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Leder 
Af Sara Møldrup Thejls og Linda Langemark

Selvom semesteret ikke længere er helt nyt - og de nye studerende 
ikke længere er helt så nye - vil TABU alligevel benytte semesterets 
første udgave til at byde velkommen til gamle studerende og velkom-
men på Afdeling for Religionshistorie til alle nye medstuderende. Vi 
hører, at der har været ekstra kamp om pladserne i år, så hermed 
tillykke til de heldige vindere!

Denne udgave af TABU er på mange måder dedikeret netop til nye 
studerende. Midt i bladet findes nemlig en guide over hvem, der er 
hvem, og hvem, der laver hvad på afdelingen. Det er vores håb, at 
denne præsentation vil få nye studerende til hurtigt at føle sig hjemme 
på Artillerivej.

Samtidig vil vi gerne reklamere lidt for os selv: TABU er dit blad! Alle 
studerende ved Afdeling for Religionshistorie opfordres hermed til at 
bidrage til bladet med artikler og/eller gode ideer. Har du ambitioner 
om at gå Strid og Wulff/Morgenthaler i bedene, så kom til os!  Sidder 
du med en webredaktør i maven, så er det måske dig, der kan få vores 
hjemmeside op at stå igen. På side 42 findes desuden en liste over 
bøger, der kun venter på at blive anmeldt af én af jer.

Senere på semesteret afholder TABU et informationsmøde, hvor vi 
vil fortælle lidt om bladet og om dine muligheder for at få indflydelse 
på indhold og udformning. Hold øje med opslag! I øvrigt er du altid 
velkommen til at henvende dig på vores mailadresse eller direkte til én 
af redaktørerne. 

Afslutningsvis kan det konstateres, at globaliseringen nu også har 
invaderet TABUs sider: I dette nummer kan du læse om religionsviden-
skabelige bedrifter fra henholdsvis Uganda, Bukarest og Berlin. 
Derudover bringer vi en introduktion til et forskningsområde i rivende 
udvikling.

Rigtig god fornøjelse! 
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Mikael blandt muftier 
i Uganda
Interview med Mikael Rothstein

Af Linda Langemark

 I starten af september deltog du i en konference i Uganda med titlen
“Islam and the Global Challenges”.
Kan du fortælle lidt om baggrunden for konferencen og din deltagelse?
Den danske ambassade i Kampala havde vurderet at tiden var inde til 
at søge en form for forbrødring med Ugandas muslimer nu da 
“Muhammed-krisen” var fordampet noget, så man tilbød at sponsorere 
en stor konference i The East African Muslim Conferences regi med 
deltagere fra Uganda, Tanzania, Kenya, Burundi og Rwanda. Aftalen 
var, at der også skulle være talere fra Danmark, og så blev jeg invi-
teret, bl.a. fordi jeg tidligere på året (sammen med min bror, Klaus) 
havde udgivet en bog om hele balladen. Jeg skulle tale om krisen, 
men også om hvordan vi kommer videre. Den anden danske taler var, 
bortset fra ambassadøren, Sherin Khankan, som repræsentant for 
danske muslimer.

Kan der siges noget nærmere om, hvad det er for nogle globale 
udfordringer titlen hentyder til?
Den brede overskrift dækkede over alle de temaer der dukker op når 
man erkender, at verden er blevet mindre, og at vi umuligt kan ig-
norere hinandens eksistens. Hensigten var at diskutere islams situation 
i en globaliseret virkelighed. Af samme grund pegede indlæggene i alle  
mulige retninger; fra det hårdkogt politiske til den blødere 
kulturudveksling.

Hvad valgte du at lægge vægt på i din tale?
Jeg skulle jo forsøge mig som diplomat, og det er jeg ikke så god til. 
Jeg formåede dog at få understreget, at der ingen vej er udenom 
sameksistens, og at vi derfor ikke har andet at gøre end at lære 
hinanden bedre at kende. Det er i og for sig død-banalt, men alligevel 
nok så afgørende. Jeg fastholdt alle den vestlige verdens juridiske 
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principper og hævdede det verdslige samfunds dyder, men under-
stregede samtidig, at det ikke betyder konflikt i forhold til religionerne. 
Min pointe var (som altid), at det verdslige samfund tilbyder religiøse 
mennesker retsgarantier fordi de er borgere, mens religionerne (og 
dermed religiøst sanktionerede samfund) ikke kan tilbyde det samme.

Hvad var dit overordnede indtryk af de øvrige taleres budskab?
Der var ikke nogen bestemt retning. Mange var helt enige med 
mig, andre opfattede det jeg sagde som en stemme fra det dybeste 
helvede! De fleste talte om respekt og fredelig sameksistens, men der 
var også repræsentanter for ganske yderliggående synspunkter - som 
f.eks. at det burde være forbudt at modsige koranen. For hvordan kan 
et samfund tillade at Allah modsiges?

Hvordan blev din tale modtaget?
De fleste var meget positive, det må jeg sige. Jeg fik ros af både 
teologer, politikere og ledere af organisationer fra forskellige lande. 
F.eks. var muftierne fra Burundi og Rwanda meget glade for hvad jeg 
sagde, for det gav dem anledning til at lange ud efter de grupper de i 
forvejen slås med lokalt, dem, der mente, at jeg var et forfærdeligt 
tågehorn.

“Muslims all over the world have more to gain from accepting freedom of 
the press than they can possibly win from prohibiting it. Press freedom is for 
the good of all.” 
                                                             (fra Mikaels tale på Konferencen)

Hvordan oplevede du de øvrige deltageres reaktioner på den såkaldte 
“Muhammed-krise”?
Meget forskelligt. For nogle var det en manifestaton af Vestens 
programmatiske kamp mod islam, et zionistisk-amerikansk komplot sat 
i scene for at starte en totalkrig mod islam. For andre var det en 
barnlig provokation, som sagde mere om Jyllands-Posten end om no-
get andet. Det mest slående var dog uvidenheden om vores hjørne af 
verden! 

Den var, skal vi sige det mildt, massiv hos ganske mange.
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Jeg har forstået, at du desuden gav en forelæsning på universitetet i
Kampala. Var der nogen forskelle på dine oplevelser her og ved
konferencen?
Mønsteret var det samme. Mange nægtede at lytte til, hvad jeg i 
grunden sagde og kastede sig bare ud i et frådende raseri mod “USA, 
the cartoons, Bush, Blair, the war in Iraq”. Det kom oprigtigt bag på 
dem, da jeg forklarede, at jeg foragtede Bush, var modstander af 
krigen, fandt at tegningerne var en plathed....og at det i øvrigt ikke er  
muligt for folk i Danmark at stemme på de to nævnte herrer, da vi bor i  
et andet land. Dæmoner og spøgelser er der nok af, men jeg fik vist de  
værste jinner skubbet til siden. Andre lyttede og reagerede med 
almindelig akademisk - kedelig - høflighed.

Hvad er efter din mening det vigtigste udbytte af din deltagelse i
konferencen/forelæsning på universitetet?
For mig personligt var det en på alle måder lærerig oplevelse. Ikke kun 
fordi jeg så tre nye fuglearter ud gennem vinduet, mens jeg forelæste 
på Makarere Universitetet, men fordi det er lærerigt at føle (se, høre, 
lugte, smage), hvor mærkelig man selv er i andre menneskers øjne. 
Når  man mødes og taler sammen bliver denne følelse svagere, og i 
takt med  at den svækkes, kan man gradvist forstå hinanden - sådan 
til husbehov i  det mindste. Uden at romantisere og uden at tænke for 
optimistisk tror jeg faktisk, at det lykkedes mig at gøre os i Vesten lidt 
mindre dæmoniske. Men naturligvis får man fordomme og gamle kul-
turelle traumer smidt lige i ansigtet, når man står overfor et tætpakket 
auditorium hvor ca. 150 kulsorte studerende og lærere stirrer mistroisk 
på den (nogenlunde) hvide mand, som er bænket i noget, der minder 
om en rød plys-trone (lærerens stol).

At lære hinanden bedre at kende er altså det afgørende, uanset hvor  
trivielt det lyder. Men bemærk - det betyder ikke at “dialog” eller  
“respekt” i sig selv er et mål! Helt konkret kan vi konstatere at  
mennesker og kulturer er forskellige, og at modsætningsforholdet   
mellem dem af og til forekommer uoverstigeligt. Kunsten må altså 
være  at acceptere, at der er andre, der mener noget andet, og så 
lære at leve med forskelligheden. Ikke fordi vi elsker eller bare re-
spekterer hinanden, men fordi der ingen vej er udenom. 

Accept er det afgørende.  

Kender vi det ikke fra vores hverdag? Der er da mange mennesker 
og meninger jeg ikke respekterer, men hvis eksistens jeg accepterer 
og derfor forholder mig til, i erkendelse af, at de gør det samme med   
mig. Men “dialog” og “tolerance”? Næh, faktisk ikker. Accept er  
såmend nok for mig.

    Udbyttet af deltagelse i internationale konferencer kan være mangfoldigt. 
    Som fx her: En Turako.

