskaben midt 
imod, så kan det komme til at ligne noget, der sætter ekstraordinære talesitu-
ationer. Men man kan jo godt gøre sig den overvejelse, om fx det traditionelle 
kinesiske system, der ligger i akupunkturen, om det på én eller anden måde 
er religiøst. Det er meget svært. 

Hvis man nu sammenligner det med påstanden om menneskets sjæl, som jo 
også er en religiøs påstand nogen steder, så har man alligevel sådan en viden-
skab som psykologi. Nu er moderne psykologi ganske vist i tvivl om, hvorvidt 
det overhovedet giver mening at tale om en psyke. - Sjælen er de selvfølgelig 
for længe siden holdt op med at tale om, men jeg husker en gammel lærebog 
i psykologi, der begyndte med ordene: ”Vi have en sjæl.” Der kan man jo så 
sige, at sjælen har været sådan en religiøs størrelse, men det at vide, hvad 
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der findes inden i et menneske, det er jo sådan set ikke mennesket beskåret. 
Og hvis man hævder et fuldstændig empiri-uafhængigt system inde i kroppen 
– er det så videnskab eller religion? 

Der er nogle overgange, og vi må ikke glemme at den medicinske videnskab, 
som jo har så fremragende resultater i vore dage, den er også begyndt med, 
at man så en lille fin plante ude i naturen, der lignede en fod - og så mente 
man, at den nok var god til at behandle noget med fødder. Så har man så 
senere ved empiriske studier kunnet påvise, at noget af det rent faktisk virker. 
Men baggrunden har altså været en forestillet lighed eller en sær fornem-
melse eller sådan noget. Det er sådan man overhovedet er blevet interesseret 
i at undersøge det nærmere.

7. Mener du, at Scientology er en religion?
Ja, det tror jeg. Jeg har ikke selvstændigt undersøgt dem, men efter hvad 
mine kolleger fortæller mig, så er Scientology blandt andet inspireret af in-
diske religioner, iblandet noget misforstået moderne psykoanalyse. Så det tror 
jeg, det er en religion.

8. Mener du at ateisme er en religion?
Nej, det mener jeg ikke. Jeg synes også, at folk skal have lov at være fri for 
religion. Men det er klart, at ligesom med sport, så kan man se, at folk kan 
blive så grebet, at det næsten kan karakteriseres som hellig iver. Det er også 
muligt, at nogle former for ateisme kan dække over et mere panteistisk reli-
gionsbegreb, fordi det i vores kulturkreds jo er det teistiske religionsbegreb, 
man er oppe imod. 

Man kan også spørge sig selv, om nogle former for ateisme i virkeligheden er 
omformuleringer af noget kristendom, ligesom fx indenfor Buddhismen, hvor 
hjerte-sutraen pludselig hævder, at alt dét, der står i den klassiske buddhisme, 
hele årsagskæden; det er ikke andet end tomhed! Her kastes der altså vrag 
på hele den klassiske buddhisme, samtidig med, at det oprindelige buddhis-
tiske budskab faktisk reformuleres. Så det kan godt ske, at en religion refor-
mulerer sig. Jeg vil ikke sige, at blot man erklærer, at man er ateist, så er man 
ikke længere religiøs. Men jeg vil heller ikke sige over en bank, at ateisme er 
religiøsitet. 

Der findes mennesker, der siger, at de altid vil søge et menneskeligt udgang-
spunkt for deres argumentation og for deres handlinger. Det tror jeg, er det 
afgørende. For jeg mener jo, at religion er retorik – og altså også dét at følge 
op på denne retorik. Dét man skal spørge efter, er ikke om folk tror på det og 
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det udsagn, men om de benytter sig af en retorik af en bestemt type. Hvis 
man ikke vil benytte en religiøs retorik, altså disse privilegerede talesituationer, 
så er man vel ikke religiøs.  

9. Hvad med Buddhisme?
Ja, bestemt. Men hvis man tror at religion er teisme, så er det jo svært at 
passe buddhisme ind. 

Vi spørger fordi der er blevet argumenteret for, at buddhismen i virkeligheden 
er en slags filosofi? 

Altså, man mener jo dog i buddhismen at vide ting, som mennesker normalt 
ikke kan vide noget om, fx om genfødsler og den slags ting. Men det er da 
rigtigt, at buddhismen også i nogen af sine former har et meget rationelt 
præg, så hvis man med religion forstår irrationelle ammestuehistorier, så kan 
buddhismen måske gå fri. Men den har nu også et vist antal ammestuehisto-
rier. Nej, jeg vil sige, at det er en religion, fordi den dog formulerer noget i en 
privilegeret talesituation. I hjerte-sutraen står der til sidst, at teksten er ”den 
store trylleformel”. Det vil altså sige, at teksten anses for virkningsfuld i sig 
selv. 

10. Hvordan vægter du menneskers egen selvforståelse af, om 
de er religiøse?
Det har jeg såmænd aldrig tænkt så meget over. Det kan jo være svært at 
vide, hvad de gamle ægyptere mente om sig selv. Det er nok mere noget, 
man har behov for at spekulere over, hvis man beskæftiger sig med moderne 
forhold.

Men jeg vil sige, at det er meget vigtigt at religionsvidenskab siger noget 
andet om religionerne, end de siger om sig selv. Religionsvidenskab må være 
et metasprog, der må defineres sådan, at det er tværkulturelt gyldigt. Her er 
de komparative studier jo helt afgørende for at vi overhovedet kan bevæge os 
på et metasprogligt niveau og danne metasproglige begreber, der ikke bare 
er kalkeret efter en enkelt religion, men som har været udsat for komparative 
undersøgelser.  

Jeg interesserer mig ikke så meget for, hvad folk siger om sig selv. Jeg in-
teresserer mig for, hvad der er til rådighed for mennesker i religiøse sam-
menhænge. Jeg kan godt se, at det kan have en vis sociologisk interesse, at 
spørge folk ud om, hvad de mener om sig selv, men der er nok visse van-
skeligheder ved at tolke sådanne svar. Jeg kan selv have meget svært ved at 
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forstå, hvad der egentlig menes, når jeg bliver stillet den slags spørgsmål - og 
ofte vil den første reaktion på alle former for spørgsmål jo være noget i retnin-
gen af, ”hov, nu ikke dumme sig”. 

11. Hvilken tilgang til religion har du anvendt i dit seneste 
projekt?
Jeg anvender den retoriske tilgang som ovenfor beskrevet.

12. Er der sket en udvikling i din tilgang til religion i løbet af 
dit arbejde med faget?
Jo da. Jeg er blevet klogere. 
Jeg begyndte faktisk med at mene, at det var helt umuligt, at definere reli-
gion, og at man godt kunne spare sig alle forsøg, fordi der alligevel aldrig ville 
blive enighed om det. Jeg ved ikke, om der nogensinde bliver enighed, men 
jeg har fundet ud af, at det har mange fordele at definere religion, fordi man 
så derfra kan definere nogle tilgange til stoffet. Det er sådan set uinteressant 
i sig selv bare at definere, det er vel nærmest et filosofisk spørgsmål, men 
hvis man laver en definition, hvoraf der følger nogle tilgange, så er det meget 
frugtbart.

13. Hvilken bog om religion har betydet mest for dig?
Hmm.. Det er svært.  Jeg har jo været i faget i mange år, men en bog, som i 
første omgang gjorde et stort indtryk, var faktisk Eliades ”Myten om den evige 
tilbagekomst”. Den kom samme år, som jeg blev student og begyndte mine 
studier i 1966. 

I dag vil jeg dog ikke betegne mig selv som tilhænger af hverken denne bog 
eller af Eliade, - og jeg læste ham dengang helt uden at forstå, at han faktisk 
selv stiftede en slags ny religion. Det var slet ikke min interesse. Jeg syntes 
bare, at han pegede på nogle tankegange, som jeg kunne genkende i materi-
alet, hvilket hjalp mig til at forstå religiøse tekster bedre. Men jeg kan godt se, 
at hans teori som helhed i virkeligheden må betegnes som en slags religiøst 
projekt.

Ellers vil jeg nævne Henry Frankforts Ancient Egyptian Religions og forfatter-
skaber som Jan Assmann og Erik Hornung.  
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Lektor Mikael Rothstein
 Interviewet den 4. april 2006

Af Astrid Trolle og Linda Langemark

1. Anvender du en bestemt religionsdefinition? 

Nej. Jeg tænker snarere ud fra et nøjere afgrænset religionsbegreb. Et reli-
gionsbegreb er langt mere interessant end en egentlig definition fordi begre-
ber, strategier og teorier er karakteriseret ved at være åbne og foreløbige. De 
skal ses som led i en proces, hvor definitioner derimod er karakteriseret ved at 
være lukkede, faste endemål og dermed resultatorienterede.

Religion er et flydende, fluktuerende begreb, der hele tiden konstrueres og 
dekonstrueres. Man kan tematisere sig selv som religiøs, uden at det dermed 
er noget man tænker over i alle sammenhænge. Nogen gange bliver det 
vigtigt, andre gange ikke. Det må afspejles i det religionsbegreb vi arbejder 
med.

I min bog Gud er stadig blå  fra 2001 formulerer jeg det således:

 ”Emnet er frygteligt komplekst og skal ikke diskuteres i for 
 mange enkeltheder her. Jeg nøjes således med at markere 
 et strategisk udgangspunkt for resten af bogen, idet jeg forstår 
 kategorierne ”religion” og ”religiøsitet” som en disposition hos 
 mennesker, som kan aktiveres i enhver tænkelig kulturel eller 
 social sammenhæng og som, når den aktiveres, implicerer sociale   
 konstruktioner af magter, som ligger udenfor empirisk verificerbar   
 virkelighed. (...) Mindre akademisk kan man sige, at religion er de   
 former for kultur, hvor mennesker handler og tænker ud 
 fra forestillinger om, at der findes overmenneskelige magter, hvis   
 eksistens ikke kan bevises, men som tænkes at have afgørende 
 indflydelse på menneskers liv og på verdens gang” (s. 22)

Den ”disposition” hos mennesker som jeg omtaler her, kan mere præcist lo-
kaliseres hos nogle mennesker, i nogle sammenhænge, nogle steder, til nogle 
tider. 

2. Kan du nærmere uddybe det med de ”overmenneskelige 
magter”? 
Mener du altid at religion implicerer forestillingen om sådanne magter?  

Altså: Hvis vi starter i konventionerne; ved det vi normalt kalder religion, så er 
overnaturlige magter altid på en eller anden måde på spil. Men da religionsbe-
grebet må være flydende, kan dette kun bruges som et udgangspunkt.
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Religion er en kraft i samfundet som socialt er til stede, og derfor vil nogle 
mennesker være en del af en religiøs struktur, selv om de ikke opfatter sig 
selv som religiøse. Man kan også udtrykke det sådan, at kultur ikke altid er 
religion, men religion er altid kultur. Det er i den kontekst at begrebet reli-
gion skal tænkes. Fænomenet religion er på mange måder konstrueret på 
samme måde som alt muligt andet, og ligner derfor alt muligt andet. Man skal 
gøre sig umage for at opdage, at der er noget særligt på spil. Dette skal ikke 
forstås sådan, at religion i sig selv er noget særligt – på ingen måde. - Det er 
den status, som fænomenerne tillægges, der er afgørende. Og denne status 
er på en eller anden måde forbundet til nogle overnaturlige magter, når vi 
taler religion. 

Men religion er ikke noget særligt eller specielt. Det er bare noget nogle men-
nesker gør. Det er kun når disse kulturelle specialiteter kommer til at fylde i 
hele samfundets sociale processer, at religion kan give problemer.

3. Opfatter du fodbold som en religion?
Nej da! Fodbold er meget vigtigere.

Men bortset fra det, så kan fankulturen naturligvis 
opføre sig som en menighed. Men der er kun tale 
om noget, der ligner. Ligesom der vil være masser 
af andre fænomener, der ligner religion til 
forveksling uden at være det. Religion kan ligne 
andre kulturelle fænomener på samme måde som 
andre kulturelle fænomener kan ligne religion. 

Det vi fx i dette samfund oplever som psykiatriske lidelser kan andre steder 
tolkes som møde med guder og ånder - altså religion. Det, nogle mennesker 
oplever som smerte kan i andre sociale sammenhænge være nydelse, og det 
vi opfatter som idioti kan andre betragte som et mysterium. Tingene er hvad 
vi gør dem til.

Forskningen er et autonomt felt, hvor det er forskeren, der bestemmer. Vi kan 
diskutere med hinanden, men vi kan ikke lade os diktere udefra. Religionernes 
selvforståelse kan aldrig forpligte forskeren. Det er os der hersker over den 
akademiske begrebsdannelse. Til gengæld bestemmer religionerne i deres 
butik.

4. Opfatter du fx Scientology som en religion? 
Ja, hvad ellers? 
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Det er også et firma og en lobby, men naturligvis er det en religion.

5. Opfatter du ateisme som en religion?
Nej. Begrebet har dog religiøse forudsætninger, fordi det forudsætter reflek-
sion over, om der findes guder. Den slags overvejelser giver jeg mig ikke af 
med. Jeg studerer mennesker.

“I am having the best day of my life..
And I owe it all to not going to church!”

                                                                                            Homer simpson 

6. Opfatter du buddhisme, som en religion?
Naturligvis er buddhismen en religion; man dyrker guder, ånder, dæmoner, 
forfædre, overholder tabuer, drager på pilgrimsfærd, har hellige tekster i 
bunkevis, forudsiger fremtiden, farer ind og ud af dødsriger, bliver oplyst og 
fødes igen og igen. Det er ret religionsagtigt, synes jeg. At der findes speku-
lative buddhistiske filosofiske traditioner henvendt til en snæver intellektuel 
elite, det ændrer vel ingenting. Det er bare spekulativ hjernevrider-religion.

7. Hvordan ser du på forholdet mellem religion og videnskab?
Ofte vil fx terapiformer der ikke umiddelbart accepteres som videnskab blive 
betegnet som religion. Hvad er din holdning på dette område? Bliver alt hvad 
der ikke er videnskab dermed til religion?

Såfremt aktiviteten eller fænomenet opererer indenfor almindelig rationalitet, 
er der ikke tale om religion. Men hvis der opereres med noget udenfor natur-
lovenes myndighed, noget som ikke kan identificeres, så er vi ovre i noget 
religiøst. Derfor er nummerologi at karakterisere som en religiøs aktivitet, hvor 
fx akupunktur, zoneterapi, akupressur befinder sig i et gråzoneområde.

8. Hvordan ser du på forholdet mellem religiøse følelser og 
religiøs praksis?
Jeg lægger ikke vægt på religiøse følelser. Religiøse følelser løsrevet fra prak-
sis er en protestantisk opfindelse. De religiøse følelser bor i religiøse ritualer, 
hvor de naturligvis spiller en rolle. 

Det som adskiller religiøse forestillinger fra andre forestillinger er, hvordan 
disse forestillinger legitimeres. Man kan sagtens forestille sig et religiøst ritual 
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uden følelse eller et fodboldstadion med masser af følelse. Men det bliver kun 
religion, såfremt disse følelser legitimeres med henvisning til nogle overnat-
urlige magter. Religiøse følelser er svære at studere, der er vi henvist til hvad 
folk selv siger.

9. Tillægger du menneskers selvidentifikation betydning for, 

hvorvidt de kan karakteriseres som religiøse?
Det er forskerens suveræne afgørelse. Vi bestemmer. De religiøse mennesker 
har intet at skulle have sagt i denne forbindelse. Man kan sagtens tænke sig 
en religiøs sammenhæng, hvor der ikke er en klar religiøs bevidsthed, fx. i 
folkekirken, hvor folk bliver gift og lader deres børn døbe, uden at det nødven-
digvis er forbundet med en religiøs overbevisning.

10. Mener du at religion altid er et kollektivt fænomen eller 
kan religion være individuel?
Jeg tror ikke på forestillingen om en individuel religion eller religiøsitet. 
Religion eksisterer kun fordi det er et kollektivt anliggende, der er knap nok 
noget som hedder privatreligion. Religion er et kulturelt produkt, resultatet af 
kulturel forhandling, en social positionering. Religion er et socialt fænomen, en 
social konstruktion, noget mennesker gør sammen.

11. Hvilken tilgang til religion har du anvendt i dit seneste 
projekt?

Mit seneste projekt må være mit 
feltarbejde på Borneo. Her har jeg 
anvendt religion som en slags 
målestok for social traumatisering. 
Det vil sige, at jeg ved at se på 
religionen har fået en idé om, 
hvorfor disse mennesker har fået 
det så skidt. Religion er altid et 
element i en større kulturel 
sammenhæng, altid et led i en 
samlet helhed og i dette tilfælde 
har jeg brugt religionen til at forstå 
de sociale præmisser dette folk 
lever under og mekanismerne i
et traumatiseret samfund. 

Religionsvidenskab i praksis
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12. Er der sket en udvikling i din faglige tilgang til religion i 
løbet af dit arbejde med faget?
Ja.. Jeg er blevet bedre til at studere det. Man er ikke færdig med at lære 
bare fordi man er færdig med sin uddannelse. Man lærer af sine kolleger, af 
sine studerende og af sine erfaringer.

Hvad mener du når du siger, at du er blevet ”bedre” til at studere det?

Der er to ting i det. For det første har jeg simpelthen fået mere erfaring. Jeg 
ved mere. For det andet er jeg faldet mere på plads. Den første forvirring er 
forsvundet og jeg er faldet til ro i en position, som jeg er tryg og glad ved. Jeg 
har fundet en måde, en stemning, man kan måske sige et bestemt ”gear”, at 
arbejde i. Det betyder ikke at jeg ikke afsøger nye områder. Religion bevæger 
sig hele tiden og jeg forsøger hele tiden at studere religionerne på nye måder, 
men jeg er blevet mere uimponeret, mere tilbagelænet og jeg er ikke så nem 
at provokere eller at skræmme. Man kan sige, at glæden ved at studere ”tin-
gene” er langt større end glæden ved ”tingene”.

Jeg er nok akademiker, men ikke intellektuel i hjertet. Jeg er en akademisk 
håndværker, der passer mit arbejde. Heldigvis er jeg meget glad for mit 
arbejde, men var det ikke mit arbejde, ville jeg næppe beskæftige mig med 
religion.

I øvrigt har jeg altid ment, at mit arbejde havde en politisk dimension. Men 
nu, hvor alle diskuterer religion, opfatter jeg det også som en form for forplig-
telse at blande mig i samfundsdebatten. Jeg kunne ønske mig at flere havde 
det sådan. Eftersom religion spiller en stadig stigende rolle i samfundet og 
eftersom vi ved mere om religion end alle mulige andre, er det også vores 
forpligtelse at udtale os om sagerne. Vi kan se ting som andre ikke nødvendig-
vis kan se og vi kan derfor sige noget mere fornuftigt om religion end de fleste 
andre. Derfor må vi også stille vores analyser til rådighed for offentligheden. 
Dette er vi faktisk forpligtede på ifølge loven, men det er efter min opfattelse 
også en moralsk forpligtelse for os alle. Også de studerende.

13. Hvilken bog om religion har betydet mest for dig? 
Hmm.. ondskabsfuldt spørgsmål… Der har været mange..

Men hvis jeg skal fremhæve én må det være Helmer Ringgren: ”Religionens 
Form og Funktion”. Den er håbløst forældet i dag og var det sandsynligvis 
også allerede dengang jeg var studerende, men det var med denne bog, at 
jeg for alvor opdagede, at man kan tænke systematisk om religion. 
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Lektor Erik Sand
Interviewet den 20. april 2006

Af Linda Langemark og Astrid Trolle

1. Anvender du en bestemt religionsdefinition? 

Nej.

Hvorfor ikke?

Der er ikke enighed blandt religionsforskere om en særlig religionsdefinition. 
Vi var heller ikke så metodisk eller teoretisk anlagte, dengang jeg studerede. 
Vi gik vel blot ud fra en almindelig konsensusopfattelse af, hvad religion er. 
Noget med at tro på en gud eller andre transcendente væsner og at agere på 
bestemte måder i forhold til denne tro. Men i øvrigt har det ikke spillet nogen 
særlig rolle at definere religion i de ting, som jeg har beskæftiget mig med.

2. Mener du at religion implicerer forestillingen om nogle 
”transcendente” eller ”transempiriske magter”?
Ja. Det er uomgængeligt. Man kan næppe forestille sig en religion uden en 
eller anden form for transcendente magter. Men som sagt, så har jeg ikke 
spildt min tid på at spekulere over religionsdefinitioner. Det har ikke været så 
vigtigt for det, jeg har beskæftiget mig med.

