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Velkommen til TABU 
Undervejs med erkendelse

af Andreas Baumann

Velkommen til dette nummer af TABU, et temanummer dedikeret til metode.

Metode er – ligesom ideologi og ilt – en af de ting der findes overalt i menneskets hverdag og er 
nødvendig for opretholdelsen af livet. Men ligesom opdagelsen af iltens vitale funktion i skabelsen 
af moderne medicin, må en konkretisering af metoden som fænomen til, før vi forstår, hvad det er 
vi foretager os.

Både de håndens arbejdere der pryder bladets forside og de åndens arbejdere der læser det, bruger 
metoder til alt i deres dagligdag. En metode er etymologisk set en vej til noget1 og selvom 
vejarbejderne på forsiden på sigende vis bryder vejen op – postmodernistiske proletarer? – 
demonstrerer de jo samtidigt at selve dekonstruktionen af vejen, metoden, kræver en metode – de 
hamrer jo ikke bare formålsløst og uden tanke på asfalten. Der er ingen vej uden om vejen.

Dette temanummer præsenterer et udsnit af en række metode-tematikker der finder anvendelse 
inden for det religionsvidenskabelige felt. Overordnet set forsøger nummeret således både at 
tematisere hvor vejen fører hen – phronesis, techné eller episteme i Morten Ingemanns artikel om 
Flyvbjergs alternative grundlag for samfundsvidenskaben – samt hvilke veje der kan betrædes. Der 
er således også plads til en enkelt tvivler over for hele metode-diskussionen med Erik Sporon 
Fiedler der pr. telefax har leveret en skummende arrig kritik af metodebegrebet baseret på 
Heideggers teknik-analyse. Afsluttende er der derfor kun tilbage at spørge – hvis, som den svenske 
musiker Lars Winnerbäck ofte minder os om, ”alla vågar har sitt pris”, er der så overhovedet ræson i 
at forholde sig anti-metodisk? Hvis Feyerabend havde ret i at alle metoder er ligestillede – alle veje 
er lige gode – bør man så ikke netop finde ud af hvilken vej man betræder, for at kunne vælge den 
fuldt ud? 

1. Gr. µετα, ”over, henover” + ηοδοσ, ”vej, sti” = µετηοδοσ, ”metode”.
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Metode i vores nabofag
af Andreas Baumann

Studieordninger sætter rammen for universitetslivet på godt og ondt. Vægtlægningen af metode på 
Religionsvidenskabs bachelor-ordning bliver her udsat for den komparative metode.

Denne artikel er – i forlængelse af dette temanummers tema om metode – anlagt på kort at opridse 
hvilken fordeling der er mellem fagelementer på vores nabofag historie, idehistorie1, antropologi, 
europæisk etnologi og sociologi. Disse fag er dog til dels baserede på at være deciderede metodefag  
– her tænker jeg specielt på historie, antropologi og etnologi – og derfor er de to emnedikterede fag 
i form af litteraturvidenskab og statskundskab inddraget som balancevægte.

Motivationen har været en erkendelsesinteresse funderet i spørgsmålet om hvorvidt manglen på 
eksplicitering af metodiske elementer i studieordningen er noget der karakteriserer humanistiske 
fag generelt eller om det er noget særegent for vort kære gamle institut.

Analysestrategi
I denne artikel er der kun begået analyse på BA-studieordninger. Analysen er baseret på en 
idealtypisk distinktion mellem tre slags fagelementer, nemlig mellem områdestudier, bedst 
eksemplificeret gennem historiefagets langelinjekurser eller eksempelvis ”Indiske religioner”-delen 
af Religionshistorie I, metodeelementer, der er defineret i kraft af selve metoden, men hvor emnet 
ikke på forhånd er defineret, (et eksempel kunne være fagelementet ”Kvantitative metoder” på 
sociologi) teorielementer, forstås i denne sammenhæng som fagelementer der byder på fortolkning 
af overgribende dele af et fags emneområde – eksempelvis ”Almen sociologi I” på sociologi eller 
historiefagets historiografiske fagelementer.

Det er klart at der i konstruktionen af en idealtypologi altid er tale om en beslutning taget med 
udgangspunkt i ét materiale som så forsøges brugt til at belyse et bredere materiale, men i dette 
tilfælde synes typologien at være velfunderet i forhold til historie og sociologi, hvorfor det også 
virker fornuftigt at bruge bredt.

Hvor meget metode er der så egentlig2?

Metodeelementer Teorielementer Områdestudier Valgfri elementer

Historie 27 ECTS 13 ECTS 45 ECTS 75 ECTS

Antropologi 30 ECTS 15 ECTS 75 ECTS 60 ECTS

Etnologi 30 ECTS 30 ECTS 60 ECTS 60 ECTS

Sociologi 45 ECTS 60 ECTS 25 ECTS 40 ECTS

Idehistorie 20 ECTS - 80 ECTS 80 ECTS

Litteraturvidenskab 12,5 ECTS 27,5 ECTS 75 ECTS 65 ECTS

Statskundskab 25 ECTS 15 ECTS 105 ECTS 35 ECTS
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Der tegner sig her generelt et mønster hvor de humanistiske fag funderet i tekstlæsning generelt 
har et mindre reflekteret og ekspliciteret mønster for decideret metodeundervisning i 
studieordningen. Derudover er der en markant forskel i mængden af teoretiserende elementer, 
hvor sociologi optræder som den absolutte modpol til historie. Afgørelsen af hvilke elementer der 
optræder som områdestudier hhv. teorielementer har bygget på en vurdering baseret på hvorvidt 
det a priori ud fra studieordningens ramme for faget var til at anslå om eksempelvis EU-
forfatningen, som er et obligatorisk element i faget International forvaltning på Statskundskab 
kunne tænkes at optræde i fagelementet Politisk sociologi på Sociologi.

Dette forklarer også hvorfor en del af fagene er så afhængige af områdestudier – der er simpelthen 
nogle fag hvor den rette faglige habitus kun kan konstitueres i samspil med materialet og der er 
nogle fag, hvor der er en mængde materiale der vurderes at være så væsentligt for den faglige 
identitet at det ikke kan undværes. Statskundskab er et glimrende eksempel her, for idet en stor del 
af statskundskabere ansættes i den offentlige forvaltning, er det naturligvis i vore alles interesse at 
de studerende får en så grundig viden som muligt om det magtfelt de skal navigere borgerne rundt 
i. 

Anderledes forholder det sig med historie, hvor man med rette kan overraskes over den store grad 
af valgfrihed: det er åbenbart ikke historikernes opfattelse at deres fag konstitueres af viden om 
hvem der udstedte Trolddomsforordningen eller hvilke interessenter der stod bag lensafløsningen, 
men derimod konstitueres af evnen til at læse tekster med historiske briller.

Religionsvidenskab i metodelandskabet
I dette perspektiv er det interessant at religionsvidenskab efter den nys omskrevne studieordning vil 
placere sig med stort set kun områdestudier og valgfrie elementer4. Der vil således med det nye 
fællesfag for ToRS være i alt 15 ECTS der kan kvalificeres som metodisk-teoretiske elementer, og af 
disse vil 7,5 afholdes på afdelingen, mens resten bruges i fællesskab på instituttet.

Men er der overhovedet mulighed for at implementere mere metode? Og bør vi det – eller med 
andre ord, er vi ligesom historie eller som statskundskab? Religionsvidenskab har på grund af sin 
komparative element et klart træk af at være forpligtet på sammenligning, og sammenligning uden 
grundigt stofkundskab er en sej, vandet og kedelig omgang, som denne artikels forfatter måtte 
sande da han i gymnasietiden prøvede at forstå hhv. britisk og tysk udenrigspolitik i imperietiden 
ud fra strukturalistisk sprogvidenskab5. Et sådant spørgsmål er selvfølgelig et spørgsmål om et valg 
– ikke et empirisk spørgsmål der kan afklares – og kan som sådan kun opklares gennem en 
diskussion om fagets mål og metoder. 

Noter:
1. Af åbenlyse grunde er idehistorie valgt frem for filosofi. Idehistorie bidrager således også med det eneste 
element der er fundet uden for KU, idet idehistorie som særegent fag kun findes i Århus.
2. BA-projektet er inddraget under ”valgfrie elementer”.
3. For humanistiske fag er det fageksterne tilvalg indregnet i de valgfrie elementer.
4. Hvis en række områder fjernes fra studieordningens undervisningsforpligtelser, er der dog mulighed for at en 
række af områdestudierne kan overgå til teorielementer.
5. Opgaven blev dog godt bedømt, men det kan muligvis skyldes at underviseren blev forblændet af de mange 
Althusser-henvisninger.
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Højt at flyve
af Morten Ingemann Jensen

Krisen kradser på humaniora: Forklaringskraft er forbeholdt naturvidenskaberne. Men med Bent 
Flyvbjergs forsøg på at rive humaniora ud af forklaringskrisen kan også religionsvidenskab 
nytænkes.

Et studie som religionsvidenskab opbyder altid et delikat udvalg af forskellige teorier og metoder. 
Disse kan bruges til at se hvordan indfødte på Borneo deler lighedstræk med postmoderne UFO-
religioner, eller forklare hvorfor min Ferrari i virkeligheden er symbolsk kapital (eksemplet er 
fiktivt, jeg har ikke nogen Ferrari). Problemet med teorierne er at de aldrig helt passer. Hver gang 
man får puttet et fænomen ned i en kasse hopper det op igen eller flyder måske ud gennem 
sprækker i bunden, hvilket resulterer i grimme fænomenklatter på gulvet. Dette er mildest talt 
pisseirriterende.

For Bent Flyvbjerg blev det en dag for meget. 
Han gik i åben krig imod teoridannelser som vi 
kender dem. Han synes at de humanistiske 
teorier er et forfejlet forsøg på at indsmigre sig 
hos naturvidenskaberne, hvilket resulterer i at 
vi gang på gang prøver at definere ”religion” 
eller forudsige menneskets handlinger, med 
forskellige grader af succes. Vi vil gerne 
komme med universaler, noget der altid gælder 
(såsom at religion ALTID har en eller flere 
transcendente entiteter som sit udgangspunkt). 
Det virker måske godt for en fysiker, et atom er 
nu engang noget man kan strække sin finger 
ud og pege på (dog kræver det et 
forstørrelsesglas) og derfor bliver det nemmere 

at sige, hvordan det ser ud og hvad det gør. Hvad angår religion og religiøsitet kan man ikke 
strække sin finger ud, pege og udbryde ”Heureka, jeg har fundet det!” 

Flyvbjerg synes vi skal kalde en spade for en spade og redefinere humaniora, hvis forskningsobjekt 
som bekendt ikke er atomer, men mennesker. Mennesker der undersøger mennesker kræver en hel 
anden tilgang end mennesker der undersøger alt muligt andet. Hvis jeg var forsker og udgav en 
bog der hed Alle dumme mennesker får børn i en tidlig alder, kan det ske at en række kloge 
mennesker tænker ”det kan ikke være rigtigt, lad os få nogle børn så vi kan modbevise ham”. Alle 
socialvidenskaber influerer på den måde deres studieobjekt. Det kan ske ved enten at tale med dem, 
stå i nærheden af dem, udgive en bog om dem etc. ”Lad os da erkende dette en gang for alle og 
gøre det til vores fordel” kunne Flyvbjerg have udbrudt. 
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Eksperter i menneskelighed
Muligheden ligger der: Vi kan lave noget rigtig fed humanvidenskab hvis vi rykker os ud af en ren 
deskriptiv tilgang. En kvantitativ undersøgelse der viser at de samme folk der kalder sig ”kristne” 
også tror på reinkarnation, krystalhealing og en vestlig konstrueret version af karma siger i og for 
sig ikke noget, som vi kan bruge til noget. Lad os i stedet gå til faget som mennesker. De 
mennesker der omgiver os er ikke en ”fremmed-anden” men en ”anden-dig-selv”. Igennem et langt 
liv bliver vi som mennesker bedre til at være mennesker. Vi lærer at handle korrekt og moralsk i 
sociale situationer, og så gør vi det helt uden at tænke over det. Vi er, med Flyvbjergs ord, 
”Eksperter ud i det at være menneske”. Denne ekspertise kendetegnes ved at være holistisk og 
intuitiv. Vi tænker altså ikke over de sociale koder som får os til at give hånd til alle de fremmede 
mennesker man møder ved en granfætters bryllup. Denne navnerunde er jo blot et socialt ritual, for 
hvem pokker kan huske navne og ansigter på 50 aldrig-før-sete-mennesker?

