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Velkommen til TABU 
 

Først og fremmest skal lyde et dybfølt velkommen. Velkommen til de nye studerende, velkommen 

til de gamle studerende og velkommen til KUA2. Vi er blevet løst af vores eksiltilstand på 

Artillerivej og er nu at finde i omgivelser, der er vores studie værdige.  

Vi fejrer det nye semester med en temaløs udgivelse og du vil derfor som læser opleve et meget 

varieret nummer, rent temamæssigt. Vi kommer tæt på Tyrkiet og de værdipolitiske spørgsmål, der 

har været bragt på bane i forhold til et potentielt optag i EU. Vi undersøger en campus-moske i 

England, vi diskuterer det propædeutiske bidrag til studiet og viser hvordan det er medvirkende til 

en øget forståelse af centrale kilder. Vi bringer en artikel om folkekirkens problemer på det frie 

marked, samtidigt med at vi bringer et interview med en dansk baha’i om at være baha’i i Danmark. 

I anledning af det forestående besøg fra sociologen Peter Beyer, vil hans virke blive introduceret og 

kort behandlet undervejs i bladet. Foruden disse godbidder er der en lille let kryds og tværs, der 

kan bidrage til en faglig overspringshandling.  

 

Som noget nyt introducerer vi en klassiker. Det er ment som et bidrag til den, ellers grundige og 

dybdegående introduktion vi modtager til humanistisk faghistorie, sådan så vi kan blive ved med, 

at være gode, dygtige og have vores historie nær os.  

Foruden har vi to Call for Papers – et møntet på næste nummer som vil have et tema om 

Mellemøsten og et møntet specifikt på de tredjesemestersstuderende, der netop i disse dage 

begynder at skrive særligt studeret område-opgave. Der åbner vi for en konkurrence, hvor den 

bedste artikel, skrevet på baggrund af en opgave vil blive præmieret.  

 

Vi glæder os til, at du læser bladet.  

 

På vegne af hele redaktionen: Velkommen til det nye Tabu.  

 

 

Kristoffer Piilgaard Porner Nielsen 
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Free-rider problemer på 

Folkekirkens kernemarkeder? 
Af Andreas Baumann, stud. mag. 

 

Folkekirkens kernemarked er formentligt, uanset om medlemmer og forkyndere bryder sig om 

det, foreståelsen af ritualer ved livets store begivenheder; fødsel, konfirmation, bryllup og 

begravelse. Spørgeskemaundersøgelser som eksempelvis værdiundersøgelserne bekræfter således 

også, hvad de fleste af os nok kender fra vores omgangskreds. Danskerne er i helheden ikke et 

udpræget troende folk, men de sætter pris på folkekirkens som en ceremoniel ramme omkring 

menneskelivet. 

 Det interessante er i denne ting, at såfremt en borger melder sig ud af folkekirken, vil 

personen stadig have et retskrav på at blive begravet på folkekirkens kirkegårde (Bekendtgørelse af 

lov om begravelse og ligbrænding §2). Endvidere vil borgeren, selvom han ikke har et retskrav på 

sådant, med god sandsylighed kunne forvente deltagelse af en af folkekirkens præster ved sin 

begravelse eller bisættelse (se eks. Kristeligt Dagblad 19. oktober 2012). Grunden til, at dette er et 

problem, kan belyses ved det klassiske velfærdsøkonomiske begreb free rider.  

 

Oprindeligt stammer begrebet free rider fra studiet af såkaldte offentlige goder, det vil sige goder 

der er ikke-rivaliserende og ikke-ekskluderbare. At godet ikke er rivaliserende betyder at én persons 

brug af godet ikke reducerer en anden persons brug af godet. Grundforskning er et oplagt 

eksempel på et ikke-rivaliserende gode, for Jens Hansen i Bogense bliver ikke forhindret i at bruge 

John Rawls A Theory of Justice af, at jeg også bruger den.1 

At godet ikke er ekskluderbart betyder derimod, at der ikke findes nogen praktisk implementerbar 

mulighed for at forhindre folk i at nyde det. Det klassiske eksempel er ren luft; 

forureningsbekæmpelse koster, men der er ikke nogen måde at sikre, at alle der nyder godt af 

godet, bidrager til finansieringen af det. Det er imidlertid omdiskuteret, om 

forureningsbekæmpelse reelt set er et offentligt gode, eller om der er reelt er tale om, at man 

tvinger forurenerne til ”at rydde op efter sig”.2 Et mere oplagt eksempel er derfor et fyrtårn; der er 

ikke nogen meningsfuld måde hvorpå ejerne af fyrtårnet kan tvinge passerende skibe til at betale 

for den service, fyrtårnet leverer.  