Har du nogen kommentarer til den nye ulmende 
“Muhammed-krise”?)
Tja, der er vel to perspektiver på den sag: For det første er 
medlemmerne af Dansk Folkepartis Ungdom tydeligvis ikke de skarpes-
te knive i skuffen. Det ligger ligesom i sagens natur. I og for sig er 
deres provokationer så fladpandede, at de bare burde ignoreres. Til 
deres forsvar må man sige, at de ikke vidste at deres begavede 
selskabsleg skulle offentliggøres som et led i et kunstværk, og hvem er 
så i grunden skyldig? Nu fik vi dokumenteret hvad vi vidste, at 
DFU’erne og konsorter er af en ganske særlig modbydelig støbning, 
men intet tyder på at de har ønset at fremprovokere ballade ude i den 
store verden. Jeg regner faktisk med at diskussionerne i forlængelse 
af den første krise betyder, at flere mennesker ude i verden vil forstå, 
at DFU udgør et mindretal vi andre ikke vil identificeres med. Selv om 
vi naturligvis - og det er sgu vigtigt - fastholder princippet om ytrings-
frihed.

(Læs også Astrid Trolles anmeldelse af “bomben i turbanen” s. 39)
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Introduktion til den 
“vesterlandske esotericisme” 
Af Tim Rudbøg

Et relativt nyt religionshistorisk særområde er godt på vej til at slå 
rødder i den akademiske verden under den generelle paraplybeteg-
nelse: ’vesterlandsk esotericisme’, men hvad dækker denne betegnelse 
egentligt over? Det er min hensigt i dette korte indlæg i Tabu og ved 
en række foredrag i løbet af efteråret (2006) her på instituttet, at 
informere interesserede om eksistensen og udviklingen af dette nye og 
hidtil kontroversielle område.

Adjektivet esoterisk, der går helt tilbage til antikken, kommer af det 
græske esôterikôs som oftest oversættes med ’det indre’, mens sub-
stantivet esotericisme (fr. l’ésotericisme, eng. esotericism) i sig selv er 
af relativ ny dato. Det forefindes formentligt første gang på fransk i 
Jacques Matters forholdsvis ukendte Historie du gnosticisme fra 1828, 
men blev populariseret af den indflydelsesrige magiker Eliphas Levi og 
brugt for første gang på engelsk af den russiskfødte teosof H. P. Bla-
vatsky i 1877 .

Begrebet esotericisme har ofte været brugt som betegnelse for 
en hemmelig viden, som kun de indviede kan forstå, og har derfor 
ofte været sidestillet med begreberne okkultisme, hermeticisme, magi 
mm., men på det seneste er begrebet dog forsøgt præciseret for at 
udvikle en historisk, akademisk terminologi for dette nye og 
voksende område. 

En præcisering af hvad den vesterlandske esotericisme som område 
og begreb dækker over er på ingen måde uproblematisk, et faktum 
der gælder for de fleste definitioner, men der hersker dog en generel 
enighed om, at den vesterlandske esotericisme dækker over strøm-
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ninger i vestens kultur- og idéhistorie, som deler karaktertræk og 
historiske forbindelser. Nogle af de strømninger, som kan klassificeres 
under den vesterlandske esotericisme, er f.eks.: hermeticisme, gnosis, 
okkultisme, teosofi, alkymi, magi, hemmelige selskaber, astrologi, mys-
ticisme, paracelcianisme, platonisme, mm. Tilsammen kan man rent 
idéhistorisk tale om disse traditioner eller den vesterlandske esotericis-
me som en glemt tredje idéstrømning i vesten - hvor de to traditionelle 
på den ene side er det jødisk-kristne religiøse troskompleks og på den 
anden side den græske intellektuelle strømning med fokus på ratio el-
ler fornuften. 

Den vesterlandske esotericisme
som et akademisk forsknings-
område udspringer delvist af 
18-hundredtallets genoptagelse af 
og interesse for det okkulte. 
Mange lærde mennesker dyrkede 
det okkulte og meldte sig ind i 
selskaber såsom det teosofiske 
selskab grundlagt i 1875 af H. P. 
Blavatsky (1831–1891) og 
H. S. Olcott (1832 – 1907). Andre 
blev en del af The Hermetic Order 
of the Golden Dawn grundlagt af
 henholdsvis W. W. Westcott 
(1848–1925), S. L. MacGregor 
Mathers (1854–1918) and Robert     Gikatilla: Porta Lucis, 1516
Woodman (1828–1891).

Disse selskaber var med til at vække interesse for esotericisme i en 
større kreds end tidligere ved deres søgen tilbage til skjulte visdom-
skilder, dog skrev de fleste inden for en esoterisk tradition og derfor 
ikke ud fra en empirisk-historisk tradition. 
      
Der var nogle få produktive forskere, blandt dem A. E. Waite (1857–



8

1942) og G. R. S. Mead (1863–1933), der skrev i en akademisk form, 
men stadigvæk delvis ud fra en esoterisk diskurs.  

Nogle af de første forløbere for et akademisk-historisk studie af den 
vesterlandske esotericisme var, inden for videnskabshistorien, Lynn 
Thorndike (1882–1965) med sit magnum opus ‘A History of Magic and 
Experimental Science’ i 8 store bind. Thorndike gjorde bl.a. videnskab-
shistorien opmærksom på, at de empiriske/eksperimentelle videnska-
ber ofte begyndte som og udviklede sig i sammenhæng med okkulte 
videnskaber. I forlængelse heraf finder vi Warburg-skolen der, igennem 
nogle pionerarbejder gjorde opmærksom på eksistensen og vigtig-
heden af hermeticismens og platonismens genkomst i den europæiske 
renæssance. Frances A. Yates (1899–1981) skrev i denne forskertradi-
tion en række banebrydende bøger herom, hvoraf den mest kendte er 
’Giordano Bruno and the Hermetic Tradition’ (1964).

Religionshistorien og antropologien var i en lang årrække optaget af
magiens paradoks, hvorom der blev udviklet teorier om eksistensen af 
andre måder at tænke på, så som prælogisk tankegang. Psykologien 
og dens udvikling har også været indenom esotericismens område.
C. G. Jung var bl.a. meget optaget af alkymien som en tidlig form for 
psykologi, der peger på menneskets fuldkommengørelse. 
Gershom Scholem (1897–1982) etablerede den jødiske mystik som 
et akademisk felt med en række dybdegående historiske studier af     
Kabbalah.

Men den vesterlandske esotericisme var stadig en ”spredt affære” 
indtil Antoine Faivre (1934-) i sit værk ’Access to Western Esotericism’ 
forsøgte at samle alle de spredte tråde sammen til et fælles område 
ved at udvikle en metodologi og teori, der konstruerer den vesterland-
ske esotericisme som et selvstændigt empirisk-historisk ’tankesæt’, der 
tekstuelt kan verificeres .

Ifølge Faivres teori består vesterlandsk esotericisme af fire primære og 
muligheden for to sekundære idéer som følger: 1. Korrespondancer, 2.  
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David Icke’s rumfirben? Ak og ve!
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transmutation, 5.  Udøvelse af overensstemmelser, 6. Transmission. 
Levende natur, 3. Imagination og mediation, 4. Erfaringen af Det er 
for omfattende her at komme ind på disse idéers indhold, men tilst-
edeværelsen af de fire primære idéer i et givet religiøst/filosofisk sys-
tem er ifølge Faivre kriteriet for, om der er tale om esotericisme.
Med Faivres arbejde og senere mange andres såsom Wouter J. Hane-
graaff i Holland har den vesterlandske esotericisme de sidste 10-15 år 
taget form af et selvstændigt område indenfor religionshistorien.           
Flere universiteter udbyder nu B.A. og M.A. uddannelser i vesterlandsk 
esotericisme, hvoriblandt kan nævnes ’Universiteit van Amsterdam’ 
med dens sektion for: ’History of Hermetic Philosophy and Related 
Currents.’ Flere lærde selskaber er også blevet dannet og konferencer 
blevet afholdt, alt sammen med henblik på at styrke studiets fremtid.
Som et stort område af det vesterlandske åndsliv har studiet af den 
vesterlandske esotericisme mange udfordringer at tage fat på i en 
spændende fremtid og en stadigvæk skjult forhistorie at bringe frem i 

lyset. 
Tim Rudbøg fortæller mere om “Den Vesterlandske esotericismes historie” den 
15/11 og den 13/12 kl. 15 - 17 (præcis) i lokale 0.34.  

Bibliografi:
• Blavatsky, H. P., Isis Unveiled: A Master Key to the Mysteries of                   
Ancient and Modern Science and Theology, New York: J. W. Bouton, 1877.
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• Hanegraaff, W. J., Esotericism, i: Hanegraaff, Wouter J. (ed.), Diction-
ary of Gnosis and Western Esotericism, 337-340, Leiden: Brill, 2005.
• Hanegraaff, W. J., Some Remarks on the Study of Western Esoteri-
cism, i Esoterica, Vol. 1, 3-19, online journal: http://www.esoteric.msu.edu, 
1999.
• Hanegraaff, Wouter J., New Age Religion, Albany: State University of 
New York Press, 1998 [1996].