Naturvidenskaben ønsker, som før sagt, at udstede universaler, ting der gælder til hver en tid. Når 
humaniora forsøger at efterligne denne model ender vi altid med at hive os frustreret i håret. For 
bedst som man troede at fænomenet var beskrevet ned i mindste detalje, holder gruppen af 
religiøse op med at gøre det på den gamle ”rigtige” måde. ”I gør det forkert” kan man prøve at 
fortælle dem, men de svarer måske blot ”NEJ… sådan har vi altid gjort!”. Mod denne hovedpine 
hjælper hverken TREO eller Panodil. Løsningen er derimod en omlægning af dit akademiske liv 
hvor universaler hører til det at være fysiker eller kemiker. Sociologer har før forsøgt at gøre Satans 
arbejde og forlede den gode humanist. Anthony Giddens mener, med sin såkaldte ”grand theory”, at 
det blot er et spørgsmål om tid før teorier og metoder bliver mere strømlinede og bedre til at 
forudsige og forklare sociale fænomener, med andre ord bliver humanistiske teorier mere 
naturvidenskabelige. Der er dog ikke meget der tyder på at vi bevæger os i en sådan retning. Det 
virker i langt højere grad at tidligere tiders teoretiske værktøjskasser bliver stillet op på række og 
åbnet når det synes belejligt. 

Det radikale tilbud
Her kommer Flyvbjergs radikale tilbud så: lad det være i orden at ”shoppe værktøjskasser”. Den 
øvede forsker eller studerende ved godt hvordan og hvornår en teori skal, kan eller bør appliceres. I 
takt med universitetsstudiet oparbejdes nemlig en god mængde ”phronesis”. Dette begreb er 
tyvstjålet fra Aristoteles og er sidste del i en tretrinsraket bestående af 1. Episteme, altså den 
universelle og invariable, kontekstuafhængige teori (læs: naturvidenskabelig) 2. Techne, er det 
kontekstafhængige og pragmatiske der har et slutprodukt for øje. Til sidst kommer 3. Phronesis der 
er pragmatisk, variabel og baseret på værdirationalitet (der findes ikke rigtig noget ord på dansk der 
svarer til dette ord). Emner, der bør beskæftige en studerende af humanvidenskab, skal altså dreje 
sig om det partikulære og situationsafhængig, det konkrete og praktiske bør blive fremhævet frem 
for det teoretiske

Væk med strukturalisme og mere af Pierre Bourdieu, der som bekendt lægger stor vægt på den 
partikulære situation. Man kan ikke sige noget om eksempelvis et ritual uden at se i hvilken 
kontekst ritualet bliver udøvet. At finde ud af hvornår en situation er religiøs kræver phronesis. For 
en ukyndig person kan Hare Krishnas mantra ”Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare  
Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare" synes OCD-agtigt eller virke som et udtryk 
for et regressivt sind. Det kræver viden og erfaring, phronesis, at forstå dette rituelle mantra på de 
”rigtige” præmisser. Man er altså nødt til at have sig selv med i sit studie før man kan betegne noget 
som et ritual eller religion.

7



Humanvidenskabernes hovedfokus bør være på ”værdier” og hvad der er ”rigtigt og forkert”. I selve 
ordet phronesis lægger der en konnotation af ”dyd”. Enhver humanist må derfor stille sig 
spørgsmålene:

- Hvor er vi på vej hen?
- Er denne udvikling ønskværdig? 
- Hvem er vinderne og hvem er taberne, og hvilke magtmekanismer er på spil?
- Bør vi gøre noget ved denne udvikling, hvis svaret er ja, hvad skal vi gøre?

Socialvidenskaberne skal altså have værdierne med i sin forskning. Naturvidenskaberne er ligeglade 
med værdier, men det er også okay. Deres forskningsobjekt, fx atomer, kan ikke skabe noget, ikke 
synes noget. Mennesket er et skabende væsen, på godt og ondt. Humanisten skal hudflette 
menneskets frembringelser, stille sig selv de ovenstående spørgsmål og drage en konklusion, eller 
dom. 

Det synes at disse domme, og den flyvbjergske socialvidenskab, kun udspiller sig i debatter på TV. 
Det er altså kun sekundært at værdier kommer frem i humanvidenskaben - sekundært i forhold til 
den ”rigtige” forskning. Når forskere udtaler sig om partikularer, såsom brugen af burkaer i danske 
muslimske miljøer, gøres det vha. statistik og historisk metode. Den egentlige holdning og 
moralske dom ligger implicit i vendinger som ”de færreste vil imidlertid opleve det som tvang, 
fordi man deler og accepterer denne sociale kode” (der tales her om brugen af burka). Eksplicit 
burde der have stået ”vi synes det er forkert at forbyde burkaer i det offentlige rum fordi…” måske 
med en tilføjelse ”Det er i øvrigt DYBT amoralsk at stigmatisere en religiøs gruppe og egocentrisk 
tro, at I ved hvem der har en fri vilje og hvem der ikke har”. Så når alle jer, der læser dette, tænker 
over hvor jeres ekspertise skal ligge, så husk at stil jer selv de fire spørgsmål, og husk I er Moralens 
Vogtere, samfundets oplyste stemme.   

Litteratur:
Flyvbjerg, Bent (2000): Rationalitet og Magt – Det Konkretes Videnskab. Akademisk Forlag, København. 
Bourdieu, Pierre (2007): Den Praktiske Sans. Hans Reitzels Forlag, København. 
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På religionssociologiens 
smalle sti

af Kristian Frisk

Hvordan studerer man kræftpatienters religiøse overvejelser, blasfemi-debatten gennem 100 år og 
indvandring på museer i tre forskellige lande? TABU inviterede sig selv på kaffe hos ph.d.-
studerende Nadja Ausker, Signe Alma Engelbreth Larsen og Laura Maria Schütze

Du får tre år til at skrive noget interessant, begavet og nyt om et gennemtærsket, men genstridigt, 
arkaisk, men evigt aktuelt emne: religion. Således lyder udfordringen for de ph.d.-studerende på 
Artillerivej 86. TABU har sat tre ph.d.-studerende religionssociologer i stævne til en snak om deres 
forskningsprojekter og vejen til viden. 

Fra Rigshospitalet, forbi Folketinget og til New York
De tre ph.d.-studerende undersøger tre forskellige emner på tre forskellige måder. Nadja Ausker 
skriver på tredje år og er ved at afslutte sit projekt om religiøsitet, sygdom og coping på 
Rigshospitalets Hæmatologisk Klinik:

- I min ph.d.-afhandling forsøger jeg at afdække, hvilke religiøse og eksistentielle overvejelser 
yngre, alvorligt kræftsyge patienter gør sig. Det gør jeg ved hjælp af kvalitative, livshistorie-
orienterede interviews. Jeg interviewede mine informanter tæt på, at de havde fået en diagnose og 
igen et år til halvandet efter. Første gang var et længerevarende interview på en time til halvanden, 
mens anden gang var et kort telefoninterview, mellem et kvarter og tre kvarter, fortæller Nadja 
Ausker. 

Signe Alma Engelbreth Larsen er også kvalitativt orienteret, men arbejder med tekster i et længere 
kronologisk perspektiv: 

- Jeg arbejder med sekularistiske italesættelser af blasfemi i folketingsdebatterne om 
blasfemiparagraffens mulige afskaffelse i det 20. og 21. århundrede. Jeg går diskursteoretisk til 
værks. Der kommer dog en form for optælling ind over, så jeg kan vise hvordan italesættelse af 
blasfemi har udviklet sig over tid, fortæller Signe Alma Engelbreth Larsen.

- Jeg undersøger hvordan museer arbejder med indvandring, erindring og identitetskonstruktioner, 
fortæller Laura Maria Schütze. Det gør jeg gennem tre case-studier, nemlig Københavns Museum, 
Amsterdam Museum og The museum of the City of New York. Mit fokus er på museernes 
udstillinger, skoletjenestemateriale, outreach projekter og hjemmesider om emnet indvandring. 
Derudover interviewer jeg relevante personer på museerne, det vil typisk være de inspektører, der 
har arbejdet med udstillingerne og museumsdirektøren. 

”Den selvfølgelige metode”
Alle tre ph.d.-studerende fortæller, at metodevalget gav sig selv. For Signe Alma Engelbreth Larsen 
var det i høj grad emnets karakter, der lagde op til den valgte metode: - Hvis man er meget 
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interesseret i de kampe, der har været omkring blasfemibegrebet, så er diskursanalyse oplagt. På 
den måde har det været naturligt at vælge metoden for mit projekt. 
For både Nadja Ausker og Laura Maria Schütze blev ph.d.-projektet udformet efter længere tids 
arbejde med deres respektive projekters emne. Deres metodevalg er altså både baseret på tidligere 
studier og erfaringer fra arbejde i felten:

- Før ph.d.-projektet arbejdede jeg på Rigshospitalet, hvor jeg foretog en kvantitativ undersøgelse 
inden for det samme område. Det var derfor naturligt, at min ph.d. skulle være en kvalitativ 
undersøgelse af de tematikker og problemstillinger, som havde vist sig i mit tidligere arbejde. Jeg 
vil altså finde ud af hvad de tal, som jeg tidligere har fundet frem til, dækker over, fortæller Nadja 
Ausker. 

- Min metode var også oplagt, fortæller Laura Maria Schütze. Det er selvfølgelig altid et spørgsmål 
om, hvordan man skal vægte de forskellige elementer. Nu kombinerer jeg jo udstillingsanalyse og 
kvalitative interviews, men jeg kunne selvfølgelig have nøjes med at kigge på udstillinger, 
hjemmesider eller undervisningsmateriale eller bare fokusere på, hvad kuratorer synes om det at 
arbejde med indvandring på museer. Jeg synes dog sjældent, at jeg har oplevet, at metodevalget har 
været svært. Det er selvfølgelig også fordi, at man hele tiden bevæger sig frem og tilbage mellem 
sin problemformulering, metode og teori. Det er jo ikke sådan at man siger, at nu skal jeg skrive 
om det her emne, og så har jeg valgt denne her metode, og det ændrer jeg aldrig på lige meget, 
hvad der dukker op. 

Nadja Ausker er enig og understreger: - Det er derfor også vigtigt at metodetriangulere. Hvis man 
kan trække nogle andre metoder ind, så gør man det. 