Det må straks slå læseren, at folkekirkens prædikener er et oplagt eksempel på et offentligt gode3; 

med dén belægningsprocent de danske folkekirker udviser, er der næppe nogen anden 

kirkegænger der bliver forhindret i at nyde forkyndelsen af ”Guds ord, rent og purt” ved at jeg 

deltager i gudstjenesten. Endvidere er der næppe praktisk mulighed for at forhindre ikke-

medlemmer af Folkekirken i at bruge gudstjenesten.  

 

Personer, der udnytter offentlige goder uden at medvirke til deres finansiering kaldes free riders. Et 

oplagt eksempel på free riders er i den nuværende situation de såkaldte ”sortseere”, der uden at 

bidrage til finansieringen af DR forbruger de producerede goder.4  

En klassisk løsning på free-rider problemer er at regulere køberne – hvilket man gør ved den 

juridiske pålæggelse af licens til de facto hele befolkningen. En anden måde er at appellere til 
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forbrugernes altruisme, dvs. deres villighed til at bidrage til finansieringen. Funktionelt set 

befinder DRs finansiering sig formentligt mellem disse to yderpoler. 

Den sidste løsning er at privatere – ikke privatisere – det offentlige gode. I eksemplet med DR ville 

en sådan privation bestå i indførslen af en modtagekode, så kun licens-betalere havde mulighed for 

at tilgå indholdet.  

Folkekirkens problem består i, at en række af dens kerneydelse – kirkelig dåb og begravelse på 

kirkegård – de jure er offentlige goder (Anordning om dåb i Folkekirken §15; Bekendtgørelse af lov 

om begravelse og ligbrænding §2). Folkekirkens medlemmer er således udsat for en free-rider 

problematik fra ikke-medlemmer, som ønsker at benytte sig af visse af folkekirkens faciliteter. 

Peter Lüchau har dokumenteret, at 26% af de mødre, der ikke selv er medlemmer af folkekirken, 

lader deres børn døbe (2012:325). Der er med andre ord tale om et betydeligt mismatch mellem 

finansieringsgrundlaget og brugergruppen.. Der findes ingen statistik på begravelsesområdet, men 

i sagens natur gælder det, at når en ikke ubetydelig af befolkningen efterhånden ikke er 

medlemmer af folkekirken, må noget tilsvarende gøre sig gældende for de døde. Med andre ord er 

der et ikke-ubetydeligt antal free-riders i folkekirkens kernemarkeder. 

Der findes forskellige måder at løse dette på: 

1) Folkekirken begynder at differentiere prisen på eksempelvis en gravplads, og benytter 

denne differentiering til at internalisere alternativomkostningerne ved udmeldelse versus 

forblivelse i folkekirken.6 Problemet er dog, at disse alternativomkostninger for de fleste 

udmeldte vil overstige 100.000 kr., og det er politisk usandsynligt at sogn skulle belægge et 

bo med en sådan udgift. Derudover har visse jurister luftet bekymring med hvorvidt en 

såda differentieret prissætning reelt konstituerer diskrimination (Simonsen & Jensen 2002). 

Denne løsning er derfor noget uklar.  

