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Leder

Af Linda Langemark

Velkommen til et nyt nummer af TABU! 

Afdeling for Religionshistorie kan nu for første gang i 49 år bryste sig 
af at huse en dr.phil. i religionssociologi. I denne anledning bringer 
vi naturligvis et interview med den nyslåede doktor, professor Margit 
Warburg om hendes vej gennem studier og karriere.

Derudover fortsætter vi den globaliserede stil fra forrige nummer, og 
kommer også i dette nummer vidt omkring med rejseberetninger fra 
tre forskellige verdensdele nemlig Egypten, Rom og Uganda. 

Men vi nøjes skam ikke med at berette fra rejser i rum - vi kan tillige 
byde på et tilbageblik på en næsten 30 år gammel rekonstruktion af 
endnu ældre tider. Karoline har underkastet den religiøse comme il faut  
blandt det højere og lavere borgerskab i Korsbæk et nærmere efter-
syn, hvilket forhåbentlig vil vække fryd både hos erklærede Matador-
fans og Matadorfjender.

Endelig, et mere trist indlæg, hvor Anders Lisdorf mindes dr. phil. Jens 
Henrik Vanggaard, i en personlig fortælling om det store indtryk Vang-
gaard har efterladt hos sine studerende.  

Afslutningsvis vil jeg igen benytte lejligheden til at opfordre TABUs 
læsere til at bidrage til bladet med stort og småt; artikler, anmeldelser, 
rejseberetninger, kuriosa, små forunderligheder i form af citater, 
billeder, tegninger - Med andre ord: hvad som helst af interesse og 
fornøjelse for dine medstuderende. TABU er jeres blad!

God fornøjelse!
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27 år med Baha’i 
Interview med Margit Warburg i anledning af 

hendes doktorgrad

Af Laura Maria Schütze

49 år skulle der gå fra Arild Hvidtfeldt i 1958 fik den filosofiske doktorgrad til 
endnu en fastansat religionssociolog ved Københavns Universitet blev doktor. 
Margit Warburg har med Citizens of the World samlet 27 års arbejde i en stor 
monografi om baha’i-religionen på 617 sider og ladet globaliseringsperspe-
ktivet være den røde tråd, der leder os rundt i baha’iernes verden. Det kan 
man helt sikkert  læse mere om i de anmeldelser forskellige videnskabelige 
tidsskrifter må bringe. 

TABUs udsendte har i stedet været et smut forbi professorens kontor for at 
høre, hvorfor det lige blev baha’i og hvordan man bevarer interessen for den 
samme religion gennem så mange år?
- Jeg startede egentlig med at læse etnografi (nu antropologi) på Køben-
havns Universitet, men under mit sidefag på religionssociologi lokkede Arild 
Hvidtfeldt mig til at flytte til humaniora. Om jeg var blevet etnograf og ikke 
religionssociolog, havde nok ikke gjort den store forskel, for det er fremmede 
religioner og kulturer, som altid har interesseret mig.  

Margit blev magister i 1979 og allerede samme år fik hun et 2½ årigt kandi-
datstipendium til at forske i baha’i.
Hvorfor valgte du at undersøge baha’ier i Danmark?
- Jeg ville egentlig have lavet etnografisk feltarbejde og rejst ud i verden, men 
så fik jeg mine to børn med kort mellemrum, og derfor var det oplagt og lidt 
mere tilgængeligt at studere baha’i i Danmark.

Hvordan fik du fat i baha’ierne? Jeg tænker på Jacques Blums undersøgelse 
af jøderne i Danmark, han havde jo lidt problemer med at få det antal besva-
relser han ønskede.
- Jeg interviewede alle baha’ier, der ville. Først henvendte jeg mig til ledelsen, 
dernæst sendte jeg et brev med ledelsens godkendelse til alle baha’ier om 
min undersøgelse. Jeg afholdt også et møde i baha’i-centeret om min un-
dersøgelse. Der kom rigtig mange mennesker - 80 eller sådan noget. Og så 
havde jeg inviteret Arild Hvidtfeldt og Jacques Blum, som garanter for at min 
undersøgelse var ordentlig og at Københavns Universitet stod bag mig.
Med denne start på sin undersøgelse lykkedes det Margit at interviewe 82 % 
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af de mulige baha’ier, det vil sige dem, der var tilbage, når sådan noget som 
ugyldige adresser eller personer, der var i udlandet var sorteret fra. Men hun 
nøjedes ikke med at interviewe de danske baha’ier, hun har været alsidig i 
sin tilgang til både de danske og udenlandske baha’ier. Metoderne har været 
spørgeskemaundersøgelser, deltagerobservation i forbindelse med ritualer, 
sommerskoler, sociale arrangementer, foredrag m.m. Og så har hun, som 
den eneste ikke-baha’i haft adgang til baha’ireligionens centrale arkiv i Haifa, 
Israel.

Jeg tror, det var udgivelsen af Iranske dokumenter (1985) der gav mig ad-
gangen. Efter den Iranske Revolution i 1979 begyndte Danmark at modtage 
flygtninge fra Iran og det betød øget baha’i-immigration. På det tidspunkt var 
jeg i gang med min undersøgelse af de danske baha’ier, men da jeg mødte 
disse iranske flygtninge, der var forfulgt, fordi de var baha’ier, besluttede jeg 
at skrive Iranske dokumenter. Bogen består af en række dokumenter oversat 
til dansk. Der er bl.a. fyringer, fordi de var baha’ier og dødsattester, hvor død-
sårsagen var ”skudt med kugler”.
Først derefter kunne jeg fortsætte med 
min undersøgelse af de danske konvertit-
ter. 

Selvom Margit med udgivelsen af Iranske 
dokumenter fik en stor velvilje hos den 
øverste baha’i-ledelse, det Universelle 
Retfærdighedens Hus, der gav hende en 
enestående adgang til organisationens 
centrale arkiver i Haifa, Israel, så fik 
udgivelsen også personlige konsekvenser 
for hendes familie. 

-To gange brød de ind i vores hjem. En 
gang kom vi hjem, og så stod der en 
iraner med en kniv i hånden og sagde han 
ville slå os ihjel. Men min mand var 
helt rolig; han stod med vores datter i 
armene, satte hende ned og lod manden løbe. Så der skete os heldigvis ikke 
noget. Men vores hjem var splittet ad og de havde tabt nogle iranske mønter 
på gulvet. 

Blev du ikke bange, eller fik lyst til at stoppe dit arbejde?
-Næh. Næh, det tænkte jeg slet ikke på. 

Margits arbejde med baha’ierne afslører et engagement, en tålmodighed og 

Margit på selve dagen
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sans for detaljer der er forbilledlig, men også lidt skræmmende, for den er 
svær at leve op til. 

Denne årelange indgående beskæftigelse med baha’ierne i fortiden og nu-
tiden, i Danmark og i udlandet må da på et tidspunkt resultere i en vis metal-
træthed. Blir’ du aldrig træt af baha’i-religionen?
- Nej, jeg har jo undervejs også beskæftiget mig med andre emner og ud-
givet bøger om østeuropæiske jøder, minoriteter og civilreligion. Og så er der 
mange forskellige perspektiver at lægge ned over baha’i-religionen, fordi mit 
materiale er så godt. Globalisering, konvertering, demografi og mit nyeste 
projekt religiøs arkitektur er blot nogle af perspektiverne. Så jeg har aldrig har 
kedet mig.

For jer der heller ikke synes baha’ireligionen er kedelig, kan Margit Warburgs 
disputats findes på religionshistorisk bibliotek og et resume kan læses i Chaos 
nr. 43, 2005. Og jer der ærgrer sig over ikke at have haft mulighed for at 
overvære disputatsforsvaret, kan downloade det på www.avitv.dk/sider/web-
cast.html

Warburg, Margit (2006) Citizens of the World. A History and Sociology of the 
Baha’is from a Globalisation Perspective Numen Book Series. Studies in the 
History of Religions 106, Brill, Leiden 

Next Stop Egypten

Af: Louise Lund Liebmann

Trængsel, forurening og larm slår dig i møde, så snart du træder ud fra hotel-
let i Down Town Cairo. Men tør du våge dig ud på de trængte gader i hjertet 
af Cairo, vil du hurtigt opleve historiske kaffebarer med forrygende vandpiber, 
dejligt forfriskende juice fra de mange juicestande samt det egyptiske folks 
hjælpsomhed og imødekommenhed, - der ikke sjældent udtrykkes i frasen 
”Welcome to Egypt !”

Next Stop Egypten
I oktober 2007 drog en gruppe glade og nysgerrige danskere fra Next Stop 
Mellemøsten, Mellemfolkeligt Samvirke, af sted til Egypten. Vi ønskede 
at møde forskellige egyptere, egyptiske NGO’er og i det hele taget få et 
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vaskeægte førstehåndsindtryk af Egypten og dets indbyggere. Dette er et led 
i Next Stop Mellemøstens mål om at komme bag mediernes ofte entydige og 
stereotype fremstilling af Mellemøsten og muslimer; ved at møde forskellige 
egyptiske NGO’er ønskede vi også at skabe et mangfoldigt netværk, hvorfra vi 
håber på at udbrede oplysning og skabe diskussion og debat både herhjemme 
og i Mellemøsten.