Kan du uddybe dette? Hvis man fx forestiller sig et system, hvor guder slet 
ikke eksisterer, men hvor der alligevel er tale om et ”system”. Kan dette sys-
tem så anses for at være en ”transcendent størrelse”?

Jeg tror det er et ret hypotetisk spørgsmål. Man kan ikke forestille sig et sys-
tem uden transcendente størrelser eller en bevidsthed om nogle guder. Men 
hvis man for eksperimentets skyld forestillede sig hinduismen uden guder, så 
ville der stadigvæk være forestillingen om en ”sjæl”. I de fleste indiske filoso-
fiske systemer er der på samme måde en forestilling om ”noget”. Buddhis-
men anerkender ikke nogen sjæl, og vi sidder således tilbage med en slags 
kausal sammenhæng, der farer rundt i rummet. Det er som sagt et hypotetisk 
spørgsmål, men i princippet ville denne kausale sammenhæng kunne udgøre 
en transcendent størrelse. Al praktisk erfaring viser, at Buddhismen fungerer 
fuldstændig på samme måde som de hinduistiske traditioner. Den begrunder 
moral og motiverer både adfærd og alt hvad man i øvrigt stræber efter i 
tilværelsen.
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3. Opfatter du Buddhisme som en religion? 
Ja. Som det vel også fremgår ovenfor. Jeg behandler det i hvert tilfælde som 
religion og jeg underviser i det som religion. Buddhister tror på masser af gu-
der, men det er ikke guderne, der er det vigtige i buddhismen. Det er ikke der, 
vægten ligger. Guderne er underordnet i livskredsløbet ligesom menneskerne, 
og i denne forbindelse er guderne endda på mange måder dårligere stillet end 
mennesker. Mennesker kan nemlig agere i verden og på den måde forsøge at 
forbedre sin situation, men denne mulighed har guderne ikke.

Der er mange forskellige formål med religiøse handlinger ud over de rent 
soteriologiske. De mere praktiske aspekter af livet: Succes, penge, børn, kær-
lighed, alt dette får vi jo normalt fra de overnaturlige magter. Der er guder for 
ethvert formål, både i buddhismen, men især i hinduismen. Der er også mere 
overordnede, helhedsorienterede guder, der står for aspekter af universet.

4. Mener du, at fodbold kan opfattes som religion?
Nej. Der kan være nogle fælles strukturelle tegn, nogle strukturelle ligheder, 
mellem religion og fodbold både på det sociale plan og med hensyn til den 
adfærd som de pågældende udøver. Der er desuden tale om en kollektiv fore-
teelse, et fællesskab, der på nogle strukturelle punkter kan have lighedstegn 
med religion. Men religion er det ikke.

Det kan sammenlignes med civilreligion: Der er heller ingen transcendente 
magter involveret og derfor er det ikke religion. En dyrkelse af nationen kan 
måske erstatte religion som fænomen eller bygge ovenpå en religiøs forestill-
ingsverden. Der kan være en strukturel lighed, men det er ikke religion.

5. Opfatter du Scientology som en religion?
Det har jeg ikke rigtig nogen kommentarer til. Jeg ved for lidt om Scientology 
til at have en holdning til dette spørgsmål.
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6. Forholdet mellem videnskab og religion. 
Ofte vil terapiformer som ikke umiddelbart accepteres som videnskab beteg-
net som religion. Mener du, at alt hvad der ikke er videnskab automatisk bliver 
religion eller er det et område midt imellem, der hverken kan betegnes som 
religion eller videnskab? Vi tænker fx på akupunktur, zoneterapi, homøopati 
eller nummerologi, astrologi?

Alle de ting I nævner er hverken videnskab eller religion. Der er ikke tale om 
forestillinger, der involverer én eller anden form for transcendente væsner og 
derfor er det ikke religion. Men der heller ikke tale om mekanismer, der kan 
dokumenteres videnskabeligt, dvs. noget som følger af nogle identificerbare 
kausale årsager. 

Der kunne i teorien godt være tale om videnskab, hvis bare man kunne doku-
mentere at sådanne kausale årsagsforbindelser var til stede. Det er de samme 
mekanismer som gør sig gældende vedrørende magi, jf. Frazers definition af 
magi som ”mislykkedes videnskab”.

Der var i øvrigt for nylig en studerende, der skrev BA-projekt hos mig om 
Brahmanaerne, hvori han ret overbevisende argumenterede for, at der her var 
tale om en rent videnskabelig argumentationsform, uden at der dog hermed 
var tale om egentlig videnskab.

7. Tillægger du menneskers selvidentifikation betydning for, 

hvorvidt de kan karakteriseres som religiøse?
Næh. Det har ingen betydning. Det er forskeren, der bestemmer ud fra 
praksis. Men vi skal selvfølgelig tage hensyn til og skrive om, hvorvidt de selv 
anser sig for at være religiøse eller tilhøre en bestemt religion.

Nogle vestlige buddhister vælger muligvis buddhismen, fordi det er den reli-
gion, hvor man kan slippe af sted med at tro mindst muligt på gud(er). Man 
kan vælge at lægge vægt på de mere psykologiske og filosofiske aspekter af 
buddhismen.   

8. Mener du religion altid er et kollektivt fænomen eller kan 
religion være individuel? 
Individuel religion findes ikke. Dengang jeg studerede var det en klar forud-
sætning, at religion var et socialt fænomen, således som det er beskrevet af 
Durkheim, - og også af Arild Hvidtfeldt. Ellers taler man om noget psykologisk 
eller filosofisk.
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Man kan derimod godt tænke sig at religiøsitet kan være individuel, men det 
er en anden sag.

9. Hvilken tilgang til religion har du anvendt i dit seneste pro-
jekt?
Jeg har senest beskæftiget mig med sekularisme i Indien - og her har reli-
gionsdefinitioner overhovedet ikke spillet nogen rolle. I det materiale jeg 
beskæftiger mig med - dvs. lovtekster og forfatningsmateriale - er der ikke 
gjort noget forsøg på at definere religion. I øvrigt har det heller ikke været 
særlig vellykket i de tilfælde, hvor man rent faktisk har forsøgt at definere 
religion juridisk.

10. Er der sket en udvikling i din faglige tilgang til religion i 
løbet af dit arbejde med faget?
Det kræver jo én eller anden form for bevidsthed om begrebet religion, og det 
har som sagt ikke været særligt vigtigt eller fremtrædende i mit arbejde.

11. Hvilken bog om religion har haft størst betydning for dig?
Det er meget svært at svare på… Men måske Grønbechs Indisk Mystik. Jeg 
læste den, mens jeg gik i gymnasiet på opfordring af en lærer, og den har vel 
været et element i mine overvejelser om videre studier.

Jeg begyndte i øvrigt med at læse indisk filologi, men der var alt for lidt indisk 
filosofi og mystik. Kun sanskrit. Så skiftede jeg til kristendomshistorie og fandt 
ad denne vej frem til religionshistorie. 

 

“Der er en sær magt ved Buddhas 
skikkelse. Hans ansigt, tonen  i 
hans røst, stemningen under hele 
hans tale har været stærke nok 
til at bevæge folket, længe efter 
at de ord han talte havde mistet 
deres oprindelige mening, ja de 
har bevæget sjæle på steder hvor 
hans ord aldrig nåede hen. Og 
denne tryllemagt gør sig bemær-
ket endnu for den fremmede, der 
i ånden kommer til at stå ansigt til 
ansigt med ham”

Fra: Mystik og Mystikere i Europa 
og Indien, bd. 1, kap 5.

William Grønbech 
(1873-1948)
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Ekstern lektor Britt Istoft
Interviewet den 23. maj 2006

Af Astrid Trolle og Linda Langemark

1. Anvender du en bestemt religionsdefinition?

Nej. Man har jo forsøgt sig med mange forskellige definitioner, men ingen af 
dem har hidtil rigtig fungeret. Men det handler vel om, hvordan mennesker 
organiserer deres verden, deres kosmos.

Jeg beskæftiger mig jo en del med religionslignende ting i populærkultur, 
fantasy og science fiction. I fantasy og science fiction er der tale om religiøse 
elementer, kendte religiøse temaer, der blandes på en ny måde. Man bruger fx 
gnostiske eller kristne elementer, men på en anden måde og pointen behøver 
heller ikke være den samme. I nogle værker bruges politisk ideologi som en 
slags erstatning for religion, som man fx ser det i Orwell´s ”1984”. På den 
anden side er der også nogen, som bruger fx science fiction som religion. 
Det gælder fx Star Trek-folkene, der bygger en hel Star Trek-verden op som 
ramme for deres tilværelse.

Et eller andet sted har vi jo alle sammen en fornemmelse af, hvad der er 
religion. Og det er i øvrigt også ganske vanskeligt at definere både fantasy og 
science fiction.

Nu taler du om fx Star Trek-tilhængerne, der bygger en Star Trek-ramme op 
om deres tilværelse. Hvor går grænserne mellem religion og rollespil?

Grænserne er flydende. Jeg synes, at det spændende ligger i de nye kreative 
måder at danne religion på - i grænsetilfældene. Der hvor alting hele
tiden forandrer sig. Måske er der ikke decideret tale om religion, men der er 
tale om brug af religiøse elementer eller temaer. 

Hvad er forskellen mellem det religionslignende og egentlig religion?
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I det jeg kalder det religionslignende tages enkelte elementer ud og tolkes 
på nye måder. Det er mere løst end det, der er tale om i New Age kulturerne. 
New Age opererer som regel med én eller anden form for transcendens, 
energier og ofte også reinkarnation. Det er ikke nødvendigt for det reli-
gionslignende. Her låner man elementer af religion, og det implicerer jo en 
vis transcendens, men det er ikke nødvendigvis transcendensen, der er det 
vigtige. Måske kan man sige, at ”religion” ud over at gøre krav på autoritet 
og sandhed, tillige kræver en vis grad af organisering, som ikke er nødvendig 
ved ”religiøsitet”, som det eksempelvis ses i New Age. Det religionslignende 
er så i denne sammenligning endnu mere løst, og de elementer, der tages op 
i populærkulturen, bruges ikke nødvendigvis egentlig religiøst, måske mere 
som en slags ”arketyper” for menneskelig adfærd og erfaringer. Som Gilhus og 
Mikaelsson har udtrykt det: ”Religion er smurt tyndt ud over.”

Det er i øvrigt også interessant, at forskellige religiøse grupper reagerer 
forskelligt på udfordringen fra populærkulturens brug af religiøse elementer. 
Nogle mener måske, at der her er tale om en formidling af det sande bud-
skab, mens andre opfatter det som djævelens værk. Og det kan de så slås 
med hinanden om.

Noget andet er, at nye religiøse grupperinger også lader sig inspirere af de re-
ligiøse elementer i populærkulturen og henter forestillinger og praksis herfra. 
Således kan man se, at brugerne af wiccadk.dk henter inspiration fra tv-serier 
som ”Heksene fra Warren Mannor” og ”Buffy”.

2. Hvilken rolle spiller et begreb som transcendens for din op-
fattelse af religion?
Hmm.. Ja, der skal vel på en eller anden måde være noget på den anden side 
af stregen, før det kan kategoriseres som religion. Ellers kunne fx marxisme jo 
også falde ind under religionsbegrebet.

3. Mener du, at fodbold kan opfattes som en religion?
Hmm… Der er noget religionslignende over fodbold. Der er mange elementer 
tilfælles med religion: gruppesammenhængen, særlige ritualer, særligt udstyr 
og den slags.

Men måske er det det transcendente, der mangler. Måske er det det som gør, 
at fodbold ligesom marxisme er forskelligt fra religion. På den anden side kan 
man måske godt argumentere for, at 1970´ernes marxister havde en slags 
transcendent størrelse i og med deres kapital-logik. Måske afgrænsningen 
også kan have noget at gøre med hinsides-forestillinger. 
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4. Opfatter du Scientology som en religion?
Ja, helt sikkert. Scientology har alle de elementer, vi normalt forventer at finde 
i religion. Forskellige dimensioner, efterlivsforestillinger, transcendente væsner 
mv.
  

5. Opfatter du buddhisme som en religion?
Ja, selvfølgelig. I den rensede version vi ofte får med buddha-fortællingen 
kunne det måske godt klassificeres som en eksistentialistisk filosofi, men hele 
det organisatoriske, praktiske og rituelle må placere den i en religiøs termi-
nologi.

Der behøver ikke være en gud, før noget kan kaldes religion. Skriftløse folk 
opererer jo heller ikke nødvendigvis med guder, men fx med myter og forestil-
linger knyttet til deres forfædre. I det hele taget synes jeg ikke, at definitioner 
skal blive for betonagtige og stivnede. Der må være lidt løs elastik.

6. Mener du, at ateisme kan opfattes som en religion?
Jeg har ikke helt tjek på ateisme-begrebet, men som udgangspunkt synes jeg, 
at man skal have lov at sige, at man ikke er religiøs, uden at blive påduttet en 
etiket som religiøs.

7.  Hvordan ser du på forholdet mellem religion og videnskab?
Ofte vil fx terapiformer der ikke umiddelbart accepteres som videnskab blive 
betegnet som religion. Hvad er din holdning på dette område? Bliver alt hvad 
der ikke er videnskab dermed til religion?

Nej, det ville være mangel på respekt. Jeg vil gerne forholde mig åbent over 
for en evt. videnskabelig basis for diverse terapiformer. Men det, at de ikke er 
klassificeret som videnskab, gør dem ikke nødvendigvis til religion. Det kom-
mer an på, hvordan man forholder sig til dem.

8. Hvilken vægt tillægger du menneskers selvidentifikation 

vedrørende religiøsitet?
Hvis folk selv siger, at de er religiøse, så er de det også. Man kan ikke være 
andet bekendt end at respektere folks egen vurdering.

Men hvad hvis folk siger at de ikke er religiøse, selv om du kan iagttage en 
adfærd vi normalt ville kalde religiøs?
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Så må man nænsomt forklare dem, at man naturligvis respekterer deres egen 
opfattelse af sagen, men at de alligevel falder ind under en faglig terminologi, 
der vil karakterisere dem som religiøse.

Måske er TM et eksempel, der kan bruges i denne forbindelse. Så vidt jeg ved, 
vil de ikke kaldes religiøse, selvom de har baggrund i den indiske vedanta-
tænkning. 

9. Hvordan vægter du religiøse følelser overfor religiøs 
praksis?
Det hænger sammen. Det er meget svært at sige, hvad kommer først hønen 
eller ægget?

Men den rituelle praksis kan sige meget om folk, og det er også den side af 
sagen, der er mest vedvarende. Det er tolkningerne som er fleksible. Organ-
iseret religion kan indebære en fastfrysning af religionen og jeg synes, som 
sagt, at det er mere spændende, når det flyder.

I det hele tage er jeg mere optaget af, hvordan almindelige mennesker lever 
med religion, religiøsitet eller elementer heraf i deres dagligdag. Ikke hvor-
dan eliten inden for religionsudøvelsen fortolker og definerer religionen. Det 
spændende er, hvordan den brede befolkning forholder sig til og konstruerer 
religion. Det er det, jeg beskæftiger mig med i forhold til religion i middel-
alderen, og det er også det, jeg beskæftiger mig med vedrørende religion i 
nutiden. Det er derfor jeg interesserer mig mest for grænsetilfældene, for 
religionslignende fænomener. 

10. Er religion altid et kollektivt fænomen eller kan religion 
være individuel?
Jeg tror jeg vil skelne mellem begreberne ved at benævne individuel religion 
”religiøsitet”, og lade de kollektive, mere organiserede former kaldes ”religion”.

11. Hvilken tilgang til religion har du anvendt i dit seneste 
projekt?
Min tilgang til religion er generelt empirisk og praksisorienteret. På det seneste 
har jeg som sagt beskæftiget mig med forholdet mellem religion og 
populærkultur, og her har jeg inddraget analyser af massemedier som tv, 
film og cyber-kommunikation - og også set på, hvordan folk bruger det po-
pulærkulturelle. Om det f.eks. bruges til at skabe nye religiøse former dvs. til 
aktiv religiøsitet. 
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12. Er der sket en udvikling i din faglige tilgang til religion i 
løbet af dit arbejde med faget?
Der er sket en udvidelse af mit interesseområde. Først interesserede jeg mig 
primært for middelaldermystik, og nu har jeg også bevæget mig ind i nutiden 
og over i populærkulturen. Desuden er mine definitioner blevet langt mere 
flydende. Det er ikke noget, jeg tænker så meget over mere.

13. Hvilken bog om religion har betydet mest for dig?
Selvom jeg er vild med bøger og mange bøger har betydet meget for mig, vil 
jeg alligevel pege på en film, nemlig: Ingmar Bergmans ”Det Syvende Segl”. 
Den så jeg første gang, da jeg var ganske lille, og jeg ser den stadig jævnligt. 
Det var herfra jeg fik min første interesse for ”det mystiske” og for middelal-
deren.

Ingmar Bergmans “Det Syvende segl” (1957)
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Ekstern lektor Thore Bjørnvig
Interviewet den 3. april 2006

Af Linda Langemark

1. Anvender du en bestemt religionsdefinition?

Ja, jeg har i hvert tilfælde i mit konferensspeciale arbejdet med en definition 
af religion som: 

 ”narratives, which are powerful holders of meaning (that is, 
 show some of the characteristics of an archetypal masterplot); 
 [and which] confer to the adherent of the narrative a strong 
 conviction of the rightfulness and superiority of whatever cause, 
 belief, or philosophy the narrative is about”. 

Det vil sige, at jeg ser religion som et, eller flere, narrativ(er), der har karakter 
af at være det, som H. Porter Abbott i The Cambridge Introduction to Nar-
rative kalder ”masterplots”. Abbotts ”masterplots” er narrativer, som inden 
for en given kulturhorisont har akkumuleret betydning igennem historien, 
i kraft af igen og igen at være blevet reproduceret (det være sig som bil-
leder, skrift, film, popsange, eller hvad ved jeg). Disse narrativer får status af 
en kulturs grundfortællinger, og bliver derved ladede med betydning - eller 
mening - samtidig med (det er min tilføjelse), at narrativernes tilhængere 
anser disse for at være overlegne i forhold til andre narrativer. Alle kulturer 
har fortællinger, som har været fortalt rigtig mange gange i alle mulige 
former, og som derved ikke alene har akkumuleret betydning, men også, i 
kraft af dette forhold, bliver narrativer, der kan forlene menneskers liv med 
mening(sfuldhed). Definitionen implicerer en religionsteori, der forudsætter 
at mennesket er et pattedyr, der hungrer efter mening. Mht. sidste antagelse 
bygger jeg på Peter L. Bergers tanker i The Sacred Canopy.

2. Mener du, at religion implicerer forestillingen om nogle 
”transcendente” eller ”transempiriske” magter?
Armin Geertz’ danmarksberømte definition af religion kan være fin nok, for så 
vidt som den jo under alle omstændigheder meget godt beskriver den com-
mon sense opfattelse af ”religion”, som både den brede befolkning, og de 
fleste religionsforskere, har. 

Hvad er religion? Jo, det er noget med at folk tror på væsener, som ikke 
findes i virkeligheden. Men det er min erfaring at man, når man graver sig 
dybere ned i studiet af religion(er), og især de teoretiske problemstillinger, 
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som omgiver dette studie, når frem til punkter, hvor man kan blive i tvivl om 
det nu også er helt fornuftigt, at hænge sin definition op på ideen om sådan 
noget som ”transempiriske magter”. Jeg spekulerer på om den mon ikke først 
og fremmest er drevet frem af et ønske om, at befæste en naturvidenskabelig 
materialistisk-empirisk position over for det religiøse studieobjekt. Altså, en 
form for naturvidenskabelig trosbekendelse. Jeg ender selv hele tiden i epis-
temologiske overvejelser, der undergraver min sikkerhed på hvad f.eks. et ord 
som ”transempirisk” egentlig vil sige, og især hvad det vil sige i forbindelse 
med studiet af religion. 