2) Folkekirkens kirkegårde kan overgå til offentlig forvaltning ved ekspropriation. Denne 

mulighed er formentligt helt politisk umulig. Hertil kommer de juridiske betænkeligheder 

ved en sådan omfattende generalekspropriation samt de specielle forhold der gør sig 

gældende for folkekirkens ejendom.7 

3) Kommunerne har – under den nuværende lovgivning – hjemmel til at opføre kirkegårde, 

og har som sådan mulighed for at konkurrere med folkekirken om levering af dette 

offentlige gode (Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding §16). En sådan 

mulighed er bl.a. realiseret i Århus (Nordre og Vestre kirkegård). Statsforvaltningen har 

imidlertid fundet i en kendelse fra 2010, at sådanne kommunale kirkegårde skal drives på 

et økonomisk selvhvilende princip, dvs. at prisen kun kan prissættes efter udgifterne 

(Vedrørende takstforhøjelser for kirkegårdsydelser i Århus Kommune). Et sådant 

tilsynspålæg forvrider naturligvis den naturlige markedsdannelse og vil – så længe 

kommunerne ikke har pligt til at påse opførelsen af kirkegårde – formentligt føre til en 

underproduktion. Et andet problem er, at kommunerne formentligt ikke har mulighed for 

at nyopføre nok kirkegårde, specielt i de mere landlige kommuner. 

4) Retskravet på begravelse på folkekirkens kirkegårde bortfalder og området overgår til 

markedsregulering. Det er formentligt også politisk umuligt. 

5) Endelig er der den mulighed, at den nuværende retstilstand bibeholdes, og at forsyningen 

af kirkegårdspladser anerkendes som et reelt offentligt gode, som staten er nødt til at 

subsidiere for at opretholde en tilstrækkelig forsyning af. Dermed forstås også, at en del af 
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det statslige tilskud øremærkes kompensation for ikke-medlemmers benyttelse af den 

kirkelige infrastruktur, hvilket ikke er tilfældet i øjeblikket (Finanslov 2012, §12 – tekst og 

anmærkninger) 

 

Af de fem løsninger, der er opregnet ovenfor, er det formentligt kun den femte, der er praktisk 

anvendelig. Anerkendelsen af de offentlige goder der produceres i folkekirkens regi og tilflyder 

befolkningen som helhed er da heller ikke ny; eksempelvis peger Kjærgaard og Jensen (2012) på 

præsten som tovholder i formidlingen af kultur til landboerne, fordi præsten modsat andre 

kulturpolitiske tiltag har en stærk, naturlig, lokal forankring på det subkommunale niveau.  

 

Ovenstående giver sig naturligvis ikke ud for at være en på nogen måde dækkende redegørelse for 

de problematikker, der knytter sig til folkekirkens næsten komplette monopol når det kommer til 

leverance af visse tjenesteydelser. Pointen har i højere været at anskueliggøre, at selv om man af 

politiske grunde skulle ønske en øget adskillelse mellem stat og kirke, ville der være en række 

praktiske problemer som i så fald må adresseres tilfredsstillende.  

 

Noter 
1 Jeg taler her naturligvis om det intellektuelle indhold i Rawls bog. Det er klart at selve bogen (det fysiske 

objekt) er både rivaliserende og ekskluderbart. 
2 Effekter ved en markedstransaktion der rammer andre end de handlende, kaldes ”eksternaliteter” – de kan 

være både positive og negative. At lægge en skat på forurening med basis i disse negative virkninger på 

andre borgere kaldes internalisering af eksternaliteter. 
3 Din mor er et andet oplagt eksempel på et offentligt gode. 
4 Hvorfor DR bibeholder sin status som offentligt gode – dvs. hvorfor de ikke begrænser adgangen for ikke 

licens-havere  - er dog en gåde. 
5 For personer interesseret i folkekirken som demokratisk institution kan det i øvrigt også være interessant, at 

vi her ser en af de sidste reminiscenser af enevælden, nemlig den kongelige anordning som juridisk 

instrument. 
6 En alternativomkostning (opportunity cost) er den ”skjulte pris”, der stammer fra fravalg. I dette tilfælde 

består den af den manglende kirkeskat; begravelsespladsen har en fast pris, som er ens for medlemmer og 

kirkefremmede. Medlemmet har imidlertid betalt kirkeskat over et livsforløb, mens den kirkefremmede ikke 

har betalt. Prisen for begravelsespladsen er derfor nødt til at ”indeholde” den manglende betalte kirkeskat, 

for at en udmeldelse ikke skal give mening. 
7 Der tænkes her på §9, stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, hvor 

anlæggelsen af offentlig vej eller gangsti henover en kirkegård specifikt er forbudt. 
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Er Ordet en mand eller en kvinde? 