Nærværende artikel er imidlertid også et eksempel på, hvad man som reli-
gionsstuderende kan få ud af et praktikforløb. Som praktikant i Mellemfolkeligt 
Samvirkes rejseafdeling fik jeg mulighed for at deltage i en Next Stop Mel-
lemøsten tur til Egypten. Følgende er min beskrivelse af en anderledes rejse-
form til en destination, hvor tegningesagen stadig huskes:

Rejsen var overordnet opdelt i forskellige temaer. Under overskriften ’Dialog 
med – og indsigt i egyptiske NGO’er besøgte vi bl.a. Nahdet el-Mahrusa (Egyp-
tens uskyld), - en NGO med mange forskellige projekter for unge, kvinder og 
børn. Især var det dog NGO’en SDA (Sustainable Development Association) 
i Alexandria, der med et omfattende oplæg om organisationens historie og 
arbejde, samt fremvisning af adskillige film om deres udvekslingsprogram, og 
om unge egypteres håb og drømme for fremtiden, gjorde det største ind-
tryk på mig. SDA er nemlig en ny og ung NGO, hvis bestyrelse er den yngste 
NGO-bestyrelse i Egypten. Målet for SDA er da også centreret omkring unge: 
visionen er at skabe en bedre verden, hvor alle unge i fællesskab skal løse de-
res egne og deres lokale samfunds problemer ud fra et ungt perspektiv. Mere 
konkret vil det sige, at SDA søger at give unge de færdigheder, der er nød-
vendige i et globalt jobmarked – eks. ved at fjerne computeranalfabetisme og 
i det hele taget øge kendskabet til informations – og kommunikationsteknolo-
gien. Også øget lighed ml. kønnene, kulturudveksling og miljøbevidsthed læg-
ger denne organisation på sinde. 

Zabaleen – en skraldeby
Zabaleen er en såkaldt skraldeby, det vil sige én af de byer, hvor al Cairos 
skrald køres til. Befolkningen, der altovervejende er kristne koptere, lever ikke 
blot i skrald, de lever såmænd også af skrald. 

Det var en helt fantastisk oplevelse at gå rundt i en hel by, hvor der lå skrald 
alle vegne for så at konstatere, at skraldebyens indbyggere har gjort skral-
det til deres levevej. Forskellige familier var specialiseret i forskelligt skrald, 
- nogle i plastic andre i papir osv. Vi besøgte en familie, som var specialiseret 
i plastic og oven i købet havde patent på hotellerne Marriott og Hiltons skrald 
i Cairo. Det vi sige, de betalte penge for at hente skraldet fra disse hoteller, 
hvorefter de sorterede og senere finsorterede plasticet i farver for dernæst at 
hugge det i mindre stykker og i sidste ende sælge det fint huggede plastic til 
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virksomheder – med profit. Faktisk var det en stor overraskelse at se denne 
families lejlighed midt i skraldebyen. Den var nemlig både særdeles ren og fint 
indrettet, og det var meget tydeligt, at den pågældende familie havde en pæn 
indtjening på skraldet.  

Midt i denne by lå en anden NGO, der gjorde indtryk, The Association for the 
Protection of the Enviroment (APE). APE lærer skraldebyens kvinder at sy eller 
lave papir af genbrugsmaterialer. Udover de færdigheder, kvinderne herigen-
nem opnår, får de mulighed for at tjene lidt penge ved at sælge deres færdige 
produkter i NGO’ens lokale butikker. Desuden går kvinderne i skole to dage om 
ugen - alt imens deres børn bliver passet i NGO’ens vuggesture, børnehave 
eller skole lige ved siden af. Det er altså en fortræffelig mulighed for byens 
kvinder i forhold til at komme lidt væk fra hjemmet og ikke mindst øge deres 
uddannelsesniveau og samtidig tjene penge og få deres børn passet gratis.

Alt i alt var det en overvældende og kontrastfyldt oplevelse at besøge Za-
baleen, idet den selvfølgelig både rummer fattige mennesker og en til tider 
meget anstrengende lugt, men også mennesker, der har formået at gøre 
Cairos affald til deres levevej!

Religiøs identitet: Ramadanen og ’Eid
Selvfølgelig gik det hele ikke op i NGO besøg. For de, der ikke havde været i 
Egypten før, bød turen både på   pyramidebesøg samt et kig på mumierne i 
Det Egyptiske Museum. Og selv om man har været i Cairo før, så er ét eller 
flere shoppingbesøg i basarområdet Khan Al Khalili næsten obligatorisk. 
Udover at den egyptiske forfatter og nobelprismodtager, Naguib Mahfouz, 
har gjort området berømt via sin bog af samme navn, så har området en helt 
speciel stemning om aftenen under Ramadanen. Vi var så heldige netop at 
være i Egypten under den sidste del af Ramadanen, og tilfældigvis dumpede 
vi ind i en sufifest i Khan Al Khalili, hvor vi oplevede sufiernes specielle hvirvel-
dans og blev inviteret på the og vandpibe i en tætpakket del af basaren.  

For muslimer er Ramadanen først og fremmest den måned, hvor Koranen blev 
åbenbaret som retledning for menneskeheden og som den Bog, der sondrer 
mellem sandt og falsk. Som vidner til denne måned skal muslimer derfor faste, 
og herved opfylder de samtidig den fjerde af islams fem søjler. Ihukommelse 
af Allah er en anden særlig vigtig faktor under Ramadanen, og dette giver sig 
udtryk i, at Koranen bliver læst oftere end ellers, at bønnens betydning og 
vigtighed skærpes, at almisser tillægges ekstra betydning og virkning samt 
at selve fasten, ideelt forstået som afståelse fra mad, drikke, sex, skænderier 
og bagtalelser, påbydes fra solopgang til solnedgang. Efter solnedgang er det 
igen tilladt at spise, og dette udmønter sig ofte i store måltider og feststemn-
ing. Især de sidste ti dage af Ramadanen er hellige, og her er den særlige 
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stemning tydeligst. 

Den offentlige fejring af Ramadanens afslutning, ’Eid Al Fitr, var også en helt 
speciel begivenhed, vi overværede. ’Eid bliver fejret med offentlig bøn og en 
ceremoni. Meget, meget tidligt om morgenen d. 29 dag i ramadanmåneden 
stod vi op for at begive os til en central plads i hjertet af Cairo. Vi var der i 
god tid, således at vi i takt med at morgenlyset brød frem kunne iagttage flere 
og flere muslimer ankomme for at vente spændt på ceremonien og erklærin-
gen om, at nymånen er set. Det var helt tydeligt, at der herskede en meget 
forventningsfuld stemning, der steg i takt med, at bønnen blev mere og mere 
følelsesladet. Til sidst blev det erklæret at månen var ny, og alle brød ud i 
jubel og klapsalver, og nogle demonstrerede deres glæde ved at sprøjte bar-
berskum på forbipasserende. Humøret var helt i top og mens egypterne lang-
somt fordrev fra den store plads og de store gader for at indtage festmåltider 
med deres familier, fordøjede vi morgenens mange fascinerende indtryk fra en 
dansk ejet café i den pæne bydel Muhandiseen, alt imens jeg funderede lidt 
over islams betydning for strukturering af dagene - og livet i det hele taget.

The Black and White Desert
Efter et par uger i Cairo var det en kæmpe lettelse at vinke farvel til byen i 
et par dage for i stedet at hellige os stilheden og en helt forunderlig ren luft 
i The Black & The White Desert. I første omgang blev vi kørt til Bahariyya 
oasen, hvorefter vi fik en rundtur i området og så solen gå ned fra en bak-
ketop med en ruin fra krigen mod Israel i 1967. Allerstørst var det imidlertid at 
se The Black Desert, der, som navnet hentyder, er dækket af sort lavastøv og 
derefter The White Desert med hvide kalk – og krystalformationer, hvorefter 
vores lejr for natten blev gjort klar til os. Denne bestod af et læhegn, hyg-
geligt anrettede madrasser og små borde placeret bag en stor kalkformation, 
hvor de lokale beduinguides fremtryllede et fabelagtigt måltid. Mørket var for 
længst faldet på og med den gode mad i maven og en dejlig egyptisk Stella-øl 
i hånden blev det hurtigt nat, hvor jeg fra min madras kunne nyde den mest 
spektakulære og klare stjernehimmel. 

Udrejse betaler sig 
Egypterne er et meget hjælpsomt folkefærd, og det var utrolig let at få hjælp 
til at finde vej. I det hele taget var selv tilfældige mennesker på gaden utrolig 
interesserede i at høre, hvor vi kom fra. Et par af os fik nogle enkelte min-
dre behagelige kommentarer i forbindelse med at være danskere i Egypten, 
og nogle af medlemmerne i NGO’erne var ret opsatte på at diskutere tegn-
ingesagen, men ellers mærkede jeg intet til, at danskere skulle være forhadte 
i Egypten. Tværtimod havde vi en hektisk, men meget spændende rejse til 
Egypten og jeg konstaterede, at Egyptere er ligeså forskellige som vi dan-
skere, og at deres holdninger til os og til tegningerne derfor også varierer. 
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Mediernes fremvisning af et homogent Mellemøsten, hvor muslimer eksempel-
vis har lagt alle danskere for had pga. karikaturerne, stemmer altså ikke helt 
overens med virkeligheden. Af de forskellige møder med egypterne fremgik 
det tydeligt, at nok kan man generelt sige, at islam spiller en meget central 
rolle for samfundet som helhed, og for de egyptiske muslimers identitet i 
særdeleshed, men der eksisterer selvfølgelig også indbyrdes forskelle og ue-
nigheder blandt egyptere. På den måde er Next Stop Mellemøstens mål om at 
komme bag den traditionelle fremstilling af muslimer nået, og det understre-
ger vigtigheden af selv at tage ud for at møde fremmede kulturer - og men-
nesker og derved danne sig sine egne indtryk!