”Trans-” vil sige noget i retning af ”hinsides”, og ”empiri” nærmest ”erfar-
ing.” Religion drejer sig altså i Geertz´ definition om ”magter”, der er hinsides 
erfaring. Men - det er et af de første spørgsmål jeg må stille - hvordan for-
holder man sig, på den baggrund, til alle de religiøse mennesker, som gennem 
tiderne, og i dag, taler vidt og bredt om netop deres erfaringer af diverse, 
ikke almindeligt og naturvidenskabeligt anerkendte, magter? Jeg kan sag-
tens tilslutte mig det naturvidenskabelige verdensbillede, som dikterer at kun 
naturen ”findes”, og at der derfor ikke findes noget ”over-naturligt”. Men hvad 
siger det om erfaringens væsen? Hvilken status har tanken, fantasien, fore-
stillingsevnen som erfaring? Ingen? Nogen? Og i hvor høj grad påvirker vores 
fantasi og vore forestillinger erfaringer? Dette er immervæk spørgsmål, som 
filosofien i århundreder har bakset rundt med, og mig bekendt er sagen ikke 
endegyldigt afgjort. 

Men jeg kan måske formulere mine anfægtelser lidt anderledes. Hvad, præ-
cis, får man ud af at have en Geertz’sk religionsdefinition indopereret i ens 
religionsfaglige optik? Er den kun god til at oprette et skel mellem hvad der er 
”religion”, og hvad der ikke er ”religion”, eller gør den os også klogere på reli-
gion? Jeg tror, den er bedst til det første, men igen siger den blot - hvad angår 
de transempiriske magter - hvad de fleste af os, på et temmelig ureflekteret 
niveau, tager for givet i forvejen. Hvad der også er problematisk (primært for 
mig selv, formodentlig) ved Geertz’ definition er, at den potentielt forhindrer 
et religionsvidenskabeligt studie af f.eks. SETI-bevægelsen, som det jeg har 
udført i mit speciale. 
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SETI - the Search for Extraterrestrial Intelligence - beskæftiger sig med søgen 
efter intelligent liv i rummet. De forestillinger SETI giver udtryk for, ligner 
meget ofte i deres struktur, eller hvad man nu skal kalde det, forestillinger, 
som man hyppigt finder i det vi kalder ”religion”. F.eks. synes SETI-bevæ-
gelsen, ved et første, common sense-øjekast, at ”tro” på eksistensen af 
væsener, som ligger hinsides erfaringen. Men stop en halv. SETI-bevægelsens 
tilhængere er mestendels hard-core ateister, som bekender sig til et strengt 
materialistisk og naturvidenskabeligt verdensbillede. De afsværger glade, og 
ofte, Gud. Hvis ekstraterrestriale intelligensvæsner findes, som SETI-bevæ-
gelsens tilhængere altså både håber på og formoder, har de intet at gøre med 
noget ”overnaturligt”, men er netop et logisk produkt af naturvidenskabelige 
lovmæssigheder (denne antagelse er omdiskuteret, men ikke nødvendigvis 
”u-videnskabelig”). SETI-bevægelsen beskæftiger sig altså ikke med ”transem-
piriske” væsener, men blot med væsener, hvis eksistens endnu ikke er blevet 
bekræftet. Ergo er det ikke en religion. Ergo kan, eller bør, man ikke studere 
SETI religionsvidenskabeligt! Nå, men så slemt er det jo alligevel ikke, mit 
speciale blev da antaget, og jeg kan nu kalde mig ”magister i religionshisto-
rie”. Men, og det er vel min egentlige pointe her, jeg følte netop, at jeg blev 
nødt til at formulerer et alternativ til Geertz’ religionsdefinition, som led i et 
forsvar for mit valg af emneområde. 

En sidste pointe: Hvis vi på den ene side
 ikke mener at ”Gud”, eller andre 
”transempiriske” magter findes, og at al 
”essentialistisk” religionsforskning er 
noget Eliade og Fanden har skabt, kan 
vi på den anden side vel heller ikke 
fastholde en tro på, at dét religiøse 
mennesker tror på, er ”transempiriske 
magter”. Jeg fornemmer her en ny 
form for essentialisme, som paradok-
salt forudsætter eksistensen af troen på eksistensen af noget, som ikke findes, 
eller kan sanses, erfares. Altså at essens-tænkningen flytter fra troen på at 
transempiriske magter faktisk, i en eller anden forstand, findes, til at troen på 
at troen på dem findes, uproblematisk og virkeligt. Alene Tord Olssons artikel 
”Verbal Representation of Religious Beliefs” - der meget overbevisende viser, 
at hvad folk egentlig tror på hvornår, og hvordan, er en meget tvivlsom sag 
- burde få en til at tvivle grundigt på eksistensen af troen på transempiriske 
magter som en monolitisk størrelse, derude et sted i den ”virkelige” verden. 

Min endelige konklusion på alt dette er, og har i mit hidtidige arbejde været, at 
man bør skræddersy sin religionsdefinition til det enkelte studie, og så ellers 
ikke være så optaget af endegyldigt at afgrænse fænomenet ”religion” som 

“The WOW-signal” 15. august 1977.
Anset som det hidtil bedste bud på tegn 

på ikke-menneskelig aktivitet
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sådan, og som metastørrelse, hinsides ethvert enkeltstående fænomen. 

3. Hvilken tilgang til religion har du anvendt i dit seneste pro-
jekt?
I mit arbejde med SETI-bevægelsen har jeg netop anvendt en ”skræddersyet” 
religionsdefinition, hvori begrebet ”masterplot” som sagt spiller en væsentlig 
rolle. Jeg har identificeret og isoleret en grundfortælling i SETI, som ligner den 
man finder i den apokalyptiske genre, altså en apokalyptisk grundfortælling. 
Og her er det altså netop ikke de ”transempiriske magter” der er vigtige i 
denne forbindelse, men derimod den struktur i grundfortællingen, der kan 
identificeres som værende af apokalyptisk karakter. Fordi apokalyptik traditio-
nelt anses for at henhøre under ”religion”, kan jeg argumentere for, at der er 
visse aspekter af SETI, der er ”religiøse”. 

  
4. Opfatter du fx Scientology som en religion? 
Ja. Dels opfatter jeg som privatperson, om jeg så må sige - og netop på en 
common sense-måde - Scientology som helt klart værende en religion, og dels 
er jeg som fagmand overbevist om at man med stor analytisk fordel kan stu-
dere den som sådan. Men Scientology kan sikkert også studeres på alle mulige 
andre spændende måder, og som alt muligt andet, end lige netop en religion. 

5. Mener du at ateisme kan betragtes som religion? 
Ja, og hvorfor jeg mener, det kan lade sig gøre fremgår vel egentlig meget 
godt af mine svar på spørgsmål nr. 2. SETI vrimler med ateister, men derfor 
kan deres interesser godt betragtes som ”religiøse”.

6. Opfatter du buddhismen som en religion? 
Ja, det er jo et spørgsmål man ofte hører stillet i diskussioner om, hvad reli-
gion er. Er buddhismen ikke i virkeligheden en filosofi mere end en religion, 
og så videre. Men hvis det - igen - er transempiriske magter i en Geertz’sk 
forstand man går efter, er buddhismen helt klart en religion. Den vrimler med 
buddhaer i alle mulige buddhahimle, æteriske budbringere, åbenbarede tek-
ster, og guder. En grund til at påstå at buddhismen ikke er en religion, skyldes 
formentlig, at det er en grundliggende buddhistisk tanke, at alt undtagen 
tilstanden nirvana i bund og grund er en illusion - buddhaer, budbringere, 
tekster og guder inklusive. Nogle buddhistiske retninger vil formulere det som 
noget i retning af, at alle disse ting simpelthen er projektioner af den karmiske 
bevidsthed. Tager man dét for gode varer, kan man vel godt argumentere for, 
at buddhismen er en filosofi, eller en psykologi, snarere end en religion - fordi 
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den ikke i virkeligheden ”tror på” de transempiriske magter. Men disse spids-
findige filosofiske pointer er noget ganske andet end buddhismen som læg- og 
folkereligion. Her finder vi noget der meget bedre lever op til vores common 
sense-opfattelse af ”religion”.   

7. Fodbold? 
Ja, hvorfor ikke? Tag ét kilo civilreligion, 500 gr. ritualteori, en knivspids his-
torisk undersøgelse af boldspillets oprindelse i religiøse ritualer, et ordentligt 
skvæt næranalyse af fodboldspilleres korsen sig inden kampe; rør grundigt 
rundt, og voila: fodbold er en religion. Angsten for nedbrydning af faggrænser 
må ikke få os til at flage med fantasien på halv... 

8. Tillægger du menneskers selvidentifikation betydning for, 

hvorvidt de kan karakteriseres som religiøse?
Her sigtes vel til, om det har betydning for om noget kan studeres som reli-
gion, om de folk man vil studere selv mener de er religiøse, og kalder sig ”re-
ligiøse”. Og i så fald er mit svar et klart og rungende: ”Nej!” Begrebet religion 
er i dén grad så flydende, og i dén grad noget der er konstrueret, at det under 
alle omstændigheder ville være ret skørt at mene at ”religiøs” er noget, man 
kan sige, man er, og så gå ud fra at der menes det samme i alle tilfælde.

9. Mener du, at religion altid er et kollektivt fænomen eller kan 
religion være individuel?
Jeg mener, det kan være både det ene og det andet, og begge ting samtidigt. 
Den engelske digter og mystisker William Blake, eller den danske digter og 
mystiker Dan Turèll, kan lige så godt være genstand for religionsvidenskabelig 
analyse, som den protestantiske kirke, eller ”aztetisk religion”.

10. Hvordan ser du på forholdet mellem religiøse følelser og 
religiøs praksis?
Helst med store solbriller på. 

11. Hvordan ser du på forholdet mellem religion og videnskab?
Det vi her tænker på er, at ofte vil fx terapiformer, der ikke umiddelbart ac-
cepteres som videnskab blive betegnet som religion. Hvad er din holdning på 
dette område? Bliver alt, hvad der ikke er videnskab dermed til religion? Vi 
tænker fx på akupunktur, zoneterapi, homøopati?
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Jeg kan da sige så meget som, at i de problemstillinger I dér antyder, fun-
gerer begreberne ”religion” og ”videnskab” i høj grad som diskursive strategier 
i en strid om magtpositioneringer. Inden for sundhedssektoren er det den 
naturvidenskabeligt baserede lægevidenskab, der sidder på flæsket. Set der 
fra bliver ”religion” meget hurtigt det modsatte af ”videnskab”, og alternative 
helbredelsesmetoder derfor til religion - og det er der bl.a. magtgrunde til, er 
jeg ret sikker på. 

12. Er der sket en udvikling i din faglige tilgang til religion i 
løbet af dit arbejde med faget?
Måske vil det være på sin plads at begynde med en lille anekdote. Et halvt år, 
eller så, efter at jeg var begyndt på religion, havde jeg en lille sludder med 
Mikael Rothstein til en fest. Jeg tror, Rothstein lige ville stikke fingeren i jorden 
med en fra det nye kuld af studerende. Han spurgte mig i hvert fald, hvorfor 
jeg var begyndt at læse religion. Med et glas vin i hånden, og et skævt, let 
ironisk, smil på læben, svarede jeg, at jeg var en af disse unge, der mente, at 
der var mere mellem himmel og jord, end som så, og at dette vel måtte være 
det ideelle sted at få nogle bud på, hvad dét kunne være. Rothsteins svar kom 
prompte: ”Ja, så vil du nok få det svært her!”  

Jeg tror nu ikke, jeg har haft det meget sværere end så mange andre, selv om 
Rothsteins svar ikke ligefrem føltes som den varmest tænkelige velkomst. Men 
havde jeg formuleret min interesse lidt anderledes, og knapt så ironisk, havde 
svaret nok også lydt tilsvarende anderledes...

Men for at svare lidt mere udførligt: På én måde ja, og på én måde nej. Jeg 
begyndte at læse religion, fordi jeg var interesseret i at få kendskab til, hvor-
dan man har skabt, og skaber, billeder af livet og af verden i forskellige kul-
turer gennem tiderne. Jeg ville gerne snuse til, og leve mig ind i, alle mulige 
visioner af livet. Egentlig var jeg tæt på at vælge filosofi, men valgte altså at 
studere livsbilleder i den religiøse udgave. Denne grundliggende og helt klart 
også personligt-eksistentielle motivation har ikke ændret sig. 

I begyndelsen af mine studier havde jeg egentlig nok en ret ureflekteret Eli-
adeagtig opfattelse af religion, som udtryk for nogle universelle menneskelige 
sandheder. Hvad der har ændret sig i mit faglige arbejde med religion, er helt 
afgjort niveauet af refleksion, også mht. f.eks. Eliade. På universitetet, og 
Afdeling for Religionshistorie, lærer man at alt kan fremstå som et problem, 
og at intet - nødvendigvis - er som det (i første omgang) ser ud til at være. 
Man lærer at reflektere over, problematisere, stille spørgsmål til og kritisere 
sit studieobjekt, som jo i dette tilfælde er religion. Man bliver opmærksom på 
alle de synsvinkler religion kan ses under - sociologiske, evolutionsteoretiske, 
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filosofiske, lingvistiske, ritualanalytiske, kognitionspsykologiske, perfoman-
ceteoretiske, historiske, osv. Man lærer at alle disse synsvinkler selv hver i 
sær kan kritiseres. Man lærer - eller jeg har lært - at ”religion” slet ikke er så 
indlysende en størrelse, og frem for alt, at der er helt afsindigt meget mere 
at lære, end jeg først havde nogen som helst anelse om. Og sidst, men ikke 
mindst, kan man være heldig at lære, at alle disse indsigter kan kombineres 
både akademisk og kreativt, og skabe nye forbindelser og bud på, hvad et 
eller andet, som f.eks. ”religion”, kan være og betyde.

13. Hvilken bog om religion har haft størst betydning for dig?
Uha, uha. Jeg er egentlig ikke sikker på, at det er en bog, eller bøger, om 
religion, der har haft den største betydning for mig i studiet af religion. Det 
er snarere et konglomerat af alle mulige impulser, fra alle mulige teoretiske 
retninger og faglige discipliner, der har haft den ”største” betydning for mig: 
Bourdieus sociologi, Lakoff og Johnsons metaforteori, Turner og Faucon-
niers blending-teori, Peter L. Bergers social-konstruktivisme, Nietzsches (især 
sprog- men også religions)filosofi, og så videre. Bøger om religion kan for mig 
godt have en hvis storhedstid, men de bliver altid, og jævnligt, afløst af andre, 
som så, for en tid, bliver de mest betydningsfulde.

Noter:
Abbott, H. Porter (2003a [2002]). The Cambridge Introduction to Narrative, United  
 Kingdom: Cambridge University Press.
Berger, Peter L.. (1973 [1967]). The Social Reality of Religion. Great Britain: Penguin  
 University Books. [Først udgivet i USA under titlen The Sacred Canopy, 1967].
Olsson, Tord (1999). “Verbal Representation of Religious Beliefs: A Dilemma in the 
 Phenomenology of Religions” i Sand, Erik Reenberg og Jørgen Podemann  
 Sørensen. Comparative Studies in History of Religions, University of Copenha-
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===============================================
IDEHISTORIE
===============================================

Lektor Peter K. Westergaard 
Interviewet den 10. maj 2006

Af Astrid Trolle og Linda Langemark

1. Anvender du en bestemt religionsdefinition?

Ja, det gør jeg vist for det meste. Men det er en definition, der siger, at 
religion ikke som sådan kan defineres. Den stiltiende religionsdefinition, jeg 
anvender, er, at religion er karakteriseret ved en bestemt sproganvendelse. 
Religion viser sig ved nogle bestemte sproganvendelsessammenhænge, men 
disse sammenhænge kan ikke bringes på formel. De betydninger, der tema-
tiseres og behandles, kan naturligvis beskrives fx sociologisk, antropologisk 
og naturalistisk, men spørgsmålet er, om de kan indfanges eller oversættes 
fuldstændigt. Man kan sammenligne det med et digt: Det kan analyseres og 
fortolkes på forskellig vis; men det er tvivlsomt, om digtet på denne måde kan 
gribes i sin helhed. Der er i begge tilfælde tale om noget irreduktibelt.

Man kan give en beskrivelse af det religiøse ud fra en videnskabelig eller 
filosofisk vinkel, men der er i begge tilfælde tale om beskrivelser og tilgange, 
der anvender en anden begrebsoptik end religionen selv, og der vil derfor 
være betydningsaspekter, der ikke indfanges fuldstændigt i en beskrivelse og 
analyse.

Kan du sige noget mere om dette ”mere” som ikke kan indfanges?

Det er vigtigt at pointere, at der ikke er tale om noget ekstra-sprogligt, noget 
udenfor den mundane verden eller om nogen form for guddommelig entitet. 
Men med den sene Wittgenstein kan man tale om nogle immanente men-
neskelige erfaringsforvaltninger, og med Nietzsche kan man tale om tolkninger, 
som er udtryk for magt og magtanvendelse.

Sproganvendelsen og det menneskelige erfaringsliv er så kompliceret og 
forgrenet, at det ikke umiddelbart kan bringes på formel. Men som en over-
ordnet afgrænsning af religion kan man måske udtrykke det således: Dér hvor 
religiøse sprog er i spil.

Taler vi her om bestemte sprogspil?

Ja, men det er vigtigt at huske, at sprogspil ikke skal forstås som isolerede 
sprogspil, der er helt uoversættelige. Noget kan oversættes og andet ikke. Og 
vil vi forstå et sprogspil, bør vi ikke kun se på det enkelte sprogspil selv. Vi må 
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også se på de sprogspil, som dette spil omgæres af. Her vil der være element-
er af fx overlapning, kontrast, løst slægtskab.

I forbindelse med det magtperspektiv som Nietzsche fokuserer på, kan der 
være tale om magt både som en personlig kategori og som en sociologisk 
kategori.

Er dette uoversættelige ”mere” at forstå som en kerne, hvor der så ligger lag 
af fx erfaringsforvaltninger, magt og sprogspil udenom?

Det du spørger om nu er i virkeligheden, hvad der så konstituerer det religiøse 
sprogspil: Hvor er eller sidder religionen? Hvorfor findes det religiøse spil? 
Hvorfor er det ikke blevet afviklet?

Wittgenstein om sprogspil: “ .. sprogspillet er så at sige uforudsigeligt.
Det bygger ikke på grunde. Det er ikke fornuftigt - eller ufornuftigt. 

Det er bare - ligesom vort liv”

Det er jo et meget svært spørgsmål. Man kan måske sige, at der er tale om en 
sprogregion, der kan noget andre sprogregioner ikke kan. Igen kan man gribe 
til en analogi indenfor kunstens verden; fx med hensyn til symfoniske værker. 
Man kan sagtens give en beskrivelse af partituret, men dette vil ikke være en 
beskrivelse af selve værket i dets fremførelse. 

Jeg vil dog pege på to svagheder ved en religions-
definition, der bygger på denne Wittgenstein’ ske 
meningsteoretiske position: Dels at den ikke 
medtænker – i fuld udstrækning – det samfunds-
mæssige perspektiv og dermed hele det magt-
aspekt, som er det karakteristiske ved 
Nietzsches position, og dels at der ikke tages 
hensyn til den sproganvendelse, der har til 
hensigt at maskere noget. Her er Nietzsche 
ligeledes en central figur som den sande 
mester i at demaskere de skjulte motiver bag 
de forskellige sproganvendelsessammenhænge. 
Wittgensteins position er tilbøjelig til kun at se 
det, der ”siges” eller ”ageres”. Til gengæld har 
den den fordel – ligesom i øvrigt Nietzsches - 
at den er rent antimetafysisk: religion er et 
menneskeligt fænomen.

Er Wittgenstein helt konsekvent på dette punkt?

Ja, hvis man fastholder det meningsteoretiske perspektiv.

Ludwig Wittgenstein 
(1889- 1951)
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2. Hvilken rolle spiller transcendens i dette perspektiv?
Transcendens er et meningsfyldt begreb indenfor den religiøse sproganven-
delse. De religiøse narrative strukturer vil ofte postulere forekomsten af noget 
transcendent, og derfor er det et meningsfyldt begreb indenfor det religiøse 
sprogspil. Det betyder dog ikke, at der altid og nødvendigvis forekommer en 
forestilling om noget transcendent indenfor det religiøse sprogspil. Jeg kan 
sagtens forestille mig situationer, hvor religiøs sprogbrug anvender traditio-
nelt transcendente sproganvendelsessammenhænge på en ikke-transcendent 
måde. 

Tag fx udsagnet om et ”liv efter døden”, som traditionelt henviser til det 
forhold, at mennesket rent fysisk overlever døden. Et sådant udsagn kan 
lige så vel henvise til det ”at overvinde en bestemt livsmåde”, ”at overvinde 
hverdagslivets erfaringer af endelighed, begrænsninger”, ”at overvinde det 
”døde” liv” – her refererer udsagnet til, det at man vender sig bort fra en be-
stemt eksistensform til en anden - og bedre.