Nyt fra fagrådet
Af Ditte Maria Hansen og Pernille Hedegaard Jensen

Fagrådet ønsker alle de nye studerende velkommen til religion. Fagrå-
det er de studerendes mulighed for at få indflydelse på faget og blive 
orienteret om, hvad der foregår på fakultetet og Universitetet generelt. 
Alle er velkomne i fagrådet, og man skal bare dukke op til møderne. 
Indkaldelse til og referat af møderne vil blive sendt ud på religions 
grupperum på punkt.ku, ligesom indkaldelse og referat bliver sat op på 
opslagstavlen i kælderen.

I dette semester går vi en spændende tid i møde, idet der er ved at 
ske store ændringer på Universitetet.  Bl.a. er den nye dekan, Kirsten 
Refsing, ved at lave studienævnsstrukturen på fakultetet om. Hun 
ønsker nu ét studienævn pr. institut. Dette vil for religion betyde, at vi 
ikke længere har  vores eget studienævn, men  skal dele studienævn 
med de 27 andre studieretninger på TORS (Institut for tværkulturelle 
og regionale studier).  På sidste fagrådsmøde blev det besluttet at 
sætte en underskriftindsamling i gang for at vise vores utilfredshed. 
Underskriftindsamlingen er en protest imod den måde, hvorpå den nye 
dekan har undladt at inddrage de studerende i beslutningsprocessen 
vedrørende studienævnssammenlægningerne og vores frygt for kon-
sekvenserne af denne. På nuværende tidspunkt er der indkommet 355 
underskrifter.

Rektor har indført rygeforbud på hele Københavns Universitet, hvilket 
betyder, at det ikke længere er muligt at ryge til festerne på religion. 
Hvis rygning alligevel forekommer, kan det ende med udsmidning 
fra universitetet, og vi kan miste retten til at holde fest i kælderen. I 
den forbindelse har fagrådet ansøgt om at få opstillet skraldespande 
udendørs til cigaretskodder , så vi forhåbentligt undgår svineriet med 
henkastede cigaretskodder.
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Af andre ting i støbeskeen skal fagrådet så småt til at kigge på den nye 
sidefagsstudieordning, hvor vi vil udarbejde et forslag på baggrund af 
de studerendes ønsker. Vi ved endnu ikke, hvornår arbejdet påbeg-
yndes, men hold øje med indkaldelserne.
 
Vi vil gerne opfordre alle til at komme til møderne, jo flere jo bedre 
– det er jeres chance for at få medindflydelse (og kage og kaffe)!

    TABUla Rasa
   

Efter Steve Irvings alt for tidlige død  Hørt i specialerummet på
synes det som om andre faggrupper   1. sal:
har vejret morgenluft:      
Det forlyder fra Dresden, at advokaten  “Jo, det med jesus forstår 
Jens Lorck nu stiller sin ekspertice til  jeg godt. Men hva´ så med  
rådighed for mennesker, der har   gud? - Er han så også både
været bortført af både rum-reptiler  helt Gud og helt brændende
og andre aliens med ondt i sinde.  tornebusk?”
I følge tyske ret har alle ofre for 
bortførelse ret til kompensation
fra staten. - Ikke en hjælp, der kan
matche Irvings mere håndfaste
metoder, men nu er vi altså overladt 
til retsvidenskaben - ak og ve!
(se også side 9 ikon) 
- Kilde: Berlingske Tidende 6. oktober 2006

UGENS ETYMOLOGI:
En aldrende salmedigter beskrev i forne tider det danske sprog i poetiske 
vendinger som “en ung smuk pige”. Denne smukke mø har dog efterladt sig et 
ikke helt stuerent udtryk hos sin franske kusine:   
Et opslag i Gyldendals dansk - fransk ordbog (1972) kan afsløre, at det franske 
folk ikke selv var i besiddelse af et ord for “køkkenmøddig”. Dette har betydet 
at sådan en indretning nu på fransk hedder: “kjoekken-moedding”.
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TA’ DIN UNDERVISER 

MED I LOMMEN



Indhold

VIP’ere og TAP’ere
Universitetsstruktur

TABU har udarbejdet et særtillæg til dette semesters første udgave af 
bladet med oversigt over afdelingens VIP’ere og TAP’ere samt deres 
kompetenceområder.  
  Vi har stillet dem alle de fire nedenstående spørgsmål

Jeg er ekspert inden for

Min aktuelle forskning er

Jeg ved også noget om 

Jeg kan følgende sprog

Desværre har det ikke været muligt at få svar og billeder fra alle. 
  Yderligere oplysninger så som træffetid og e-mail kan findes på afde-
lingens hjemmeside http://religionsvidenskab.ku.dk/ansatte/.

Bagerst i tillægget findes desuden en gennemgang af universitets struk-
tur og er alle tiders chance for at få styr på Københavns Universitets 
nævn og råd og lov og ret (som dog konstant er i forandring).

Vi vil opfordre TABUs læsere til at bruge dette tillæg som en håndbog, 
over ansatte ved Afdeling for Religionshistorie og universitetets struk-
tur.
Så værsgo’, ta’ din underviser med i lommen!

Tillægget er udafbejdet af Astrid Trolle, Dennis Vendeltorp og Laura Maria Schütze.
Layout: Laura Maria Schütze
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Catharina Raudvere, professor, fil. dr.
Jeg er ekspert inden for

- Jag forskar framför allt om det förkristna Norden och islam, särskilt i 
Turkiet och på Balkan.
Min aktuelle forskning er

- Två projekt: “Poesi och praktik. Ordets makt i norrön diktning” och 
“Mellan hemma och hemma. Bosniska sufiaktiviteter i diaspora”.

Jeg ved også noget om 

- Jag är allmänt intresserad av det Europas förkristna religioner, av 
förhållandet mellan religion och politik samt islam och muslimer i 
samtiden.

Margit Warburg har arbejdet med religion og glo-
balisering gennem en del år, især i forbindelse med 
hendes studium af baha’i-religionen. 
  Hun har videreført sin interesse for religion og 
globalisering i undersøgelser af globaliseringens 
indflydelse på det religiøse landskab i Danmark 

og på dansk identitet, som den især viser sig gen-
nem dansk civilreligion. Dansk civilreligion er 

dybt præget af folkekirken, men er alligevel bredere og forskellig fra 
folkekirken. Med globaliseringen skal flere og flere grupper af med-
borgere kunne finde deres ståsted i en dansk civilreligiøs sammenhæng, 

og kampen om dansk civilreligions inklusive eller eksklusive karakter 
er betydningsfuld for opretholdelsen af et nationalt fællesskab i Dan-
mark i en globaliseret tidsalder.

Margit Warburg, professor, mag.art.

Jeg er ekspert inden for

- Indisk religion med særlig henblik paa nyere tid og 
stammefolk, helt specielt santalerne. Desuden arbejder 
jeg med religion i uddannelsessystemet, Scientology, 
og nyere religion i vesten, bl.a. gennem deltagelse i 
den Europæiske Værdiundersøgelse. Det overordnede 
tema er vekselvirkningen mellem religion og samfund 

Peter Andersen, lektor, mag.art. og Ph.d.



 i nyere tid. 
Aktuel forskning

- Santalsk folklore fra 1892 til ca. 1927, benyttet til belysning af
santalernes selvopfattelse og religion i perioden. Religiøse forandringer 
i vesten i nutiden. 
Jeg ved også noget om

- Generelt har jeg temmelig stor historisk dybde i vesten og i Syd Asien.
Jeg kan følgende sprog

Lidt latin og koinæ græsk kan vi vel allesammen, og så selvfølgelig 
noget santali.

Mikael Rothstein, lektor, mag.art., Ph.d.

Jeg er ekspert inden for

- Mit særlige forskningsområde gennem mange år har 
været de nye religioner og religiøse bevægelser i den 
vestlige verden. Dem ved jeg - så at sige - alt om. In-
denfor de senere år har jeg udvidet dette forskningsfelt 
til også at omfatte religiøse innovationer blandt såkaldt 
indfødte folk, især på Hawai’i men også i Brasilien og 

på Borneo. Dette emneområde er under opbygning netop nu. 
Min aktuelle forskning er

- Pt. (foråret 2006) arbejder jeg især med religion på Hawai’i og Bor-
neo, men skriver også om en lang række andre religionshistoriske 
emner så som ikonografisk analyse, konstruktionen af hellige tekster, 

religion i tegneserier, religionshistorisk metode m.v. Endvidere arbejder 
jeg med en række større redaktions- og formidlingsopgaver (tekst såvel 
som film). 