Next Stop har i juli 2007 rejser til Iran, Syrien, Jordan, Marokko og Israel/
Palæstina. Se www.nextstop.dk

Tro, håb og ubetinget kærlighed:
 fodboldfankultur i Rom

Af Stig Krøyer

Da jeg for 8 år siden startede herude på Religionsvidendskab, diskuterede vi 
en af de allerførste undervisningsgange i Almindelig Religionshistorie begrebet 
religion. Mikael Rothstein kom den dag kom med et par eksempler på, hvad 
han mente, der kunne være/tangere religion som legitimt genstandsfelt. Og 
han sagde noget i retning af: ”… og jeg vil da heller ikke afvise, at det sagtens 
kunne retfærdiggøres rent religionsvidenskabeligt at tage ud på Faxe-tribunen 
på Brøndby Stadion for at undersøge, hvad de egentligt har gang i derude”. 
Jeg prøvede hverken at argumentere for eller imod, da jeg vist ikke forstod, 
hvad manden mente. Jeg har garanteret bare siddet i hjørnet og tænkt, at det 
var en smart, kæk og halvprovokerende bemærkning til alle os nye studer-
ende, der i forvejen havde svært ved lige at regne ud, hvad alt dette religions-
halløj gik ud på. 

Hvad end det skyldtes Mikaels udsagn eller andre faktorer, ville skæbnen, 
at jeg d. 1. september 2006 fløj til Rom. Jeg havde besluttet mig for, at mit 
speciale på den religionsvidenskabelige magisterkonferens skulle handle om 
romersk fodboldfankultur.

Jeg har aldrig selv været den store fodboldfan. Men kender man eventuelt 
en dedikeret fodboldfan, eller har man med bare en smule observation været 
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Side 9 ikon

Ikon eller idol?

Francesco Totti, Romersk fordboldhero
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til stede på et stadion til en stor og vigtig kamp, kan man fornemme, at det 
at være fodboldfan indeholder aspekter, der overskrider ikke-religiøse fores-
tillinger om det at være til. Og når man bliver slået ihjel af at nærme sig et 
af rivalernes stadions i Istanbul i egen klubtrøje, når Trinidad and Tobagos 
præsident udråber dagen for VM-kvalifikation til nationaldag, når man i Rom 
er enten Lazio’er eller Roma’er fra fødslen, når en tysker har succes med at 
fremstille kister i éns holds klubfarver, ja så begynder vi så småt at have fat 
i noget, der minder om noget, vi kender herude på religionsvidenskab. Med 
andre ord: Fodbold er ufatteligt vigtig for rigtig mange mennesker i verden og 
også i Danmark, for mange måske endda det vigtigste. Hvis ikke ikke vores 
fag skulle undersøge dette, hvem så?

Jeg tilbragte 2½ måned i Rom. Jeg havde været så heldig at få tildelt ophold 
og stipendium på Det Danske Institut - et pragtfuldt sted, der er placeret 
midt inde Villa Borghese, en kæmpe park, der ligger i den nordlige del af 
det centrale Rom. Villa Borghese er romernes foretrukne afslapningspark og 
minder om en blanding af Søndermarken på Frederiksberg og Central Park i 
New York; Rulleskøjter, kørende isboder, zoologisk have, masser af græsar-
ealer og organiseret skov i ét - ikke det værste sted at være placeret. Selve 
instituttet kan vel bedst beskrives som et arkitektonisk luksuskollegium med 
alle ønskelige faciliteter. Instituttet, parken og placeringen udgjorde den bedst 
tænkelige base og udgangspunkt. Det var det perfekte sted at kickstarte mit 
specialeprojekt.

Det er ikke nemt at sætte formel på, hvordan man rent religionsvidenska-
beligt angriber et emne som fodboldfankultur. Italienerne er lige så endeløst 
begejstret for fodbold, som jeg havde forventet, og italiensk fodboldfankultur 
handler i den grad om tro, håb, kærlighed, om sekulær frelse, om mytologi-
sering og om transcendens, om fortid, nutid og fremtid. Men det betyder ikke 
nødvendigvis, at vores fags fænomenologi er synderligt egnet til at studere 
et emne som fodboldfankultur. Vores komparative religionsfænomenologi er 
bygget op omkring en konstant vekselvirkning mellem induktion og deduktion. 
Vi bruger vores fænomenologi til at ”åbne” empirisk materiale, der samtidig 
enten afkræfter, bekræfter eller udvikler fænomenologien. Dette giver en situ-
ation, hvor fænomenologien er mest velegnet til at blive benyttet på empirisk 
materiale, der så at sige ”ligner” det materiale, som fænomenerne er skabt 
ud fra. Og da fokus gennem religionshistorien i udpræget grad (og ganske 
naturligt) har været enten oprindelige religioner, knap så levende religioner 
som hellenistisk, romersk og indiansk religion eller de store verdensreligioner 
som hinduisme, buddhisme, jødedom, kristendom og islam, er fænomenerne 
naturligvis bedst brugt på disse.

Jeg ved endnu ikke, i hvilken grad jeg vil benytte vores fænomenologi til at 
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angribe romersk fodboldfankultur. Jeg ved egentlig endnu heller ikke, om 
romersk fodboldfankultur er en decideret religion (Hervieu-Léger mener be-
stemt ikke, at det er, men hun mener jo så meget…). Men jeg ved, at fodbold-
fankultur er og skal være et emne for vores religionvidenskab. Når en romersk 
fyr ved navn David svarer følgende til spørgsmålet om, ”hvorfor det er smukt 
at være romanista (fan af Roma):

”Det er smukt at være romanista… fordi der ikke har været behov for at 
vælge…romanista er du indeni. Fordi første gang du træder ind i Curva Sud 
[sydkurven – et stadionafsnit på Det Olympiske Stadion i Rom] stopper ånde-
drættet, hjertet slår hurtigere, øjnene lyser op. Du føler dig udødelig. Og hver 
gang er som første gang. Fordi Roma for os er meningen med livet. Når vi 
taber ser det ud til, at vi har kæmpet mod hele verden, når vi vinder holder 
vi alle om hinanden. Fordi…”søndag kan jeg ikke. Roma spiller!!!” Fordi vi er 
solen og hjertets farver. Fordi du i løbet af dagen ikke tænker på andet. Fordi 
vores sejre skaber triumf. Fordi…”

… ja, så er der noget at komme efter for vores fag. Ikke sandt?

Hvis du har et større videnskabeligt eller kunstnerisk projekt i Rom eller 
Italien, kan det uden tvivl anbefales at søge om ophold på Det Danske In-
stitut i Rom. Instituttet optager ca. 20 stipendiater pr. semester. Det koster 
60 kr. om dagen at bo på instituttet, hvis man har fået bevilget ophold. Med 
hovedparten af optagelserne følger et månedligt stipendium på 8100 kr. 
Der er ansøgningsfrist for efterfølgende semester 2 gange årligt: februar og 
august/september. Se mere på: www.dkinst-rom.dk
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[Forskning for Sjov]
”Hvor hænger Provst Meyers portræt?

- en undersøgelse af fremstillingen af religion og 
religiøse mennesker i tv-serien Matador”

Af  Karoline Henriques

Tv-serien Matador har igen meldt sin ankomst i de danske hjem. Det er femte 
gang den vises, og siden første omgang er der udgivet adskillige bøger og 
brætspil med afsæt i den fiktive provinsby Korsbæk og de personer, der lever i 
den. Den er sågar kommet med i Kultur-kanonen, og der arbejdes i øjeblikket 
med at skrive en musical på baggrund af de 28 timers TV.

Så hvad laver Matador nu i TABU?
Det var Kulturkanonen der fik mig hen til tastaturet: for hvis vi kanonisere 
en TV-serie og kollektivt udråber den til essensen af danskhed, og mere eller 
mindre direkte opfatter den som fælles reference-ramme, så mener jeg vi må 
undersøge, hvilke værdier det er der promoveres i denne fiktive provinsby. 
Hvilke budskaber kommunikeres der eksplicit såvel som implicit?

Da Krøniken var over os blev vi simultant kastet ud i en – for mig at se selv-is-
cenesat -  debat om politisering af befolkningen via TV-mediet. Ville Socialde-
mokraterne nu få flere stemmer fordi seriens Palle var så sympatisk? Jeg skal 
uden anger melde, at jeg ikke så mere end ca. 20 minutter af serien og kun 
sporadisk fulgte debatten. Begge dele forekom min uendelig uinteressant. Men 
med Matador forholder det sig anderledes – primært fordi jeg godt kan lide 
serien og derfor som mange andre her på Artillerivej (i ved hvem i er...) har 
set alle afsnit rigtigt mange gange. Og da Matador blev kanoniseret syntes jeg 
tiden var inde, til at undersøge om der overhovedet er noget at komme efter 
som religionsvidenskabelig fagnørd.

Dette er ikke et færdigt projekt, men det første skridt på vejen. Det kræver 
selvsagt mere plads og længere tid at producere en gennemgribende analyse. 
Nedenfor følger dog udkastet til en teori om religionens rolle i Matador.

Et enkelt caveat inden vi går videre: Jeg forudsætter i det store hele, at 
læseren er nogenlunde bekendt med Korsbæks persongalleri. Har du – lige-
som Mikael Rothstein – aldrig set Matador vil en række passager uden tvivl 
forekomme dunkle. Men selve konklusionen burde være klar for enhver.