Wittgenstein om begrebet “Gud”: 
“..erfaringer, tanker - livet kan påtvinge os denne forestilling”

3. Hvordan vægter du religiøse følelser overfor religiøs prak-
sis?
Religionen sidder i handlingen. ”I begyndelsen var handlingen!” Erfaringerne 
kommer først til udtryk i og med, at de artikuleres i de religiøse sprogformer, 
og her er det fx interessant at iagttage, hvordan de religiøse sproganvendel-
sessammenhænge udvikler sig. I takt med at erfaringsgrundlaget ændrer sig, 
artikulerer de sig på forskellig vis.

Det ekstra betydningslag skal ikke forstås sådan, at det dermed er udtryk for 
noget ekstramundant. Der er tale om en betydning, som de sproglige fælles-
skaber selv konstituerer og etablerer ved hjælp af de religiøse sprogformer. På 
den anden side kan mange religiøse handlingers betydninger ikke umiddelbart 
identificeres. De indskriver sig blot i et bestemt narrativt forløb og ofte er han-
dlingen som sådan meningsfuld i sig selv. Kan vi altid selv angive begrundelser 
for, hvad vi går og gør?

Som religionsforsker skal man være varsom med at skrive for megen me-
ning ind i det religiøse. Dette gælder både på det individuelle og det sam-
fundsmæssige plan.

4. Er religion altid et kollektivt fænomen eller kan religion 
være individuel?
Religion vil altid være kollektiv. Dette en direkte konsekvens af afvisningen af 
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muligheden for at have et privatsprog. Sprog kan kun konstituere mening, når 
det står i forhold til en offentlig sammenhæng. Sprog er fællesskab på godt 
og ondt. Det betyder ikke at 1. person singularis-perspektivet dermed fra-
kobles; der vil stadig være mulighed for aspektforskydninger, hvor individuelle 
erfaringer blander sig med den fælles erfaringshorisont, men man vil stadig på 
meningsfuld måde kunne føre en samtale ud fra en nogenlunde fælles erfar-
ingsoplevelse og et fælles sprog.

Man kan også spørge om, hvad det er, der konstituerer religiøs betydning 
eller mening? - Svaret må være, at det konstitueres i et sprogligt fællesskab, 
og her må man fastholde, at et ords betydning er dets brug i sproget, dvs. i 
praksis.

Jeg har meget svært ved at forestille mig religion som et solipsistisk projekt. 
Det giver simpelthen ingen mening. Det vil ikke være muligt at fremskrive en 
meningsfuld begrebsverden ud fra en sådan sammenhæng.

5. Hvilken vægt tillægger du menneskers selvidentifikation 

vedrørende religiøsitet?
Har den stor betydning? Den siger noget om, den måde hvorpå et menneske 
forstår sig selv og forstår sit eller sine tilhørsforhold på. Selvidentifikationen er 
en bekendelse om, hvilke sproganvendelser man bekender sig til. Men tilhørs-
forholdet til et sprog og dette sprogs betydning for personen kan variere og 
tage mange former.

At et tilhørsforhold kan tage mange former overses netop dér, hvor vi tror, at 
vi kan afsløre: at dem som betegner sig selv som kristne slet ikke er kristne, 
fordi de ikke kan fx repetere Luthers katekismus! Et tilhørsforhold til en reli-
gion viser sig jo på et mangefold af måder. På mange andre måder end ved et 
kendskab til en lære.

6. Opfatter du buddhismen som en religion?
Hmmm..  Hvad er nerven i buddhismen? - Det er vel forvaltning af lidelsen, 
det vil sige lidelsen som menneskelig erfaringsforvaltning. ”Lidelsen” opfattes 
altså hermed som tilhørende den religiøse sproganvendelse. Hvilket igen 
naturligt fører over i spørgsmålet om, hvad der konstituerer den religiøse 
sprogbrug.

I buddhistisk sammenhæng kunne man pege på, at der fx er elementer af 
noget soteriologisk, af en forløsningstematik og også af etiske overvejelser.

Ja, men alle disse elementer er vel udtryk for religiøse forestillinger. Vil det 
sige, at i dette tilfælde bliver religion konstitueret primært på grundlag af 
religiøse forestillinger?
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Nej.  Disse forestillinger vil altid være indlejret i en religiøs praksis. Som sagt 
vil religion altid være tilknyttet en bestemt praksis.

Buddhismen er af og til blevet fremstillet ikke som en religion, men en filosofi?

Her bliver det jo nødvendigt at gøre sig overvejelser om, hvad filosofi er. I en 
indisk kontekst kan man sige, at buddhismen har genereret visse filosofiske 
systemer og filosofiske strømninger, men disse artikuleres stadig indenfor, 
hvad jeg vil kalde en religiøs kontekst.

7. Mener du, at ateisme kan opfattes som en religion?
Nej! Men når jeg har sagt dette, så vil jeg også sige, at der kan være et 
slægtskab med den måde, hvorpå religiøse følelser forankrer sig til nogle 
bestemte værdisættelser, som man opfatter som ufravigelige, ligesom det kan 
være tilfældet i og med fx politiske ideologier.

Men ateister opererer slet ikke med den sprog-
anvendelse, de begreber, der gør sig gældende 
indenfor det religiøse sprogspil. Der er tale om 
et formelt slægtskab, som udfoldes ved hjælp 
af nogle helt andre sproglige kategorier. Ateis-
tens udblik er et helt andet end det religiøse 
menneskes udblik. De sproglige betydninger, 
der konstituerer religiøse sprogspil vil være 
helt uden betydning for ateisten. De siger 
ikke ateisten noget.

Man skal være meget varsom med den type
analogier eller sidestillinger. Der er tale om 
nogle formelle ligheder, men disse strukturer
optræder ikke isoleret. De er jo indlejret i en 
helt bestemt betydningsramme. En helt 
bestemt kontekst.

8. Mener du, at fodbold kan opfattes som en religion?
Nej! Selvfølgelig ikke. Nøjagtig det samme (som ovenfor anført) gør sig gæl-
dende mht. fodbold. Der er tale om nogle formelle strukturer, der kan ligne 
religion, men ser man på den rolle, som spillene udfylder i menneskers liv, er 
der tale om helt andre behov og erfaringer end dem som udfyldes af religion.

Hvor spil og sport udfylder behovet for fx konkurrence, er religionens rolle 
mere i retningen af det eksistentielle, nemlig den menneskelige erfaringsfor-
valtning både på det individuelle og det sociologiske niveau. Derimod er der et 
relativt tæt slægtskab mellem det kunstneriske udtryk og det religiøse udtryk. 

Friedrich Nietzsche
(1844-1900)

Nietzsche blev berømt på at 
proklamere “Guds død”. Men var 

han også ateist?
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Begge dele kan relateres til det erfaringsforvaltende princip og begge dele er 
udtryk for noget irreduktibelt.

9. Opfatter du Scientology som en religion?
Jeg tror ikke, jeg ved nok om Scientology til at besvare dette spørgsmål.

 10. Forholdet mellem videnskab og religion. 
Ofte vil terapiformer som ikke umiddelbart accepteres som videnskab blive 
betegnet som religion. Mener du, at alt hvad der ikke er videnskab automatisk 
bliver religion eller er det et område midt imellem, der hverken kan betegnes 
som religion eller videnskab?  Vi tænker på fx akupunktur, homøopati, num-
merologi?

Her bliver det så relevant med overvejelser over, hvad der karakteriserer 
videnskab. Som udgangspunkt kan man måske sige, at de teorier, der har 
bredest empirisk fundering og høj grad af forklaringsværdi har nemmest ved 
at blive accepteret som videnskab. Men jeg mener ikke, at blot fordi noget 
ikke kan karakteriseres som videnskab, så kan det automatisk betragtes som 
religion. I de eksempler I nævner, vil der vel ofte være tale om nogle handle-
former, der har en art instrumentel dagsorden, en slags mål-middel-kalkyle; 
hvis jeg gør sådan og sådan, så sker der det og det. Her er aktøren, udøveren 
en slags kunde.

I sådanne tilfælde går det erfaringsforvaltende ved min religionsdefinition jo af 
fløjten. Men om der hermed er tale om en dækkende beskrivelse, er jeg ikke 
sikker på.

Man kan måske også se på, hvad er grundformålet med denne praksis, en 
religiøs eller terapeutisk virkning? Er der tale om en meget snæver fokusering 
på en bestemt virkning eller er der et bredere perspektiv?

11. Hvilken tilgang til religion har du anvendt i dit seneste 
projekt?
Jeg har seneste arbejdet med post-mortem-forestillinger, og jeg arbejder ud 
fra en religionsfilosofisk indgangsvinkel.

“Døden er ikke en begivenhed i livet. Døden oplever man ikke.
Hvis man ikke ved evighed forstår uendelig varighed, men tidløshed

så lever den evigt, som lever i den nærværede tid”

                                                      Wittgenstein i Tractatus Logico-philosophicus
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12. Er der sket en udvikling i din faglige tilgang til religion i 
løbet af dit arbejde med faget?
Det synes jeg da. Jeg er teologisk uddannet og som sådan har mit religions-
filosofiske afsæt været problemstillinger i en vestlig kontekst. Men i løbet af 
mit arbejde har jeg fået et mere tværkulturelt udblik, fået større interesse for 
rituel praksis og andre typer af religioner.

Desuden har jeg fået bekræftet det forhold, at religion er et fænomen, som 
kun meget vanskeligt kan bringes på formel.

13. Hvilken bog om religion har betydet mest for dig?
Jeg vil nævne tre:
Wittgensteins Filosofiske Undersøgelser
Nietzsches Moralens Genealogi
Nietzsches Antikrist
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KRISTENDOMSHISTORIE
===============================================

Ekstern lektor Lars Kjær Bruun
Interviewet den 5. april 2006 

Af Astrid Trolle og Linda Langemark

1. Anvender du en bestemt religionsdefinition? 

Nej. Jeg anvender ingen bestemt definition eller bestemte teoretikere. Men 
grundlæggende arbejder jeg ud fra en forestilling om, at religion er men-
neskets forsøg på, at komme overens med tilværelsen, eller måske snarere 
bearbejde nogle grundlæggende menneskelige livsvilkår, på kryds og tværs af 
historien.

Vil det sige, at der er noget, som gør religion til noget særligt?

Der er ikke noget særligt ved religion. Religion kan være så meget. Men det 
forsvinder ligesom mellem hænderne på én i forsøget på at definere det.  Kan 
måske betegnes som menneskets kondenserede forsøg på at forklare til-
værelsens oprindelse og mening.

2. Spiller transcendens en rolle for din forståelse af religion?
Transcendens er ofte en faktor ved religion, men behøver ikke nødvendigvis at 
være afgørende. Man skal passe på med at begrænse sit religionsbegreb på 
denne måde.

3. Hvilken tilgang til religion har du anvendt i dit seneste 
projekt?
I mit arbejde, der mest har drejet sig om tidlige kristne formationer, dvs. mere 
bredt kristendom/jødedom, arbejder jeg med forestillingen om, at religiøse 
tekster postulerer at have adgang til en overskridelse af dette liv. På den ene 
side er religion naturligvis menneskelige konstruktioner, men dermed er emnet 
langt fra udtømt. Man bliver nødt til at forholde sig til tekstens postulat om 
overskridelse. Det er i spændingsfeltet mellem virkeligheden og teksten at 
både virkeligheden og religionsbegrebet står til debat. Her kan man fx stille 
spørgsmålet om, hvorvidt religion har noget med virkeligheden at gøre? 

Religionsbegrebet må altid stå til debat.
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4. Mener du fx at Fodbold kan opfattes som en religion? 
Ja, så absolut. Man skal, som sagt, passe på med at lægge en bestemt tran-
scendens ind i religion. Religion kan bruges til hvad som helst. I nogle religion-
er fx tidlig kristendom og gnosticisme bruges religion til at benægte denne 
verdens værdi, andre religioner fx jødedom betoner især lovprisningsaspektet 
og tolker tilværelsen som noget, der rummer et overskud. Her er religionen 
primært en taksigelse for dette overskud.

Sættes dette i forhold til jeres spørgsmål om fodbold, kan man sagtens se en 
fodboldkamp som en kollektiv fornemmelse, en slags doxologisk overskud, en 
lovprisning, der momentalt overskrider den virkelighed, der ellers kun er den 
enkeltes. Det kan være følelsen af at blive løftet ud af en bestemt kontekst, 
måske kun i øjeblikket, og det kan sagtens sammenlignes med én eller anden 
form for rituel praksis. Der er tale om et overskud, der transcenderer, over-
skrider virkeligheden.

Der er tale om etableringen af en dimension, som ikke skal noget, men som 
markerer et overskud, et tilskud som skænker tilværelsen et element af 
glæde, der ikke er genstandspræget. Et element, der som sådan er ubrugeligt 
og som kun handler om at give sig hen.

5. Opfatter du buddhismen som en religion?
Ja, så absolut.

6.   Forholdet mellem videnskab og religion. 
Ofte vil terapiformer som ikke umiddelbart accepteres som videnskab blive 
betegnet som religion. Mener du, at alt hvad der ikke er videnskab automatisk 
bliver religion eller er det et område midt imellem, der hverken kan betegnes 
som religion eller videnskab?  Vi tænker på fx akupunktur, homøopati, num-
merologi?

Religion kan være hvad som helst. 

7. Opfatter du Scientology som en religion?
Teknisk set opfylder Scientology nogle almindelige religionshistoriske kriterier 
for at kunne betegnes som en religion. Vi har at gøre med en religionsstifter, 
der opererer med en form for viden eller kundskab, som han mener at sidde 
inde med, uden at dette kan dokumenteres rationelt videnskabeligt. Måske 
kan man i denne forbindelse tænke sig til en anden religionsdefinition, der 
lægger vægten på, hvad konsekvenserne ved at tilslutte sig en bestemt tanke-
gang er for den enkelte. 
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Hvis man derved bringer sig i et modsætningsforhold til den omgivende 
verden, kunne dette måske være en nøgle til et religionsbegreb, i hvert til-
fælde såfremt den omgivende verden kan betegnes som overvejende rationelt 
funderet. Altså igen med henvisning til en moderne vestlig sammenhæng.

Religion bliver i denne sammenhæng en form for tilgang til en virkelighed, 
som ”er mere virkelig” end den omgivende verden.

8. Opfatter du ateisme som en religion?
Hmm.. Nej, ikke i et snævert perspektiv. Traditionelt er argumentationen om 
ateisme som tro mest blevet brugt af troende i et forsvar for deres ret til at 
tro.

Men i et mere bredt perspektiv kan der godt argumenteres for, at ateisten på 
lige fod med den religiøse, er involveret i en overvejelse om de samme forhold 
som den religiøse, nemlig menneskets grundvilkår; tilværelsen, døden - i Hei-
deggersk forstand. Her vælger ateisten bare at lade være med at knytte an til 
en religion og derimod hævde rationaliteten. 

9. Er religion altid et kollektivt fænomen eller kan religion 
være individuel?
Religion vil typisk være bundet til bestemte kulturelle formationer og som 
sådan være udtryk for kollektive ytringer. Men jeg forholder mig åbent til 
spørgsmålet om individuel religion. 

I det hele taget vil jeg gerne holde religionsbegrebet så åbent som muligt. 

10. Hvordan vægter du religiøse følelser overfor religiøs prak-
sis?
Det er et noget sløret forhold. Ritualer medierer mellem mennesker og det 
guddommelige, men religiøse følelser kan sagtens forekomme uden ritualer. 
Der er en tendens til at negative erfaringer ikke opleves som en del af det re-
ligiøse, hvor pludselige positive hændelser ofte sættes i forbindelse med noget 
overnaturligt.

Men fx i Buddhismen er negative erfaringer en del af religionen, en del af 
verdenssammenhængen?

Ja, det er måske også mest i en typisk vestlig modernitetssammenhæng, at 
man kobler det negative af religionen. Folk køber generelt ikke ideen om et 
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helvede, hvorimod de positive sider af kristendommen har lettere ved at blive 
accepteret også i en moderne sammenhæng.

Men det er vel også i konfrontation med døden, fx ved begravelser, at mange 
moderne mennesker for alvor har brug for forestillingen om en mening med 
tilværelsen?

Ja, men i disse situationer er der også i høj grad tale om en overskridelse af 
den normale virkelighed. Denne overskridelse kan både tage form af tilskud 
og ophør/fravær.

11. Hvordan vægter du personers selvidentifikation ve-
drørende religiøse forhold?
Hvis mennesker ikke selv synes, at de er religiøse, så er de det ikke. Jeg bry-
der mig ikke om den form for akademisk ”besserwissen”. En ting er, at kollek-
tive situationer som fx en fodboldkamp overordnet set kan skabe en form for 
religiøs overskridelse, noget andet er at pådutte den enkelte fodboldfan en re-
ligiøs identitet. Et er det kollektive niveau. Noget helt andet er individniveauet.

12. Er der sket en udvikling i din faglige tilgang til religion i 
løbet af dit arbejde med faget?
Ja.  Jeg er uddannet teolog af den klassiske sekulariseringsteoretiske skole, 
rundet af den vestlige religionskritik. Det vil sige, at min religionsopfattelse i 
begyndelsen var meget entydigt kritisk: religion er en menneskelig projektion 
og den er i øvrigt aftagende. Jeg er stadig meget kritisk overfor religion i det 
offentlige rum og meget ked af den udvikling, der tilsyneladende er ved at øge 
religionens indflydelse på det offentlige rum.

Religionen må virke på humanitetens præmisser og man kan ikke have en 
offentlig diskurs, der starter med ”Gud siger”. Det moderne menneske må 
reflektere over sine holdninger og give sin mening til kende i sekulære termer, 
selv om disse muligvis er religiøst funderet. Dette er simpelthen umisteligt!

Men jeg er blevet mere positiv overfor tanken om, at mytologiske forestillinger 
kan virke som en slags refleksionsrum for de menneskelige grundvilkår. Her er 
jeg især inspireret af Poul Ricoeur, der har megen sans for ”kulturens tegn”, 
hvilket kan være både fx tekster og monumenter, hvilket han betegner som 
historiens arkiv. De religiøse tekster er også en del af dette arkiv og kan som 
sådan være en del af de ”udkast”, som kan hjælpe mennesker med at besinde 
sig på sig selv, på livet og på tilværelsen.
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Det er for ensidigt at sige, at religion bare er menneskelige projektioner eller 
”falsk bevidsthed”. Religion må ses som noget, der udgør arkiver for men-
neskelig erfaring, nogle udkast, som rummer kimen til en forståelse af til-
værelsen og noget, som har forpligtende karakter. Religionen kan derfor sætte 
perspektiv på tilværelsen, for så vidt som den kan kaste lys over nogle men-
neskelige grundvilkår med en kritisk distance. Mennesket får på denne måde 
mulighed for at efterprøve sig selv og orientere sig i verden. Religionen kan få 
en afslørende effekt og fremme etiske og humane overvejelser. En selvreflek-
torisk effekt. 

Men religionen er kun interessant i dialog med andre diskurser, aldrig isoleret 
og aldrig som et lukket rum. Kun interessant som en fortolkningsproces. Lige-
som en poetisk diskurs kan rumme menneskelige erfaringer og kan medvirke 
til refleksioner af etisk og humanistisk art, således kan også religionen virke 
som sparringspartner for menneskelig refleksion.

Paul Ricoeur udviklede især sin hermeneutiske 
fænomenologi i en undersøgelse af “Det Ondes 
Symbolik”.Han hævder i denne forbindelse, at 
mennesket opbygger en “anden”, fiktiv verden 
igennem myter, litteratur, kunst mv. Denne anden 
verden bruger mennesket til at forstå sin egen 
eksistens. Ricoeur mener, at det onde er sekundært 
i forhold til menneskets oprindelige livsbekræftelse 
og at det ikke kan sættes på begreb, men viser sig 
indirekte og symbolsk i menneskets erfarings-
virkelighed. Det symbolske hjælper til at forstå 
synden og det onde, begge begreber, der ikke kan 
forstås med rationel tænkning. 

  
                               Kilde: Fransk Filosofi, Politikens Håndbøger

13. Hvilken bog om religion har betydet mest for dig?
Nietzsches Genealogie der Moral kunne være et bud

- men jeg har ikke nogle ‘bibler’.