Bekendelse og begrænsning 
Selvom metodevalg har haft en selvfølgelig karakter, stopper de metodologiske overvejelser ikke, 
når religionssociologen træder ud af sin dør. At holde sig på religionssociologiens smalle sti er en 
vedvarende og refleksiv proces. Signe Alma Engelbreth Larsen fortæller:

- Man bør nok have nogle metodiske overvejelser om, hvor snævert man skal bekende sig til en 
bestemt metode og hvornår en bestemt metode bliver problematisk. Samtidig bør man overveje 
hvilke metoder, der uproblematisk kan spille sammen. Inden for diskursanalyse er der for eksempel 
forskellige retninger, så selv om den overordnede metodiske retning ligger fast, kan det godt være 
svært at vælge om det f.eks. er diskursteori eller kritisk diskursanalyse der giver bedst mening. Min 
erfaring er dog, at man skal være lidt henne i processen før man lægger sig fast på, hvilken metode, 
der er mest frugtbar for at få det frem, som man synes er interessant.

En bestemt metode er altså båret af en bestemt erkendelsesinteresse. Netop derfor kan én metode 
ikke dække alt, understreger Nadja Ausker: 

- Man bliver altid begrænset af sin metode. Derfor er det vigtigt at være bevidst om, at der altid er 
noget, som man ikke kan sige noget om. Det er dog også en del af processen – og heldigvis!

Jeg vil gerne have halvanden time af dit liv, selvom du ... 
Metodiske udfordringer er en del af forskningsprocessen. De tre projekter er stødt på forskellige 
problemer og udfordringer, både praktiske og etiske. Sidstnævnte præger Nadja Auskers projekt, 
hvor den særlige kombination af metode og informantgruppe rejser nogle etiske dilemmaer: 
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- Med hensyn til mit projekt, synes jeg, at der har været den udfordring, at stille krav til nogle 
mennesker, der er i en meget sårbar situation, fordi de er alvorligt syge. Det ville være nemmere at 
give dem et spørgeskema og sige ”se her, det kan I udfylde, når I har tid og overskud”. Men jeg 
skulle ligesom sige ”jeg vil gerne have halvanden time af dit liv, selvom du er hårdt presset, selvom 
du er syg, selvom du er træt, selvom du har kvalme, selvom du er udsat på alle mulige måder og 
selvom du måske ikke engang kan overskue at se dine venner?” Jeg har derfor haft mange 
overvejelser omkring metodevalg og den gruppe mennesker, som jeg studerer.  

Den blinde vinkel
For Laura Maria Schütze er udfordringerne af en anden karakter. Det tidligere museumsarbejde 
resulterer i en umiddelbar problemstilling. Det er nemlig ikke kun en fordel, at befinde sig i 
museumsverden, når man som forsker ser på museer. 

- Jeg har arbejdet med museer i mange år, så jeg er meget tæt på mit felt. Det kan derfor være svært 
at distancere sig. Det har så den fordel, at jeg kender feltet og folk. Det er dog også problematisk at 
være så tæt på. Man kan godt blive blind overfor feltet, fortæller Laura Maria Schütze.

Det globale som metodisk problem
Det er dog ikke kun emnets nærhed, men også emnets afstand, som har været en udfordring for 
Laura Maria Schütze. 

- Det har været en stor udfordring at undersøge nogle udenlandske museer, som jeg aldrig har 
været på. Det har især været svært at vurdere et museums relevans for mit projekt. Som ph.d.-
studerende har man desværre ikke penge nok til bare at rejse ud i verden, og det har derfor være 
vanskeligt at vælge den rigtige case. Hvis jeg var gået kvantitativt til emnet ville jeg dog ikke have 
haft disse problemer, men kunne i stedet sende et spørgeskema rundt. Det kvalitative projekt sætter 
desuden nogle specifikke krav til de museer, som jeg vil undersøge, for eksempel at de har en 
udstilling om migration inden for projektets tidsramme på tre år.   

Laura Maria Schütze fortæller endvidere, at hun har været overrasket over i hvor høj grad hun har 
brugt sit sociale netværk i sin søgen efter relevante museer:  

- Jeg er selvfølgeligt nået et vist stykke vej med internettet og kontaktet de forskellige museer den 
vej igennem. Inden man kontakter museerne kræver det imidlertid at man ved nok om det 
pågældende museum. For mig har det derfor været overraskende produktivt at spørge folk jeg 
kender, om de kender nogen, som har været på det pågældende museum. Det er selvfølgeligt ikke 
supervidenskabeligt, men det er en god metode til at få en nødvendig forhåndsviden. 

Critique eller politisk kritik
Signe Alma Engelbreth Larsen har ikke haft de store, metodiske forhindringer. På et tidspunkt blev 
indsamlingsarbejdet dog forsinket, da en retssag forsvandt fra Landsarkivet. Heldigvis dukkede 
sagen op en ugen senere, og en tredjedel af projektets empiriske materiel var dermed reddet! 
Blasfemi-undersøgelsen politiske karakter er dog et aspekt, som ikke er uden metodisk relevans. 
Signe Alma Engelbreth Larsen fortæller, at det i høj grad er hendes metode som gør, at hun som 
forskeren kan indtage en apolitisk position i et politisk højspændingsområde. Det betyder dog ikke, 
at forskeren ikke er en politisk aktør: 
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- Jeg synes det er væsentligt at skelne mellem det amerikanske critique og politisk kritik. I en 
critique handler det ikke om normative vurderinger men f.eks. om at se på en given 
blasfemiopfattelses mulighedsbetingelser: hvorfor ser vi netop sådan på blasfemi i dag, hvilke brud 
kan man se i det empiriske materiale og hvilke definitionskampe. Det kan jo være en udfordring, 
når man arbejder med et politisk materiale og et meget politiseret emne, som jeg gør, men det at 
man er metodebevidst er hele tiden med til at sikre videnskabeligheden i arbejdet. 

Selvom hverken Nadja Ausker eller Laura Maria Schütze forsker i et åbenlyst politisk emne, er 
deres forskning imidlertid ikke uden en politisk dimension. Begge understreger, at de kommer til at 
tage stilling til materialet. For Nadja Ausker er det spørgsmål om, hvad hospitalsvæsnet bør gøre i 
fremtiden, mens Laura Maria Schütze må forholde sig til, hvordan museer bør formidle og forske i 
emnet indvandring. Sådanne perspektiveringer må dog altid være baseret på fakta, der er 
fremskaffet med metodisk fornuft. 

En OM’er?
De ph.d.-studerende religionssociologer er alle godt i gang med deres projekter. Ikke alt blev som 
planlagt og i bakspejlet bliver det tydeligt, hvad man kunne gøre anderledes. Laura Maria Schütze 
fortæller:  

- Jeg har jo kigget på, hvordan museer fremstiller indvandring. Det kunne også være interessant at 
kigge på brugerne af museerne, og hvordan de opfatter museernes udstillinger. Jeg overvejer 
derfor at inddrage materiale fra Den nationale brugerundersøgelse. Kulturarvsstyrelsen har lavet 
en kvantitativ undersøgelse af brugerne af danske museer, og her er Københavns Museum, som er 
en af mine cases, udvalgt til en udvidet undersøgelse.

Nadja Ausker er tilfreds med sit forskningsdesign og vil ikke ændre noget, selvom hendes projekt 
ikke forløb som først planlagt. Nadja Ausker fortæller, hvordan hun blev nødt til at ændre metoden 
undervejs:

- Jeg arbejdede med en række helt faste inklusionskriterier, altså hvor interviewpersonerne skulle 
være født i 1970 eller senere og have en bestemt kræftform og lignende. Det tog derfor et helt år at 
inkludere de 21 informanter. I starten var det min mening at lave ansigt-til-ansigt-interviews to 
gange, men det skulle vise sig at være for tidskrævende. Da jeg gik i gang med projektet vidste jeg 
ikke, hvor mange informanter, der ville overleve sygdomsforløbet. Heldigvis overlevede tyve ud af 
21. Da den 2. interviewrunde blev foretaget to år efter projektets begyndelse, blev jeg dog nødt til at 
foretage telefoninterviews for at overholde ph.d.-projektets tidsramme på tre år. 

Tidsrammen på tre år er styrende for alle ph.d.-projekter. Metodevalg er derfor ikke kun et 
spørgsmål om den ideelle vej til viden, men også en pragmatisk beslutning. Laura Maria Schütze er 
enig med Nadja Auskers vurdering og uddyber:

- Udover selve forskningsprojektet er der jo også uddannelse og pligtarbejde, som skal passes ind i 
de tre år. Der er således mange forskellige ting, som spiller ind i forhold til valget af projektets 
videnskabelige metode.

Tak til Nadja Ausker, Signe Alma Engelbreth Larsen og Laura Maria Schütze
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TABU - Greatest Hits
af Mads Damgaard

TABUs arkivnisse guider læseren gennem nærværende blads online-landskab fra 10. årgang og 
frem til i dag på en tur gennem de allerede betrådte veje til erkendelse

Som religionsvidenskabsstuderende anno 2011 kan vi glæde os over at stå på skuldrene af giganter, 
kæmper og en perlerække af andre overdimensionerede fabeldyr hvad angår det teoretiske 
tagselvbord. Mange af de tidligere skribenter og bidragsydere til TABU er stadig at finde på 
afdelingens gange eller i fagmiljøet. Igennem 22 år er en række overvejelser om metode og teori 
blevet drøftet, debatteret og dekonstrueret på bladets sider. Vi starter denne metode-diskussionernes 
tour-de-force kronologisk, på hjemmesiden http://www.stud.hum.ku.dk/tabu/:

TABU - September 1997 - Temanummer: Objektivitet & Engagement  i 
Religionsforskningen
Her giver Peter Westh, som endnu er at finde bag en grøn dør på Artillerivejs 
anden sal, en introduktion til temanummerets problematik i artiklen: "Hvem er 
Hvem? En skitse af debattens principielle indhold". Diskussionen knytter an til 
et provokerende indlæg i det Århus-baserede Religionsvidenskabeligt 
Tidsskrift nr. 24, marts 1994, hvori lektor i Århus Hans Hauge bl.a. bringer 
samme emne op i en litteratur-kritisk kontekst.

http://www.stud.hum.ku.dk/tabu/aarg10/97sep/97sep_peter.html

TABU - Februar 1998: Kommentar til Teori og Metode - Om hvorfor vi skal prøve at forstå og 
selvfølgelig umuligt kan netop dét
Debatten fortsætter i København: En ung Thore Bjørnvig diskuterer hvorfor det åbenbart er "farligt" 
at teoretisere, og hvorfor han i sidste instans mener at det kan være givende at gøre det alligevel. 
Dette bliver i det følgende maj-nummer fulgt op af Anders Lisdorf: "Videnskab, Virkelighed og 
Forståelse - en kommentar til langhalmstærskning", Jesper Aagaard: "Mulige svar på Thores 
spørgsmål - der er vel grænser for mit hykleri", Thores svar "Begyndervanskeligheder - mulige 
spørgsmål til et umuligt svar" samt Dorte Thelander Bostrøms kommentar i december 1998: "Om at 
save den gren over, man selv sidder på".

http://www.stud.hum.ku.dk/tabu/aarg10/98feb/Feb_98_Thore.html

TABU – December 1999: Forklaringer & Forståelse - mellem religioner og 
mennesker
Anders Lisdorf retter sin kritiske pen mod van Gennep og dennes 
ritualanalyse, som han karakteriserer som en ”sovepude”. Peter Westh følger 
op med et forsvar for modellen i marts 2000 i artiklen ”Teori mig her og teori 
mig dér”.

http://www.stud.hum.ku.dk/tabu/aarg12/99dec/forklaring&.html
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TABU – Oktober 2000: 1988-2000 - et indeks
Til glæde for alle med bibliofile tendenser opgjorde de daværende redaktører ved årtusindets 
afslutning alle indlæg i TABU, ordnet efter forfatter. Har man lyst til at finde ud af, hvem af Mikael 
Rothstein eller Margit Warburg der flest gange har ytret sig, er dette et prægtigt udgangspunkt.

http://www.stud.hum.ku.dk/tabu/aarg13/2000okt/TABU_1988_2000_et_%20indeks.htm

TABU – 2001: Debat om komparativ religionshistorie
Et helt afsnit af TABU-arkivet er viet til en debat, startet af Peter Weiss Poulsen, om 
begrebsdannelsen og anvendelsen af komparation i religionsvidenskaben. Jørgen Podemann 
Sørensen træder undervejs i karakter og afsværger et ”teoretisk pavedømme, der kvæler alle 
græsrødder”. 

http://www.stud.hum.ku.dk/tabu/debat_om_komparativ_religionshis.htm

Det ældste online-arkiv slutter imidlertid med juni 2003. Selvom de mellemliggende årgange kan 
findes ved personlige forespørgsler på afdelingens gange, vil denne guidede tour afslutte med det 
offentligt og nemt tilgængelige stof på http://religionsvidenskab.ku.dk/omuddannelsen/tabu/tabu/ 
hvor tråden tages op fra oktober 2006. 