Ad fontes! Kildeovervejelser...
Når man sætter sig for at undersøge, hvilken – hvis nogen – rolle religion 
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spiller i Matador, mener jeg man skal være opmærksom på de mange analy-
seniveauer der kan sættes ind på.
 Religion er ikke som sådan på dagsordenen. Det er religiøse problemstillinger 
heller ikke. Men der optræder ikke desto mindre temmelig mange personer 
med udtalte forhold til religion. Et mønster viser sig. Men hvem producerer 
det? Den kilde vi har til rådighed er, som alle andre kilder, produktet af en 
længere proces. For Matadors vedkommende:

Forfatterens ide => manuskriptforfatterens tekst => instruktørens for-
tolkning => skuespillerens fortolkning af tekst og instruktion => replik 
leveret => scenen klippes færdig

Vi har kun adgang til scenen som vi ser den, og ikke alle de forudgående pro-
cesser. Så materialet for denne undersøgelse er altså scenerne fra de forskel-
lige episoder, hvor seerne enten præsenteres for religiøse handlinger eller der 
direkte og indirekte tales om religion. 

Religion som ritual
Da Korsbæk skal forestille en almindelig dansk provinsby anno 1929-1947 er 
den dominerende religion luther-evangelisk protestantisme. Det ses tydeligt af 
følgende religiøse begivenheder:

• Jul (hos familierne Varnæs, Skjern, Jensen og Violet Winther) 
• Bryllup (Ellen Skjern og Mogens Lamborg i den lokale kirke ’Vor Frue Kirke’)
• Dåb (Erik Skjern – scenens primære funktion er at præsentere familiens nye        
      navn: ”Skjern” uden Andersen) 
• Konfirmation (Daniel Skjerns nævnes men vises ikke. Dog kredser hele dette  
 afsnitt om religiøsitet....mere om dette nedenfor) 
• Påskefrokost hos familien Skjern ( helt på linie med protestantisk tradition,  
 hvor julen er vigtigere end påsken er påskefrokosten ramme om et  
 familieopgør og der antydes ikke religiøse ritualer. I jule-scenerne  
 danses der om juletræer) 
• Begravelse (af Hr. Swann fra Vor Frue. Dog vises kun de mere og mindre  
 sørgendes exit fra kirken – ikke selve begravelsesritualet)

Så overordnet set er stort set alle protestantiske ritualer kan iagttages. Igen 
vil jeg understrege, at Matador ikke har religion på dagsordenen. Det kan man 
fx konstatere når vi ser på listen: nadveren mangler. Men nadver er også svær 
at bruge filmisk til andet end noget entydigt religiøst, hvor resten af ritualerne 
faktisk spiller en sekundær rolle i forhold til den story-line, der dominerer 
scenen.

Der findes også religiøse dissidenter i Korsbæk: Agnes og Røde bliver gift på 
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Rådhuset, for som Agnes siger: ”når nu Laurids ikke tror på Gud”. Han er som 
bekendt kommunist, og billedet af Karl Marx har fået julepynt på i afsnit 12...
 
”Provst Meyer er en stor lort” Religion som talehandlinger
En række replik-skifter omhandler religion og religiøse eksperter. Jeg har for 
overskuelighedens skyld udvalgt en repræsentativ mængde og opdelt dem i 
grupper alt efter, hvordan de italesætter og italesættes. 

’De andre’
Når Folkekirken er normen, er alle figurer der repræsenterer en ikke-
folkekirkelig religiøsitet automatisk ’de andre’. Og det er ikke en god ting i 
andedammen. Det gælder som bekendt Røde, der er ateist. Matador er langt 
mere politisk bevidst end religiøst, og det er også hans kommunisme snarere 
end hans ateisme, der får opmærksomhed og replik-plads. ’De andre’ som 
mindre gruppe i form af Oxford-bevægelsen (afsnit 12) får også et par replik-
ker med på vejen. Den latterliggøres af Frk. Friis, Hans Christian Varnæs og 
Viggo Skjold-Hansen. 

Mere velvilje ses i forhold til Korsbæks enlige jøde, Hr. Stein, som ikke er 
religiøs. At han er jøde bliver først italesat i forbindelse med Anden Verden-
skrig (afsnit 16-21). Når jeg siger, at han ikke er religiøs skyldes det en scene 
i afsnit 18. Den skarpe religionsvidenskabelige seer vil bemærke, at han uden 
problemer spiser i Varnæs’ køkken før flugten til Sverige i oktober 1943. Det 
må altså formodes, at han ikke er praktiserende ortodoks jøde, for i så fald 
ville han have holdt kosher og ikke kunnet spise der uden først at spørge om, 
hvad det var for mad, der blev serveret. Desuden er han på arbejde i Kors-
bæk Bank da hans nabokone kommer for at advare ham om, at nazisterne vil 
arrestere ham. Samme dag bliver Ellen Skjern gift, og det er der som bekendt 
tradition for at blive om lørdagen i folkekirken – og lørdag er ’sabbat’, den 
ugentlige jødiske helligdag, hvor praktiserende jøder ikke arbejder. 

At figuren bliver portrætteret med så meget sympati skyldes uden tvivl den 
store nationale fortælling om Danmarks heltemodige redning af jøderne i 
’43. Denne fortælling refererer og konsoliderer serien. Hr. Stein er dermed 
en dobbelt-figur: han er både en fiktiv person i Korsbæk-galleriet og en fiktiv 
personificering af ’alle-de-danske-jøder-der-blev-reddet’. Men måske det også 
har spillet ind, at Stein-figuren er ’folkekirke-jøde’. Mere om dette i afsnittet 
om minimalister...

’De gode’ 
”De dominerendes diskurs er den dominerende diskurs” hævder the Almighty 
Bruce Lincoln. Og det er tydeligt, at seernes sympati skal ligge hos de ’diskret 
folkekirkelige’. Der findes adskillige medieanalyser om, hvordan TV-figurer skal 

portrætteres for  at seerne kan lide dem. Det skal der ikke tæskes langhalm 
på her, jeg skal blot konstatere, at de fleste synes at Ingeborg Skjern (Ghita 
Nørby, for de der ikke er velbevandrede i seriens univers), Katrine Larsen 
(Lily Broberg) og Elisabeth Friis (Helle Virkner) er sympatiske kvinder. At jeg 
har medtaget skuespillernes navne skyldes en antagelse om, at der er et vist 
spill over af den sympati skuespilleren har i offentligheden og den instinktive 
sympati deres figur tilkendes af seerne. Med andre ord: alle kan lide Barones-
sen fra benzintanken og derfor kan alle også lide Ingeborg Skjern. Ihvertfald 
indtil figuren gør noget anstødeligt. At de tre repræsentere gruppen ’diskret 
folkekirkelige’ vil jeg kort illustrere:

Ingeborg udtaler i afsnit 12 nærmest en trosbekendelse da hun diskutere 
gudsforestilling med sin mand, Mads. ”Jeg tror på en Gud der i de nære ting 
[...] ikke en, der beskæftiger sig med Valutacentralen”. Hos familien Skjern 
diskuteres der faktisk religion en del. Mads har en fortid i Indre Mission (IM) 
som vi vender tilbage til. Men Ingeborg plæderer løbende for en mere fly-
dende tilgang til gud og religion. Hendes mor, Katrine, er grundtvigianer. 
Hun får især sympati via sit sociale engagement: huser flygtninge (Herbert 
Schmidt, Laurids Jensen og Hr. Stein) og sin rolle i modstandsbevægelsen - og 
så er hun erklæret grundtvigianer. 

Elisabeths medlemskab af Folkekirken diskuteres ikke som sådan, og hun an-
lægger en mere ironisk distance til sagerne. Hun ansættes som organist ved 
den lokale kirke og siger bl.a. til søsteren Maude i afsnit 14: ”Jeg skal spille til 
5-forestillingen i Vor Frue”, Maude: ” Elisabeth, sådan taler man ikke om en 
gudstjenste! Tænk hvis Provst Meyer hørte dig”, Elisabeth: ”Det gør han ikke, 
[...] Han hører helst sig selv”. Hun tager mildt sagt ikke de religiøse institu-
tioner og deres repræsentanter alt for alvorligt. I afsnit 16 udsiger hun de 
berømmelige (og blandt folk, der læser til eksamen i kristendomshistorie ofte 
gentagede) ord ”Ja, Paulus han skrev med arme og ben!” 

’de ubehagelige’
Afsnit 15 ”At tænke og tro” (antydning af dikotomi i afsnittets titel vil ikke få 
flere ord med på vejen end: interessant valg af titel...) udspiller sig omkring 
Daniel Skjerns konfirmation. Og her introduceres seerne for en af seriens 
mindst sympatiske personer: Faster Anna. Anna er søster til Mads og Kristen 
Skjern og hun kommer løbende med misbilligende bemærkninger til brødrenes 
nye liv. Desuden kalder hun Ingeborg for en skøge...og så ved man som seer 
nok hvad klokken er slået!
Anna er fra ’Missionen’ og på vej til missionsstævne i Haslev. Hele IM bliver 
personificeret i denne figur, der som sagt fremstår ond og gammeldags. Anna 
og Mads har følgende ophedede samtale om Mads’ fall from grace efter han 
har forladt ”egnen og Missionen”:
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Anna: ”Man glemmer ikke sin opdragelse. Jeg gør i al fald ikke”, Mads: ”Inge
borg har lært mig at se anderledes på det [spørgsmålet om rigtigt og forkert, 
in casu dans og alkohol], mere lyst om du vil”, Anna: ”jeg ville kalde det LET-
SINDIGT. Nogen derhjemme ville nok sige...SYNDIGT!”, Mads: ”Jeg har stadig 
min tro. Jeg er formand for menighedsrådet. Jeg går i kirke med min familie. 
Jeg er stadig i stand til at dømme om, hvad der er syndigt!”