Paul Ricoeur (1913-2005)
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RELIGIONSSOCIOLOGER
===============================================

Professor Margit Warburg
Interviewet den 10. maj 2006

Af Astrid Trolle og Linda Langemark

1. Anvender du en bestemt religionsdefinition?

Nej, det har jeg ikke haft grund til. Jeg synes religionsdefinitioner er interes-
sante, men man er ikke nødt til at vælge én bestemt definition for at kunne 
arbejde med religiøse fænomener og med religiøs praksis. Religionsdefinition-
er må have en vis fleksibilitet, men fleksibiliteten har grænser og en definition 
må heller ikke være udflydende. 

2. Skal der være tale om noget ”transempirisk” eller ”tran-
scendent”, før man kan tale om religion?
Det synes jeg i al almindelighed, man skal forudsætte. I mit arbejde med 
civilreligion er det fx min opfattelse, at for at noget skal kaldes civilreligion 
skal der være en transcendent referenceramme for de begivenheder, hvor 
danskerne fejrer Danmark eller deres tilhørsforhold til nationen. Ellers bliver 
begrebet for udvandet.

Civilreligion: 
Myter og ritualer, hvis fællestræk er, at de refererer til nationen og landet som noget 
særligt, og som et land og en jord, der har en særlig transcendent bevågenhed. 
Civilreligion sigter mod at samle befolkningen på tværs af religiøse og etniske skel, 
om noget højere fælles, nemlig nationens beståen.   

                                                                           Fra Gudstro i Danmark

3. Mener du, at ateisme kan opfattes som en religion?
Uanset om det er det eller ej, så hører overvejelser over, hvad det vil sige 
at være ateist, med til religionssociologiens empiriske arbejdsområde. På de 
organiserede ateisters hjemmeside kan man vist nok finde konversionshisto-
rier og visse ritualer, som kunne få mig til at betvivle deres eget udsagn! Hvis 
man definerer sig selv som ateist, mener man jo grundlæggende, at der ikke 
er nogen mening med tilværelsen. 

For nylig har den amerikanske religionssociolog Zuckermann lavet en under-
søgelse i Danmark, fordi han ville undersøge det mest sekulariserede land 
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i verden og det land med flest ateister. Det er altså Danmark. Zuckermann 
interviewede 120 danskere og det bemærkelsesværdige resultat var, at godt 
nok tror danskerne ikke på hverken Gud eller Jesus eller opstandelsen, men 
de svarer også nej til spørgsmålet om, hvorvidt de er ateister. Zuckermanns 
forklaring på dette er, at Danmark er et konsensussamfund, hvor ingen rigtig 
vil skille sig ud. Det lyder for rabiat at vedkende sig ateisme, men det lyder 
også af for meget, at sige, at man er kristen. Danskerne vil gerne være et 
sted på midten.

4. Mener du, at fodbold kan opfattes som en religion?
Egentlig ikke. Hvis en fodboldkamp skal ses som civilreligion vil jeg gerne have 
en henvisning til noget transcendent. På den anden side: Hvis der er tale om 
en landskamp, så afsynger man nationalsangen med henvisningen til ”Frejas 
sal”, og desuden gøres der flittig brug af Dannebrog, som jo er et civilreligiøst 
symbol, blandt andet pga. det kristne kors og den tilknyttede myte om flaget, 
der faldt ned fra himlen.

5. Hvilken vægt tillægger du menneskers egen forståelse af 
om de er religiøse?
Det er ofte et meget centralt spørgsmål, men det kommer selvfølgelig an 
på, hvad man ønsker at undersøge. Hvis man er interesseret i at studere i 
hvilket omfang troen på et liv efter døden hænger sammen med, om folk 
betegner sig selv som religiøse eller ej - så er det naturligvis vigtigt, men 
hvis man f.eks. arbejder med islamiske millenaristiske bevægelser i 1800-tal-
lets Iran, deres opståen, udbredelse og sociale rekrutteringsgrundlag - så 
er spørgsmålet om de individuelle tilhængeres egen religiøse selvforståelse 
mindre relevant, og desuden vil vi som regel  heller ikke have kildegrundlag 
for at undersøge det.

6. Opfatter du buddhismen som en religion?
Ja, det synes jeg er det mest rimelige. Der er en transcendent reference-
ramme og buddhismen rummer kult, myter, religiøse handlinger og bestemte 
måder at se ud på. 
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7. Opfatter du Scientology som en religion?
Det vil jeg helst ikke udtale mig om, da jeg sidder i det udvalg, der rådgiver 
kirkeministeriet i sager vedrørende godkendelse af trossamfund uden for 
folkekirken.

8. Hvordan ser du på forholdet mellem religion og videnskab?
Ofte vil fx terapiformer der ikke umiddelbart accepteres som videnskab blive 
betegnet som religion. Hvad er din holdning på dette område? Bliver alt hvad 
der ikke er videnskab dermed til religion?

Nej. Der er mange ting som ligner religion, men som ikke er det. Fx den 
kommunistiske kult ved Lenins mausoleum. Hvis man kan påvise, at en 
terapiform har en religiøs oprindelse eller arbejder med begreber, som ikke 
er verificerbare i sædvanlig videnskabelig forstand, så vil det være en del af 
religionsvidenskabens genstandsområde. Men det betyder ikke nødvendigvis, 
at anvendelsen af teknikken er udtryk for en religiøs praksis.

9. Er religion altid et kollektivt fænomen eller kan religion 
være individuel?
Religion eksisterer naturligvis på det individuelle plan. Som religionssociolog 
er det dog mest det kollektive, det samfundsmæssige, jeg er interesseret i. 
Overordnet kan man sige, at jeg bredt arbejder med religion og samfund.

Allerede Robertson Smith gjorde opmærksom på, 
at det vigtigste i det antikke Grækenland ikke var 
myten, men kulten. Derfor lægger jeg også megen 
vægt på at undersøge religiøs praksis. I denne for-
bindelse er det vigtigt at bemærke sig, at de men-
nesker, der deltager i kulten, ikke nødvendigvis selv 
er klar over, hvorfor de gør det.

“..in almost every case the myth was derived 
from the ritual, and not the ritual from the myth; 
for the ritual was fixed and the myth was variable,
the ritual was obligatory and faith in the myth 
was at the discretion of the worshipper”

                                                Fra: Lectures on the religion of the Semites, 1889

William 
Robertson Smith 

(1846-1894)
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10. Hvordan vægter du religiøse følelser overfor religiøs prak-
sis?
Jeg er interesseret i begge dele - både attituder og adfærd er vigtige i en 
religionssociologisk analyse.

11. Hvilken tilgang til religion har du anvendt i dit seneste 
projekt?”
I min afhandling, “Citizens of the World. A History and Sociology of the  
Baha’is from a Globalisation Perspective”, har jeg redegjort for, hvorfor jeg 
mener, man skal anvende en flerhed af metoder, hvis man skal analysere 
noget så komplekst som en religion og dens tilhængere. Jeg har i bogen gjort 
brug af statistiske metoder, demografiske fremskrivninger, historiske metoder, 
interviews, feltarbejde, deltagerobservation, arkivarbejde samt billed- og 
tekstanalyse.

12. Er der sket en udvikling i din faglige tilgang til religion i 
løbet af dit arbejde med faget?
Mine grunde til at ville vælge religionssociologi i dag er de samme, som da jeg 
selv studerede, men jeg interesserer mig for nogle lidt andre emner nu. 
Tidligere har jeg beskæftiget mig meget med minoritetsreligioner, men nu er 
jeg også optaget af majoriteten.

Jeg har fået andre samarbejdspartnere og jeg er blevet mere interesseret i 
sociologiske modeller.

Jeg er også blevet mere interesseret i det pædagogiske arbejde og vil meget 
gerne indgå i samarbejde med andre undervisere. Jeg har desuden megen 
glæde af at samarbejde med yngre folk, phd.-studerende og post.doc’er.

13. Hvilken bog om religion har betydet mest for dig?
Det må være blandt den erindringslitteratur jeg læste om østeuropæiske 
jøder, da jeg gik i gymnasiet.
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Lektor Morten Warmind
Interviewet den 28. april 2006

Af Linda Langemark og Astrid Trolle

1. Anvender du en bestemt religionsdefinition? 

Nej. Jeg synes godt, jeg ved, når det er religion, hvilket altså vil sige, at jeg jo 
må operere med et implicit religionsbegreb. Det er meget sjældent, at jeg er 
i tvivl om, hvornår noget er religion. Det er i høj grad situationsbestemt. Hvis 
folk selv siger det, så er det religion. Det er nu også et studentertræk altid at 
ville gå til grænserne. Hvorfor ikke arbejde med den store brede midte, hvor 
der faktisk er ganske meget religion at tage fat på?

Men i øvrigt er det gået op for mig, at det slet ikke er et religionsfagligt 
spørgsmål at definere religion!

2. Mener du, at religion implicerer forestillingen om nogle 
”transcendente” eller ”transempiriske væsner”?
Jeg er ikke særlig begejstret for Armin Geertz´ definition og de ”transem-
piriske væsner”. Hele fidusen ved religion er jo, at disse væsner netop ikke er 
transempiriske. Det er jo det, som religionerne går ud på for de religiøse men-
nesker. At Geertz definerer det som en tro på ”transempiriske” væsner betyder 
jo i virkeligheden bare, at Geertz ikke selv tror på dem - eller kan erfare dem.

Men kan vi ikke bruge denne definition 
som forskere?

Hmm.. Så kommer jeg til at tænke på Ole Riis´ 
eksempel, hvor han foreslår, at man studerer 
Hell´s Angels som en religion. Pointen må være: 
Får vi mere at vide om Hell´s Angels ved at 
studere dem som en religion? Får vi mere at 
vide om dem, ved at studere dem som en 
minoritet? Som en kultur?

Jeg har faktisk skrevet en artikel om emnet i Religion og Materiel Kultur  redi-
geret af Lisbeth Bredsholt Christensen og Stine Sveen (s. 95):
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 ”Mit fag blev i 1971 defineret af Professor Arild Hvidtfeldt, og 
 jeg er dybt påvirket af hans anskuelser. En af disse anskuelser 
 er, at religionens væsen (altså ikke nødvendigvis dens essens 
 eller kerne) er handlinger. Handlinger som udspiller sig i et socialt 
 rum. Hermed udelukkes ikke mystikeren, der sidder i sit lønkammer, 
 fordi det at være alene faktisk også er en socialt defineret tilstand. 
 Men de tågede syner som mystikeren måtte få ude i ørkenen
 eller oppe på Hira-bjerget bliver ikke rigtig til religion, før der 
 er nogen, der reagerer på dem. Før der opstår et system af 
 aktivitet omkring dem. I religionernes sammenhæng går eksis-
 tensen forud for essensen. Religion er noget mennesker gør”

Altså: religion er ikke afhængig af nogle transempiriske væsner, religion har 
noget at gøre med dem, som er til stede. Det ligger i anslaget. Derfor er Lind-
hardts dumsmarte bemærkning om, at der ikke er særlig mange ateister i et 
fly, der er ved at styrte ned også helt malplaceret. I den situation følger man 
visse kulturbestemte mønstre, og det er ikke dermed religion.

3. Mener du, at fodbold kan opfattes som en form for religion?
Der er noget ved fodbold, som jeg normalt ville definere som religion. Den 
adfærd, der er forbundet med fodbold kan under visse betingelser analyseres 
med samme begreber, som vi normalt anvender til religion. 

Det bedste eksempel jeg kender, er et tilfælde, hvor jeg kom forbi nogle 
fodboldfans, som efter en landskamp sad over en kasse øl og sang: ”Sejren er 
vor, sejren er vor, vi har vundet, sejren er vor”. Det interessante var imidlertid, 
at Danmark netop ikke havde vundet den pågældende kamp, og sejren var 
således gået hen og blevet en mytisk størrelse.

4. Mener du, at ateisme kan opfattes som en religion?
Sommetider. Hvis man ser på ateist.dk, kan man finde omvendelseshistorier, 
der nøjagtig svarer til dem, man kan finde hos kristne, buddhister, muslimer 
osv. Det er en meget, meget lille religion med meget få tilhængere, men der 
er en fælles ideologi og fællesskabs-skabende traditioner

Hvad er forskellen på traditioner og ritualer?

Ritualer har en lovmæssighed, der er større, men grænsen er hårfin. Det er 
en tradition at gå rundt om juletræet, før man spiser, men det er et ritual, at 
gå rundt om juletræet.
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5. Opfatter du Buddhismen som en religion? 
Ja. Buddhismen falder udenfor de fleste definitioner, men det er just det sjove 
ved det. Der er guder, men ikke guder på den måde. Det er nærmere et stort 
ulykkeligt maskineri, som både mennesker og guder er tvunget til at deltage i. 
Og der er både kult og templer.

6. Opfatter du Scientology som en religion?
Ja. Scientology siger jo selv, at de er en religion. Det er muligt, at de er blevet 
mere og mere en religion. Grundlæggeren Ron Hubbard balancerede muligvis 
på kanten mellem en videnskabelig, terapeutisk indgangsvinkel og en religiøs, 
men det er den religiøse diskurs, der er fremherskende i dag. I øvrigt bliver 
Scientology både i Sverige og i USA betragtet som en religion. 

7. Tillægger du menneskers selvidentifikation betydning for, 

om de kan karakteriseres som religiøse?
Her er der forskel på om man er religionssociolog eller religionshistoriker. 

Religionshistorikere beskæftiger sig primært med religiøse mennesker og 
med religiøse ideer, men som religionssociolog er jeg mere interesseret i det 
landskab de religiøse mennesker befinder sig i. Hvad koster det at have en 
religion, hvordan får man tag over hovedet, hvordan får man tøj på kroppen, 
hvad betyder religionen for den virkelighed, de religiøse mennesker lever i. 
Der er på ingen måde tale om en absolut afgrænsning mellem religions-
sociologi og religionshistorie, det er blot et spørgsmål om, hvor man lægger 
vægten, det vil sige, hvad vi primært beskæftiger os med.

Men som religionssociolog tillægger jeg menneskers selvidentifikation stor be-
tydning. Her adskiller religionssociologien sig nok lidt fra religionshistorien. Der 
er to sider af sagen: Politisk vil jeg altid acceptere menneskers egen selviden-
tifikation. Men fagligt vil jeg tillade mig at være modificerende. Hvis personens 
selvidentifikation ikke passer med min faglige opfattelse af sagen, må jeg 
overveje nøje, om jeg så må revidere min faglige opfattelse eller ej. Det er et 
spørgsmål om at afveje, hvad der er mest relevant i den pågældende situa-
tion.

8. Mener du, at religion altid er et kollektivt fænomen eller kan 
religion være individuel? 
Som religionssociolog er jeg fuldstændig ligeglad med individuel religion. 
Hvordan skulle jeg kunne finde ud af det? Jeg vil ikke frakende nogen retten 
til en individuel religion, men den bliver først interessant, når den bliver kollek-
tiv.
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Individuel religion er en psykologisk tilstand. Det er en tendens til at tolke 
alting ind i en religiøs ramme. Må jeg i denne forbindelse anbefale Theofrast´ 
”Overtro” - rettelig oversat ”at være religiøs” - der udmærket og humoristisk 
beskriver det religiøse menneske. 

9. Hvordan vægter du religiøse følelser overfor religiøs prak-
sis?
Det er kun få religioner, der kræver den tankeboble, der hedder tro.

Mit ynglingseksempel på religiøse følelser, som vist nok er det samme som 
Mikael Rothsteins, er julestemningen. Det er en fornemmelse af, at alting er 
som det skal være. Denne følelse får man gennem festen, det vil sige, at man 
får de religiøse følelser gennem festen (praksis). Man kan også sige, at man 
har følelsen, og så tolker man den i en religiøs ramme eller også gør man ikke.

Jeg har faktisk personligt haft det, 
der kaldes ”ud-af-kroppen”-oplevelser, 
noget som mange mennesker anser 
for at være et bevis på, at der findes 
en adskillelse mellem krop og sjæl og
at denne sjæl kan eksistere uafhæn-
gigt af kroppen. Men jeg tolker ikke 
disse oplevelser i en religiøs ramme. 
Jeg anser det for at være en illusion. 
Men det virker meget stærkt.

Derfor er de moderne kognitionsteorier også problematiske. Der er mange 
huller i argumentationen. De kontra-intuitive fortællinger kræver altid noget 
mere. Der skal være noget mere med. Fx er det sandsynligt, at man kan gå 
på vandet, men ikke på luften, fordi vand er mere substantielt end luft. Der 
skal være noget sandsynlighed indblandet. Sagt på en anden måde: Kognition 
er ganske enkelt ikke interessant. Vi får ikke mere af vide, af at tænke i de 
baner.

Den franske antropolog Pascal Boyer har i The Naturalness of Religious Ideas (1994), 
udviklet en teori om, hvordan religiøse ideer videreføres fra én generation til den 
næste. Et vigtigt element i denne teori er de såkaldt “kontra-intuitive” fortællinger. 
Det kontra-intuitive er defineret som forestillinger, der går imod almindelig men-
neskelig erfaring af, hvad der er muligt. Det er en pointe for Boyer, at videreførelsen 
af religiøse ideer kræver en hårfin balance mellem det almindelige og det kontra-in-
tuitive. Indeholder en myte for meget af enten det almindelige eller det kontra-intui-
tive, huskes den ikke. (kilde: red.)
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Er man religiøs tolker man sine oplevelser i den kontekst, men hvis man kend-
er virkelig mange religioner kommer man efterhånden til at kende konturerne 
af, hvornår der er tale om religion.

10. Hvordan ser du på forholdet mellem religion og videnskab?
Ofte vil fx terapiformer, der ikke umiddelbart accepteres som videnskab blive 
betegnet som religion. Hvad er din holdning på dette område? Bliver alt hvad 
der ikke er videnskab dermed til religion?

Det er et meget svært spørgsmål. Jeg er jo ikke videnskabsteoretiker eller 
–filosof. Men videnskaben arbejder med falsificerbare udsagn, som den hele 
tiden forsøger at falsificere. Religionen arbejder lige modsat. Med ikke-falsifi-
cerbare udsagn som man dyrker eller tror på.

Med hensyn til mærkelige hændelser eller mirakuløse helbredelser er jeg 
meget inspireret af bogen Inumeracy, der anskueliggør, at meget af det vi 
opfatter som uforklarlige hændelser, kan forklares ud fra almindelig sandsyn-
lighedsberegning. Vi ved ganske meget, - men matematisk set er vi meget 
dumme.

Jeg vil dog ikke betegne fx akupunktur som religion, såfremt det er taget ud 
af sin religiøse ramme.

11. Hvilken tilgang til religion har du anvendt i dit seneste 
projekt?

Jeg arbejder for tiden med den 
keltiske gudinde Epona. Det vil 
sige, at jeg læser indskrifter, 
sætter prikker på kort og ser på 
billeder.

Epona: keltisk gudinde for heste, æsler, 
muldyr og de okser, som ledsagede sjælen 
på den sidste rejse. Desuden frugtbarhed 
og overflod. 

kilde: http://acienthistory.com

Epona fra Campoulet, Frankrig



89

Der er en tysk forsker, der netop har fremsat en teori om, at Epona slet 
ikke var en keltisk, men en hellenistisk/romersk gudinde. Derfor arbejder 
jeg fx med keltisk identitet, hvad konstituerer noget keltisk. Desuden med 
spørgsmålet om, hvad der konstituerer en gud? Er julemanden fx en gud? 
– Det mener jeg faktisk, at han er.

Det vil alt sammen sige, at jeg arbejder med en historisk tilgang til religion i et 
fænomenologisk, komparativt perspektiv.
 
 

“Gud / guder: Guder er, hvis det skal siges kort, overnaturlige væsener, der mod-
tager kult, hvis de da ikke er for ophøjede eller abstrakte til det”

                                                                         Kilde: Gads Religionsleksikon

12. Er der sket en udvikling i din faglige tilgang til religion i 
løbet af dit arbejde med faget?
Det er et meget vanskeligt spørgsmål. Men tænk, det tror jeg faktisk ikke der 
er, sådan grundlæggende set.

Jeg har selvfølgelig lært meget, jeg kan indtage flere informationer og jon-
glere med flere bolde i luften på én gang. Jeg arbejder mere automatisk og 
erfaringsbaseret, har ikke længere brug for en liste over de ting jeg gerne vil 
undersøge. Jeg er blevet klogere på fænomenologi og religionshistorie, som 
jeg har fået meget større respekt for, end jeg oprindelig havde.