Et propædeutisk problem 
 

Som bekendt er det et adgangskrav til kandidatuddannelserne i religionshistorie og 

religionssociologi, at man har opnået 30 ECTS propædeutik inden for et sprog, der ikke er dansk, 

svensk, norsk, engelsk, tysk eller fransk. Ser man altså bort fra disse seks sprog er der stort set frit 

slag. Hvorfor skal vi egentlig gennem dette sproglige intermezzo i vores uddannelse? Hvori består 

den faglige begrundelse? 

af Sari Saadi 

 

Som studerende på tredje år var jeg forrige semester i færd med at tage propædeutik i arabisk. Her 

starter man helt fra bunden: med alfabetet. Inden for et år vil man som hårdtarbejdende 

studerende kunne diskutere arabisk grammatik på et højere niveau end de fleste arabere lige kan 

på stående fod. Et flydende sprog i skrift og tale kræver naturligvis længere tid – sådan er det med 

alle sprog. Ikke desto mindre giver propædeutikken en stærk forståelse for sprogets syntaks, 

morfologi etc. Det er denne færdighed, der er central i arbejdet med kildetekster på originalsprog. 

 

Hvordan det skal bruges som religionsvidenskabsstuderende hænger uløseligt sammen med 

kulturforståelse. Kultur, herunder religion og sprog, er et kompliceret fænomen, der kræver 

forståelse og færdighed inden for flere kulturelle områder (her religion og sprog), hvis man vil 

nærme sig en større forståelse at det samlede hele. Forklaringen kan findes flere steder, bl.a. i det 

faktum, at mennesker bruger sproget til at kategorisere de fænomener, der registreres via sanserne. 

Ser vi på køn i sprogene, kan vi sige, at nogle sprog opererer med hankøn og hunkøn (f.eks. 

arabisk), andre har hankøn, hunkøn og intetkøn (f.eks. tysk), mens et sprog som dansk har intetkøn 

og fælleskøn. I de føromtalte, ikke-propædeutiske sprog har man ental og flertal (singularis og 

pluralis), mens man i arabisk har singularis, pluralis og søreme også dualis (altså to-tal). På arabisk 

bøjer man altså substantiver, verber og adjektiver i dualis, hvis de omtaler to. Det er en underlig 

ting set med eurolingvistiske øjne, mens det er en naturlighed på arabisk. Erfaringer som disse 

tvinger altså propædeutikstuderende til at udvide den sproglige forståelse, og det er i de små 

detaljer, man skal finde forskellene og nuancerne i sprogene. 
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Jeg vil give tre eksempler på, hvordan sprogkundskaber inden for en kildeteksts originalsprog er af 

afgørende betydning for fortolkningen af den givne tekst. 

 

Eksempel 1: bydemåde eller datid? 

Under islam-forløbet på andet semester stødte vi på en tekst i Koranen, Sura 109:1-3, som lyder 

således: 

Sig: ”I vantro! Jeg tilbeder ikke den, som I tilbeder, og I tilbeder ikke den, som jeg tilbeder.”  

 

َہا اۡلکٰفُِرۡونَ  .1 اَیُّ  قُۡل ٰیٰۤ

 ََلٰۤ اَۡعُبُد َما َتۡعُبُدۡونَ  .2

 َو ََلٰۤ اَۡنُتۡم ٰعبُِدۡوَن َماٰۤ اَۡعُبُد   .3

 

Her er det det første ord, ”Sig”, der blev diskuteret i undervisningen. Her har det nemlig været 

diskuteret, om en rod i verbet er gået tabt, og der derfor skulle have stået ”han sagde”. 

 (qāla, han sagde) قال

 (qul, sig) قُل

Altså skulle det midterste bogstav være faldet ud, så betydning havde ændret sig til ”sig” i stedet for 

”han sagde”. Dette er dog ikke tilfældet, hvis vi ser på det grammatisk: 

Verbet ”at sige” (qāla)1 tilhører den gruppe af verber, der kaldes hule verber. Hule verber er en 

kategori under de såkaldt svage verber, hvilket nogenlunde svarer til det vi ville kalde 

uregelmæssige verber. På arabisk har de fleste verber tre rødder, som er konsonanter. For lethedens 

skyld skal det blot siges, at de verber, hvor midterste rod er en lang vokal, er såkaldt hule verber. 