Ak ja – det er også Faster Anna, der spørger indtil, hvorfor Provst Meyer ikke 
konfirmerede Daniel (Han er IM’er og skal med hende til stævnet). Katrine 
svarer, at de er grundtvigianere og derfor valgte Pastor Larsen. Stemningen 
bliver ikke bedre af, at det kommer frem, at Oluf Larsen har Provstens portræt 
hængende på sit lokum. Anna spørger besyrtet  ’hvorfor?’. Og svaret er ”Fordi 
Provst Meyer er en stor lort!!”. Umiddelbart efter fortælles det seerne, at 
provsten ikke ville vie Ingeborg fordi hun var gravid. Og sådan kommer hele 
IM til at fremstå ganske usympatisk. Læg dertil, at man i afsnit 12 får fortalt 
(Inger Jørgensen til Violet Winther) om en kvinde, der har en affære med en 
gift mand ”en af de store i Missionen”. Den sidste oplysning er fuldstændig 
irrelevant, medmindre man ønsker at kaste et bestemt lys over denne religiøse 
gruppering.

’de omvendte’
Men hvordan kom Mads til denne konflikt med sin søster? Jo, han flyttede til 
Korsbæk! I afsnit 1 vises det, hvordan Mads hverken spiller, bander eller drik-
ker øl. Hvilket gør ham suspekt i Oluf Larsen, grisehandlerens øjne, og denne 
opførsel er et mindre men tilbagevendende tema. Ingeborg fortæller nogle 
afsnit senere sin far at ”Selvom Mads ikke nyder så byder han” på øl. Og da 
vi når afsnit 15 (med konfirmationen) udreder grisehandleren situationen på 
Jernebane Restauranten således:

Oluf Larsen (om Faster Anna)”Hun tilhører Missionen”, Boldt: ”det gjorde 
Deres svigersøn [Mads] også da han kom til Korsbæk”, Laurids Jensen: ”Det 
gør han vel stadig. Han blev da valgt af Indre Mission til menighedsrådet”, 
Larsen: ”Nåh ja, vi har da fået pillet det værste unoder af ham! Selvom han 
aldrig lærer at spille kort...” Mads både drikker øl og indgår væddemål ved 
seriens afslutning. Hans bror Kristen (ja, det hedder han...og det er hele 
tiden lidt sjovt) er væsentligt mindre IM’er i sin optræden: indlogerer sig på 
det fine hotel og indleder et forhold til Elisabeth Friis (vi må formode, at de i 
mange år kender hinanden i bibelsk forstand uden at være gift). Sådan noget 
gjorde Mads ikke – Ingeborg holder i et af de tidlige afsnit hus for Mads, men 
fortæller sin mor (der snager ganske ublut!) at han skam aldrig lægger sig 
hos hende om natten. Hun bliver dog gravid kort efter deres bryllup, så under 
dynen kom han altså.
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Mads Skjern som muslim? Maximalister og minimalister
Forfatteren Lene Andersen hævdede ironisk i et indlæg i Politiken d. 25. 
november 2006, at Mads nok var muslim, siden han lod sig styre af religiøse 
konventioner. Hendes pointe var rettet mod den nuværende politiske debat 
om muslimer og religiøs fanatisme, men hendes iagttagelse af Mads’ religiøst 
betingede – og derfor i korsbækkernes øjne suspekte – livsstil understøttes af 
en mere detaljeret gennemgang af serien.

At udnævne Mads til muslim er et kvikt polemisk træk. Jeg vil hævde, at fig-
uren kan ses som eksempel på en maksimalistisk livsstil. Religionshistorikeren 
Bruce Lincoln, kendt og elsket af mangt et TABU-læserhjerte, introducerer i 
sin bog Holy Terrors. Thinking about Religion after September 11 begreberne 
maximalisme og minimalisme. Han bruger dem som models of culture (p.59), 
hvor en kulturs holdning til religion kan plottes ind på en skala med maximali-
ster i den ene ende, og minimalister i den anden. For maximalister er reli-
gionen det centrale i samfundet. Moralske normer og etiske spørgsmål samt 
æsterik tilpasses religionen. For minimalister derimod er samfundet centreret 
omkring økonomien. Religionen holdes indenfor det private rum, og de kul-
turelle strømninger er modefænomener reguleret af markedskræfterne.
Lincoln argumenterer for, at Europa, Nordamerika og Japan efter Oplysnin-
genstiden har været stigende minimalistisk og har anset religiøs minimalisme 
for at være et konstituerende element ved “modernitet” og en forudsætning 
for fremskridt. Dette ligner på overfladen endnu en sekulariserings-teori, men 
Lincoln benytter begreberne til at analysere Osama bin Ladens retorik imod 
det “dekadente” Vest.

Men begreberne, minimalisme/maximalsime kan ikke bare appliceres på analy-
ser af samfund men også på mindre grupper. Senest har Mikael og brormand 
Rothstein benyttet det i deres bog om Muhammed-tegningerne. For når to 
grupper kan komme op og toppes over en serie streger skyldes det blandt 
andet, at den ene gruppe er maximalsiter (jf. kravet om æstetik tilpasses 
kunst) mens den anden er minimalister (jf. kravet om religionens forvisning 
fra offentlig rum). Nu afbilder Arne Ungermanns vignetter (der illustrerer alle 
afsnittene) ikkebomber i turbaner. Men jeg mener alligevel, at vi kan op-
stille Korsbæks borgere på maximalisme/minimaliste-skalaen. Her følger et 
repræsentativt udvalg:

Minimalisme                        Maximalisme
Røde                                                                                                              Faster Anna
              Elisabeth Friis                     Kristen Skjern                       Mads Skjern
                     Ingeborg Skjern
               Hr. Stein
             Grisehandler Oluf Larsen       Katrine larsen
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To ting mener jeg er afgørende: for det første at hovedparten af indbyggerne 
repræsenterer en minimalistisk tilgang til religion. For det andet, at det også er 
de sympatisk figurer, der taler mod en religiøststyret livsførelse.

Forsvar for minimalisme
Dermed bliver den overordnede fortælling om religion i Matador er forsvar for 
minimalismen: Religion er en privat sag. Derfor er Hr. Stein den søde jøde, der 
ikke motiveres af religion mere end flertallet af folkekirkelige korsbæk-borg-
ere. Religion skal man, som Elisabeth Friis, kunne gøre lidt grin med. Og den 
religiøsitet man så dyrker bag hjemmets fire vægge skal være som Ingeborgs: 
en lys, glad og meget abstrakt størrelse. Maximalisterne, med Faster Anna i 
front forvises i bedste fald til kirken, hvor seerne ikke kommer. Mere bastant 
sendes de helt ud af huset og ind på Larsens lokum, hvor provstens portræt 
hænger gennem hele serien.

Det er ikke en overraskende konklusion:  At en TV-serie produceret af kultur-
radikale i Danmark i slutningen af 1970’erne og starten af 1980’erne plædere 
for, at ’alt for religiøse’ mennesker er usympatiske. Men her synes jeg det er 
vigtigt at huske, at Matador ikke er skabt som politisk religionskritik. Dog kan 
den benyttes som sådan, fx. i en Kulturkanon, og derfor synes jeg det var 
vigtigt at undersøge, hvordan religionen og de religiøse mennesker fremstilles 
i Korsbæk.

Tilbage står, at serien som produkt af et moderne, sekulært samfund. Derfor 
udnævnte jeg i starten flertallets religion til at være ’diskret folkekirkelig’. Men 
jeg vil opfordre til Lincolns prædikater, for de er mere præcise. Mads er jo 
strengt taget medlem af folkekirken, men hans baggrund i IM (som repræsen-
teret af Faster Anna er strengt maximalistisk) afsætter sig ’unoder’ i hans 
opførsel.

Man må gerne være religiøs, bare man er det som flertallet og på den diskrete 
måde, minimalistisk. På den måde ligner beskrivelsen af Korsbæks religiøsitet 
grangiveligt samfundet som det så ud i seriens tilblivelsesår. Jeg tvivler mere 
på, om det er en præcis gengivelse af det religiøse liv i provinsen i perioden 
1929-1947. Men det er en helt anden artikel.

Kilder og litteratur:
Matador, afsnit 1-24 (2001 DR Multimedie / Sandrew Metronome)
Lincoln, Bruce: Holy Terrors. Thinking about Religion after September 11 (USA, Univer-
sity of Chicago Press 2003)
Rothstein, Klaus & Mikael: Bomben i turbanen (Danmark, Tiderne Skifter 2006)
Nørgaard, Lise & Balling, Erik: Historien om Matador (Glostrup, Danmarks Radio 1989)
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TABUla Rasa

TABUs mere eller mindre tanketomme opslagstavle for spredte notater af 
nogen relevans for studerende ved Afdeling for Religionshistorie

TABUla Rasa sørger

Ungeren im memoriam!

        “Der er da masser af steder i København, hvor man kan være 
         alternativ.. i... hmmm.. sportshaller fx...”
              (M Jalving i debat med M. Rothstein, Deadline DR2, 01.03. 2007) 
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Jens Henrik Vanggaard
– en studerendes erindringer

Af Anders Lisdorf   

Dr.phil. Jens Henrik Vanggaard døde efter sygdom den 25.juni 2006. Jeg er 
ikke i stand til at skrive en egentlig nekrolog, men vil skrive en beretning om 
en stor forsker, lærer og menneske, som har betydet meget for sine studer-
ende.  