Jeg ved også noget om

- Jeg har en bred religionshistorisk viden og kan lidt om det meste
Jeg kan følgende sprog

- Dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk og fransk



Jeg er ekspert inden for

- Indisk religion, ganske særligt hinduismen.
Min aktuelle forskning er

- Den ligger inden for områderne ’religion og ret’, 
’sekularisme’ og ’religion og politik’ alle tre for Sy-
dasiens vedkommende. Herudover arbejder jeg mere 
langsigtet på projekter om ”forfædrekult i Guptaperi-

odens Indien” og ”helligt rum i indisk perspektiv”.
Jeg ved også noget om

- Vanskeligt spørgsmål at afgrænse, men lad os bare sige ”Iransk reli-
gionshistorie” og ”religionsforskningens historie i Danmark”.
Jeg kan følgende sprog

- Ud over de skandinaviske og europæiske hovedsprog (engelsk, tysk 
og fransk) har jeg kendskab til Sanskrit, pali, hindi og marathi.

Jørgen Podemann Sørensen, lektor

Jeg er ekspert inden for

 - Oldtidens religionshistorie, navnlig Ægypten, samt 
komparativ religionshistorie, navnlig ritualistik
Min aktuelle forskning er

- Religionens retorik: et forsøg på at nyformulere 
komparative religionshistoriske begreber og problem-
stillinger inden for rammerne af en retorik.

Jeg ved også noget om

- Traditionelle religioner (skriftløse folks religioner) i Asien og Afrika 
Jeg kan følgende sprog

- Engelsk, tysk, fransk, latin, græsk, akkadisk, ægyptisk, koptisk

Erik Reenberg Sand, lektor, mag. art.,  

afdelingsleder for Religionshistorie



Tove Tybjerg, lektor, mag. art.

Jeg er ekspert inden for 

- Nordvestkyst-indianerne, men i bredere forstand 
er feltet oprindelige folks religioner, deres historie 
(og forskningshistorie) og de traditionelle religioners 
aktualiseringer i en postmoderne globaliseret verden.
Min aktuelle forskning er 

- Religionsvidenskabernes forskningshistorie, teori 
og metode. Jeg arbejder med begrebet mana og dets 

betydning i religionsvidenskabernes professionaliseringsperiode. 
Jeg ved også noget om

- Religionssociologiske emneområder 
Jeg kan følgende sprog

- Græsk og latin

Morten Warmind, lektor, Ph.d., Studieleder

Jeg er ekspert inden for

- Keltisk og nordisk religion
Jeg ved også noget om

Hellenistisk-romersk religion (mysteriekulte) 
- Religion i Danmark i dag (Folkekirken, Islam i Dan-
mark, andre religiøse bevægelser, frimurere)
Jeg kan følgende sprog

- Dansk og engelsk

Peter Westergaard, lektor, Ph.d., eksamensleder

Jeg er ekspert inden for

- Kristendommens historie i nyere tid med henblik på 
religionsfilosofisk

tænkning (hos blandt andre Friedrich Nietzsche, Lud-
wig Wittgenstein og John Wisdom).
Aktuel forskning

- En grammatisk undersøgelse af begreberne udøde-
lighed og evigt liv - ud fra et wittgenstein’iansk per-
spektiv.



Kate Østergaard, adjunkt, Ph.d.

Jeg er ekspert inden for

- Nutidig islam, særligt i Marokko og Danmark samt 
i islamiske ritualer. 
Min aktuelle forskning er

- Jeg foretager sammen med antropologen Tina 
Jensen en undersøgelse af “Omvendelse til islam i 
Danmark”.
Jeg ved også noget om

- Nutidige tolkninger af islam, islams formative periode, Islam på inter-
nettet og i diaspora samt ritualteori.
Jeg kan følgende sprog 

- Kendskab til arabisk

Tage Petersen, postdoc, cand.mag., Ph.d.

Forsker i Nag Hammadi, gnosticisme og hermetisme.

Brian Jacobsen, Ph.d.-stipendiat, cand.mag.

Jeg er ekspert inden for

- Mine primære forskningsområder er forholdet mellem 
politik og religion generelt, men især i Danmark.
Migration og religion i Danmark. Islam i Danmark. 
Religionsdemografi - hvordan kan man opgøre antallet 

af troende inden for forskellige religioner? Forholdet 
mellem stat, nation og religion.

Min aktuelle forskning er

- Ph.d projekt: Religion som fremmedhed i dansk politik. En sammen-
ligning af italesættelser af henholdsvis jøder og muslimer i dansk poli-
tisk 1903-1945 og 1967-2004. Religionsdemografi: Tørre tal om troen. 

Religionsdemografi i Danmark i det 21. århundrede.

Jeg ved også noget om

- Kulturmødet i Danmark, minoriteter i Danmark. Globalisering når det 
drejer sig om migration og religion. Islam i Europa og Mellemøsten.
Jeg kan følgende sprog

- Latin



Anders Lisdorf, Ph.d.-stipendiat, cand.mag.

Jeg er ekspert inden for

Antik romersk religion, samt konitive teorier om reli-
gion.
Aktuel forskning

Om den kognitive basis for divination med henblik pa 
divination i den antikke romerske kultur
Jeg ved ogsa noget om 

- Hellenistisk og græsk religion. Nyere nummerologi. 
Jeg kan følgende sprog

- Engelsk, tysk, fransk, russisk, italiensk, græsk, latin.

Peter Lüchau, Ph.d.-stipendiat

Jeg er ekspert inden for

Jeg er ekspert i religion i Danmark i dag, danskernes 
forhold til folkekirken, danskerne religiøse værdier 
generelt samt religionsstatistik i Danmark.
Jeg ved også noget om

Jeg ved også noget om religion og globalisering, 
indvandrer/minoritetsforskning, religion og politik, 
religion og nationalisme samt religionsstatistik i 

vestlige lande generelt. 

Elisabeth Pachon, Ph.d.-stipendiat

Jeg er ekspert inden for

- Sanskrit sprog og litteratur
Min aktuelle forskning er

- Drømmebegrebet i sanskrit litteratur 
Jeg ved også noget om

- Indisk filologi; pali og hindi sprog og litteratur; spro-
glig og litterær analyse; sprogtilegnelse

Jeg kan følgende sprog

- Sanskrit, pali (og andre middelindiske dialekter), hindi; oldgræsk, latin 

og noget italiensk.



Uzma Rehman, Ph.d.-stipendiat

Jeg er ekspert inden for

Islam, Sufisme, Pakistan, Fred- og Forsoningsforskn-
ing.
Min aktuelle forskning er

Jeg skriver Ph.d. om, hvordan de rituelle, rummelige 
og literære aspekter af Sufi-helligdomme påvirker 

konstruktionen af identiteter i Pakistan?
Jeg ved også noget om

Internationale forhold, freds- og udviklingsstudier.

Peter Westh, Ph.d.-stipendiat, cand.mag.

Jeg er ekspert inden for

- Gudsopfattelser i Babylonsk-Assyrisk religion, spe-
cielt solguden Shamash og ildguden Girra”.
Min aktuelle forskning er

- Mit ph.d.-projekt “The Universe longs for your light 
metaphor and textuality in the worship of the Assyro-

Babylonian sun-god Shamash” forventes afsluttet 01.08.
Jeg ved også noget om

- Mesopotamisk religion generelt; religionsforskningens historie; kogni-
tionsforskning; visse retninger inden for New-age-religiøsiteten.

Britt Istoft, ekstern lektor

Jeg er ekspert inden for

- Europæisk middelalder med særligt henblik på mystik, 
klosterbevægelser, minoriteter/kættere og forholdet mel-
lem køn og religion. Desuden beskæftiger jeg mig med 
forholdet mellem religion og populærkultur i nutiden, 
især i forbindelse med fantasy og science fiction

Niels Reeh, Ph.d-stipendiat

Undersøger kristendomsundervisningen i Danmark i et historisk per-
spektiv.

Min aktuelle forskning er 

- Forholdet mellem religion, fantasy og science fiction.



Søren Chr. Lassen, ekstern lektor, Ph.d.

Jeg er ekspert inden for

- Islam, særligt sufisme og sufibevægelser i Sydasien 

og Vesteuropa. Jeg interesserer mig også for andre nuti-
dige islamiske bevægelser og islam i Danmark i øvrigt, 
for politisk islam, samt for brugen af sang og musik i 
islam og andre religioner.
Min aktuelle forskning er

- Organisation, autoritet og religiøs praksis i den sudanesiske sufibev-
ægelse Burhaniya i Danmark og Tyskland. 
Jeg ved også noget om

Indiske religioner: vedisk religion, hinduisme, buddhisme, samt ISK-
CON. Desuden religionshistorie i bred forstand.
Jeg kan følgende sprog

- Engelsk, tysk, fransk, arabisk, urdu.

Carin Laudrup, ekstern lektor, cand.mag.

Jeg er ekspert inden for

- Civilreligion, religion og politik med særlig fokus på USA og EU
Jeg ved også noget om

- Metodologi (Nyere teorier og metoder)
Jeg kan følgende sprog

- Oldengelsk 

Karen Marie Mortensen, ekstern lektor, cand. theol.

Underviser i idéhistorie og på kristendomshistorisk overbygning

Jeg ved også noget om

- Kristendom i Vesten, og så har jeg også beskæftiget mig med Øst-
asien, især kinesisk og japansk buddhisme.
Jeg kan følgende sprog

- Latin og italiensk.