Men den største udvikling er nok af pædagogisk art. Og den gør sig gældende 
både på det positive og det negative plan: Jeg er blevet bedre til at undervise, 
til at forklare. Men på den anden side er det også blevet sværere for mig, at 
finde ud af hvad jeg skal stille op med folk, som ikke forstår mig. Det er blevet 
sværere at forklare de ting, som efterhånden er blevet helt indlysende for mig.

13. Hvilken bog om religion har haft størst betydning for dig?
Det er til gengæld nemt. Det er Arild Hvidtfeldts Religion og Kulturer. Den 
læste vi i gymnasiet, og da jeg havde læst den vidste jeg, at det var det, jeg 
skulle lave resten af mit liv.
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Lektor Tove Tybjerg 
Interviewet den 8. maj 2006

Af Astrid Trolle og Linda Langemark

1. Anvender du en bestemt religionsdefinition? 

Nej.  I praksis er der bred enighed om, hvad der er religion. Ingen er i tvivl 
om, at folkekirken eller den katolske kirke er religion, det vil sige: den institu-
tionelle religion kan helt uproblematisk karakteriseres som religion.
 
Det er først, når man kommer ud i periferien, at tvivlsspørgsmål opstår. Og det 
interessante er egentlig ikke tvivlen, men om det er frugtbart at anskue hvad-
det-nu-kan-være som religion eller i lighed med religion. Derfor er definitions-
spørgsmålet måske heller ikke så vigtigt. Nogle definitioner er så omfattende, 
at man dårligt kan huske dem. Weber har slet ingen. Durkheim har en, men 
udformet med et bestemt undersøgelsessigte. Jeg går meget stærkt ind for 
Bruce Lincoln, der opgiver en egentlig religionsdefinition, men specificerer 
de vigtige dimensioner i studiet af religion. Religionsdefinitioner lægger op til 
“kartotekskassetænkning”; jeg synes, det er mere spændende at overveje de 
forskellige måder, man kan gå til studiet af religion.

2. Hvilken rolle spiller et begreb som transcendens for din op-
fattelse af religion?
Jeg har aldrig været særlig glad for at forudsætte transcendens i et religions-
begreb, og det hænger sammen med min interesse for de nordamerikanske 
kwakiutl-indianere. Det karakteristiske for deres traditionelle religion er, at 
de religiøse kræfter i meget høj grad er immanente, dvs. til stede i verden. 
Høvdingen har en styrke og udstråling, der er betinget af hans slægt, hans 
rigdom, hans succes som kriger og fisker. Man kunne tale om autoritet, eller 
man kunne sige, at han som høvding havde ekstraordinære eller overmen-
neskelige kræfter, eller som man sagde engang, han havde “mana”; men - og 
det er det afgørende i denne sammenhæng – transcendens er der ikke tale 
om. 

“Mana”: 
Først beskrevet af R.H. Codrington i 1877 som grundbegrebet i melanesisk religion. Mana 
beskrives af RHC som en overnaturlig kraft, der kan være knyttet til 
overnaturlige væsner og ting, som kan besiddes af mennesker eller være den virkende kraft i 
ritualer. Begrebet blev af religionsforskningen senere overført til andre 
religioner og kulturer og fik status af religionshistorisk fagbegreb. Dette bevirkede dog efter-
hånden en udvanding af begrebet, som nu er stort set er forladt. 

                                                                             Kilde: Gads Religionsleksikon
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3. Mener du, at fodbold kan opfattes som en religion?
Jeg ville ikke kalde fodbold i almindelighed for religion, men der kan være 
træk i sportens verden, der svarer til træk, man også kan finde i religioner. 
Selve jeres spørgsmål viser vel egentlig, at der er både ligheder og forskelle, 
og alt afhængig af tilgang til religion og synsmåde kan der lægges vægt på 
såvel ligheder som forskelle.

Hvis man ser på fx nazismen - selv om nazisme er et meget vanskeligt emne - 
så er der en iscenesættelse og masseløftelse, der kan have ligheder med både 
store sportsbegivenheder, rockkoncerter og med religiøse massemøder, men 
derfor kan man jo godt skelne.

4. Opfatter du Scientology som en religion?
Ja, jeg ville karakterisere Scientology som en nyere religiøs bevægelse, men 
andre kan komme til andre resultater alt afhængig af tilgang til religion og 
synspunkt.

5. Hvilken vægt tillægger du menneskers selvidentifikation 

vedrørende religiøsitet?
Umiddelbart tillægger jeg folks egne udsagn stor vægt, og jeg er i hvert fald 
ikke ude på at genere folk. Samtidig vil jeg på ingen måde fraskrive mig den 
udenforståendes analytiske tilgang; jeg mener ikke, man kan drive religions-
videnskab uden denne dobbelte tilgang. 

6. Mener du, at ateisme kan opfattes som en religion?
Spørgsmålet egner sig glimrende til at illustrere den dobbelte synsmåde. 
Ateisterne vil vel selv være overbevist om, at der ikke er tale om en religion, 
og det skal man selvfølgelig respektere. Men man kunne godt argumentere for 
at bruge Beckfords model for forskelligt religiøst engagement, hvor ateisterne 
kan sidestilles med Beckfords kategori “frafaldne”. Selv om man definerer sig 
selv som ikke-religiøs ateist, kan der godt argumenteres for, at man vil være 
bestemt af det, man definerer sig i modsætning til. 
 
Det er blevet sagt i forbindelse med Grønbech, at han er bestemmende for 
både sine kritikere og tilhængere. Man kan også anskue sagen på en anden 
måde. En ateist vil typisk hævde, at religion bare er menneskeværk. Den 
påstand er en trossag, og den religionsvidenskabelige formulering vil være, at 
man indenfor religionsvidenskab studerer religion som menneskeværk. For-
skellen lyder ikke af meget, men er, synes jeg, ganske afgørende.
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7. Opfatter du buddhisme som en religion?
Buddhisme er det argument Durkheim bruger mod de religionsdefinitioner, 
som han afviser, men både han og jeg vil betragte buddhisme - som jo i øvrigt 
udfolder sig på mange forskellige måder - som religion. Det giver god mening 
og frugtbare resultater at studere buddhisme som religion - og det må være 
det afgørende.

8. Hvordan vægter du religiøse følelser over for religiøs prak-
sis?
Der er tale om et hele; religion er noget man gør, tænker og føler, men de 
forskellige elementer kan være blandet på meget forskellig måde i forskellige 
mennesker og i forskellige religioner. På det analytiske plan vil der ofte være 
tale om, at de enkelte forskere vil have forskelligt sigte: nogle vil være inter-
esseret i følelsesmæssige aspekter, andre i mere kognitive, andre i den rituelle 
praksis og andre igen i religionens betydning for økonomi, erhvervsliv og det 
praktiske liv i det hele taget.

Egentlig kan jeg slet ikke svare på spørgsmålet, for jeg er nok mest optaget 
af, hvordan mennesker, der lever med en religion, omsætter den i praksis, 
hvad der driver dem til at handle på en bestemt måde, hvad der motiverer 
dem, hvad der bremser dem; hvad de vil, kan og ikke-kan, og hvad der bliver 
de utilsigtede virkninger af deres handlinger.

9. Er religion altid et kollektivt fænomen eller kan religion 
være individuel?
Religion vil oftest være begge dele, men derudover er der flere lag i det 
spørgsmål. Rent empirisk er der forskelle mellem religioner på, hvor tyngde-
punktet i religionen ligger. Der er religioner, som i udpræget grad sigter på 
den fælles trivsel, det gælder fx kwakiutl, og religioner, der fokuserer på den 
enkeltes frelse.
 
På det analytiske plan vil man - hvordan end den enkelte religion er skruet 
sammen - altid kunne gå ind på forskellige niveauer. Religioner er altid men-
nesker, der har en religion, og dem kan man studere som individer, man kan 
studere deres udvekslinger med hinanden socialpsykologisk, og man kan 
studere, hvordan religion og samfund spiller sammen i den mere overordnede 
organisering og strukturering.
 
Religionsvidenskab er i høj grad blevet præget af antropologisk teoridannelse, 
der er blevet til ved studier af små afgrænsede folk og religioner. Teoretisk har 
der ikke været helt så meget fokus på, hvad der sker i større byer, imperier og 
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moderne religioner, hvor andre forhold kan være på spil. 

Min grundindstilling er, at man skal være meget forsigtig med at tolke religiøse 
fænomener uafhængigt af og løsrevet fra social kontekst. Derfor synes jeg 
også det er en stor gevinst, at de senere års religionsvidenskab har været 
mere opmærksom på religioner i brug, som social praksis eller som magtudøv-
else, det være sig som legitimering eller oprør.

10. Hvordan ser du på forholdet mellem religion og videnskab?
Ofte vil fx terapiformer, der ikke umiddelbart accepteres som videnskab, blive 
betegnet som religion. Hvad er din holdning på dette område? Bliver alt hvad 
der ikke er videnskab dermed til religion?

Grænserne mellem religion og videnskab er ikke så skarpe i dag, som de 
tidligere har været. Det er mange år siden, religion blev taget for givet, men 
det er forholdsvist nyt, at den videnskabelige autoritet er begyndt at smuldre. 
Personligt synes jeg, det gør det endnu mere spændende at følge udviklingen 
i religionsvidenskab; netop dér skærpes spændingsforholdet mellem religion 
og videnskab. Det er også spændende, fordi der i grænselandet mellem 
religion og videnskab åbnes for mellemformer; I peger selv på terapiformer, 
og man kan tilsvarende pege på managementteorier, hvor “det spirituelle” 
pludselig bliver en kvalitet.

11. Hvilken tilgang til religion har 
du anvendt i dit seneste projekt?

Jeg arbejder jo primært med en historisk 
tilgang i forbindelse med forskningshistorien. 
Det seneste jeg har beskæftiget mig med er 
nyere teoridannelser, særligt den engelske 
antropolog Maurice Bloch, som har en marx-
istisk indgangsvinkel og samtidig er noget 
kritisk over for teorierne om kognition. 
Hans hovedtemaer er især overgangsriter 
og magtperspektiver.

12. Er der sket en udvikling i din faglige tilgang til religion i 
løbet af dit arbejde med faget?
På en måde er jeg ikke den rette at spørge, men jeg kan svare på den måde, 
at jeg nok er blevet mere og mere socialhistorisk interesseret. Derfor har jeg 

Maurice Bloch: 

“Antropologerne har svigtet deres 
oprindelige kald. De fortæller anek-
doter fra de varme lande, fremfor at 
udforske den menneskelige natur”
           Weekendavisen, 06.03. 2007
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også set det som en stor berigelse for fagene religionshistorie og religionsso-
ciologi, at de er kommet i tættere uddannelsesmæssigt samarbejde med kris-
tendomshistorie, hvor det socialhistoriske grundsynspunkt blev udfoldet både i 
Carsten Breengaards skelsættende disputats Muren om Israels Hus (1982) og 
i Er du kristen? fra 1986.

13. Hvilken bog om religion har betydet mest for dig?
I gymnasiet læste jeg “Arilds lille Røde”, dvs. Arild Hvidtfeldts Religioner og 
Kulturer, og den blev nok afsæt for min optagethed af religionsvidenskab. 
Pludselig så jeg for mig, at man kunne få styr på noget så ustyrligt som 
religion - helt sådan ser jeg det ikke i dag, men noget af det jeg opdagede 
var, at nogle former for religion er mulige i visse former for samfund, andre 
ikke. Det betyder ikke, at jeg er enig i alt, hvad Hvidtfeldt skriver, men jeg er 
da bestemt præget af den Hvidtfeldtske “opdragelse” og hans klassifikation 
af forskellige former for religion. I øvrigt er fremgangsmåden i Hvidtfeldts 
bog Buddhismen (1982) i Politikens serie Verdens Religioner meget lig Breen-
gaards i Er du kristen?

Arild Hvidtfeldt (1915-1999): 

Mag. art. i religionshistorie i 1955 
og dr.phil. i 1958. Professor i det 
nyoprettede fag religionssociologi 
1970. Hvitdfeldt blev dr. phil på en 
disputats om aztekisk religion, hvor
især en diskussion af forholdet mellem 
kult og myte og hans brug af mana-
begrebet var nyskabende. 

Arild Hvidtfeldt har efter alt at dømme 
efterladt et varig indtryk på mange, 

heriblandt Warburg, Warmind og Tyb-
jerg. -Desværre afspejles dette store 
indtryk ikke i samme grad på inter-

nettet, hvor en google-søgning kun kan 
finde dette sparsomme billedmateriale 

på manden. 
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Lektor Peter B. Andersen
Interviewet den 10. april 2006. 

Af Linda Langemark og Sara Møldrup Thejls

1. Anvender du en bestemt religionsdefinition? 

Nej. Religionsdefinitioner forhindrer én i at studere, hvordan folk selv sætter 
grænserne for, hvad der er religion og hvad der ikke er.

Men man kan naturligvis definere religion, som det defineres af staten eller 
i Danmarks tilfælde af Folketinget. Eller jf. diskussionerne inden for islam 
om, hvad der er religion, og derfor ikke til debat, og hvad, der er tradition og 
dermed til debat. 

2. Lægger du vægt på transcendens eller ”transempiriske 
magter” i dit religionsbegreb?
Nej. Det er formentlig tale om en form for kantiansk tænkning, når man taler 
om transempiriske magter. For de mennesker, der tror på disse magter, er de 
jo netop ikke transempiriske. Det er blot vores dom over deres oplevelser. Det 
må betegnes som en form for teologisk blindhed, at man ofte i faglige sam-
menhænge tager udgangspunkt i de transempiriske magter, og der må siges 
at være tale om en ualmindelig tynd udvanding af forestillingen om guder. 
Meget ofte kan det påvises, at transempiriske magter netop ikke er det fagligt 
centrale for et religionsbegreb.

3. Mener du, at fodbold kan betragtes som religion?
Generelt nej. Fodbold er sport og skal analyseres som sport. Massefænomener 
er kun at betragte som religion, såfremt deltagerne selv opfatter dem som 
religiøse eller hvis de er relateret til religiøse begivenheder. Men hvis disse 
massefænomener overtager adfærd, som ellers betragtes som religiøs og gør 
dem specifikt ikke-religiøse, så kan man naturligvis studere dem som religion. 
Som det fx var tilfældet med Lenins balsamerede lig i det gamle Sov-
jetunionen. 

I øvrigt bør massefænomener studeres som massefænomener. Her kan 
naturligvis religiøse, så vel som ikke-religiøse fænomener indgå - og således 
også fodbold.
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4. Opfatter du buddhisme som en religion?
Det er jo den gamle Durkheim-vittighed. Der er ingen gud i buddhisme, og al-
ligevel ved vi godt, at det er en religion. Deraf kan man se, at det ikke duer at 
definere religion med henvisning til en gud.

Durkheim i Les Formes elementaires de la vie religieuse : 

“En religion er et sammenhørende system af forestillinger og handlinger i forhold til hellige 
objekter, dvs ting som er skilt ud og forbudt - forestillinger og handlinger som forener alle dem, 
der er medlemmer af det i et enkelt moralsk samfund kaldet kirke (menighed, trossamfund)”

                                                                    Oversættelse: Jeppe Sinding Jensen 

Men det er alligevel interessant at D.T. Suzuki i sit opgør med tidligere japansk
buddhisme lægger så megen vægt på det rationelle i religionen, at det 
religiøse næsten helt forsvinder. Men buddhisme betragtes generelt som en 
religion og falder klart indenfor det, man normalt betragter som religion.

5. Opfatter du Scientology som en religion? 
Der er dele af det, som foregår i Scientology, som klart falder indenfor et 
religionsbegreb, det vil sige, noget som falder udenfor den almindelige dag-
ligdags verden. Dette gælder fx regressionsterapien, hvor scientologerne 
fortæller, at de oplever deres tidligere liv. På den anden side er der også i 
Scientology et temmelig klart skel mellem den tankegang, der drejer sig om 
religion og de sekulære overvejelser. De betragter fx deres sociale hjælpear-
bejde som rent sekulært.

Hvordan Scientologys aktiviteter skal klassificeres i forskellige lande, der be-
stræber sig på at håndtere religiøs organisation indenfor lovgivningen kommer 
an på, hvordan det enkelte lovgivningsapparat er skruet sammen. Der kan 
man selvfølgelig også tillade sig at overveje internationale konventioner som 
de enkelte lande har tiltrådt.

6. Hvilken vægt tillægger du menneskers selvidentifikation 

som religiøse eller ikke- religiøse?
Jeg stiller mig frejdigt udenfor! Jeg er interesseret i at finde ud af, hvordan 
religion bliver brugt til at ekskludere eller inkludere. Det er interessant at stu-
dere, hvor folk selv sætter grænsen ud fra strategiske overvejelser. Selvidenti-
fikation kan være en strategisk italesættelse af religion, alt efter hvad man vil 
opnå. Det interessante er, at studere hvor folk selv sætter grænsen.
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Men jeg forholder mig også kritisk til 
menneskers selvforståelse. Ellers er der 
ingen mulighed for at stille sig udenfor. 
Fx forholder jeg mig særdeles kritisk 
overfor menneskeofre, vel at mærke 
menneskeofre i en moderne kontekst. 
Historisk set forholder jeg mig lidt anderledes.

7. Opfatter du ateisme som en religion?
Nej. Ateisme er jo netop karakteriseret ved at betegne sig selv som det mod-
satte. Det er jo netop ikke noget, der falder inden for religion i almindelighed. 
Men ateisme er naturligvis af relevans for religionsområdet ved det, at det 
definerer sig selv i opposition til religion.

Det lyder alligevel som om du lægger megen vægt på menneskers selvidentifi-
kation som religiøse eller ikke religiøse?

Jeg er interesseret i at analysere, hvordan begrebsliggørelser bruges stra-
tegisk. Det kan man ikke gøre, hvis man på forhånd har en ren positivistisk 
religionsopfattelse. Religion som begreb bruges strategisk både af mennesker 
selv, af folketinget og kirkeministeriets rådgivende udvalg og ikke mindst af 
pressen for at opnå noget bestemt. Folketing og Kirkeministerium kan ses som 
juridiske personer, der er produkt af mange forskellige individuelle niveauer af 
politiske og administrative systemer.

Pressen er på sin side med til at definere, hvor grænserne for religion går, ved 
at definere folk ind og ud af religion ved hjælp af betegnelser som kult, sekt 
og terapi. Pressens religionsbegreb svarer ofte til religionssociologiens kirkebe-
greb, og det er dette begreb, der i pressens optik bliver defineret som ”rigtig” 
religion. Derimod er ”kult” og ”sekt” ikke-religion. 

Her er religionsforskningens religionsbegreb naturligvis meget bredere.

8. Hvordan ser du på forholdet mellem religion og videnskab?
Ofte vil fx terapiformer, der ikke umiddelbart accepteres som videnskab blive 
betegnet som religion. Hvad er din holdning på dette område? Bliver alt hvad 
der ikke er videnskab dermed til religion?

Det er noget vås. Det er jo heller ikke sådan, at et nyt lægeligt præparat, 
der viser sig at være virkningsløst automatisk bliver betragtet som religion. 

menneskeoffer
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Dette er et godt eksempel på, hvordan man strategisk kan bruge religion til at 
ekskludere en teknik fra noget, som er værd at overveje fra en faglig vinkel. 
Tidligere har man diskuteret eksistensen af et kultmiljø som en lukket enhed, 
hvor teosofien, antroposofien og new age-bevægelserne refererede til en 
fælles referenceramme i et forholdsvis lukket system. Men denne lukkethed er 
nu brudt og tankerne herfra er gradvis blevet en del 
af det almene tankegods i befolkningen. Tænk bare på
 ”De grønne Lygter”, der er en orden på det interplane-
tariske plan som vogter over retfærdigheden (Batman) 
og Jedi-ridderne!

Den grænse, der har været mellem videnskab og alter-
nativ tankegang er i opløsning. Mange forskellige syn 
på verdens sammenhæng er nu i åben kamp med hin-
anden og de er ikke rang-ordnede i forhold til hinanden. 
Det er enormt spændende at studere, hvordan den kamp 
udspilles, og hvordan de forskellige systemer legitimerer 
sig selv; typisk enten som videnskab, som religion eller som begge dele. Som 
eksempler kan fx nævnes TM og NLP, der legitimerer sig som videnskab, ISK-
CON, der legitimerer sig som religion og Scientology, der legitimerer sig som 
begge dele.

Hvordan ser du på denne legitimering?

Det kommer an på, hvordan det er begrundet. Ud over deres selvidentifikation 
må man også se på, hvordan de klassificeres af de tidligere nævnte aktører på 
området, nemlig pressen og Folketinget. Det analytisk spændende ved religion 
er, hvordan begrebet bliver brugt.