TABU – Maj 2007: Temanummer om religionsdefinitioner og religionsvidenskabelig praksis
Linda Langemark og resten af redaktionen kaster i dette særnummer et meget grundigt blik på 
afdelingens ansattes sans for religion i praksis. Bladet er med sine 116 sider samt 4 sider, man frit 
kan tegne på, det tykkeste der hidtil er trykt. 

http://religionsvidenskab.ku.dk/omuddannelsen/tabu/tabu/udgivelser/TABU_Maj_2007.pdf/

14

Metodenstreit
af Andreas Baumann

 PSYKOLOGISK METODE
 Undersøg 12 patienter og generalisér, generalisér, generalisér.

 STRUKTURALISTISK METODE
 De sociale matricer er invariante. Bare rotér, hvis du skal beskrive 
et nyt samfund.

 ØKONOMISK METODE
 Show me the money!

 GENETISK METODE
 Bare find det ældste eksempel du gider. Det er det samme.

 FILOSOFISK METODE 
 Nej, det er ikke det jeg mener med dét ord. Læs nu efter!

 ANTROPOLOGISK METODE 
 Metode er alligevel bare noget  imperialistisk lort.  Tag den her 
sari på.

 POSITIVISTISK METODE
 Frem med tommestokken. 



Veje og vinkler
af Andreas Baumann

David Hume pegede i et essay fra 1742 på at ”Beauty in things exists merely in the mind which 
contemplates them”. Her peger en af TABU-redaktionens kvantitative feinschmeckere på 
skønheden ved den statistiske tilgang til religionssociologien. 

Traditionelt forstår man ”metode” som afledt af det græske methodos, altså en vej eller det der 
opnås efter at have rejst på en vej. Filosoffen Martin Heidegger, som jo var en ægte elsker af det 
græske, anførte også at hans œuvre skulle forstås som ”Wege – nicht Werke”1. Det er derfor også et 
vigtigt spørgsmål at afklare hvordan metoden indvirker på hvilke emner der kan tages under 
videnskabelig behandling. Det er dette emne jeg behandler i denne artikel, eksemplificeret ved de 
tre religionsvidenskabelige indlæg i antologien Store & små forandringer (Andersen & Lüchau 
2011; Andersen, Ausker & La Cour 2011; Warburg & Jakobsen 2011) skrevet af religionsforskere. 

Individualisering i Danmark
Andersen og Lüchaus kapitel, som har titlen Individualisering og aftraditionalisering af danskernes  
religiøse værdier, er en klassisk religionssociologisk undersøgelse af ændringer i religiøse værdier. 
Undersøgelsen baserer sig på en række centrale variable såsom kirkegang, ortodoksi mv. På 
baggrund af dette konkluderer Andersen & Lüchau at der er sket en signifikant ændring på en 
række parametre, og derfor er tale om en reel ændring. Men behøver man overhovedet lave en 
kvantitativ undersøgelse for at afdække det – kunne det ikke lige så vel klares med en kvalitativ 
undersøgelse? Ifølge Hansen & Andersen (2009) er den afgørende kvalitet ved den kvantitative 
undersøgelse i forhold til den kvalitative, at den kvantitative i kraft af sit fokus på kvantiteter har 
mulighed for at afdække reelle forskelle mellem grupper – mænd og kvinder, eller som her, den 
danske befolkning i de tidligere sampleår og nu. Det er således selve relationen mellem to grupper, 
som kan afdækkes. Samtidig er det muligt at give en repræsentativitetsvurdering hvor man kan 
anslå hvorvidt tendenserne er noget der kendetegner den danske befolkning som helhed frem for 
den lille gruppe man har undersøgt. Det er endvidere muligt at ”rense” ændringen for tilfældige 
variationer og anslå den sikre ændring. Alle disse ting er umulige indenfor et kvalitativt paradigme.

Livsbegivenheders betydning
Andersen, Ausker & La Cours undersøgelse er i en anden boldgade idet de har undersøgt 
livsbegivenheders indflydelse på individers religiøse værdier og adfærd. De benytter det lykketræf 
at der i den danske værdiundersøgelse er indeholdt et longitudinalpanel, dvs. en række af personer 
der er blevet spurgt i alle interviewårene2. Dermed er det også muligt at følge den enkelte 
respondents bane gennem livet. Endvidere har deres undersøgelse den fordel frem for en 
tilsvarende kvalitativ undersøgelse at fortolkningen ikke nødvendigvis er skabt ved en 
”mistænksomhedens hermeneutik” over for informatens udsagn: da informantens fortolkning af sit 
liv er det både muligt at etablere sammenhænge der fungerer bag om ryggen på den enkelte, men 
også muligt at afvise en sammenhæng hvis den viser sig at være resultat af en efterrationalisering. 
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Udlandsdanskeres værdier
Endelig har Margit Warburg og Brian Arly Jacobsen her fra afdelingen begået et kapitel hvor de 
sammenligner udlandsdanskeres religiøse mønstre med de mønstre der afdækkes i den danske 
værdiundersøgelse. Deres materiale om udlandsdanskere bygger på en internetbaseret 
enqueteundersøgelse medieret af det officielle Danmarks ansigter udadtil. Ud fra de indkomne svar 
er det derfor muligt at give et bud på hvori forskellen består samt endvidere hvor stor den reelt er. 
Det er således også muligt at lave en effektmåling3 hvor man angiver hvor meget forskel der er 
mellem grupperne. 

I de tre udvalgte eksempler på kvantitativ metode har man udnyttet nogle af fordelene ved denne: 
at kvantitativ metode fordrer den eksplicitte hypotetisk-deduktive arbejdsmåde gør, at man klart må 
afklare hvordan man egentligt mener at verden forholder sig. Derudover er der en mulighed for at 
sammenligne på tværs af forskellige strata på grund af de standardiserede spørgemåder der 
anvendes i surveyforskning.

Meningen med denne artikel har således ikke været at fremhæve den kvantitative metode på 
bekostning af den kvalitative, men give eksempler på problemstillinger som det inden for et 
kvalitativt paradigme er endog særdeles svært at afdække. Men alla vågar har sitt pris, og der er 
således også en betydelig mængde problematikker som er umulige at afdække indenfor et 
kvantitativt regime.

Således er det eksempelvis klart at skiftet i forskningen i social ulighed og arv i løbet af 60erne ikke 
kun var et resultat af ændrede samfundspolitiske vilkår, men også af de kvalitative metoders 
integration i samfundsforskningen – men dét er en helt anden (forskningshistorisk) historie.

Noter: 
1. Se i øvrigt artiklen om Heidegger i dette nummer.
2. Panelet er løbende suppleret op med nye deltagere for at holde den nedre grænse semi-permittabel.
3. Eksempelvis odds ratio eller lignende.

Litteratur:
Andersen, Peter & Peter Lüchau (2011): ”Individualisering og aftraditionalisering af danskernesreligiøse værdier”
   i Peter Gundelach (ed.): Store og små forandringer. Hans Reitzels Forlag, København.  
Andersen, Peter, Nadja Hørdam Ausker & Peter La Cour (2011): ”Går fanden i kloster, når han bliver gammel?” i
   Peter Gundelach (ed.): Store og små forandringer. Hans Reitzels Forlag, København.  
Hansen, Erik Jørgen & Bjarne Hjorth Andersen (2009): Et sociologisk værktøj. Hans Reitzels Forlag, København.
Warburg, Margit & Brian Arly Jakobsen (2011): ”... og dog så vidt om jorden: udlandsdanskere sammenlignet med
   danskere i Danmark”  in Peter Gundelach (ed.): Store og små forandringer.  Hans Reitzels Forlag, København.
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Metodologi som utopi? 
af Erik Sporon Fiedler

Som indledning til denne korte overvejelse omkring metode, vil jeg rejse et spørgsmål: Hvad hvis 
metode bekræfter vores verdensbillede, i stedet for at udfordre det?

Det er artiklens påstand at der tages afsæt i Martin Heideggers værker, men dette gøres for det 
meste implicit og uden direkte referencer. I stedet er "den anlagte metode" eller det strategiske greb 
om man vil, at engagere udvalgte brudstykker fra (et yderst omfangsrigt) forfatterskab i en 
hermeneutisk dialog. Teksterne, der eventuelt kan anes, er Heideggers humanisme-brev Über den  
Humanismus [ÜdH], Sein und Zeit [SuZ], Die Frage nach der Technik [FnT], samt Der Ursprung des  
Kunstwerkes [UdK].

“Das Sein als das Element des Denkens ist in der technischen Auslegung des Denkens 
preisgegeben” (ÜdH, s. 7) 

Den teknisk-videnskabelige udlægning gennemsyrer den vestlige kulturkreds i traditionens 
snærende bånd og dermed fremkommer der blinde vinkler. Heideggers destruktion har netop til 
opgave at læse bag om traditionen og derpå gennem en korrektion at læse nye spørgsmål ind i 
filosoffernes værker. I forhold til dette blads tema – metode - er det spørgsmålet, om teknikken og 
det teknisk-videnskabelige-paradigme, der fokuseres på. Gennem hele Martin Heideggers tænkning 
ligger der en stærk kulturkritik, der især rammer den teknisk-videnskabelige metodes "sejren".

Det rene spørgsmål
I første del af afhandlingen Sein und Zeit findes denne kulturkritik i kim, omend dog tydeligt nok. 
De positive videnskaber er fundamentsløse, lyder den kontante analyse i første afsnits §7. 
Fundamentsløse i hvilken forstand? Således at den positivistiske videnskabs ontiske spørgen er 
baseret på et ubesvaret ontologisk spørgsmål. Nuvel, Heideggers fundamentalontologiske 
spørgsmål: hvad er væren - og hvad er det væsen, der undrer sig om sin egen væren, og hvad er 
rammen for at forstå dette væsen - danner både det overordnede sigte såvel som de individuelle 
analyser i SuZ, i øvrigt baseret på hermeneutisk fænomenologi. Men er hermeneutisk 
fænomenologi ikke metode? Jovist, og dog alligevel ikke. Heideggers etymologiske udredning af 
ordet fænomenologi ender ud i en bestemmelse af fænomenologien som det, der lader det der viser 
sig, vise sig i sig selv. Hermenutik derimod vil sige arbejdet med at udlægge. Heideggers metode i 
SuZ er således en kombination af at lade tingen vise sig således som den er og at udlægge dette. 
Selvmodsigende? Bestemt, hvis ikke en før-metodisk præmis tages med i overvejelserne.  For 
Heidegger er det spørgsmålet, der er afgørende for den rette tænken, vel og mærke “det rene 
spørgsmål”. For forståelsen kan det være givtigt med et eksempel og jeg vil således igen vende mig 
imod Heideggers hermeneutiske fænomenologi.