Flemming A.J. Nielsen, ekstern lektor, cand. theol., Ph.d.

Underviser i kristendomshistorie

Jesper Aagaard Petersen, ekstern lektor, cand.mag

Underviser i tekst og metode

Bente Rossel, afdelingssekretær

Bentes er sekretær for Afdeling for Asienstudier og 
Afdeling for Religionshistorie samt sekretær for 
SU-udvalg og for forskningsudvalget.

Oluf Schönbeck, ekstern lektor, Ph.d.

Jeg er ekspert inden for

- Europæisk middelalder og kristent klostervæsen.
Min aktuelle forskning er

- Kristen mission i Sydindien
Jeg ved også noget om

Humanistisk videnskabsteori, nyere forskningshisto-
rie, mystik, asketiske traditioner, Scientology, 
Jeg kan følgende sprog

- Latin



Jane Mortensen, bibliotekar

Jane udfører følgende arbejdsopgaverne 
 - Bogindkøb, 
- Hjælp til litteratursøgning til både studerende og 
ansatte
- Hjemskaffe materiale til ansatte og specialestuder-
ende
- Tilvækstlister (liste ca. hver 2. måned over nyan-
skaffede bøger)

- Administration af specialerum, nøgler, digitalkameraer og videokam-
era

Sonja Lykkegaard, eksamenssekretær

Sonja er studienævns- og eksamenssekretær for 
Afdeling for Religionshistorie og Afdeling for In-
dianske Sprog og kulturer samt eksamenssekretær 
for Afdeling for Minoritetsstudier. Hun er desuden 
sekretær for censorkorpset for Religionsfagene og 
censorkorpset for Indianske sprog og kulturer. 

Dennis Vendeltorp, Studievejleder, stud.mag.art.
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UNIVERSITETETS NÆVN OG RÅD 

OG LOV OG RET

af Dennis Vendeltorp

Universitetsloven

Den 4. juli 2003 blev der vedtaget en ny universitetslov. Hovedbegrebet 
i den nye lov er, at Universitetet overgår til at have såkaldt ”institu-
tionelt selveje”. I forlængelse heraf skal Universitetet fremover ledes 
af en bestyrelse, hvor flertallet af medlemmerne – og formanden ikke 

mindst – skal findes uden for Universitetet.

Samtidig skal lederne – rektor, dekaner og institutledere – ikke længere 

være valgte af de ansatte og studerende på Universitetet, men ansættes.
Bestyrelsen ansætter rektor, rektor ansætter dekaner, som så ansætter 
institutledere. Disse skal alle være anerkendte forskere og have erfar-
ing fra undervisning og administration, men skal ikke nødvendigvis 
tidligere have haft tilknytning til Københavns Universitet. Studienævnet 
indstiller en studieleder til dekanen, og studienævnets formand skal 
findes i studienævnets midte blandt det videnskabelige personale. En 

af de vigtigste intentioner med den nye lov er således at skabe en klar 
ledelsesstruktur fra bestyrelsen til studienævnene.

Universitetet

Bestyrelsen
En bestyrelse afløste pr. 1. januar 2005 Konsistorium som universitets 

øverste myndighed.
Det betyder, at det fremover er bestyrelsen, der fastlægger retningslinier 
for universitetets
organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.
Derfor skal bestyrelsen inden 1. maj 2005 have udarbejdet en ny 
vedtægt for Københavns Universitet. 



Det er også bestyrelsen, der forvalter universitetets faste ejendom, an-
sætter en rektor, samt godkender det af rektor indstillede budget.
Bestyrelsen skal godkendes af Ministeren for Videnskab, Teknologi & 
Udvikling, der desuden skal godkende den nye vedtægt og indgå en 
udviklingsaftale med bestyrelsen. Ministeren kan, såfremt bestyrelsen 
ikke forvalter universitetets midler acceptabelt, pålægge bestyrelse at 
træde tilbage. Ministeren kan desuden fastlægge maksimumsrammer for 
tilgangen til uddannelserne.
Københavns Universitets bestyrelse består af 11 medlemmer, hvoraf 
seks er eksterne, dvs. ikke ansatte eller studerende ved universitetet. 
De resterende fem medlemmer er fordelt på to repræsentanter for det 
videnskabelige personale, to repræsentanter for de studerende, samt 
en repræsentant for det teknisk administrative personale. Bestyrelsens 
formand skal findes blandt de seks eksterne medlemmer. 

Eksterne medlemmer i Københavns Universitets bestyrelse

Bodil Nyboe Andersen, direktør, Danmarks Nationalbank (formand)
Claus Bræstrup, administrerende direktør, Lundbeck A/S
Boel Flodgren, Professor i handelsret, Lunds Universitet
Jørn Lund, direktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Henrik Topsøe, direktør, Haldor Topsøe A/S
Poul Erik Tøjner, museumsdirektør, Louisiana
Det videnskabelige personales repræsentanter 

Professor Jens Kristiansen
Lektor Henrik Prebensen

De studerendes repræsentanter 

Thomas Antonsen, Datalogi
Anders Ehlers, Jura

Det tekniske personales repræsentant

Ingrid Kryhlmand, HK-fællestillidsrepræsentant

Rektor
Som nævnt er det bestyrelsen der ansætter rektor, og den 1. november 
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Rektor
Som nævnt er det bestyrelsen der ansætter rektor, og den 1. november 

2005 blev Ralf Hemmingsen Københavns Universitets rektor nr. 258, 
og den første ansatte rektor i universitetets historie. Rektor er den, der 
varetager Universitetets daglige ledelse med undtagelse af dispositioner 
over fast ejendom. Desuden er det rektor, der indstiller budget til besty-
relsen, fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for stud-
erende, indstiller ansættelse og afskedigelse af øvrige øverste ledelse til 
bestyrelsen, samt indstiller ansættelse og afskedigelse af Universitetets 
dekaner.

Fakultetet

Universitetet er opdelt i 6 hovedområder kaldet fakulteter, der hver 
ledes af en dekan. Fakulteterne er faglige og administrative fællesskaber 
om forskning og uddannelse, og er vidt forskellige både hvad angår fag-
områder, intern struktur og indbyrdes tørrelsesforhold. De 6 fakulteter 
er: Humaniora, Jura, Teologi, Samfundsvidenskab, Sundhedsvidenskab 
og Naturvidenskab.

Dekaner
Dekanen på det humanistiske fakultet er Kirsten Refsing, som sammen 
med sin stab varetager ledelsen af Fakultetet. Det er dekanen der skal 
sikre sammenhæng mellem forskning og uddannelse og sikre kvalitet af 
uddannelse og undervisning. Desuden ansætter dekanen institutlederne, 
godkender studienævnenes formænd og næstformænd, samt udpeger 
studielederen efter indstilling fra studienævnet.
Som det måske allervæsentligste for de studerende, er det også dekanen, 
der godkender studieordninger efter forslag fra studienævnet.

Akademisk råd
For hvert fakultet er der et akademisk råd. Rådet består af dekanen, 
studerende og VIP’er. Her tildeles akademiske grader og uddeles priser. 
Rådet rådgiver dekanen i ansættelsessager, om uddannelses spørgsmål 
og om fordelinger af fakultetets økonomiske bevillinger.



Medlemmer

Dekan Kirsten Refsing (formand)
Prodekan Thorkil Damsgaard Olsen
Prodekan med særligt ansvar for forskning Mette Thunø

Det videnskabelige personales repræsentanter 

Lektor Sune Auken, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Lektor Carsten Due-Nielsen, Saxo-Instituttet
Prof. Stig Hjarvard, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Lektor Jonna Kjær, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Lektor Frederik Tygstrup, Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Prof. Margit Warburg, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

De studerendes repræsentanter ved det Humanistiske Fakultets Akad-

emiske Råd

Julie Reventlow, Arabisk
Johan Gardenkrans, Religion
Nina Skafte, Indoeuropæisk

Institut

Under hvert Fakultet er der Institutter. Et Institut samler forskellige 
afdelinger der arbejder omkring det samme område. Afdeling for Re-
ligionshistorie er en del at Instituttet for Tværkulturelle og Regionale 
Studier, til dagligt kaldet ToRS.

Institutledere
Institutlederen på TORS er Lektor Ingolf Thuesen, som varetager insti-
tuttets daglige ledelse sammen med sin stab. Institutlederen skal sikre 
kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning, samt 
med inddragelse af studienævn og studieleder følge op på evaluering af 
uddannelse og undervisning.

Bestyrelse
Instituttets bestyrelse består af repræsentanter for det videnskabelige 



personale, repræsentanter for de studerende, samt repræsentanter for det 
teknisk administrative personale.