9. Mener du at religion altid er et kollektivt fænomen eller kan 
religion også være individuel? 
Religion kan sagtens være et individuelt fænomen. 

10. Hvordan vurderer du forholdet mellem religiøse følelser og 
praksis? 
Religiøse følelser kan sagtens eksistere uafhængigt af religiøs praksis! Der er 
masser af mennesker, som ikke foretager sig noget som helst praktisk re-
ligiøst, men som alligevel svarer ja til spørgsmål vedrørende religiøse følelser.

Nogle religionsforskere anser religiøse følelser løsrevet fra religiøs praksis som 
en protestantisk opfindelse?

“Green Lantern”
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Måske. Men jeg har nu også oplevet noget lignende hos de venstreorienterede 
indiske brahmaner, jeg har mødt i Indien. Så jeg tror ikke, at det er et isoleret 
protestantisk fænomen.

11. Hvilken tilgang til religion har du anvendt i dit seneste 
projekt?
Det må være i arbejdet med bogen Religion, Skole og Kulturel Integration i 
Danmark og Sverige, hvor jeg har set på forholdet mellem kirke og stat og 
omvæltninger i dette forhold.

12. Er der sket en udvikling i din faglige tilgang til religion i 
løbet af dit arbejde med faget?
Jeg tror mine basale positioner har været nogenlunde konstante, men de 
er blevet uddybet, mere gennemtænkte. Men på visse punkter er der sket 
noget: Under min uddannelse havde jeg et temmelig klart teoribegreb. Det 
var dengang, der var en religionsfaglig kanon. Men denne kanon er i mange 
henseender gået i opløsning, ligesom det er tilfældet med kanoner inden for 
de andre humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. Dette har gjort, at 
det er langt sværere nu end dengang, at definere faget og hvad der er fagets 
teorier og metoder.

Den position jeg prøver at uddybe fagligt, er at fastholde interview- observa-
tion- og survey- praksis i religionssociologien samt at være kritisk overfor den 
”sproglige vending” i samfundsvidenskaberne som de diskursanalytiske stra-
tegier har stået for. Problemet med de diskursanalytiske strategier fra Said og 
frem til diskursanalyserne af avisdebatterne i begyndelsen af 1990´erne (faldt 
nogenlunde sammen med etableringen af Infomedia) er, at de er i stand til at 
afdække en diskurs, men at diskursen får sit eget liv uden at man kontrollerer, 
hvordan det faktisk ser ud i den befolkning, som diskursen skulle relatere til. 

Dette betyder selvfølgelig ikke, at man skal lade være med at benytte diskur-
sanalytiske strategier: de er netop gode til at afdække religionsvidenskabens 
og etnografiens ønske om at forstå det betydningssystem, som folk agerer 
indenfor. Men man må ikke lade sig forlede af betydningssystemet til at tro, at 
det dækker hele virkeligheden.

13. Hvilken bog om religion har betydet mest for dig?
Den bog jeg selv har været gladest for er Donald Eugene Smith´s India as a 
Secular State som udkom i 1963.
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Ekstern lektor Niels Reeh
Interviewet den 5. februar 2007

Af Linda Langemark

1. Anvender du en bestemt religionsdefinition?

Nej, det gør jeg ikke eksplicit. Det, jeg indtil nu har arbejdet med, har været 
forholdsvis nemt i denne forbindelse, forstået på den måde, at jeg ikke har 
undersøgt, hvad religion er, men hvad religion er blevet brugt til. Mere konkret 
hvad staten, eller nærmere betegnet aktørerne i de politiske beslutningspro-
cesser, har opfattet som religion, og hvordan staten så har anvendt dette 
religionsbegreb.

Kan du sige noget nærmere om dette religionsbegreb?

Jeg vil sige det på den måde, at det selvfølgelig er noget, jeg har tænkt over, 
men at det ikke er tanker, jeg har tænkt færdigt. Men det er da overvejelser 
jeg finder spændende, og som jeg gerne vil arbejde videre med.

2. Hvilken tilgang til religion har du anvendt i dit seneste pro-
jekt?
I min ph.d.-afhandling har jeg som allerede nævnt arbejdet med samspillet 
mellem staten og religion. En af de centrale ting, som jeg gerne vil gøre op-
mærksom på er, at man hverken i religionshistorien eller i religionssociologien 
i tilstrækkeligt omfang har inddraget staten som aktør. Det er en opdagelse, 
som jeg mener, er meget vigtig at få med. I 
dette arbejde har jeg i vidt omfang støttet 
mig til Thomas Højrup og de tanker han ud-
folder i bogen Dannelsens Dialektik, der i 
høj grad trækker på en inspiration fra Hegel. 

Udgangspunktet for Højrup i dette monumentale værk 
er, at vi nærmest har vænnet os til at anse “staten” 
som tabu, mens “samfundet” er blevet det almindelige 
ord for kollektivet. Højrup hævder heroverfor, at det, at 
være en stat, er selve forudsætningen for, at blive hørt, 
regnet med og anerkendt i verden. Desuden for den 
demokratiske styreform, der lader både individ og forskel-
lige livsformer komme til orde. Han bruger dog også et 
kapitel på at forklare, hvordan man bygger et skib. Med 
udførlige tegninger. (Etnologi i praksis?) “Dannelsens Dialektik”  
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I det perspektiv jeg anvender, ser jeg staten som en agent, der er stillet over-
for alle mulige andre agenter, og staten er en agent som har en stemme, der 
taler til borgerne. Hvis man bruger denne model som baggrund, mener jeg 
også, at man kan sige noget interessant om religion.

Statens taler til sine borgere blandt andet gennem skolelovgivning og i de pro-
loger man i hvert tilfælde tidligere indledte lovene med, kan man se statens 
tale til indbyggerne ret direkte. På denne måde mener jeg godt, at man kan 
få noget frem om religion, hvis man fokuserer på, at staten er en agent med 
en stemme, som taler til sine indbyggere. Staten bliver en aktør med et kald 
til sine borgere på samme måde som religionen eller rettere Gud, Allah osv. 
kalder de troende. 

Når man så har denne model som betoner et kald, så er det et interessant 
spørgsmål, hvordan man vil forstå religion – og så kan man jo godt se det 
sådan, at der også lyder et kald i religionen, her bare ikke fra en statslig aktør, 
men fra Gud eller Allah - eller hvordan det nu konstrueres, og i den forstand 
så bliver religion et interessant fænomen, hvor mennesket på samme tid er 
modtager og afsender af meddelelsen. Det, som jeg synes, er interessant her 
er, på en eller anden måde, at få inddraget religion i et system, hvor der også 
er en statslig aktør. 

Men hvis man opfatter staten som en aktør med et kald, så er det nærliggen-
de at betragte Gud sideløbende hermed som en – konstrueret - aktør, der 
også kalder folk. Og så bliver religion jo noget, hvor det signifikante er en eller 
anden form for kommunikation, men hvor der også er en form for magtkamp 
og som fungerer i samspil, konkurrence eller ligefrem konflikt med den stat-
slige aktør.  Hvis man fx tager Moses som eksempel, så taler han jo både på 
vegne af Gud og med staten Israels autoritet, det vil altså sige, at han henv-
ender sig både eksternt og internt. Der er det hele ligesom samlet. Det synes 
jeg, er en interessant vinkel.

Du mener samspillet mellem Gud og herskeren? 

Ja, netop. Jeg vil gerne have tematiseret det forhold mere eksplicit. Det kan 
selvfølgelig konstrueres på mange måder. Det jeg her prøver at formulere er 
som sagt kun en skitse – tankerne bliver revideret løbende og har ikke fundet 
en endelig form. 

Du nævnte i starten, at du tænkte nogle tanker om religion som sådan – kan 
du uddybe det lidt?

Der menes jeg, at kaldsfunktionen, det vil sige den konstruerede kommunika-
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tion, er interessant. På denne måde får man mulighed for at tænke religion 
mere konsekvent i et samspil med staten.

Ser du religion som et fænomen, der altid er i samspil med staten?

Det tror jeg, man skal gøre. Som jeg ser det er alle religiøse, kulturelle og 
samfundsmæssige fænomener placeret i en stat og bliver derfor påvirket af 
staten. Jeg betragter nok i høj grad staten som den altdominerende master-
diskurs, der i meget høj grad betinger, hvordan religion kan forme og udfolde 
sig. Jeg mener ikke, at det er tilfældigt, at der er forskel på kristendommen 
nu og under enevælden. I mine øjne udspringer denne forskel i høj grad af 
staten. Jeg kan godt lide det billede af staten som en bricoleur, der er stillet 
overfor andre stater i en konkurrencesituation, som skal klare sig, overleve. 
Det kan så være på forskellige måder – tidligere var det mest militært, nu er 
det måske mest økonomisk – eller måske militært igen. I min afhandling kan 
man se, at staten bruger religion som et redskab. Den danske stat har i hvert 
tilfælde meget markant brugt religion og religionsundervisning som et redskab 
i sin overlevelseskamp i konkurrencen med andre stater.

Under den kolde krig var religion ikke centralt hverken på den ene eller anden 
side af ”muren”. Det har ændret sig, og det er blandt meget andet, dét, vi ser 
resultatet af nu. Religion og religionsundervisning er blevet meget mere vigtigt 
set fra et statsligt perspektiv. Så det er oplagt, at der er en gensidig dynamik 
mellem de to størrelser, som er meget væsentlig.

Hvad er så forskellen mellem religion og ideologi?

Ja, det er jo et godt spørgsmål. 

3. Jeg tænker fx på, om du mener, at transcendens spiller en 
rolle for denne distinktion?
Ja, det tror jeg, det gør – men det er en af de ting, jeg stadig overvejer. Det 
er min klare opfattelse, at der er en forskel på religion og ideologi, det er bare 
ikke så nemt at formulere entydigt. Men jeg vil fastholde, at religion ikke kan 
være hvad som helst.

4. Mener du at fodbold kan opfattes som religion?
Nej. For mig at se er det mest interessant at definere religion som noget der 
i en eller anden forstand har med distinktionerne liv og død, eller oprindelse 
og fremtid at gøre – i fodbold er det fraværende. Derudover er der ikke noget 
kald og ikke nogen kommunikation med en transempirisk agent eller hvad vi 
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nu skal kalde det. 

Et kald til hvad?    

Altså hvad enten det er i bøn eller salmer eller ritualer osv., så foregår der jo 
en form for kommunikation, hvor mennesket selv er både afsender og mod-
tager - og hvor der hele tiden foregår en kamp om, hvordan livet skal for-
valtes, fortolkes etc. og hvem der skal have magten over det..

Du ser magtaspektet som noget centralt?
 
Ja, det er jeg ret optaget af. 

Når fodbold ikke kan ses som religion er det så fordi kommunikationen mellem 
folk og stat mangler, eller…?

Næh, ikke mellem stat og folk. Når man spiller fodbold, så er det mennesker, 
der spiller med mennesker, men hvis det skal være religion, så skal der på én 
eller anden måde indgå et forhold til gud. Der skal være én eller anden form 
for kommunikation med noget transempirisk. Det er der normalt ikke i fod-
bold. 

5. Mener du så, at ateisme kan betragtes som religion?
Nej, - af samme årsager som ovenfor. Der mangler også en kommunikation 
med noget transempirisk. Der er ikke noget (konstrueret) kald.

Men man kan udmærket argumentere for, at ateisme på andre måder ligner 
religion, og derfor så er det med de her ting, at man må finde en måde at 
tematisere det man ønsker at undersøge - og så må man finde den bedst 
mulige måde, at studere dem på. Og det er jo ikke sikkert, at det er den bed-
ste måde, som jeg har skitseret her, men jeg opfatter det som meget, meget 
vigtigt, at vi på en eller anden måde får tænkt stat og religion sammen på en 
mere konsekvent måde. Det mener jeg sådan set er det helt overordnede per-
spektiv, fordi der virkelig er en meget markant sammenhæng, som vi på vores 
fag har været tilbøjelige til at overse.

Når du så konsekvent fokuserer på forholdet mellem stat og religion leder 
dette sammen med spørgsmålet om ateisme tankerne hen på Frankrig, der jo 
er præget af en konsekvent statslig ateisme eller sekularisme.  Mener du så, 
at den franske form for sekularisme kan anses som en slags religion?

Ja, det kan den måske.
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Grunden til at vi stiller disse spørgsmål er også, at ateisme på lige fod med 
mange former for religion indeholder et postulat om ting vi mennesker i prin-
cippet ikke kan vide noget som helst om, fx hvad der sker efter døden, om der 
er en nogen gud mv.?

Jeg vil gerne understrege, at mine svar på disse spørgsmål nok i nogen grad 
bærer præg af, at jeg fortrinsvis har beskæftiget mig med disse ting i en kris-
ten kontekst. Religionshistorikere kan ganske sikkert pege på andre religioner, 
hvor tingene ser anderledes ud. Men jeg synes, det er centralt for et religions-
begreb, at religion må indeholde nogle forestillinger om oprindelse, og hvad 
sker der, når vi dør og den slags, og hvis man ser det på denne måde falder 
ateismen naturligvis indenfor rammen. Men det kan jo godt være at jeg bliver 
nødt til at revidere mit synspunkt. Men på den anden side, hvis man betoner, 
at der i religion skal være det dér kald, som jeg tidligere har omtalt, så må 
ateisme vel falde udenfor et religionsbegreb.

6. Mener du at buddhisme er en religion? 
Med min begrænsede viden om buddhisme, så vil jeg mene, at det er en re-
ligion. Der er både en forestilling om noget oprindelse, et fremtidsperspektiv, 
inklusive en forestilling om hvad der sker efter døden og et kald eller kommu-
nikation fx i meditation, som jeg forstår det.

7. Mener du, at Scientology er en religion?
Ja, af samme grunde som ovenfor.    

8. Forholdet mellem religion og videnskab?
Ofte vil fx terapiformer, der ikke umiddelbart accepteres som videnskab blive 
betegnet som religion. Hvad er din holdning på dette område? Bliver alt hvad 
der ikke er videnskab dermed til religion?

Det aspekt af problematikken har jeg aldrig tænkt over.

9. Hvordan vægter du menneskers egen opfattelse af, om de 
er religiøse?
Jeg studerer religion udefra. Men man skal naturligvis være bevidst om, at 
man som forsker laver nogle definitioner og har et begrebsapparat, og at 
dette har nogle konsekvenser - og at man i øvrigt godt kunne klassificere på 
andre måder. Men når det så er sagt, så synes jeg, at det er helt legitimt, 
at forske ud fra en bestemt opfattelse af, at ”jeg forstår disse ting sådan og 
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sådan”, og det afgørende må være, at det er frugtbart, at tænke tingene 
på denne måde. Det er jo det, der er meningen med videnskaben. At finde 
frugtbare måder at tænke verden på, og på denne måde bringe tænkningen 
videre. I den forstand er det lige meget, hvad folk selv mener, at de er.

Men heraf kan man jo også forstå, at du faktisk arbejder med én eller anden 
form for religionsbegreb? 

Ja, men jeg har endnu ikke fået det brugt i mit arbejde. Det har i meget 
højere grad været staten eller de statslige aktører, der har været i fokus for 
min forskning. På denne måde har jeg undersøgt religionens funktion i højere 
grad end dens definition, det vil sige, hvad staten har opfattet som religion, og 
hvad staten har ment, at man skulle mene (om religion).

10. Er religion altid et kollektivt fænomen eller kan man tænke 
sig religion som noget individuelt?  
Det er jo en gammel diskussion. Der kan vel svares på flere måder og i 
bund og grund kommer det vel an på, hvordan man definerer begreberne. 
Spørgsmålet er, om det er muligt at undslippe det kollektive? 
Man er altid på én eller anden måde være defineret af kollektivet. Alligevel vil 
jeg sige, at man kan nok godt forestille sig eksistensen af individuel religion. 
Jeg har bare vanskeligt ved at finde eksempler på det, og jeg ved ikke, hvor 
realistisk det er.

11. Kan man forestille sig religiøse følelser løsrevet fra religiøs 
praksis?
Det ved jeg ikke.

12. Mener du, at der er sket en udvikling i dit forhold til reli-
gion gennem dit arbejde med religion? 
Jeg kommer ud af en familie, hvor jeg er tredjegenerations-ikke-medlem af 
folkekirken - eller andre religiøse samfund for den sags skyld. Men jeg tror, at 
jeg med tiden er blevet sådan lidt mere åben. Det håber jeg i hvert tilfælde. 

13. Hvilken bog om religion har betydet mest for dig?
Jeg tror ikke, at der er nogen bog decideret om religion, der har betydet noget 
afgørende for mig. Jeg vil i stedet pege på Foucaults forfatterskab, der har 
været meget retningsgivende og i øvrigt hele den venstrehegelianske strøm-
ning, der også omfatter Bourdieu og Thomas Højrup. 
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Phd.-stipendiat Brian Jacobsen 
Interviewet den 26. april 2006

Af Linda Langemark og Astrid Trolle

1. Anvender du en bestemt religionsdefinition? 

Nej. Eller: Jo, det gør jeg jo nok i én eller anden forstand.
Religion er en social konstruktion. Det er et karakteristika ved det sociale livs 
former, og det er en praksis, samtidig med at det er en ideologi, der tilskriver 
identitet. Det vil sige, at det er et idemæssigt korpus, som indeholder noget 
transcendent, men i praksis kommer det transcendente ikke nødvendigvis til 
udtryk. Hvilket igen vil sige, at dem som udøver en given praksis ikke nødven-
digvis er bevidste om, at der egentlig ligger en forestilling om noget transcen-
dent til grund for den praksis de deltager i.

2. Implicerer religion altid forestillingen om nogle ”transcen-
dente” eller ”transempiriske magter”?
Ja, sådan som jeg definerede det lige før. Praksis behøver ikke nødvendigvis 
at indeholde noget transcendent, men hvis der er tale om religion, må der bag 
denne praksis gemme sig forestillingen om noget transcendent. Uanset om 
deltagerne i den konkrete praksis er bevidste om dette eller ej.

3. Opfatter du Buddhismen som en religion?
Hvilken form for buddhisme tænker I på? Der er jo mange forskellige former 
for buddhisme. Spøg til side: Jo, jeg opfatter buddhisme som religion. Dem 
som forsøger at sælge buddhismen som en filosofi, er jo som regel buddhister, 
der ikke vil være ved, at de er religiøse. Det svarer til når nogle kristne mener, 
at kristendommen ikke er en religion, men “sandheden”.

 4. Opfatter du Scientology som en religion?
Ja, naturligvis. Scientology knytter an til nogle religiøse forestillinger gennem 
en bestemt model, hvor de benytter sig dels af et velkendt science fiction 
narrativ, dels af nogle apokalyptiske temaer. Desuden opererer de med nogle 
individer, thetaner, der har særlige kræfter.

5. Opfatter du ateisme som en religion?
Nej. Hvis alting er religion er ingenting religion. Vi er nødt til at knytte nogle 
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bestemte egenskaber til begrebet religion

Hvilke?

Den sociale praksis og de forestillinger, som jeg talte om indledningsvis. De 
bagvedliggende forestillinger må indeholde noget transcendent, selv om 
udøverne af praksis ikke nødvendigvis er bevidste om de bagvedliggende 
forestillinger.

6. Mener du, at fodbold kan opfattes som en form for religion?
Nej. Bare fordi fodbold indeholder visse ritualer er der ikke nødvendigvis tale 
om religion. Der er nogle, der meget gerne vil gøre alle riter til religion, men 
det er noget vrøvl. Men fodbold kan naturligvis knyttes til religion, fx når hele 
byen inden en fodboldkamp stiller sig i kø foran byens skytshelgen for at bede 
inden en vigtig fodboldkamp.

7. Er religion altid er et kollektivt fænomen eller kan religion 
være individuel?
I og med religion er et socialt fænomen, er det først en realitet, når det aktu-
aliseres eller italesættes i verdenen gennem en social praksis. Man kan ikke 
være religiøs uden at have et fællesskab.

Hvis man ikke har en substantiel religionsdefinition, bliver man nødt til at 
forudsætte et fællesskab.

8. hvordan ser du på forholdet mellem religiøse følelser og 
religiøs praksis? 
Jeg ved ikke, hvad religiøse følelser er. Man kan ikke fremhæve det ene frem 
for det andet, men der vil altid være en social praksis. 

Kan man være religiøs uden at have en religiøs praksis?

Det er meget svært. Det skal jo komme ud i verden for at eksistere. 