Et skal dog først udredes, for hvordan kan fænomenologi i betydningen ”at lade det, der viser sig, 
blive set ud fra sig selv, sådan som det ud fra sig selv viser sig” og hermenutik i betydningen 
”arbejdet med at udlægge” sammenstilles i én metode? Her er det først og fremmest vigtigt at 
tænke på at de tematiske genstande for undersøgelsen i SuZ a) det værendes væren og b) meningen 
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med væren, og at det er ud fra disse genstande at undersøgelsen tager form, ikke omvendt. 

Tilstedeværen [Dasein] som besidder en ontisk-ontologisk udmærkelse, der samtidig åbner og 
tildækker, nødvendiggør anvendelsen af den fænomenologiske metode, men dette er ikke 
tilstrækkeligt til en afdækning af de primære præmisser for tilstedeværens væren. Den 
hermeneutiske metode, analysen af eksistensens eksistentialitet, er også påkrævet. Ophævningen af 
den umiddelbare selvmodsigelse skyldes at hos tilstedeværen er der ” no difference between the 
meaning of the fact and the fact itself” (Gelven 1989:40) og således er den hermeneutiske 
fænomenologi som metode anvendelig på tilstedeværen og skal anskues ud fra denne og kun 
denne undersøgelse (Gelven 1989). Således er den teknisk-videnskabelige metode, som skarpt 
skelner mellem teori og empiri, såvel som den i traditionen bedrevne filosofi, som har isoleret sig i 
sin subjektposition hvorudfra verden (måske) kan udlægges som objekt, bortkastet til fordel for en 
forståelse af tilstedeværens værensforfatning som i-verden-væren. 

I den senere tekstudgivelse Die Frage nach der Technik spørger Heidegger igen ind til præmisserne 
for vores forståen af samtidens kategorier og metodiske konstruktioner. I en spørgen til teknikkens 
væsen vendes den vestlige kulturkreds’ tradition på vrangen i en ny-anskuelse og udredning af 
tidens tildækninger.

Metoden er dermed sat fri, eller med andre ord, metoden er ikke eksisterende, der er kun 
individuelle løsninger og strategiske greb ophæves ikke gerne til metodiske principper. Det er altid 
det overgribende spørgsmål der bestemmer hvorledes der gås til sagen. Det positivistiske syn, hvor 
apodiktiske domme udsiges om verden omkring os, erstattes af en fortolkende tilgang. 
Bestræbelserne hen imod enhedsvidenskab, eller naturvidenskabelig-inspireret humaniora fremstår 
således ganske dystopisk.

Litteratur:
Gelven, Michael (1989): A Commentary on Heidegger's Being and Time. Northern Illinois University Press.
Heidegger, Martin (1927): Sein und Zeit. 
Heidegger, Martin (1936): Der Ursprung des Kunstwerkes.
Heidegger, Martin (1947): Brief über den Humanismus. 
Heidegger, Martin (1954): Die Frage nach der Technik. Verlag Günther Neske, Stuttgart. 
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Anmeldelser

Den nye Gud
Af Morten Ingemann Jensen

Niels Grønkjær: Den nye Gud: Efter fundamentalisme og ateisme. Forlaget Anis. 317 sider. 2010.

Denne bog er et forholdsvist lille og handy teologisk værk, på godt og ondt. Undertitlen burde 
måske have heddet ”et opgør med den teistiske kristendom”, da det er bogens eksplicitte mål. Gud 
er ikke en størrelse der sidder højt hævet over os, almægtig og uforanderlig i sit væsen. Gud er, 
ifølge Grønkjær, i langt højere grad et personligt væsen vi alle kan få del i og danne vores egne 
meninger om. Han er en Gud der har brug for at erfare verden igennem Jesus før end han kan 
forstå hvad det faktisk vil sige at være menneske. 

En nutidig fortolkning af kristendommen må træde i dialog med en  
ikke-tingslig, dynamisk forståelse af væren. Det er ikke længere det  
uforanderlige, men det bevægelige som gudstanken bør formuleres i  
forhold til. Det er også mere i tråd med de bibelske gudsforestillinger  
end metafysikkens koagulerede gudsbegreb har været (ibid: 37f)

Bogen kan ses som et forsvar af Thorkild Grosbølls position, der 
som bekendt kom ud i et mediemæssigt (og teologisk) stormvejr 
efter en udtalelse om at Genesisberetningen skulle læses 
allegorisk. Den nye Gud er da også allerede en omdiskuteret bog, 
navnlig i teologiske kredse. Interesserede kan med fordel høre P1’s 
Religionsrapporten, der har haft bogen til debat i selskab med 
forfatteren selv. Grønkjær kommer med mange betragtninger 
men binder dem op på dårlige eksempler: Således bruges den 

nikænske trosbekendelse som argumentation for at ”Guds enbårne søn er født af faderen før alle 
tider” (ibid: 122). Det skal her påpeges at der findes flere forskellige trosbekendelser rundt om i 
verdens kirker og at det er den apostolske trosbekendelse der bruges af den danske folkekirke og er 
desuden mere eller mindre ukendt blandt den øst-ortodokse kirke. Dette skal ikke ligge Grønkjær 
til last, han citerer da også senere den apostolske trosbekendelse for at underbygge en anden idé om 
Gud. Denne argumentationsteknik er desværre gennemgående for bogen. Grundtvig og 
Kierkegaard bruges med samme autoritet som Biblen i jagten efter at bestemme Gudsvæsnet. 

Når dette er sagt, så leverer Grønkjær en glimrende kritik af teismen, fx med ordene ”teismens Gud 
[er] allerede død og statisk, ateisterne ”underskriver” bare dødsattesten”. Kristendommen skal fjerne 
sig fra den statisk-teistiske Gud og åbne op for en mere dynamisk Gudsforståelse: Man hører ekkoet 
af et Luthersk Sola Fide når Grønkjær proklamerer at det ”skrevne ord er dødt” og at ”det levende 
ord er menighedens nutidige videre-levelse af den apostolske trosbekendelse…” (ibid: 53)
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Konkluderende må jeg sige at Den nye Gud endte med at skuffe mig. Enkelte steder leveres der 
interessante idéer om hvorhen den danske folkekirke (og kristendom generelt) bør bevæge sig. Men 
det kommer til at fremstå som om at det blot er Grønkjærs mavefornemmelser, der forsøges 
udtrykt i en akademisk og teologisk kamufleret retorik. Den inkonsistente og ad hoc-agtige 
argumenteren bliver irriterende. Hvorfor har Grundtvig mere at sige om Jesus end Apostlenes 
Gerninger? Hvorfor kan den latinske udgave af Biblen (den såkaldte Vulgata) bruges som 
udgangspunkt for en tekstkritisk analyse af gudsforholdet? Bogen er næsten pengene værd hvis 
man interesserer sig for teologisk tænkning, og i øvrigt finder Grosbøll-debatten interessant. Som et 
religionsfilosofisk værk er den efter min mening lige akkurat bestået. 

Re-Investing Authenticity
af Ester Mark

Britta Timm Knudsen & Anne Marit Waade (red.): Re-Investing Authenticity – Tourism, Place and 
Emotions. Channel View Publications. Bristol. 265 sider. 2010.

Med et postmoderne udgangspunkt tager samtlige af antologiens 18 bidrag fat i hver deres 
nicheområde inden for hovedemnet re-investing authenticity. Emnet er bredt og dækker både 
turisme – såvel online som i virkeligheden, pilgrimsfærd, bybranding og ekstremsport.

Særligt to af antologiens bidrag skiller sig positivt ud. Det første bidrag er ”Walking Towards 
Oneself: The Authentification of Place and Self” af Jesper Østergaard og Dorthe Refslund 
Christensen, der begge er religionsforskere tilknyttet Århus Universitet. Omdrejningspunktet er 
den populære pilgrimsrute Caminoen og ”den subjektive vending”. Den subjektive vending dækker 
over en generel, vestlig samfundstendens, hvor individet selv fungerer som den unikke ressource 
for mening og autoritet. 

Østergaard og Christensen skelner mellem den traditionelle og den 
postmoderne pilgrim. En sondring, der minder meget om Poul 
Heelas og Linda Woodheads skelnen mellem ”religiøs” og 
”spirituel” i bogen The Spiritual Revolution: Why Religion is  
Giving way to Spirituality fra 2005, idet den traditionelle pilgrim 
går turen af religiøse årsager for at komme tættere på Gud; mens 
den postmoderne pilgrim går turen af mere spirituelle årsager, 
nemlig for at komme tættere på sig selv. 

Artiklen er religionsfaglig, teoretisk og spændende og byder 
desuden på en interessant klassificering af turisten over for 
pilgrimmen ved hjælp af en inddeling af Victor Turners 
liminalitetsbegreb i liminoid og liminalising. ”Liminoid everyday 
life” ligner den liminale fase, men mangler det transformative 
element og er derfor kendetegnende for turisten, som efter ferien 
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vender tilbage til hverdagen. ”The liminalising rite of passage” kendetegner derimod pilgrimmen 
og det punkt, hvor den egentlige transformation finder sted. En transformation, der gør, at 
pilgrimmens liv aldrig bliver det samme igen.

Det andet meget positive bidrag er Kjetil Sanviks ”Crime Scenes as Augmented Reality: Models for 
Enhancing Places Emotionally by Means of Narratives, Fictions and Virtual Reality”. Sanvik 
beskriver heri, hvordan konceptet ”augmented reality” (den forstørrede virkelighed) tydeliggør, at 
linjerne mellem den fysiske og den medierede virkelighed sløres. Den medierede virkelighed 
kommer til udtryk i litterære og filmiske repræsentationer. Turister, skriver Sanvik, planlægger 
eksempelvis deres rejser ud fra, hvordan de er blevet mødt med narrativer om den augmenterede 
virkelighed i populærkultur, litteratur og fotografi. Litteraturen kan nemlig både være af 
rejsemæssig karakter, men også fiktion – og litteraturen er med til at skabe et helt nyt billede af det 
pågældende sted. 

Sanvik nævner flere populære eksempler såsom the Blair Witch Project, der via web-kampagne og 
film skabte en helt ny virkelighed omkring byen Burkittsville i Maryland, USA. Selvom både 
heksekjagten og de forsvundne studerende var fiktion, er Burkittsville stadig omgærdet med en 
aura af mystik. En situation, der er blevet udnyttet som lokal bybranding-strategi, hvor man 
eksempelvis kan komme på ”guided witch tours” i området og høre om de tre studerende, der på 
mystisk myrekrybende vis forsvandt i skovene omkring Burkittsville (www.burkittsville.com). 

Eksemplerne er mange og gode, og som et sidste velkendt og for mig særligt afholdt eksempel 
nævnes David Lynchs Twin Peaks, hvor den lille ”small-town community” er rekonstrueret som et 
gådefyldt sted, hvor ingenting – end ikke uglerne – ”are what they seem”. 

Antologien Re-investing Authenticity er interdisciplinær, velskrevet og på et højt teoretisk niveau. 
Enkelte af bidragene, som fx Sanviks er finurlige og letlæste, hvorimod bidrag som Østergaard og 
Christensens er mere teoritunge og bastante – tilsammen udgør de en a-monolitisk antologi, der 
virkelig kan anbefales!