Alle på afdeling for religionshistorie har stiftet bekendtskab med Dr. Phil. Jens 
Henrik Vanggaards, eller bare Vanggaards, smittende entusiasme og humør, 
hvad enten man har haft ham til forskningshistorie eller et af hans specialom-
råder nordisk, romersk eller græsk religion. 

Første gang jeg stiftede bekendtskab med Vanggaard var i starten af 
efterårssemestret 1996. En lun dag med en sval vind stod jeg som helt grøn 
studerende, og ventede på at lektionen i forskningshistorie skulle starte 
udenfor den daværende barakby ved KUA. Jeg kan tydeligt huske de første 
ord han sagde til mig. Det var ikke en kommentar om tydningen af de kretisk-
mykenske indskrifter eller Levi-Strauss’ udlægning af Ødipusmyten (det skulle 
komme senere). Nej, han sagde: ”Sådan skulle det altid være, ikke for varmt 
og ikke for koldt; helt perfekt”. Det gjorde et dybt indtryk på mig, at det var 
levende mennesker som arbejdede på universitetet. Netop denne åbenhed og 
glæde ved livet er, hvad man husker tydeligst ved Vanggaard.

Jeg var så heldig senere at følge hans undervisning i romersk religion, hvor 
vi sad 10-15 elever. Hvilket er ganske overraskende, for SÅ spændende er 
det måske heller ikke. Men når Vanggaard underviste var det som om alt blev 
spændende fordi han simpelthen blev grebet af stoffet og formåede at vide-
regive sin entusiasme. Det var en evig kamp at prøve at få ham til at stoppe 
så man kunne få en pause, ofte måtte vi simpelthen opgive og tage to timer i 
streg. På mirakuløs vis kunne han, uden notater, gøre tingene så klart, at jeg 
den dag i dag kan huske de mest obskure detaljer fra romersk religion.

I forbindelse med samme undervisningsforløb var jeg også med ham på studi-
etur i Rom. Jeg tror nok, at jeg taler for alle på denne tur når jeg siger, at han 
var den festligste guide man kan forestille sig. 

På denne tur oplevede jeg en anden situation, som jeg aldrig vil glemme. 
Den viser virkelig Vanggaards umådeligt store gavmildhed. Jeg havde tæt 
ved Piazza Navona hævet penge til resten af turen fra en pengeautomat. Da 

jeg senere skulle til at bruge af disse penge, var de væk. Jeg var naturligvis 
vældig bedrøvet, og måtte meddele gruppen, at jeg ikke kunne komme med 
ud at spise om aftenen fordi jeg ikke havde flere penge. Dette ville Vanggaard 
ikke høre tale om og erstattede mit tab, og sagde til mig at det var at betragte 
som Vanggaard’s legat. Jeg var målløs. Men situationen viser glimrende Vang-
gard’s grænseløse generøsitet overfor sine studerende, langt udover hvad 
man kunne forvente. 

Derfor ved jeg at jeg taler for alle hans studerende når jeg siger, at han vil 
blive savnet, og at han på afdeling for religionshistorie efterlader et hul, hvor 
lokalerne ikke længere vil genlyde af hans smittende entusiasme. Det er som 
om gangene er blevet lidt koldere.
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Jens Henrik Vanggaard
– en studerendes erindringer

Af Anders Lisdorf   

Dr.phil. Jens Henrik Vanggaard døde efter sygdom den 25.juni 2006. Jeg er 
ikke i stand til at skrive en egentlig nekrolog, men vil skrive en beretning om 
en stor forsker, lærer og menneske, som har betydet meget for sine studer-
ende.  

Alle på afdeling for religionshistorie har stiftet bekendtskab med Dr. Phil. Jens 
Henrik Vanggaards, eller bare Vanggaards, smittende entusiasme og humør, 
hvad enten man har haft ham til forskningshistorie eller et af hans specialom-
råder nordisk, romersk eller græsk religion. 

Første gang jeg stiftede bekendtskab med Vanggaard var i starten af 
efterårssemestret 1996. En lun dag med en sval vind stod jeg som helt grøn 
studerende, og ventede på at lektionen i forskningshistorie skulle starte 
udenfor den daværende barakby ved KUA. Jeg kan tydeligt huske de første 
ord han sagde til mig. Det var ikke en kommentar om tydningen af de kretisk-
mykenske indskrifter eller Levi-Strauss’ udlægning af Ødipusmyten (det skulle 
komme senere). Nej, han sagde: ”Sådan skulle det altid være, ikke for varmt 
og ikke for koldt; helt perfekt”. Det gjorde et dybt indtryk på mig, at det var 
levende mennesker som arbejdede på universitetet. Netop denne åbenhed og 
glæde ved livet er, hvad man husker tydeligst ved Vanggaard.

Jeg var så heldig senere at følge hans undervisning i romersk religion, hvor 
vi sad 10-15 elever. Hvilket er ganske overraskende, for SÅ spændende er 
det måske heller ikke. Men når Vanggaard underviste var det som om alt blev 
spændende fordi han simpelthen blev grebet af stoffet og formåede at vide-
regive sin entusiasme. Det var en evig kamp at prøve at få ham til at stoppe 
så man kunne få en pause, ofte måtte vi simpelthen opgive og tage to timer i 
streg. På mirakuløs vis kunne han, uden notater, gøre tingene så klart, at jeg 
den dag i dag kan huske de mest obskure detaljer fra romersk religion.

I forbindelse med samme undervisningsforløb var jeg også med ham på studi-
etur i Rom. Jeg tror nok, at jeg taler for alle på denne tur når jeg siger, at han 
var den festligste guide man kan forestille sig. 

På denne tur oplevede jeg en anden situation, som jeg aldrig vil glemme. 
Den viser virkelig Vanggaards umådeligt store gavmildhed. Jeg havde tæt 
ved Piazza Navona hævet penge til resten af turen fra en pengeautomat. Da 

jeg senere skulle til at bruge af disse penge, var de væk. Jeg var naturligvis 
vældig bedrøvet, og måtte meddele gruppen, at jeg ikke kunne komme med 
ud at spise om aftenen fordi jeg ikke havde flere penge. Dette ville Vanggaard 
ikke høre tale om og erstattede mit tab, og sagde til mig at det var at betragte 
som Vanggaard’s legat. Jeg var målløs. Men situationen viser glimrende Vang-
gard’s grænseløse generøsitet overfor sine studerende, langt udover hvad 
man kunne forvente. 

Derfor ved jeg at jeg taler for alle hans studerende når jeg siger, at han vil 
blive savnet, og at han på afdeling for religionshistorie efterlader et hul, hvor 
lokalerne ikke længere vil genlyde af hans smittende entusiasme. Det er som 
om gangene er blevet lidt koldere.

Studielederens klumme:

Tab og vind med samme sind!
Af Morten Warmind, Studieleder på ToRS, GBD, Servus Servorum Decanae

Dette stoiske budskab fremhæver jeg i anledningen af, at religionsfagene fra 
1. februar har mistet deres studieleder og (hvad der er meget værre) deres 
studienævn.

På vindersiden gælder det at ToRS nu har fået et fælles studienævn og fra 
torsdag d. 8. februar en fælles studieleder og studienævnsformand (mig) samt 
en fælles studienævnsnæstformand (Rikke Petersen). Der er også oprettet 
en funktion som vicestudieleder som beklædes af Joel Nordborg Nielsen. Som 
helhed ser nævnet altså således ud (dette kan i øvrigt også ses på ToRS-
hjemmesiden):

Asien:
VIP: Margaret Mehl; studenterrepræsentant: Kristine Haukaas
Mellemøsten: 
VIP: Ulla Prien; studenterrepræsentant: Rikke Petersen
Religionsområdet: 
VIP: Morten Warmind; studenterrepræsentant: Ida Marie Wammen
Østeuropa:
VIP: Joel Nordborg Nielsen; studenterrepræsentant: mangler endnu
Øvrige fag:
VIP: Una Canger (indianske sprog og kulturer); studenterrepræsentant: Pia 
Roe (minoritetsstudier)



22

Det er rimeligt at alle på religionsfagene skænker det afgåede nævn en venlig 
tanke. Alle har udført et stort og uegennyttigt arbejde for faget og dets stu-
derende. Den sidste gave var en ny tilvalgsordning, som ligger på studiekon-
toret.

Studenterne på religion bør være opmærksomme på, at de er ganske meget 
mindre repræsenteret på ToRS end tidligere. Til gengæld er de studenter-
repræsentanter der er valgt til det nye nævn særdeles aktive og velunderret-
tede således at det kan formodes at der kan opstå et frugtbart studentersa-
marbejde på ToRS. Dette har vel i nogen grad været et savn – eller rettere jeg 
mener at have konstateret at det naturligt nok er lettere for undervisere og 
(især) forskere at arbejde tværfagligt end for studerende, der jo er indskrevet 
på et fags studieordning og jo må indoptage faget, før der kan jongleres. Ikke 
desto mindre er der nu kommet en politisk grund til studentersamarbejde, 
hvilket må kunne virke integrerende.

Studienævnet har ansvaret for at undervisningen fungerer ordentligt. Det er 
indlysende at alle undervisningsvilkår ikke hele tiden kan være problemfri på 
et sted af ToRS-størrelse, men nævnet (og det vil i denne sammenhæng sige 
mig og/eller de relevante områderepræsentanter) vil med taknemmelighed 
modtage både ris og (især) ros – alle har jo en forpligtigelse til at gøre for-
holdene bedre...