Vil det sige, at hvis mine religiøse forestillinger aldrig kommunikeres ud til 
verden, så eksisterer de ikke?

Nej.

Så er det vel derfor du heller ikke vægter religiøse følelser? De vil vel i sagens 
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natur altid være private?

Jeg ved ikke, hvad en religiøs følelse er.

9. Hvordan ser du på forholdet mellem religion og videnskab?
Ofte vil fx terapiformer, der ikke umiddelbart accepteres som videnskab blive 
betegnet som religion. Hvad er din holdning på dette område? Bliver alt hvad 
der ikke er videnskab dermed til religion?
  
I denne forbindelse er det vigtigt at undersøge de historiske forudsætninger. 
Hvor kommer det fra, eller nærmere: ligger der forestillinger om noget tran-
scendent bagved denne praksis?

Vi tænker fx på akupunktur, zoneterapi, homøopati?

Alt dette knytter så vidt jeg ved an til religiøse ideer. Jeg er ikke ekspert på 
området, men jeg vil også betragte den kinesiske idé om kroppens meridianer 
som forestillinger om transcendente størrelser. Fx er kiropraktik udviklet ud fra 
klart transcendente ideer af amerikaneren Daniel 
David Palmer i slutningen af det 19. århundrede. 
Han startede sin første skole for kiropraktik i 1897
og fortalte fem år efter, at han havde modtaget 
beskeden om kiropraktikken gennem en seance. 
I 1910 udgav han bogen The Chiropractor’s Adjuster 
(som også kaldes The Text-Book of the Science, 
Art and Philosophy of Chiropractic), hvori han rede-
gør for kiropraktikkens religiøse grundlag. Han har 
bl.a. også skrevet i et brev, at kiropraktikken skal 
have et religiøst hoved, en som er grundlæggeren 
ligesom Kristus, Muhammad, Jo. Smith, Mrs Eddy, 
Martin Luther og andre som har grundlagt religioner. 
Jeg er, sagde han, hovedet. Jeg er grundlæggeren af kiropraktikken i dens 
videnskabelige, i dens kunstneriske, i dens filosofiske og i dens religiøse fase. 

Det kan derfor ikke nægtes, at kiropraktik har en religiøs baggrund.

10. Tillægger du menneskers selvidentifikation betydning for, 

om de kan karakteriseres som religiøse?
Hvis de selv siger, de er religiøse, så er de religiøse. Men selvom de siger, at 
de ikke er religiøse, så kan de godt være det alligevel. Man kan jo også godt 
benytte sig af en religiøs praksis uden at være religiøs.

Daniel David 
Palmer 

(1845-1913)
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11. Hvilken tilgang til religion har du anvendt i dit seneste 
projekt?
Det må vel være min Ph.d., hvor jeg beskæftiger mig med, hvordan religiøse 
mennesker italesættes. I denne forbindelse er religion det, som mine kilder 
siger, at det er.

12. Er der sket en udvikling i din faglige tilgang til religion i 
løbet af dit arbejde med faget?
Det tror jeg da bestemt. Jeg er blevet langt mere idérig i forhold til at studere 
religion og til at finde områder, hvor der ikke tidligere er produceret viden om 
religion som en del af den sociale virkelighed. Jeg er blevet mere bevidstgjort 
om, hvad fænomenet religion er. Da jeg begyndte at studere, anså jeg det nok 
udelukkende som ”opium for folket”. En snedig måde, hvorpå eliten kan styre 
befolkningen. Nu ser jeg mere på religion som en helt normal praksis. 

13. Hvilken bog om religion har haft størst betydning for dig?

Hmm… Det må være klassikerne:
Durkheim: The Elementary Forms of the Religious Life
Weber: Den Protestantiske Etik og Kapitalismens ånd
Berger og Luckmann: Den Samfundsskabte Virkelighed 

Det var denne sidste bog som åbnede mine øjne for, at man ikke behøver 
at tænke krop og sjæl som to adskilte størrelser. I stedet for at tænke ”jeg 
har en krop”, så tvang den én til at tænke ”jeg er en krop” og det var radikal 
nytænkning for mig, første gang jeg læste det. Så er der selvfølgelig også 
nyere bøger såsom fx Gerd Baumanns Contesting Cultures.

, 
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Phd.-stipendiat Peter Lüchau.
Interviewet den 3. april 2006

Af Linda Langemark

1. Anvender du en bestemt religionsdefinition?

Nej, det gør jeg grundlæggende ikke. Diskussionen om hvad religion er for 
noget, er jo lang - men man kan godt sige, at jeg bare er hoppet over der,  
hvor gærdet er lavest, for jeg beskæftiger primært med emner, hvor jeg er 
på sikker grund. Ingen af mine kolleger har således nogensinde betvivlet, at 
dét jeg arbejder med kvalificerer sig som religion. Således behøver jeg ikke en 
egentlig definition, jeg skal bare operationalisere de data, jeg indsamler.

2. Mener du, at religion nødvendigvis involverer en eller anden 
form for transcendens?
Endnu en gang må jeg hoppe over, hvor gærdet er lavest. Mit arbejde baserer 
sig jo i vidt omfang på spørgeskema-undersøgelser, og dermed kaster jeg 
egentlig blot ansvaret fra mig og antager, at det ikke er mig, der skal afgøre, 
hvad religion er, men de stakler, som jeg stiller spørgsmålene til. Hvis de 
synes, at det er religion – så er det som udgangspunkt fint med mig. Når jeg 
spørger folk, om de tror på Gud, så interesserer det mig ikke, om ordet ”Gud” 
indeholder noget transcendent eller ej. Jeg ved bare, at ordet Gud ligger in-
denfor definitionen af, hvad vi vil påstå, religion er. Hvad ordet så rent faktisk 
indeholder, – det er ikke mit ansvar.

3. Hvordan vurderer du folks egen opfattelse af, om de er re-
ligiøse eller ikke-religiøse?
Hvis de siger, at de er religiøse, så er de religiøse. Dette er jo en klassiker 
indenfor religionssociologien. Jeg kan ikke stille mig op og være dommer over, 
hvad der er religiøst og hvad, der ikke er religiøst. Jeg tror egentlig også, at 
det er meget farligt at gøre det. 

Hvis man fx tager sådan noget som diskussionerne om religion og politik, så 
kan man se et tema indenfor de mere højreorienterede kredse, der går ud 
på, at det at være dansker også indebærer, at man skal være kristen. Dette 
kan man sige meget morsomt og spændende om, men det interessante er, at 
der er nogen, der lader til at have den opfattelse, at når Pia Kjærsgaard siger, 
at Danmark er et kristent land, men at hun ikke selv er personligt kristen, så 
er det budskab, den udtalelse, ikke kristen i sig selv. Her vil jeg til enhver tid 
sige, at udtalelsen er religiøs, og at den er religiøs i en kristen retning uanset 
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hendes personlige religiøsitet. Og der tror jeg, at jeg det bliver farligt – fordi 
det virker som om, at når folk siger, at Pia Kjærsgaards udtalelse ikke er 
religiøs, så er det fordi, de prøver at sige noget om hende, snarere end at sige 
noget om definitionen af religion. Hvis man lægger en protestantisk tanke-
gang ned over det, og hvis man oven i købet ikke så godt kan lide Pia Kjærs-
gaard, så er det en fordel at kunne pege på, at det, hun siger, er illegitimt. 

Man kan i øvrigt dele religion op i forskellige aspekter. Der er fx det eksisten-
tielle (eller personlige/indre), der er adfærd og handlinger, noget med iden-
titet - og man kan også medtage konsekvenser og den slags. Der er mange 
forskellige aspekter af religion, og man kan ikke sige, at der er noget, der i 
særlig grad er religiøst i forhold til andet. Så forestillingen om at ”tro” er det 
inderste i religiøsiteten – den æder jeg ikke. Dette perspektiv bliver for snæ-
vert, og man mister dermed vigtige elementer i analysen.

Men hvem bestemmer fx, hvem der har ret til at kalde sig kristen? Kan 
man være kristen, hvis man eksempelvis ikke kender de mest elementære 
fortællinger om Jesus?

Jeg mener, at det er grundlæggende forkert at sætte religiøsitet lig med viden. 
Nogle af de mest religiøse mennesker er faktisk dem, som ved mindst - og 
nogle af de mest overbeviste er også dem, som ved mindst. Det er vel nok 
den teologiske tradition, der antager, at den, som ved mest, også er den mest 
religiøse. Men man bliver ikke mere religiøs af at vide, man bliver snarere 
mere religiøs af at gøre. Og man bliver måske også mere religiøs i kraft af 
graden af overbevisning. Viden og religiøsitet er ikke det samme.

Der findes jo også bevægelser, der meget gerne vil frabede sig at blive kaldt 
en religion, selv om de benytter sig af elementer, som vi ville kalde reigiøse?

Altså: Hvis jeg begyndte at undersøge en sådan bevægelse, så vil mine kolleg-
er ganske sikkert acceptere det som religion. Og jeg ville så beskrive de træk, 
der strukturelt set ud fra en faglig vurdering vil kvalificere tilhængerne som 
religiøse. Men jeg ville pointere, at de ikke selv opfatter sig som sådan. 

4. Mener du, at fodbold kan anses som religion?
Nej – på ingen måde. Fodbold mangler alle de træk, som vi normalt forventer, 
at religion skal have. Der er ikke noget samlet trossystem, og selv om der 
godt nok er en rituallignende adfærd, så er den nu ikke så ritualiseret endda. 
Fodbold har heller ikke den gennemgribende betydning for folks liv som reli-
gion normalt vil have – og så mangler der naturligvis også transcendens. Og 
sådan kom vi så tilbage til det med transcendensen.
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At sige, at fodbold er religion, er lidt det samme som at sige, at kommunisme 
er religion. I virkeligheden kalder man nok mest den slags for religion for at 
nedgøre det. Det værste, man kan sige om noget i Danmark er jo, at det er 
religion. Når folk fx siger, at ateister også i virkeligheden er religiøse, så er det 
jo blot for at fornærme dem. Det er lidt det samme med fodbold. 

Man tager heller ikke fodbold så alvorligt, som man tager religion.
 
Så det har noget med engagement at gøre?

Nej, det er mere et spørgsmål om, at der ikke er noget egentligt sammen-
hængende trossystem.

En religion kan have mange forskellige træk. Den behøver ikke at have dem 
alle sammen på én gang, men alle de træk, der er bare nogenlunde betyd-
ningsfulde, de mangler ved fodbold. Der mangler fx en form for gudsfigur og 
tanken om et frelsessystem. Der er ikke noget sammenfattende trossystem 
overhovedet. Det er ikke et egentligt problem, at der mangler organisering 
– men det er et spørgsmål om, at den mangler alle disse bestemte træk. 
Derved siger jeg jo også samtidig, at jeg har en implicit religionsdefinition. 
Men jeg kan også vende den om og sige, at jeg har en definition af, hvad der 
ikke er religion. Men det er selvfølgelig snyd.  

5. Mener du at ateisme er religion?     
Nej - Ateisme kan pr. definition ikke være religion! Det er jo netop fraværet 
af religion, der kendetegner ateismen. Det er måske en overbevisning eller 
en ideologi - men det er ikke religion. Ethvert religionsbegreb går i opløsning, 
hvis man kalder ateister religiøse. Så er alle mennesker jo i princippet re-
ligiøse, - og så bliver det sådan lidt ligegyldigt.

Hvis alt er religion er intet religion.

6. Er Scientology en religion?
Så afgjort. Scientology har netop et sammenfattende trossystem. De har en 
hel fortælling om, hvordan verden er opstået og hvordan alting blev til, og de 
har en definition af, hvordan verden som helhed fungerer. Det tror jeg ikke 
fodbold-menneskerne har, men jeg kan selvfølgelig tage fejl. Når folk siger, at 
Scientology ikke er en religion, er det jo bare en omskrivning af, at det er en 
religion, som de ikke kan lide. 
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7. Er Buddhisme en religion?
Ja, det vil jeg da påstå. De har et sammenhængende tankesystem, de har re-
ligiøse ritualer, religiøse ordner og hvad ved jeg. De har ikke nogen gud - men 
det behøver man heller ikke at have. 

Vi spørger fordi, der er argumenteret for, at buddhisme snarere er en filosofi 
end en religion?

Jeg tror nu alligevel, at der er for megen transcendens i buddhismen til, at det 
kan kaldes ren filosofi. I filosofien er det altid et åbent spørgsmål, hvor pok-
ker de mon henter deres argumenterne henne, men det karakteristiske ved 
religionerne er jo her, at de går ud over det rent empiriske og ud i det trans-
empiriske for at finde argumentationen og legitimiteten. 

“For religionen er det hellige sandt - for filosoffen er det sande helligt”
                                                                    Ludwig Feuerbach (1804 - 1872)

8. Hvordan vægter du religiøs praksis overfor religiøse 
følelser?
Praksis og følelse er to forskellige aspekter af det religiøse. Nogle gange er 
det ene i centrum – andre gange det andet. Man behøver ikke at have begge 
dele – men man skal have én af delene. Religiøsitet uden aktivitet er stadig 
religion. Muligvis en lidt slap og intetsigende religion, men ikke desto mindre 
religion. 

Man kan altså godt forestille sig religiøse følelser, 
fornemmelser, tro – uden religiøs praksis?

Snildt! Bare se på os danskere. Vi har ikke noget 
problem med at tro, men det med at sidde i kirken 
om søndagen; det er vi ikke så gode til.  Men det
koster tilhængere, hvis praksis nedtones: Man kan 
se, at én af grundene til, at der er så mange ikke-
religiøse mennesker i Danmark er, at vi ikke har noget, 
der bare ligner religiøs aktivitet. Heroverfor kan man 
se, at én af grundene til, at den katolske kirke er så 
stærk, er, at den har formået at kombinere tro og 
aktivitet benhårdt - og på denne måde holder fast i 
folk i det sociale fællesskab, som kirken giver. Det gør 
folkekirken slet ikke på samme måde. 

Tro? Praksis?
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Der er altså en sammenhæng mellem de to ting. Man kan godt være troende/
religiøs uden religiøs aktivitet, men så er det meget nemmere at falde fra. 

Skelner du mellem religiøs tro og religiøs følelse?

Jeg tror, jeg har brugt ”religiøs tro” og ”religiøs følelse” nogenlunde synonymt. 
Begge dele er noget, jeg ikke kan se, og som jeg kun kan spørge til. Religiøs 
aktivitet har den store fordel, at den kan tælles. 

Så tro er ikke kun en protestantisk opfindelse?

Det er sådan set ligegyldigt, om troen er en unik protestantisk opfindelse eller 
ej. Der er så mange protestanter i verden, at troen må tages alvorligt, alene 
af den grund, at det er noget, som er der. 

9. Mener du, at religion altid er et kollektivt fænomen eller kan 
religion være individuel? 
Religion er i lige så høj grad et individuelt fænomen, som et kollektivt. Og 
sådan som det ser ud lige nu, vil det blive mere og mere individuelt. 

Det med praksis er lidt svært, fordi vi specielt i Europa har at gøre med nogle 
religioner, hvor det praksis-orienterede helst skal ske på bestemte tidspunkter, 
på bestemte måder og i en bestemt institution – Det vil sige: Man vil være 
fælles om det. Men man kan jo også sagtens argumentere for, at enhver kan 
gå til gudstjeneste med sin helt egen overbevisning i bagagen, hvilket vil sige, 
at enhver kan tolke den religiøse ramme de deltager i, helt individuelt. I den 
forstand bliver det aldrig noget helt fælles. Tanken om, at der er tale om no-
get kollektivt, forsvinder i samme øjeblik mennesker ikke er underlagt én eller 
anden form for social kontrol – og det påstår vi jo pt., at mennesker i stigende 
grad ikke er. 

10. Hvordan ser du på forholdet mellem religion og videnskab?
Ofte vil fx terapiformer, der ikke umiddelbart accepteres som videnskab blive 
betegnet som religion. Bliver alt hvad der ikke er videnskab dermed til reli-
gion? Vi tænker fx på zoneterapi, homøopati, akupunktur?  

Jeg hader at indrømme det, men: Ja. Du sætter fingeren på et ømt punkt – og 
jeg tror, at du har ret: Der er mange af de behandlingsformer, du henviser til, 
der hverken er videnskab eller religion, men det er jo helt tydeligt, at det er 
noget, som religionssociologer elsker at beskæftige sig med. De mener sikkert 
også, at der er noget religion i det, men det er der nok egentlig ikke. Vi 
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mangler en anden kategori her. 

Videnskab er i virkeligheden et ret snævert begreb, og det mener jeg princip-
ielt også at religion bør være, hvis det ikke skal udvandes helt. Men på den 
anden side; hvis en kollega kommer og siger, at han beskæftiger sig med 
zoneterapeuter, så ville jeg jo nok æde den. Men som du kan høre, kan jeg 
ikke rigtigt argumentere for det, og et eller andet sted burde vi vel afvise, at 
beskæftige os med alternativ behandling. Hvis man skal beskæftige sig med 
det, så er det nok i virkeligheden ikke i forbindelse med religion. Det må være 
et spørgsmål om autoritetssystemer. Det er et spørgsmål om, hvem der har 
videnskabelig autoritet, og hvem der ikke har. 

Problemet er måske, at hele religionsfaget har defineret sig selv i en opposi-
tion mellem videnskab og religion. Vi har fra starten opfattet vores forsknings-
felt som alt det, der ikke er videnskab. I middelalderen ville religionsvidenskab 
ikke have givet nogen mening, for der skelnede man ikke mellem religion og 
samfundsordenen som sådan. Det gjorde grækerne og romerne til gengæld 
- og der er jo den helt vidunderlige historie om, hvordan der på et tidspunkt 
kom så mange dårlige varsler i Rom, at det skabte politisk uro. Men så beslut-
tede statsmagten blot, at fremover ville alle varsler slet ikke være varsler, uan-
set om de var fremkommet på den helt rigtige, autoriserede måde. Her ses en 
klar distinktion mellem religion og resten af samfundslivet.

Definitioner viser sig nogle gange ikke så meget at være definitioner, som et 
spørgsmål om, hvad vi kan lide og ikke lide. Det er jo selvfølgelig problema-
tisk. Men jeg indrømmer også selv at være røget i fælden.

11. Hvilken metode har du brugt i dit seneste projekt?
Jeg har da brugt spørgeskemaer, sådan som jeg plejer. Så metoden er vel 
statistik og kvantitative metoder generelt.

Hvad spørger du om?

Mit projekt er min phd.-afhandling, der omhandler religion og nationalisme og 
civilreligion i Danmark. Det vil sige: Folkekirken og alt det dér med om Dan-
mark vitterligt er et kristent land og om kristendom og nationalisme er to 
sammenhængende fænomener i folks bevidsthed.
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12. Er der sket en udvikling i din tilgang til religion i løbet af 
dit arbejde med faget?
Ja. Jeg har fået mere respekt for religion. Efterhånden som jeg har lært mere 
om religion og religiøse mennesker, er det gået op for mig, at religiøse men-
nesker på mange måder er ganske rationelt tænkende, og at religionen faktisk 
betyder meget for dem. Det jeg har lært er, at være mere tolerant i det hele 
taget - og også at have større respekt for, at det er noget folk tager meget 
alvorligt. 

Når man lever i en monokultur, har man ofte opfattelsen af, at der er to slags 
religion: ”Vores” religion, som sjovt nok aldrig er religion – og de andres 
religion, som så er noget værre snavs. Som jeg ser det, er alle religioner 
lige – og det betyder, at jeg har lige stor respekt for dem alle sammen. Man 
kan ikke sige, at religion er noget skidt, som skal smides ud, når 80-90 % 
af verdens befolkning er religiøse i én eller anden forstand - det giver ingen 
mening. Så når Freud siger, at religion er en eller anden form for psykose, så 
er det absurd. Man kan ikke opstille et sygdomsbegreb, der indbefatter 80-90 
% af verdens befolkning.  

13. Hvilken bog om religion har betydet mest for dit arbejde 
med religion?
Der findes ekstremt mange gode bøger om religion. Men den bog, der har 
betydet mest for mit arbejde og som har gjort et uudsletteligt indtryk, er den 
svenske sociolog Harald Swedners Sociologisk Metode - En bog om kundskap-
sproduktion og forandringsarbejde. Det var denne bog, der for alvor gav mig 
lysten til at arbejde med statistik, - og det har jo forfulgt mig lige siden.

Men en bog om religion? - Nej, der er for mange gode bøger om religion til at 
jeg kan vælge enkelte ud. 
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