Det nye testamente – en lærebog
af Kristine Schwarz

Geert Hallbäck: Det nye testamente – en lærebog. Forlaget Anis. 232 sider. 2010.

Bibelforskning er mangt og meget, men fælles er, at det kan være noget nær umuligt at danne sig 
et overblik. I løbet af de sidste årtier har bibelforskningen gennemgået en omfattende og 
mangfoldig udvikling, og en bred vifte af fagområder har valgt at beskæftige sig med, hvordan de 
bibelske tekster kan, bør eller skal fortolkes. At Geert Hallbäck derfor for nylig har udgivet en 
lærebog om det nye testamentes tekster, må i sig selv have været et udfordrende og ikke mindst 
spændende projekt. Sidste bud på en sådan samlende lærebog var Bent Noacks bidrag fra 1962. 
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Mangt og meget er sket siden tresserne, og sikkert er det, at markedet kan have godt af et nyt 
bidrag i form af en ny og opdateret lærebog i de bibelske tekster.

Hallbäcks bog er på mange måder imødekommende og let at gå til. I en kort introduktion 
præsenterer forfatteren de tanker, han har gjort sig i forbindelse med udarbejdelsen og udgivelsen 
af bogen. Dernæst præsenteres bogens forløb og indhold og forfatteren afslutter med en kort guide 
til, hvordan bogen med fordel kan læses: Forhåbningen er, at bogen kan læses ukronologisk, og at 
kapitlerne kan stå alene. Dertil kommer forfatterens refleksioner over historiske metoder, der er 
placeret bagest i bogen til de, der interesserer sig for den slags.

Bogens indhold
Som bogens titel viser, gennemgår forfatteren det nye testamentes tekster grundigt. Dette sker 
hverken efter bibelsk eller reel kronologi eller temamæssigt. Derimod inddeles teksterne i genrer. 
De fleste tekster falder inden for tre genrer: 1) De, der forholder sig til den ikke-kristne omverden. 
2) Udviklingen af den interne autoritet blandt de første kristne menigheder. 3) Behandling af den 
tidslige orientering mod fremtid eller fortid. Nogle tekster falder udenfor og behandles derfor 
særskilt.

Umiddelbart efter Hallbäcks fem siders introduktion følger et meget overskueligt kapitel, der 
behandler skik og brug blandt de tidlige kristne samfund. Dermed får læseren ganske kort et rids 
over den sammenhæng teksterne har været en del af, da de blev til. Herefter følger den 

genreinddelte ret grundige gennemgang af teksterne fra det nye 
testamente. Bogen afsluttes med tre interessante kapitler, der dels 
giver bogen en tyngde rent forskningshistorisk, dels en historisk 
forståelse af teksternes kontekst. Først behandles nemlig 
kanoniseringen af de nytestamentlige skrifter. Dernæst gives en 
historisk kort indføring i samfundsforholdene på Jesu tid. 
Afslutningsvis i et overskueligt og uddybende kapitel gives der et 
overblik over fortolkningens metoder med vægt på de historiske, de 
litterære og sociale metoder.

Hvis du vil vide mere?
Alt i alt virker bogen umiddelbar at gå til. Her er ingen sproglige 
overflødigheder eller imponatortrang. I stedet mødes læseren af et 
direkte og skarpt sprog, en enkelt og simpel grafik og et overskueligt 

antal sider der af den grund ikke bliver uvedkommende læsning. Men i samme åndedrag skal det 
nævnes, at der ingen fodnoter eller henvisninger er. Bogen byder på noget så simpelt som et 
emneregister samt et skriftindeks, men ellers må læseren forlade sig helt og holdent på forfatterens 
evner og viden.

For så vidt ødelægger det ikke læseoplevelsen (tværtimod?) og umiddelbart mangler indholdet intet 
akademisk niveau. Og dog; det er umuligt at følge op på forfatterens sekundære litteratur. Og når 
det nu er en lærebog, ville det så ikke være mere pædagogisk at give læseren mulighed for rent 
faktisk selv at videreføre forskningen og derved opfordre til højnelse af læringsmetoden?
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Religiøse reiser
af Ester Mark

Ingvild Sælid Gilhus og Siv Ellen Kraft (red.): Religiøse reiser – mellom gamle spor og nye mål. 
Universitetsforlaget. Oslo. 206 sider. 2007.

”Den senmoderne turismeforskningen er omfattende, og siden 1900-tallet har interessen for 
religiøse reiser vært økende.” Med denne selvlegitimering begynder antologien, der med en god 
blanding af forskningshistorie og empiriske undersøgelser, giver læseren indsigt i religiøse rejser 
gennem tiden. 

Ni ud af antologiens tretten artikler har fokus på aktuelle forhold, mens de resterende tekster 
omhandler forhold i antikken, 1100-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Gilhus og Kraft inddeler de 
religiøse rejser i idealtypiske underkategorier: Missionsrejser, pilgrimsrejser, quests, korstog og 
fantasirejser. Fælles for alle disse ellers meget forskellige rejsetyper er samspillet mellem den indre 
og den ydre dimension med religion og spiritualitet som udgangspunkt. 

Et andet fællestræk ved flere af antologiens tværfaglige 
bidrag er, at de beskriver, hvordan religiøse og sekulære 
motiver er vævet sammen. Den religiøse rejse har næppe 
nogensinde eksisteret i ”ren” form i betydningen 
udelukkende religiøs; en pointe, som Victor Turner 
allerede kundgjorde i 1978, hvor han pegede på, at 
turisten er halvt pilgrim og pilgrimmen halvt turist. Den 
religiøse eller spirituelle rejsende som turist går igen i 
flere af bidragene, og det en meget interessant vinkel på 
eksempelvis den moderne pilgrimsfærd.

Nogle af de mere empiriske bidrag giver Religiøse Reiser 
et præg af spirituel populærlitteratur. Det drejer sig fx om 
Bente Alvers bidrag om den synske kvinde Anna 

Elisabeth Westerlunds livsrejse. En livrejse som Alver fortolker som en religiøs rejse med fokus på 
den synskes liminale position mellem magter og mennesker. 

Socialantropolog Victor Turners begreb ”liminalitet”, der vækker minder om Tove Tybjergs 
undervisning, bruges flere gange undervejs til at indikere den særlige situation, den rejsende 
befinder sig i på rejsen. Liselotte Frisks bidrag om fantasirejsen i et holistisk perspektiv og Jeannette 
Skys bidrag, der slet og ret hedder noget så New-Age-agtigt som ”Lenestolsreiser – reiser i fantasien 
og nye religiøse visjoner” er også eksempler på den spirituelle populærlitteratur. 

Siv Ellen Kraft og Invild Gilhus’ eget bidrag og Anka Ryalls bidrag om gentagelsen som centralt 
motiv i pilgrimslitteraturen de seneste 10-15 år er velskrevne og teoretisk funderede, og de formår 
at sætte pilgrimsfærden ind i en postmoderne ramme. Pilgrimsfærden fremstilles her som et 
identitetsprojekt, der knytter an til sociologien Anthony Giddens og filosoffen Charles Tylors 
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teorier om, at det senmoderne menneske mangler tradition og autenticitet for at give livet mening. 
Pilgrimsfærden tilskrives både autenticitet og tradition på baggrund af den tusind år gamle 
pilgrimshistorie og bevidstheden om, at man går i andre pilgrimmes fodspor. Ryall kalder det noget 
så lyrisk som ”gjentakelsens poetikk”.

De bidrag, der minder om spirituel populærlitteratur medvirker, at antologien taber noget af sin 
interessante teoretiske og religionsfaglige ballast, men gør samtidig udgivelsen til et tidssvarende 
udtryk for emnets mangfoldighed. 

Som ”overbliksbog” over emnet ”religiøse rejser” er antologien god, men man ikke opnår desværre 
ikke en dybdegående indsigt i nogen af emnerne. Til gengæld er Religiøse reiser udstyret med en 
grundig litteraturliste, hvor man kan vælge det ud, der har fænget interessen mest undervejs.

Tyrkerfrygt og tyrkerskat
af Kristine Schwarz

Martin Schwarz Laustsen: Tyrkerfrygt og tyrkerskat. Islamofobi, religion og politik hos teologer og 
regenter i reformationstidens Danmark. Forlaget Anis. 320 sider. 2010.

En bog med titlen ”Tyrkerfrygt og tyrkerskat” vil næsten uundgåeligt lede tankerne i retning af 
forskellige politiske og religiøse debatters dagsordner i disse tider. Undertitlen fjerner dog fokus fra 
nutiden ved at præcisere, at bogen behandler reformationstidens Danmark. Martin Schwarz Lausten 
understreger i sit forord, at hans bog på ingen måde er tænkt som et indlæg i nutidens debat. Flere 
anmeldere har desværre alligevel forsøgt at sætte bogen ind i diskussionerne om muslimernes rolle 
i Danmark i dag. Men dette er i min optik en fejllæsning af Laustens bog!

Truslen fra mellemøsten
I 1500-tallet ekspanderede tyrkerne kraftigt op gennem Europa fra sydøst. Europa var på dette 
tidspunkt ganske optaget af indre konfessionelle stridigheder. Som bekendt lykkedes det at 
gennemføre en reformation af den ellers monopolistiske katolske kirke i den nordlige del af 
Europa. Det nu delte Europa havde derfor i forvejen nok at gøre med at bekæmpe interne 
stridigheder, da tyrkerne hastigt rykkede frem gennem Europa og dermed udgjorde en ny og 
udefrakommende trussel. Tyrkerne var ikke blot et folkefærd eller en tilfældig hær. Derimod var 
det en, i kristne øjne, hedensk og gudsbespottende hær: tyrkerne bragte vranglæren om 
Muhammed med sig og kunne derfor problemfrit kaldes antikrist i en kristen retorik.

Laustens bog behandler to emner: frygten for tyrkerne og tyrkerskat eller tyrkerhjælp, som det også 
blev kaldt i dansk sammenhæng. Tyrkerskat betegner en særlig skat, der blev opkrævet i Europa og 
dermed også i Danmark, for at have råd til at betale for de omkostningsfulde krige, der løbende 
skulle føres mod de fremstormende tyrkere. Desuden skulle pengene bl.a. hjælpe til at opretholde 
og forbedre forsvarsværkerne langs de østrigske grænser og i Ungarn.
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For at forstå den tyrkerfrygt Lausten påviser, der tydeligt har 
hersket i Danmark i 1500-tallet er det nødvendigt at forstå den 
politiske og religiøse kontekst Danmark indgik i. Derfor gennemgås 
først hvordan de tyske teologer som bl.a. Martin Luther, Justus Jonas, 
Johannes Brenz og Andreas Musculus i deres teologi behandler 
tyrkerne og islam. Danmarks orientering mod de tyske videnscentre 
betød, at de tyske teologers til tider meget voldsomme retorik fik 
tydelig indflydelse på de danske teologers. Bl.a. vises det hvordan 
Hans Tausen, Peder Palladius og Niels Hemmingsen tydeligt har 
været inspireret af deres tyske læremestre.

Lausten viser grundigt hvordan tyrkerfaren i Danmark blev 
nærværende, til trods for at den reelle krig blev udkæmpet langt fra 
landets grænser. Bogen fremhæver de forskellige årsager til, hvordan 

en for så vidt irrationel frygt nærmest kunne opelskes og dyrkes blandt danskere. Fremtrædende 
danske teologers indflydelse på stemningen gennem deres prædikener har været en ting. Men når 
de danske konger samtidig udstedte diverse landsdækkende forordninger for kirken, der foreskrev 
hvilke tyske teologers (jf. ovennævnte) skrifter, præsten skulle anskaffe, blev tyrkerfrygten 
distribueret ud til selv de mindste sogn.