To områder af særlig studenterinteresse hvor jeg er klar over at vi trænger 
til styrkelse er indlysende de fysiske rammer og studievejledningen. Begge 
dele kræver penge som vi ikke umiddelbart har. Dog vil forbedringer foregå 
løbende. Andre områder regner jeg med at blive gjort opmærksom på hen ad 
vejen. Jeg har altid mærket venlig opbakning fra de studerende ved reli-
gionsfagene i min tid som religionsstudieleder – selv fra studerende, der har 
lidt under en lidt for lang sagsbehandling. Det har været en stor glæde og 
har gjort studieledertjansen meget tilfredsstillende. For religionsstuderende 
bliver jeg nok nu lidt mindre nærværende som studieleder. Jeg regner med 
at kunne træffes på mit gamle kontor på Artillerivej det meste af mandagen, 
men resten af ugen sidder jeg i et nyt kontor (der ikke er klar endnu) på Snor-
resgades 4. sal. Her regner jeg med at have en træffetid torsdag formiddage, 
men min arbejdsplan er ikke lagt i fuldstændig i rammer endnu.

Det er min opfattelse (og fakultetets) at studieledere principielt bør undervise 
og det holder jeg altså ikke op med, selvom jeg skærer en hel del ned. Men vi 
ses altså ikke kun i gangene eller på kontorerne!

Jeg håber vi alle får et godt semester!
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Studievejledningen informerer
Af Dennis Vendeltorp

Velkommen tilbage til et nyt semester. Forhåbentlig er alle kommet godt igen-
nem eksamenerne, og ser frem til forårets semester. 

Som I måske allerede har bemærket er studievejledningens træffetider blevet 
ændret ved starten af det nye semester. De nye træffetider ser således ud:

• Tirsdag 11.30-13.00
• Torsdag 9.30-11.00

Tilvalg og nye studieordninger:
Studienævnene har i november, december og januar udarbejdet nye stud-
ieordninger for tilvalg, som efter planen blev afleveret til godkendelse på 
Fakultetet d. 1. februar 2007. Selvom om arbejdet med godkendelserne nu er 
godt i gang, er de dog først endelig klar 1. september 2007. Dette kan give 
visse uforudsete problemer i forbindelse med valg af tilvalg, hvor fristen aller-
ede er d. 30. marts 2007. Det kan derfor være en god idé, enten at henvende 
sig til de faglige vejledere eller studievejledningen Humaniora. Ydermere skal 
studieordningerne for den del af gymnasiesidefagene der ligger på kandidat-
niveau først være klar 1. september 2008. Dette betyder i praksis, at de af 
jer der læser på 2005-studieordningen og gerne vil have et gymnasiesidefag, 
reelt kun kan vide hvad de 45 ECTS på bachelorniveau indeholder, mens I må 
vente med at få af vide, hvad indholdet på kandidatniveau bliver.

Tilvalg på ’96-studieordningen
For de af jer som læser på ’96-studieordningen og skal til at læse tilvalg, kan 
der være visse problemer i forbindelse med gymnasiesidefag, da de nye stud-
ieordninger kun er afsat 45 ECTS på bachelorniveau. Det vil formentlig betyde, 
at I skal henvende jer på det fag I ønsker at tage gymnasiesidefag på for at få 
tilrettelagt en studieplan, der passer til jeres studieordning, hvis en sådan ikke 
fremgår af tilvalgskataloget.

I forbindelse med valg af tilvalg er der følgende vigtige datoer:
• Efter planen skulle tilvalgskataloget være klar mandag d. 12. marts 2007, og  
 det skulle også snart kunne ses på www.sis.ku.dk.
• Fra omkring mandag d. 12. marts vil det være muligt at tilmelde sig tilvalg  
 via punkt.ku.
• Onsdag d. 21. marts afholder Fakultetet tilvalgsbasar på gammel KUA.
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Nyt fra Studiekontoret og Studievejledningen Humaniora:

BA-projekt på 2005-studieordning
Det er nu vedtaget, at man kan tilmelde sig eksamen i bachelorprojekt før, 
man har bestået 120 ECTS – men kun på baggrund af forventet beståede 
120 ECTS i samme eksamenstermin (ved tilmelding af de sidste 45 ECTS 
grundfagsstudier, inkl. projektet). Ydermere må studieskiftere, der har fået 
merit for deres tilvalg, gerne aflægge eksamen i bachelorprojekt på 4. semes-
ter, fordi de dér allerede har bestået mindst 120 ECTS.

Karrieremesse og messeforberedelse på KUA
Fredag den 9. marts kl. 9 - 16 er der Karrieredage 2007 i DGI Byen, hvor ca. 
70 virksomheder og organisationer har stande. Målgruppen for Karrieredagene 
er studerende, som gerne vil i dialog med virksomheder med henblik på at få 
en praktikplads, et projektsamarbejde, et studiejob eller viden om arbejds-
giverforventninger og jobmuligheder.  Se også: http://www.karrieredagene.
dk/home.htm

Som optakt til Karrieredagene lægger Studievejledningen Humaniora hus til 
et forberedende arrangement på KUA mandag d. 5. marts kl. 15.00 – 17.00  
(lokale 23.0.49).

Formålet med arrangementet, som er planlagt af DM og Magistrenes A-kasse, 
er at forberede fakultetets studerende på at gå på messe, så de får det bedst 
mulige ud af besøget. 
Til det forberedende arrangement på KUA bliver der taget fat på de overvej-
elser, man bør gøre sig i forbindelse med den første kontakt med en potentiel 
arbejdsgiver. Ydermere kommer en virksomhedsrepræsentant og fortæller om 
forventninger til de messebesøgende studerende mv.

Benyt jer af studievejledningen:
I er selvfølgelig som altid meget velkomne til både at ringe, maile eller hen-
vende jer personligt med alle slags spørgsmål, der har betydning for jeres 
studieforløb. Husk jeg har tavshedspligt!

Til slut vil jeg ønsker alle et fornøjeligt semester, med masser af gode stunder 
– fagligt såvel som socialt!

Mange hilsner fra Dennis
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Sælsomme Bekendelser 
fra Mørkets Hjerte 

 

Af Rune Hjarnø Rasmussen

Jeg er faldet over en bog som måske kan have interesse for nogen, og som
man ikke sådan lige finder på REX og Amazon. Forsiden mangler så jeg ved
ikke hvad den hedder, men det er en Mukendi’s selvbiografiske
frelseshistorie nedskrevet af den kongolesiske Pastor Kaniaki. 
 
Under et praktikophold i Uganda nævnte jeg på et tidspunkt mit arbejde med 
vestafrikansk religion for en bekendt, der fluks reagerede ved at stikke mig 
den krøllede bunke sammenklipsede kopier som angiveligt skulle frelse mig. 
Jeg slog op og læste. Første kapitel begynder med ordene:
 
“I was not the first born of my parents, but my father, a sorcerer and a
witchdoctor, had had 13 other children and he sacrificed them all, one by
one to the devil. When I was born mysteriously, it was not my mother who
brought me up, for she was not allowed any access to me; I was breastfed
by a mermaid.” 
 
Og det fortsætter i samme stil. I de følgende 11 af  bogens 13 Kapitler
fortæller Mukendi om sit liv som heksedoktor og djævledyrker. Det er en
detaljeret og specifik vejledning i sortekunst, komplet med
forførelsesmagi, dødemaneri, rejser til forskellige underverdener,
sataniske pagter, kataloger over væsener i Helvede osv. Et afsnit
refererer endda en bibelundervisning forestået af Den Onde selv. Det skal
måske lige nævnes at bogens mildt sagt fantastiske historier på ingen
måde skal opfattes som fiktive. Typisk for moderne afrikansk kristendom
er den en faktuel rapportering af Mukendis oplevelser. Bogens to sidste
kapitler er hurtigt overståede. Her synes Ps. Kaniaki at overtage
jeg-sædet i fortællingen og det berettes at så mødte Mukendi altså
Kaniaki, accepterede Jesus, forlod al den gruelige ondskab, og hvor lover
det da godt for alle os andre at selv så fæl en synder som Mukendi kan
blive frelst. 
 
Skemaet er jo velkendt. Siden Augustin har det jo været et grundtema i
kristne frelsesnarrativer at de begynder med et “jeg var en synder”
efterfulgt en malende beskrivelse af den syndens hule vekommende befandt
sig i før sin genfødsel. Det synes ikke at anfægte beretningernes
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opbyggelighed, at det er syndighedens snarere end frelsens
underholdningsværdi, der så at sige bærer tilhøreren frelst igennem. Jeg
fandt imidlertid alligevel denne her version et ret markant eksempel på
hvordan den egentlige interesse og fascination retter sig mere imod
Fanden snarere end mod Vorherre. Jeg har derfor smidt historien igennem
en kopimaskine, så hvis der er nogen der har lyst og interesse i at
stifte bekendtskab med dette ret specielle stykke kristendomshistorie, så
er det hermed tilgængeligt og jeg kan kontaktes på følgende e-mail adresse: 
runehr@yahoo.dk

Afrikansk religion som den portrætteredes i Woods “Natural History”  fra 1870. 

Anmeldelser ”

Frimureri: Symboler, hemmeligheder, betydning
W. Kirk MacNulty, oversat af  Mogens Wenzel Andreasen, 
Cicero 2006, 320 sider.