Det videnskabelige personales repræsentanter

Erik Reenberg Sand 
Frank Sejersen 
Ingolf Thuesen 
Joel Nordborg Nielsen 
Una Canger 
Yoichi Nagashima 

Det tekniske personales repræsentanter 

Bente Rossel 
Jane Engelund 
Sonja Lykkegaard 

De studerendes repræsentanter 

Caroline Gjellerod, Arabisk
Niklas Nisbeht, Arabisk
Susanne Årdh Jensen, Eskimologi

Afdeling

Studienævn og studieledere
Hvert år vælger de studerende repræsentanter til studienævnet. Der 
vælges et studienævn på hvert fag, der består af lige mange undervisere 
(videnskabeligt personale) og studerende. Underviserne vælger under-
viserrepræsentanterne, og de studerende vælger studenterrepræsentan-
terne. Studienævnet indstiller til dekanen en studieleder, en af undervis-
erne som formand for studienævnet, og en af studenterrepræsentanterne 
som næstformand for studienævnet.
Det er studienævnet, der står for tilrettelæggelse, gennemførelse og 
udvikling af uddannelse og undervisning. Således er det studienævnet, 
der udarbejder og indstiller nye studieordninger til dekanen, bestemmer 
hvilke studieelementer der skal undervises i, samt står for evaluering af 



undervisningen. Det er også studienævnet, der behandler ansøgninger 
om merit og dispensationer.
På den måde kan det siges, at det er studienævnet, der skal sikre de stu-
derendes indflydelse på uddannelse og undervisning.

Det videnskabelige personales repræsentanter

Lektor Morten Warmind (studieleder)
Lektor Peter Westergaard (eksamensleder)
Lektor Jørgen Podemann Sørensen
Lektor Mikael Rothstein

De studerendes repræsentanter 

Ida Vammen
Johan Gardenkrans
Anna Cecilie Varnild
Ditte Bruhn Bak



Krigens logik har et afhugget 
hoved

Af Astrid Trolle, TABUs udsendte medarbejder i Berlin.

I efterdønningerne af Muhammedsagen har Deutsche Oper Berlin valgt 
at udskyde en religionskritisk Mozartopera på ubestemt tid. Selvsamme 
opera spillede i 2003 uden at nogen løftede et knurhår. Udskydelsen 
virker umiddelbart som en komplet overreaktion, og er da også blevet 
kritiseret heftigt i den tyske dagspresse. Men hvis udgangspunktet er 
en sondring mellem krigens og fredens logik, løftes Idomeneo-affæren 
op til at blive et udtryk for Tysklands krigslogiske handlingsmønster.

I Berlin har Mozarts opera Idomeneo (første gang spillet i 1782) ved 
sceneinstruktør Hans Neuenfels fået et ekstra lille tvist i slutscenen, 
hvor hovedkarakteren Idomeneo går rundt med Buddhas, Muhammeds 
og Jesu afhuggede hoveder på scenen. Neuenfels er selv erklæret 
sekularist og signalet om religionernes ubrugelighed er da også her 
malet i blod. Pågrund af fornærmelsen mod Muhammed i denne scene 
modtog det tyske politi i august et telefonopkald, hvori en anonym 
kvinde truede forestillingen. Ifølge politiet blev truslen taget alvorligt 
i lyset af vinterens karrikaturstrid, og de advarede Deutsche Oper 
Berlins direktør Kirsten Harms, som i september valgte at tage oper-
aen af plakaten. Nu gik protesterne i Tyskland, og i oktober blev en 
officiel Idomeneo-debat sat i værk. Her samledes repræsentanter fra 
forskellige samfundsgrupper for at nå en løsning i denne noget diffuse 
konflikt. Diffus, fordi hele balladen bygger på en trussel ingen kan defi-
nere. Den kan have noget med en islamisk organisation, der påtænker 
at bombe operahuset sønder og sammen, men det kan i lige så høj 
grad være en enkelt frustreret muslim, der er træt af, at man træder 
på religionen. 
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I Berlin har man valgt at operere ud fra et worst case scenario. 
Idomeneo-debattens deltagere repræsenterede kirken (biskop Wolf-
gang Huber), islam (islamforsker Riem Spielhaus), kunsten (teaterchef 
for Thalia teatret i Hamborg Ulrich Khuon), det multikulturelle samfund 
(integrationsrepræsentant Günter Piening), sikkerheden (indenrigsmin-
ister Ehrhart Körting), kulturforvaltningen (kultursenator Thomas 
Flierl) og for at understrege verdensordenen: Amerika (forhenværende 
ambassadør for U.S.A. John Kornblum). Formålet var at finde ud af, om 
operaen kunne spille eller ej med en trussel over hovedet. Resultatet 
blev, at Idomeneo vises, men kun når sikkerhedsforanstaltningerne op-
graderes, og man kan garantere publikums sikkerhed, ergo er Idome-
neos repremiere rykket ud i det uvisse. 

Det interessante ved Idomeneo-debattens forløb var imidlertid, at 
deltagerne ikke var helt klar over, hvad de egentlig skulle diskutere, om 
det var kunsten overfor religionen, islamisme overfor det tyske sam-
fund, sikkerhedsforhold etc. Islam blev som sagt repræsenteret af en 
islamforsker, hvilket har fået mange tyskere til at efterspørge flere mus-
limske røster. For hvad bliver konsekvensen af uden videre at tænke 
Idomeneo ind i en krigens logik? 

Danmarks opførsel under karrikaturstriden forstås bedst indenfor fre-
dens logik. Der blev på mange fronter ikke handlet i overensstemmelse 
med den frustration, karrikaturerne vækkede i mange muslimer. For 
de fleste danskere virkede den voldsomme reaktion fra udlandet helt 
hysterisk. I Berlin er situationen nu vendt på hovedet, den voldsomme 
reaktion kommer nu fra officielt hold, for her har man taget ved lære 
af Danmarks uholdbare passivitet: Tyskland forstår faren! Men hvilken 
fare?  I det øjeblik at politiet, operaen, Idomeneodebattens panel, ja 
det tyske samfund tager en abstrakt trussel med islams logo på og gør 
den virkelig ved at handle derefter, kan konsekvensen blive, at den 
muslimske befolkning fremmedgøres. 

Man er på forhånd gået ud fra, at der ville komme en muslimsk reak-
tion, og har derfor bundet det store flertal af fredelige muslimer sam-

men med ophavsmændene til truslen mod Deutsche Oper Berlin. Det 
er tankevækkende, at muslimerne i denne sammenhæng glimrer ved 
deres fravær. Kan det være fordi, at det ikke er gået op for Tysklands 
muslimer, at debattens ramme er krigslogikkens, og at muslimerne der-
for er kommet til at repræsentere den ene part i en strid, som i dette 
tilfælde er bygget på rygter og frygt?

På skalaen over krigens og fredens logik, repræsenterer Danmark og 
Tyskland altså hver deres pol, forenklet, ja, men ikke desto mindre et 
eksempel på, hvor hurtigt polaritetstænkning giver uforudsete resul-
tater. Idomeneoaffæren tydeliggjorde det tyske samfunds krigslogiske 
refleksreaktion.   

Kilder: Rothstein og Rothstein, Bomben i Turbanen, Tiderne skifter 
2006, Tageszeitung, Berliner Zeitung, NY-times, Wikipedia.

Religionsvidenskaben 
i audiens
EASR konference  I Bukarest 

Af Sara Møldrup Thejls

Den sjette konference arrangeret af EASR (European Association for 
the Study of Religion) fandt sted den 20. Til 23. September 2006 i 
Bukarest. Det var på mange måder en særlig begivenhed. Først og 
fremmest var det første gang en international religionsvidenskabelig 
konference fandt sted i et østeuropæisk land, og det var tydeligvis af 
stor betydning for de rumænske værter, at være blevet betroet den 
store opgave det er at arrangere en sådan konference. 
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tilfælde er bygget på rygter og frygt?

På skalaen over krigens og fredens logik, repræsenterer Danmark og 
Tyskland altså hver deres pol, forenklet, ja, men ikke desto mindre et 
eksempel på, hvor hurtigt polaritetstænkning giver uforudsete resul-
tater. Idomeneoaffæren tydeliggjorde det tyske samfunds krigslogiske 
refleksreaktion.   

Kilder: Rothstein og Rothstein, Bomben i Turbanen, Tiderne skifter 
2006, Tageszeitung, Berliner Zeitung, NY-times, Wikipedia.

Religionsvidenskaben 
i audiens
EASR konference  I Bukarest 

Af Sara Møldrup Thejls

Den sjette konference arrangeret af EASR (European Association for 
the Study of Religion) fandt sted den 20. Til 23. September 2006 i 
Bukarest. Det var på mange måder en særlig begivenhed. Først og 
fremmest var det første gang en international religionsvidenskabelig 
konference fandt sted i et østeuropæisk land, og det var tydeligvis af 
stor betydning for de rumænske værter, at være blevet betroet den 
store opgave det er at arrangere en sådan konference. 
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Udover dette, var det første gang at der var et panel helliget “vestlig 
esoterik og hermetiske strømninger”, hvilket var grunden til at 
nærværende studerende var til stede, da jeg selv skulle holde et oplæg 
i dette panel om The Concept of Evil in Medieval Kabbalah.
For en kort introduktion til studiet af vestlig esoterik kan jeg henvise til 
Tim Rudbøgs artikel i nærværende blad.