Det er interessant, at frygten for de fremmede ikke kun intellektualiseredes blandt højtuddannede 
og på regentplan, men at der samtidig fremkom langt mere folkelige reaktion. Disse fremkom bl.a. 
gennem salmer og bønner, der var let tilgængelige for menigmand. Desuden udkom en antal 
såkaldte folkelige skrifter, der vha. tekst og illustrationer viser tyrkerne og dermed islam som det 
hæslige og det umenneskelige. Man behøvede formentlig ikke mange års skolegang for at et sådan 
fjendebillede lynhurtigt brændte sig fast i sindet.

Grundighed i højsædet
Laustens bog viser tydeligt, hvor meget arkivmateriale han har gennemgået for at skabe en bog, der 
i den grad er troværdig og grundigt underbygget. På trods af de mange timers myreflid fortaber 
bogen ikke i ligegyldige detaljer. Derimod får læseren et overblik, der kun kan lykkes vha. det gode 
sprog, Laustens evne til at formidle omfattende stof på skarp og direkte vis og ikke mindst bogens 
illustrationer.

Dette er en gedigen historiebog, der ikke har til hensigt at udtale sig om forholdet mellem nutidens 
Danmark og islam eller tyrkerne som folkefærd. Derimod er det en nøgtern, grundig og utrolig 
spændende fremstilling af Danmark i samspil med de store nationer i et nyt Europa i 1500-tallet, et 
lille land der bliver indrulleret i en omfattende og europæisk frygt for den geografisk fjerne, men 
mentalt absolut nærværende fjende, tyrkerne. Dengang.
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Nature, Space and the Sacred
af Kristian Frisk

Bergman, S., P. M. Scott, M. Jansdotter Samuelsson og H. Bedford-Strohm (red.): Nature, Space and  
the Sacred: Transdisciplinary Perspectives. Ashgate. 240 s. 2009.

Siden Euclides udvikling af geometrien som aksiomatisk system, har den vestlige videnskab 
gennemgående betragtet det rumlige som en baggrund for menneskets liv. Først i 1970erne blev 
forestillingen om det døde rum udfordret, da geografer og sociologer slog sig sammen i de urbane 
studier. Siden 1990erne er den faglige tilnærmelse mellem geografi, samfundsvidenskab og 
humaniora blevet en overgribende, akademisk aktivitet. Samfundsvidenskab og humaniora er 
begyndt at inddrage en rumlig dimension og spatiale metaforer, mens geografien er blevet 
opmærksom på det rumlige som et kulturelt, socialt og historisk produkt. Denne proces bliver ofte 
betegnet ”the spatial turn”. 

Nature, Space and the Sacred er den første tværfaglige antologi, der diskuterer det rumlige i 
relation til menneskets religiøse liv og naturen. Hverken natur, rum eller det hellige bliver dog 
underlagt en overordnet definition. Det er således op til de 26 bidragsydere, at fortolke antologiens 
begrebsmæssige udgangspunkt. Antologiens tværdisciplinære perspektiv gør desværre, at resultatet 
som helhed virker rodet. Derfor ligner Nature, Space and the Sacred mest af alt et tilfældigt, 
naturromantisk rendevouz mellem otte teologer, fem filosoffer, fem antropologer, tre 
religionshistorikere, tre arkitekter og en enkelt lektor i udviklingsstudier. 

Antologien er inddelt i fem sektioner. Første og anden sektion, ”Earthing 
the Sacred” og ”Ethics in Natural and Build Space”, samler seks essays i 
systematisk teologi. I disse essays bliver den skriftorienterede, kristne 
tradition underlagt en kreativ fortolkning i skyggen af den økologiske 
krise. Anden sektion bliver imidlertid afslutter med tre essays om 
arkitektur. Tre arkitekter beskriver her deres eget arbejde som en 
meningsgivende aktivitet og et produkt, der kan mediere natur og 
kultur, liv og død. Interessant bliver det imidlertid ikke, og særligt 
Annette Homanns essay om arkitektur som en erkendelsesproces – eller 
hvad der ligner afsættet til en økologisk Byggemand Bob-religion – 
mangler enhver form for videnskabelig relevans. 

Tredje sektion ”Nature as Entanglement” rummer fire miljøfilosofiske 
essays. Denne sektion indeholder antologiens bedste bidrag: ”The Wedge and the Knot: Hammering 
and Stiching the Face of Nature”. I dette essay gør socialantropologen Tim Ingold op med natur-
kultur-dikotomien og den biologiske reduktionisme. Som alternativ formulerer Ingold en eklektisk 
og holistisk, videnskabsteoretisk position, hvorfra verden eksisterer som et meshwork (meget lig 
Bruno Latours Actor-Network Theory):

An Ecology of life ... must be about the weaving and stiching of lines, nor the hammmering of  
blocks. As an ecology of treads and traces, it must deal not with the relations between  
organisms and their external environment but with the relations along their severally  
enmeshed ways of life (Ingold i Bergman et al. 2009:151).
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Ingolds ”science of engagement” fungerer desuden som den filosofiske præmis for mange af 
antologiens teologiske bidrag. Som skummel motivforsker må man antage, at dette er årsagen til at 
Ingold overhoveder figurerer i denne antologi. Ingold beskæftiger sig nemlig ikke med det hellige 
eller noget der ligner. I kontekst med antologiens foregående bidrag får Ingolds teoriudvikling 
desværre funktion som økoteologisk støttepille. Det kunne imidlertid have været interessant, hvis 
Ingolds teori var lagt an som et udfordrende afsæt for empiriske analyser i en antologi om natur, 
rum og religion. Ak. 

Sektion fire og fem giver antologien en mere empirisk dimension. Sektion fire ”Sacred 
Geographies” består af fem bidrag, som analyserer hvordan religiøse ideologier og praksis 
interagerer med helligsteder i naturen. Tre bidrag udmærker sig. I Marju Torp-Kõivupuus ”Natural 
Sacred Places in Landscape” analyseres det problematiske forhold mellem modernitet og tradition, 
økonomisk gevinst og identitetspolitik i en case om fældning af hellige træer i Estland. Gulnara 
Aitpaeve og Zemfira Inogamova serverer velsmagende bidder fra et større religionsstudie i en 
relativt uudforsket verdensdel: Kirgistan. I ”Sacred Sites in Kyrgistan” analyseres treenigheden 
mellem folkereligion, islam og helligsteder, mens ”Keeping the Sacred Secret” diskuterer 
forskningsetik og ejendomsret i forbindelse med en kortlægning af hemmelige helligsteder i Nyldy 
Ata. Sektion seks ”Turning to the East” opnår desværre ikke samme saglighed som disse essays, men 
får om ikke andet uddelt Svanemærket til kungfuzianisme, fengshui og shinto. 

Trods en overordnet god ide og enkelte interessante bidrag, giver Nature, Space and the Sacred den 
religionsstuderende et par kedelige og lettere irriterende timer. Som kildemateriale til religiøse 
økologisme kan bogen dog tænkes at være relevant. 

Basement Baxx
af Erik Sporon Fiedler 

Jeps - that's right. Når dette blad forlader trykken er kælderen på vej tilbage! Nu er der sikkert 
læsere der spørger sig selv: Hvad er kælderen? Hvorfor er det at den er tilbage så vigtigt at TABU 
bruger spalteplads på det? Hvor har kælderen været henne? 

Hvis De kære læser allerede er indviet i kælderens lyksaligheder, så kan De trygt springe til næste 
artikel, medmindre De, kære kældermenneske, ønsker at bringe Dem selv i kælderstemning. 

For at besvare spørgsmålene i kronologisk rækkefølge, så er kælderen under Artillerivej 86 
boltrerum for de studerende på Religionsvidenskab. Det er der, hvor de faglige diskussioner 
udfolder sig over en kop kaffe og der, hvor benene trækkes op under sig på sofaen, imens man 
læser om Jan Assmanns mosaiske distinktion, eller forfærdet river sig i håret når man hører om 
Attis' mysters selvkastrering, eller der hvor man fredag aften giver sig i kast med en genopførelse 
af Andamanernes skildpaddedans, der ville være Lektor Podemann værdig.

Kort og godt, kælderen er rammen om det sociale liv på Religionsvidenskab i alle aspekter.
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En kort gennemgang af kældersagen (nye læsere kan starte her)
Et af Danmarks Radios nyeste skud på stammen af høj journalistisk kvalitet er deres Forstå Sag X 
på 5 minutter (indsæt selv hvad der er passende; Pankowa, Rønn-Hornbech eller lignende). Her på 
TABU gør vi os ingen illusioner om at være i samme Cavlingpris-belønnede, høj-journalistiske 
boldgade og dermed indrømmer vi på forhånd, at vi ikke forstod kældersagen på 5 minutter. 
Hvorom alting er, så blev kælderen i december 2008 udsat for en bygningsundersøgelse af Dansk 
Bygningsanalyse AS, som konkluderede en massiv fremkomst at den yderst biologisk aktive 
skimmelsvamp Chaetomium globosum på indervæggen af kælderen på Artillerivej 86. Desværre 
indtraf der administrative tryllerier og rapporten endte således først  på ToRS i uge 41, 2009. En 
fagrådsrepræsentant blev informeret d.19 oktober 2009. Udbedringen af bygningen påbegyndtes i 
vinteren 2010 og nu - endelig, i marts 2011, er det færdiggjort. Dette fejres naturligvis med en 
åbningsreception foranstaltet af festudvalget, som også vil informere yderligere derom. 
At kælderen er tilbage er yderst afgørende for det sociale og dermed også faglige liv på 
Religionsvidenskab, i og med at det er rammen om en stor del af disse begivenheder. Den 
fragmentering som det BARbylonske eksil medførte, er det omsider muligt at overvinde - 
religionsfolket er igen herre i eget hus. At kælderen er tilbage er en markant forbedring af de 
fysiske rammer om vores studium og vi skylder os selv at udnytte det og forvalte det på den bedst 
mulige måde - bolden er hermed også givet op til en diskussion i fagråd, festudvalg, 
specialekontorer, undervisernes frokoststue m.m. om udnyttelsesmuligheder af kælderen, der ikke 
blot handler om øl og kaffe.

Nyt fra Fagrådet
af Mads Damgaard

Efterårets glædelige nyhed - at kælderen under Artillerivej 86 ville blive renoveret – er, når dette 
blad trykkes, endelig realiseret, men det stopper ikke her: Fagrådet kan endvidere forsøde TABUs 
læseres tilværelse med flere gode forårsnyheder. Rektor Ralf Hemmingsens satsningsområde i 
2010-11, "Den Gode Uddannelse", har bevilget en sum penge til to uddannelsesprojekter på vores 
afdeling. Det ene, "Forskning fra Første Færd", skal kaste efterårets nye studerende ud i en 
grundforskningsproces, og det andet, "Studiekredsløbet", etablerer en række studiekredse omkring 
religionsvidenskabens centrale emner. Næste artikel beskriver disse studiekredse i flere detaljer.
Desuden er fagrådet stolte af i dette forår at kunne gentage sidste forårs stjernebestrøede 
arrangementer "Pro-et-Contra" 6. april, og DASR-konference-turen til Odense 6-7. maj- se opslag på 
Artillerivej og Snorresgade for mere info. 