Af Sara Møldrup Thejls
 
Det første man bemærker ved MacNultys bog om frimurereri er den pæne 
indbinding og bogens fysiske tyngde. Det er en mægtig nydelig bog og der er 
tydeligvis ofret stor opmærksomhed på layout, billedkvalitet og ikke mindst 
papirkvalitet. Det giver lidt en følelse som at holde en af disse store livsstils-
bøger om vingårde i Toscana eller lignende i hånden, og det er da nok også 
som sådan at denne bog er ment. Det skal være en lettilgængelig og ind-
bydende introduktion til frimureriets historie og indhold, på et plan hvor alle 
interesserede kan følge med, og dette opfylder bogen til fulde. Tre fjerdedele 
af bogen er flotte billeder og selve teksten er oftest henvist til at fungere som 
billedtekst. Men dette er nu slet ikke dumt for en bog som denne, hvor det er 
det visuelle der er i højsædet og da især når den tilhørende tekst er fornuftig 
og saglig. Billederne er valgt med omhu og illustrerer på glimrende vis forfat-
terens pointer, men det har dog den svaghed, at der mangler en kontinuitet i 
bogen, når den således er bygget med teksten som en art appendiks til billed-
erne. Det er således svært at finde en rød tråd igennem bogen, da det kun er 
introduktionerne til hvert kapitel, der er skrevet uafhængigt af billedsiden.

MacNulty er selv frimurer og har været i både engelske og amerikanske loger 
i over 40 år, og dette er da også tydeligt i hans forfatterskab. Han har tidligere 
udgivet bøger om frimurervæsen og de har haft samme store fokus på det 
visuelle, ledsaget af let tilgængelig tekst.

Bogen gennemgår frimurerbevægelsens begyndelse og historie, de forskellige 
grader og systemer, såkaldte gåder og hemmeligheder og forskellige betyd-
ningsfulde frimurerpersonligheder. De forskellige kapitler når godt omkring, 
dog på et temmelig overfladisk niveau, men da skal man igen huske på at 
dette ikke er en akademisk udgivelse. Den bedste del af teksten findes i selve 
billedteksterne, som er historisk forklarende og fortolkende på et udmærket 
og sagligt plan, hvorimod de korte introduktioner tenderer det naive i forhold 
til omverdenen og det lettere apologetiske i forhold til frimureriet. For eks-
empel skriver forfatteren i sin introduktion til Gåder og hemmeligheder om 
konspirationsteorierne angående George Washington som grundlægger af 
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den Ny Verdensorden (dvs. USA) at ”amerikanske borgere hører til det folk, 
der har været udsat for mindst regeringskontrol i verden”. Sådanne udtalelser 
kan ikke tages for andet en udtryk for en overordentlig naivitet, og den er 
gennemgående for forfatterens personlige bemærkninger igennem bogen. 
Dette ses også i underkapitlet Er frimureriet en religion? hvor svaret tydeligt 
gives: ”I virkeligheden er frimurerbevægelsen, selvom den traditionelt er et 
selskab bestående af religiøse mænd, helt afgjort ikke en religion. Den har 
ingen teologi, den har ingen sakramenter, og den påstår ikke at kunne sikre 
eller tilbyde nogen måde at finde frelsen efter døden på”. ( s. 272.) Det in-
drømmes at visse frimureraktiviteter kan virke ’religiøse’ ( forfatterens forma-
tering, s. 272.), hvad dette udsagn end skulle indebære. Denne generalisering 
og mangel på nuancering af frimureriet er et udtalt irritationsmoment, der 
optræder ofte bogen igennem.

Når dette er sagt er det overordnede indtryk man får af bogen positivt, og 
billederne er en guldgrube af kildemateriale, hvis man ønsker at studere 
frimureriets ikonografi og symbolske univers. Så på den baggrund kan den 
varmt anbefales, og man kan jo altid supplere med Sverre Dag Mogstads bog 
Frimureri, som er en meget grundig indføring i det skandinaviske frimureris 
historie og ritualer.
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Religionsdidaktik
Mette Buchardt (red.)
Gyldendal, 2006
278 sider.

Af Linda Langemark

Jeg har ikke egentlig nogen særlige forudsætninger for at anmelde denne 
bog. Jeg har aldrig undervist i hverken kristendomskundskab eller religion, 
jeg har ikke fornylig konsulteret de aktuelle læseplaner og/eller regulativer på 
området, og jeg har heller ikke umiddelbart planer om at kaste mig ud i sådan 
beskæftigelse.  

Men! Stod jeg og havde øjeblikkeligt behov for at orientere mig om slige 
sager, så var det ganske givet denne bog, jeg ville gribe efter først. Og sikkert 
også sidst: Dette er GRUNDbogen. 

Bogen er inddelt i 6 kapitler, der hver især omhandler emnerne: 1. Didaktik, 
fagdidaktik, didaktik og dannelse, 2. Det videnskabelige felt: religionsviden-
skab, teologi, antropologi 3. Religionsundervisningens historie i Danmark 
4. Tilgange til religionsundervisning i skolen: narrativ tilgang, komparativ 
tilgang, livsfiosofisk og eksistentiel tilgang, symbolundervisning, antropologisk 
undervisning, filosofiundervisning, mono- eller multikulturel og antiracistisk 
undervisning 5. Eksempler på problemstillinger i religionsundervisningen og 6. 
Vurdering af undervisningsmaterialer.

Alene indholdsfortegnelsen giver et godt billede af bogens imponerende 
spædvidde og velvalgte emneområder. Det siger sig selv, at 278 sider ikke 
rækker til mere en dybdegående gennemgang af de enkelte emner - og det er 
heller ikke meningen. Hvert kapitel afsluttes relevante forslag til videre læs-
ning, og som opslagsværk og oversigtsværk fungerer Religionsdidaktik per-
fekt.

De enkelte afsnit er skrevet af forskellige forfattere, hvilket altid rummer en 
fare for, at læserens fornøjelse bliver noget blandet. Det har dog ikke her 
været til gene for denne anmelder. Jeg har gennemgående følt mig i gode, 
kompetente hænder, og selvom man jo ikke kan være enig med alle, så er det 
altovervejende indtryk nuancerede, sobre fremstillinger, spækket med viden 
og umiddelbart anvendelige oplysninger - også for en amatører udi didaktik og 
pædagogik som undertegnede (overtegnede?). Uden yderligere dikkedarer: 
Bogen får min bedste anbefaling - alle, der planlægger en karriere inden for 
dette fag, vil før eller siden være lykkelig for at finde den på bogreolen.          
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Bøger modtaget  til anmeldelse:

Koranen, oversat af Ellen Wulff, Forlaget Vandkunsten 2006, 541 sider.

Margit Warburg, Annika Hvithamar and Morten Warmind: Baha’i and Globali- 
sation, Aarhus University Press 2005, 309 sider.

Kate Østergaard: Danske Verdensreligioner: Islam, Gyldendal 2006, 284 sider.

Totem, særnummer 2005, Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet, 
241 sider.

Ole Riis: Samfundsvidenskab i praksis: Introduktion til anvendt metode, Hans 
Reitzels Forlag 2005, 227 sider.

Ole Holten Pind: Buddhismen: Tekster fra Theravada-Traditionen, Systime 
Academic 2005, 345 sider.

Karen Sander: Om de syv dødssynder: Et materiale til dansk og kristendom-
skundskab, Borgen 2004, 137 sider.

Bo Kristian Holm og Else Marie Wiberg Pedersen (red.): Nåden og den frie 
vilje, Forlaget ANIS 2006, 367 sider.

Et blandet bæger: Studier tilegnet Finn O. Hvidberg-Hansen, Forlaget ANIS 
2005, 260 sider.

Allan Friis Clausen og Poul Storgaard Mikkelsen: Det multikulturelle samfund 
- og det danske, Systime 2005, 143 sider.

Søren Kaspersen (red.): Images of Cult and Devotion: Function and Reception 
of Christian Images in Medieval and Post-Medieval Europe, Museum Tuscula-
num Press 2004, 312 sider

Jeanne Dalgaard: Billedforbudet, Forlaget ANIS 2006, 175 sider.

Lars Sandbeck: Fantasiens Gud, Forlaget ANIS 2006, 192 sider.

Cecilie Rubow: Fem præster - og antropologiske perspektiver på identitet og 
autoritet, Forlaget ANIS 2006, 238 sider.
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KANON: Bibelens tilblivelse og normative status, Forum for bibelsk eksegese 
15, Museum Tusculanums Forlag 2006, 307 sider.

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

Jørgen Bæk Simonsen: Hvad er islam, Akademisk Forlag 2006215 sider.

Annika Hvithamar: Kristendom (del af serien ”Danske Verdensreligioner”), 
Gyldendal 2007

Esben Andreasen (oversættelse Ole Holten Pind): Suta Nipata, Religionshisto-
riske Hovedværker, Systime, 2007  

Hvis du har mod på at afprøve dine evner som anmelder på en af ovennævnte 
udgivelser, så tøv ikke med at henvende dig til TABU@punkt.ku.dk. Anmel-
deren får naturligvis det anmeldte eksemplar til evigt eje som tak for indsat-
sen. 
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Fest- og cafekalender

Fredag den 16. marts: Café med Karaoke

Fredag den 23. marts: FEST!

Fredag den 30. marts: Ualmindelig café

Fredag den 6. april: Påske - ingen café

Fredag den 13. april: Alm., men ualmindelig god café

Fredag den 20. april: Alm. café m. POKERTURNERING

Fredag den 27. april: FEST!

Torsdag den 3. maj: Café med Bordfodboldkonkurrence

Fredag den 11. maj: Sidste café, alm., men ualmindelig
  GOD.
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