NEUR (Research Network for European History of Religions) med Tim 
Jensen og Olav Hammer fra Syddansk Universitet I Odense som koor-
dinatorer, havde sin egen del af konferencen med to paneler: The 
Reception of the East  og Religious Interactions between Eastern and 
Western Europe, to paneler som i løbet af konferencen kom meget 
vidt omkring både tematisk og historisk. De øvrige paneler på konfer-
encen var Kristendom i senantikken, græsk- romersk religion, religion 
og modernitet og eftersom konferencen fandt sted i Rumænien, den 
uundgåelige Mircea Eliade. 

Det var et meget tætpakket program vi blev præsenteret for, og den 
meget stramme tidsplan skred da også konstant. Dette var blandt an-
det fordi de fleste oplægsholdere havde meget svært ved at begrænse 
sig til kun at tale i de tyve minutter, der var tildelt hver enkelt. Det var 
symptomatisk at selv den rumænske professor og leder af RAHR (Ro-
manian Association for the History of Religions) Andrei Oişteanu, der 
ellers havde hele fyrre minutter til sin rådighed, brugte tyve minutter 
længere! 

Selve konferencen blev åbnet af blandt andre den rumænske præ-
sident, udenrigsministeren, kulturministeren og et utal af andre of-
ficielle personligheder, og det var gennemgående for konferencen at 
dette politiske og officielle element var i højsædet. Vi var blandt andet 
inviteret til cocktails i udenrigsministerens residens, hvilket dog kun 
blev modtaget af et fåtal af deltagerene, eftersom det indbefattede 40 
minutters buskøretur frem og tilbage, så en del af det faglige element 
måtte tilsidesættes, og de fleste på dette tidspunkt var temmelig trætte 
af officielle arrangementer. 
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Også præsidenten selv inviterede til reception i præsidentpaladset på 
åbningsaftenen. Dette blev til en højst besynderlig oplevelse af rituelle 
dimensioner, da vi alle kom ind i en stor sal, hvor der forenden tronede 
et podie med et gigantisk rumænsk flag flankeret af, på den ene side, 
EU flaget og på den anden, NATO flaget. Foran dette holdt præsident-
en en tale, som priste religionsvidenskabens samfundsmæssige værdi 
og religionsforskerens særstatus som den kompetente rådgiver for 
politikerne. 
De særligt inviterede professorer fik derefter overakt medaljer for deres 
videnskabelige indsats, hvorefter præsidenten forsvandt og vi blev 
overladt i en flok tjeneres varetægt.

Den efterfølgende dag skulle eftermiddagens indlæg afholdes i netop 
præsidentpaladset, hvilket igen indbefattede en bustur og en længe-
revarende sikkerhedsundersøgelse ved indgangen. Endnu engang led 
tidsplanen under dette (uventede?) indslag og programmet blev for-
skudt over en time. Og da vi nu befandt os i dette palads kunne vi ikke 
engang blote forlade stedet, men måtte pænt vente til vi blev fragtet 
hjem i de ventende busser.

“Mit” panel gik først igang i slutningen af konferencen efter den obliga-
toriske generalforsamling, og det gjorde desværre at en del deltagere 
ikke deltog i disse sidste sessioner. Jeg skulle holde oplæg som den 
næstsidste på hele konferencen, og jeg frygtede, at jeg ville stå alene 
tilbage i et kæmpe rum uden en eneste tilhører. Heldigvis var der en 
mindre flok, der holdt stand, og det var ikke nær så farligt som frygtet 
at stå på et podie og tale i mikrofon overfor de førende forskere inden-
for mit felt. 

Disse organisatoriske besværligheder blev dog opvejet af både det 
faglige og det sociale indhold af konferencen, og det var da trods alt 
også morsomt at opleve at en religionsvidenskabelig konference kunne 
tildrage sig så megen opmærksomhed. Det er nok ikke hver gang vi 
kan forvente at værtslandets præsident inviterer til reception i sit 
palads.  



36

Nyt fra Studievejledningen

Af Dennis Vendeltorp

Velkommen
Fra Studievejledningen vil jeg benytte lejligheden til at sige: Velkom-
men til alle jer, der er her for første gang og velkommen tilbage til alle 
jer, der kommer tilbage efter en velfortjent sommerferie!

Ny studievejleder
Som mange af jer nok har bemærket, er der sket nogle ændringer i 
studievejledningen henover sommeren: Rebecca – tidligere vejleder 
for Religionsfagene – og Tine - tidligere vejleder for Indianske Sprog 
og Kulturer – er begge stoppet og i deres sted er undertegnede blevet 
ansat. I forbindelse med dette er vejledningen for Religionsfagene og 
Indianske Sprog og Kulturer slået sammen som led i de besparelser der 
er sket på vejlederområdet på hele fakultetet.

Lidt om jeres nye studievejleder
Jeg blev optaget på religionsfaget i sommeren 2002, og læser nu på 
den religionsvidenskabelige magisterkonference, som jeg påbegyndte 
i september 2006. Jeg har læst filosofi som tilvalgsfag og arabisk som 
propædeutik. En del af jer kender mig måske også fra studienævnet, 
hvor jeg i næsten 2 år har været studenterrepræsentant. Derudover 
har jeg i de senere år været aktiv i både fagrådet, HUM-rådet på 
fakultet og forskellige nævn og råd på instituttet. En del af det har jeg 
nu lagt bag mig, for fuldt ud at kunne hellige mig stillingen som studi-
evejleder, hvilket jeg ser meget frem til.

Eksamen og frister
Tilmelding til vintereksamen kunne ske i tidsrummet fra den 9. oktober 
til den 23. oktober og er således nu afsluttet.

Petita/pensum
Petita/pensum til mundtlige og skriftlige prøver afleveres senest fredag 
17. november 2006 kl. 12.00, mens fristen for hjemmeopgaver er fre-
dag 24. november kl. 12.00. Petita/pensum skal som altid godkendes 
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af pågældende faglærer før de afleveres og forsynes med instituttets 
forside, som er tilgængelig på faget hjemmeside. 

Hjemmeopgaver
Hjemmeopgaver som afslutter en BA-uddannelse (projekter og lign.) 
skal afleveres med instituttets forside samt opgavens litteraturliste til 
eksamenssekretæren senest fredag 15. december 2006 kl. 12.00. End-
videre skal der vedlægges kopi af petita/ pensum sidst i opgaven. For 
hjemmeopgaver på Kandidatniveau og BA-opgaver der ikke afslutter en 
BA-uddannelse er afleveringsfristen mandag 8. januar 2007 kl. 12.00. 

Skriftlig eksamen
Skriftlig eksamen finder sted i perioden torsdag den 4. januar – fredag 
den 12. januar 2007. 
Datoerne for de enkelte prøver bekendtgøres på punkt.ku og på 
afdelingen medio december 2007. 

Mundtlig eksamen
Mundtlig eksamen aflægges i perioden torsdag den 4. januar – tirsdag 
den 30. januar 2007. 
Tid og sted for de enkelte prøver bekendtgøres ved opslag af et eksa-
mensskema i grupperummet religion på punkt.ku samt på afdelingen 
tirsdag 12. december 2006. 

Hjemmesiden
Der er mulighed for at læse meget mere og eksamen og eksamensfris-
terne på følgende link: http://religionsvidenskab.ku.dk/eksamen

God fornøjelse
Husk, hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen på studievejled-
ningen. træffetiderne for efterårssemesteret er tirsdag 11.30-13 og 
torsdag 10.30-12.

Jeg vil ønske alle et fornøjeligt semester, med masser af gode stunder 
– fagligt såvel som socialt! 

Mange hilsner fra Dennis
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Anmeldelser

“Buddhismen i Kina”
Andreasen, Esben: . Systime 2006, 166 sider

Indledningsvis, beskæftiger Andreasen sig primært med religionens forhold 
til Maoismen, og de fleste tekster er derfor fra perioden med Maoistisk styre 
i Kina. For at give en alsidig belysning af denne problemstilling inkluderes en 
række ganske interessante kilder. Kapitlet indeholder blandt andet tekster 
af Mao himself, af kinesiske intellektuelle, og af vestlige forskere som Ninian 
Smart og Jan Myrdal.
I bogens sidste kapitel, om buddhismen efter Mao, har Andreasen selv udført 
meget af arbejdet. Han har blandt andet interviewet repræsentanter fra det 
kinesiske Buddhist-Forbund, praktiserende lægbuddhister og beskriver hverda-
gen i de kinesiske klostre. 