Med stor ærgrelse kan fagrådet notere at 2011 også bliver året hvor vi må sige farvel til 
afdelingssekretær Bente Rossel, der pga fakultetets og universitetets økonomi afskediges pr. 1. 
august. Fra samme tidspunkt og af samme grund går to af afdelingens centrale figurer, lektor Tove 
Tybjerg og lektor Jørgen Podemann, på deltid. Der er endvidere ansat en ny eksamenssekretær ved 
navn Peter Christiansen til bl.a. at betjene religionsvidenskabs-studerende. Endelig overtager 
professor Catharina Raudvere hvervet som afdelingsleder fra lektor Erik Sand. 
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Studiekredsløbet: 
Hæv dit faglige niveau

af Mads Damgaard

... ved at deltage i efterårets store projekt på Religionsvidenskab: Studiekredsløbet - et antal 
studiekredse med tæt kontakt mellem studerende og forskere om fagets centrale emner og 
metoder.

Rektor Ralf Hemmingsen afsatte sidste år en pulje på 10 millioner kroner til at afprøve nye 
uddannelsesformer. Religionsvidenskab har fået tildelt knap en procent af disse midler, og skal 
afvikle to projekter, et for de kommende førsteårsstuderende, og et for alle andre studerende. Dette 
sidste projekt, ”Studiekredsløbet”, skal forsøge at udnytte at du, kære læser, sidder inde med en 
masse viden som andre studerende har gavn af. Før sløret løftes for studiekredsenes foreløbige 
fokusområder, bør spørgsmålet ”Hvad er en studiekreds?” opklares.

Hvad er en studiekreds?
Et snævert, fagligt netværk 
 – i studiekredsen diskuteres emner der relaterer direkte til deltagernes interesser
En mulighed for sparring 
– i studiekredsen gives feedback på hinandens ideer, projekter, tekster og strøtanker
En forbindelse til forskere 
– i studiekredsen er afdelingens mest kompetente forsker indenfor kredsens felt tilknyttet
Inspirerende møder
- forskere og studerende mødes for at sætte fokus på særlige aspekter af studiekredsen emne

Studiekredse i efteråret 2011
Fagrådet og de ansatte på Religionsvidenskab har foreløbigt aftalt et udbud på følgende kredse:

Civilreligion i Danmark v/ Margit Warburg – i forbindelse med afholdelse af symposium i foråret 
2012 vil professor Margit Warburg opslå en studiekreds, hvor deltagerne bl.a. skal deltage i det 
redaktionelle arbejde ved en bogudgivelse om civilreligion. 

Religionsfilosofi v/ Peter Westergaard – med nedslag i fire tænkere, bl.a. Westergaards darlings 
Nietzsche og Wittgenstein, diskuteres religionsfilosofi til en række åbne seminarer med rig 
mulighed for deltagerinput.

Religion i USA v/ Lars Kjær Bruun – under overskriften ”Hvad skufferne gemte” kickstartes 
studiekredsen om amerikansk religion med et oplæg om de løse ender i Lars Kjær Bruuns 
forskning, som deltagerne kan følge op på. Arbejdet med en studietur til USA bliver muligvis 
inkorporeret i kredsen.

Religion, økologi og miljø v/Laura Feldt og Kristian Frisk - en studiekreds omkring ”den grønne 
bølge” og den store opblomstring af feltet ”religion og naturen” både i religionsvidenskaben og i 
religionerne, med mulighed for at se på fx de religiøse miljøbevægelser, moderne hekse, grønkirke-
initiativet mm., samt diskutere religionsvidenskabens bidrag til den humanistiske og sociologiske 
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økologi-, klima- og miljø-forskning.

Tosset med tal v/ Andreas Baumann – en studenterdrevet studiekreds om kvantitative metoders 
anvendelse og glæder, hvor afdelingens statistisk orienterede religionssociologer efter al 
sandsynlighed også kommer til at spille med.

Relationel religionsvidenskab? /v Niels Reeh - som et led i et forsøg på at udarbejde et relationelt 
religionsbegreb indbydes speciale- og opgaveseminar, hvor forskellige relationelle tilgange (bla. 
Norbert Elias, Louis Hjelmslev, Niklas Luhmann, Thomas Højrup og Niels Reeh) drøftes. 

Hvordan deltager jeg?
Datoer, klokkeslæt og lokaler for de forskellige studiekredse bliver planlagt i de kommende 
måneder. De praktiske omstændigheder vil blive annonceret i TABU, på opslag på Artillerivej og i 
starten af efterårssemesteret. Studiekredsene er tænkt som åbne grupper, som alle interesserede 
religionsvidenskabs-studerende kan deltage i. Efterårets studiekredse vil afprøve forskellige 
formater og måder at starte den faglige refleksion og diskussion, og ud fra erfaringerne fra 
projektet vil konceptet forhåbentlig udvikles i de kommende år. Som afslutning skal det bemærkes, 
at fagrådet og underviserne er meget glade for muligheden for at få åbnet forskningsmiljø og 
studiemiljø og ser et stort potentiale i en gensidigt befrugtende proces. Generelle spørgsmål og 
kommentarer til studiekredsløbet kan sendes til badseed84@hotmail.com, mens spørgsmål om 
konkrete studiekredse kan stiles til den relevante kontaktperson. 

Pro & Contra 2.0 
Religionsvidenskab vs. alle de andre

Religion er ikke kun et fænomen der undersøges inden for religionsvidenskaben. Både litterater, 
psykologer og alskens biologer – ingen nævnt, ingen glemt, alle hadet – har givet deres bud på 
hvordan man skal forstå og fortolke religion. Det sætter Pædagogisk Udvalg fokus på med endnu 
en tema-dag, der denne gang har mottoet ”Os og dem” og forsøger at finde brudflader og 
kontinuiteter mellem den måde religion opfattes på i religionsvidenskaben og inden for beslægtede 
discipliner. Til dette formål har vi inviteret en række forskere fra andre fag, som vil give deres bud 
på en forståelse af religion.

Udefra kommer Stig Hjarvard fra Film- og medievidenskab, Raben Rosenberg fra Psyk på Århus 
Universitetshospital, Tore Lind fra Musikvidenskab, Lillian Munk Rösing fra Litteraturhistorie, 
Ditlev Tamm fra Jura og Susanne Kerner fra Nærorientalsk Arkæologi. Fra vores egen afdeling får 
de et stærkt og habilt modspil af Catharina Raudvere, Tove Tybjerg, Peter Westergaard, Morten 
Warmind, Mikael Rothstein og Jørgen Podemann. Det bliver med en thyboisme a rumble in the 
jungle, en rigtig fighter-match, og det er derfor selvklart at DU skal komme denne dag! 
Arrangementet afholdes 6. april mellem 10.00-17.00 i lokale 23.0.49 på det Nye KUA – og du har 
ovenikøbet undervisningsfri denne dag, så der er ingen gode undskyldninger for ikke at komme!
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Kalender
Torsdag d. 17. marts kl 15.00:  Mohammad Arkouns dekonstruktion af islamisk ortodoksi og hans tanke om 
det imaginære v/ Ph.d. og lektor Safet Bektovic. U3, Snorresgade 17-19. 

Tirsdag d. 29. marts kl 15.15:  Muslim Life in Contemporary Italy v/ dr. Phil., Pia Karlsson Minganti, Milano 
og Stockholms Universitet. U4, Snorresgade 17-19.

Torsdag d. 31. marts kl. 19.30:  De mulige indfaldsveje til religionsbegrebet i den sene Wittgenstein. Foredrag 
v/ lektor Peter Westergaard. Artillerivej 86.

Onsdag d. 6. april kl 10.00-17.00:  Pro-et-Contra 2.0. Debatdag for Afdelingen for Religionshistorie. Nye KUA, 
23.0.49.

Torsdag d. 7. april kl 8.30:  What's in a word? The minority concept revisited. To-dages konference v/ lektor 
Thomas Brudholm, ToRS, m. fl. Nye KUA, lokale 23.2.47.

Torsdag d. 7. april kl 15.00:  Fornuftens Resignation? ’Kritik af den arabiske fornuft’ hos Mohammad al-Jabiri 
v/ Ph.d. studerende Saer el-Jaichi. U4, Snorresgade 17-19.

Tirsdag d. 12. april kl 15.00:  Comparing Europe's Muslims. Obstacles and Possibilities v/ Docent Göran 
Larsson, Göteborgs Universitet. U4, Snorresgade 17-19.

Torsdag d. 28. april kl 19.30:  Lund, Saxo og de ældste islandske oldtidssagaer v/ adjunkt, ph.d. Annette 
Lassen, Nordisk Forskningsinstitut. Nye KUA, lokale 27.0.09.

Fredag d. 29. april kl 16.00:  Præsentation af forårets religionsvidenskabelige kandidater. Artillerivej 86

Tirsdag d. 3. maj. kl 15.00:  EURECO Distinguished Lectures: The Saga of Europeanization - Affirmations of 
Ordinary Life in the Process of European Integration v/ Hans-Jörg Trenz. Alexandersalen, Bispetorvet 1-3, 
1167 København K 

Onsdag d. 4. maj kl 13.00:  Den europæiske middelalderby i perspektiv v/ ph.d.-stipendiat Jacob Tullberg, 
SAXO. GAmle KUA, lokale 15.1.90.

Onsdag d. 4. maj kl 15.00:  Saudi Women Novelists: Cosmopolitan Fantasy against Religious Nationalism v/ 
Professor Madawi Al-Rasheed, Department of Theology and Religious Studies, King's College, London. 
Foredragssalen, Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, 1401 Kbh K.

Fredag d. 6. maj kl 15.00:  Religion på Gaden. To-dages konference for religionsvidenskabsstuderende v/ 
Dansk Selskab for Religionsvidenskab (DASR) på Syddansk Universitet, Odense. 

Fredag d. 27-29. maj kl 13.00:  Re-enchantment of Arab Television: Audience Responses and Identity 
Construction. To-dages konference, ToRS, Snorresgade 17-19.

Fredag d. 27-29. maj kl 14.00:  CHAOS-Symposium: "Køn, magt og modstand - religiøse forestillinger om 
maskulinitet og femininitet". To-dages konference v/ RhF, Artillerivej 86. 

Fredag d. 10. juni kl 19.30:  Diversity and Good Relations: Practical Possibilities for Religious Education. 
Foredrag ved Norman Richardson, Stranmillis University College, Belfast.
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Call for papers: 
Livsformer

Religion er, trods sekulariseringsteser og moderniseringstendenser, en del af menneskets liv. 

Fra den otte-årige dreng, der stemmer dørklokker med Vagttårnet i tasken, til Anders Matthesen og 
Christian Stadils elite-buddhisme, er sammenhængen mellem dagligdag og religion en uundgåelig 
og interessant relation, som TABU indbyder alle læsere til at kommentere, problematisere og 
diskutere. 

Definitionen af livsformer holdes helt åben - det kan være livsstil, hverdagspraksis, den historiske 
materialismes begrebskategori eller andre indfaldsvinkler til samspillet mellem religion og det 
levede liv. 

TABU modtager naturligvis også gerne artikler og indlæg uden for tema. Indsend frygtløst til 
badseed84@hotmail.com inden 1. maj 2011!

På redaktionens vegne
Mads Damgaard

So you are saying that human agreement decides what is true and what is false?" --  
It is what human beings say that is true and false; and they agree in the language  
they use. That is not agreement in opinions but in form of life.
Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, §241

The simple substance of life, therefore, is the diremption of itself into shapes and  
forms, and at the same time the dissolution of these substantial differences; and  
the resolution of this diremption, of articulating. Thus both the sides of the entire  
movement which were before distinguished, viz., the setting up of individual forms  
lying apart and undisturbed in the universal medium of independent existence,  
and the process of life - collapse into one another.... The entire circuit of this  
activity constitutes Life
G. W. F. Hegel, Phenomenology,  s. 223-224
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