Buddhismen i Kina giver et glimrende, overskueligt, overblik over buddhis-
mens grundlæggelse i Indien og senere udvikling i Kina. De 36 tekster er ap-
petitvækkere, og man fristes til at dykke længere ned i kildematerialet for at 
lære mere, både om den buddhistiske religion og især om forholdet mellem 
religion og politik i landet med verdens største befolkning.
Ligesom de andre bøger i Systimes religionsserie ”Religion og Kultur” opfølges 
Buddhismen i Kina af en mindre mængde webmateriale. Dette omhandler især 
videooptagelser af nutidig kinesisk- buddhistisk praksis, besøg på et af Kinas 
hellige buddhistiske bjerge og morgenritualer i klostre. Desuden forefindes 
på hjemmesiden (www.buddhismen.systime.dk) en række links til websider 
med buddhistiske billeder og beskrivelser af den nuværende politiske-religiøse 
situation i Kina. Det virker som en udmærket supplering at kunne oplevet i lyd 
og billeder hvad teksterne i bogen beskriver. Adgang til disse elektroniske bilag 
er dog ikke gratis – på trods af at man har købt bogen, og man får hurtigt 
følelsen af at de årlige 25 kroner per bruger af webmaterialet, er en forholds-
vis høj pris for nogle videoklip og links (eftersom bogen også indeholder en 
liste over relevante web-adresser).

Tekstmaterialet starter, som bogens historiske indledning, fra buddhismens 
oprindelse, modtagelse og udvikling i Kina op gennem tiderne. Som nævnt 
indledningsvis, beskæftiger Andreasen sig primært med religionens forhold 
til Maoismen, og de fleste tekster er derfor fra perioden med Maoistisk styre i 
Kina. For at give en alsidig belysning af denne problemstilling inkluderes en
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række ganske interessante kilder. Kapitlet indeholder blandt andet tekster
af Mao himself, af kinesiske intellektuelle, og af vestlige forskere som Ninian 
Smart og Jan Myrdal.
I bogens sidste kapitel, om buddhismen efter Mao, har Andreasen selv udført 
meget af arbejdet. Han har blandt andet interviewet repræsentanter fra det 
kinesiske Buddhist-Forbund, praktiserende lægbuddhister og beskriver hverda-
gen i de kinesiske klostre. 

Buddhismen i Kina giver et glimrende, overskueligt, overblik over buddhis-
mens grundlæggelse i Indien og senere udvikling i Kina. De 36 tekster er 
appetitvækkere, og man fristes til at dykke længere ned i kildematerialet for 
at lære mere, både om den buddhistiske religion og især om forholdet mellem 
religion og politik i landet med verdens største befolkning.
Ligesom de andre bøger i Systimes religionsserie ”Religion og Kultur” opfølges 
Buddhismen i Kina af en mindre mængde webmateriale. Dette omhandler især 
videooptagelser af nutidig kinesisk- buddhistisk praksis, besøg på et af Kinas 
hellige buddhistiske bjerge og morgenritualer i klostre. Desuden forefindes 
på hjemmesiden (www.buddhismen.systime.dk) en række links til websider 
med buddhistiske billeder og beskrivelser af den nuværende politiske-religiøse 
situation i Kina. Det virker som en udmærket supplering at kunne oplevet i lyd 
og billeder hvad teksterne i bogen beskriver. Adgang til disse elektroniske bilag 
er dog ikke gratis – på trods af at man har købt bogen, og man får hurtigt 
følelsen af at de årlige 25 kroner per bruger af webmaterialet, er en forhold-
svis høj pris for nogle videoklip og links (eftersom bogen også indeholder en 
liste over relevante web-adresser).

   
“Bomben i turbanen”, 
Klaus og Mikael Rothstein, Tiderne Skifter 2006, 199 kr.

Af Astrid Trolle

Profeten, Provokationen, Protesten, Pressen, Perspektivet...Popphantastisch!
Klaus og Mikael Rothstein skrev i marts 2006 en analyse af hele Danmarks 
karrikaturkrise. Resultatet er ”Bomben i turbanen”. Værket er blevet til på 
fjorten dage og af denne anmelder læst med uhæmmet iver. Sproget flyder 
fra pennen, så det er en glæde at læse, men sprogfarten bevirker også en 
del sproglige svipsere. Sjuskefejl, som kunne være undgået ved en ekstra 
gennemlæsning, som f.eks: ””Muhammed” med grisetryne...forestiller en uk-
lædt franskmand”(Rothstein og Rothstein 2006:151). Nogle af afsnittene
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kommer også til at overlappe hinanden eller leve deres eget liv uafhængigt af 
de omgivende afsnit. Men det er måske ikke så mærkeligt, når selve bogens 
emne også er et sammensurium af uventede forbindelser over en lang tid-
speriode i 2005-2006, og forfatterne begge har noget at sige til det meste. 
Læseren får altså et utal af informationer, der er forsøgt kategoriseret i fire 
overordnede afsnit: Profeten og Provokationen, Protesten, Pressen og Perspe-
ktivet. 

I hovedtræk står Klaus Rothstein for analyse af karrikaturstridens forløb, dens 
baggrund i Danmarks politiske klima og dens konsekvenser. 
Tesen er, at man som muslim havde været under pres i meget lang tid, da 
de 12 karrikaturer den 30. september 2005 blev bragt i Jyllandsposten, og 
at dette er en af hovedårsagerne til, at de blev dråben, der fik bægeret til at 
flyde over. Presset er helt konkret kommet til udtryk i tre sager: Radio Holger, 
Louise Frevert og Brian Mikkelsens kulturkanon, hvis hensigt tydeliggjordes 
i hans efterfølgende udtalelser om kampen mod islam på det Konservative 
Folkepartis landsmøde i september 2005. Disse hændelser lagde sig pænt i 
den nationalretorik, som det er lykkedes Dansk Folkeparti at gøre uhyggeligt 
normativ de sidste par år. Dansk Folkepartis kobling af fædreland og kristen-
dom gør, at Danmark efter partiets ønske reelt opererer med et kristent, og 
dermed religiøst, udgangspunkt. Kristendommen er i øjeblikket ved at blive 
så inkorporeret, at den almindelige dansker benævner sig kulturkristen og 
dermed ubevidst lader kristendommen fylde mere i samfundet. 
Dette er de omgivelser man som dansk muslim færdes i. 

Mikael Rothstein går ind og ser på konfliktens religiøse præmisser: Mu-
hammeds rolle for den enkelte muslim i hans eller hendes hverdag. Mu-
hammed er idealbilledet af det menneskelige, ham uden hvem islam ikke 
ville eksistere. Som et kernepunkt i det muslimske fællesskab, repræsenterer 
Muhammed det, Mikael Rothstein benævner “den radikaliserede humanisme”. 
Og her rammes ind i hjertekulen på en konflikt, der for de fleste danskere 
stadig er uforståelig. Den radikaliserede humanisme er islams svar på oply-
sningstidens humanisme. Men hvor oplysningstiden frigjorde mennesket fra 
religionen, sådan at det menneskelige mål er sig selv og sin fornuft, opererer 
islams humanisme med et menneskeligt mål, der først realiseres i anerken-
delse af, at Allah er den absolutte bevæger. Muhammed er personificeringen 
af dette menneskelige mål, og idet man nedgør ham, nedgør man selve den 
muslimske menneskeforståelse. Derudover berøres islams billedforbud, som 
kan forstås på mange planer, men det vigtige i dette forbud er tolkningen 
af Muhammed, og ikke selve billedliggørelsen. Altså må karrikaturer af Mu-
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 hammed siges at dumpe billedprøven fuldstændig fatalt.

Tilsidst kommer Mikael Rothstein i et virkelig fremragende kapitel ind på den 
religiøse minimalismes nødvendighed. Han begrunder her den sekulære of-
fentlighed med individets frihed. Hvorfor er den sekulære statsform bedst? 
Fordi rammerne for det enkelte individ er større. Hvis man tillader en hvilken 
som helst religion at være toneangivende i debatten, underlægges befolknin-
gen en given sandhed, hvormed friheden og råderummet bliver mindre. Målet 
må være et neutralt felt, hvor alle trosretninger og meninger kan have lov at 
lege. Tak Mikael! Men det sagt, må det også tilføjes, at minimalismens klare 
tale fordunkles noget af den mudderkastning, der følger. Her ryger teksten 
ud i en kritik af George Bush og Tony Blair for deres åbenlyse kristne tro. 
Pludselig kommer det til at handle om, hvordan troende mennesker kun på 
overfladen bruger rationelle argumenter, men i virkeligheden kun følger deres 
egen syge gudsrøst. For mig at se, er det vigtige, at de trods alt stadig bruger 
de rationelle argumenter, så er det da helt ligegyldigt om Bush mener, at Gud 
er med ham. Det er en skam, at forsvaret for den religiøse minimalisme bliver 
et angreb på religionen som sådan. Samfundet bør jo, som brødrene Rothstein 
også påpeger, funderes i denne religiøse minimalisme, kun sådan kan vi også 
rumme multikulturalitetens religiøsitet.  

Men udover spredt mudderkastning kan denne bog kun anbefales, det er 
inspirerende læsning, og man forbløffes over Rothstein og Rothsteins indsigt i 
en tid, hvor mange aspekter af Muhammedsagen endnu ikke var klarlagt. Den 
religionshistoriske indsigt i islam er givende, og muhammedsagens detaljer 
og konfliktpunkter, som f.eks. Klaus Rothsteins diskussion af ytringsfrihedens 
rammer, er glimrende præsenteret. 

God læselyst!
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