Det gælder for (qāla), som på arabisk har de tre rødder q – ū – l. Og det bøjes således i ental, 

hankøn, henholdsvis nutid og datid: 

 

Ental, hankøn, 

nutid 
Verbet ”at sige” 

1. person Aqūl 

2. person Taqūl 

3. person Yaqūl 

 

I bydeform gælder det så, at hule verber får fjernet det svage led, altså den midterste rod (den 

lange vokal). Således bøjes ”at sige” i bydeform, ental, 2. person, hankøn: ”ql”. Dette udtales qul med 

en kort u-vokal. I denne tekst skulle det altså fremgå tydeligt af ordets stavemåde, at det står i 

bydeform. 

 

Nu skal man jo ikke bero sin analyse af en kildetekst udelukkende på grammatiske betragtninger; 

man skal også kende konteksten, som den er skrevet ud fra. For at gøre en lang historie kort, taler 

vi her om Koranen som en meddelelse, der blev sendt til Muhammad, fra Allah, via ærkeenglen 

Gabriel (på arabisk: Jibrīl). Det er altså Allah, der meddeler Muhammad, at han skal sige så og 

således - altså, ”sig”, som er i bydeform. 

 

Ental, hankøn, 

datid 
Verbet ”at sige” 

1. person Qultu 

2. person Qulta 

3. person Qāla 
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Det ville skabe misforståelser, hvis man læste det som qāla (han sagde); hvem er ”han”? På arabisk 

findes der ikke store og små bogstaver som på latin, og derfor fremgår det ikke altid lige tydeligt, 

om ”han” er Allah eller en engel eller profet etc. Her kan vi på dansk lettere gennemskue, at ”Han” 

omtaler ”Herren”. I stedet vil man i flere tilfælde støde på tilfældet pluralis majestatis (majestætens 

flertal), som f.eks. i Sura 22:5, hvor der står    ن تَُراب ُكم مِّ ـٰ  Vi kender det også .(”Vi skabte jer af støv”) َخلَۡقنَ

fra Statstidende, hvor der erklæres med indledningen, at: 

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 

 

Der er her tale om et eksempel, hvor kundskaber inden for sproget er afgørende for forståelsen af 

teksten. Så kunne man indvende, at en god oversætter kunne gengive en tekst nøjagtig – men så er 

sagen misforstået. Ja, oversættelser kan sige det samme, men de vil aldrig kunne give den samme 

indsigt i det grammatiske system, man bevæger sig i, når man læser kildeteksten på dens 

originalsprog. Dermed går meget tabt, når man læser en kilde i oversættelse. Men måske kan en 

oversættelse belyse noget, som man omvendt tager for givet i originalteksten? Dette skal det næste 

eksempel belyse. 

 

Eksempel 2: er Ordet en mand eller en kvinde? 

Da jeg for et halvt års tid siden læste Johannes-evangeliet 1:1 på arabisk så det således ud: 

 

  فِي الْبَدِْء كان الْكَلِمَةُ، َو كان الْكَلِمَةُ عِنْدَ اهللاِ. َوكان الْكَلِمَةُ هللا
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. (Joh 1:1) 

 

Det, der vakte forundring, var særligt den manglende kongruens i køn mellem verbet ”var” (kāna) 

og navneordet ”Ordet” (al-kalima). Verbet er nemlig bøjet i hankøn, selvom navneordet er i 

hunkøn. Skulle verbet ”var” stå i hunkøn, skulle det bøjes (kānat). Nu ved vi jo, at evangelierne 

beretter om Kristus’ liv, og Johannes-evangeliet er ingen undtagelse. Her henviser Ordet til Kristus, 

og det skal derfor ikke forstås sådan, at Kristus er en kvinde på arabisk. Naturligvis skifter han ikke 

køn. Men det gør navneordet for ”Ordet” heller ikke; ”al-kalima” er et ganske almindeligt navneord, 

og det er i hunkøn. På samme måde er ”et hus” på dansk altid intetkøn, mens ”en bog” altid er 

fælleskøn. Derfor er det verbet, der må skifte køn, hvis ikke det skal lyde som om, Johannes-

evangeliet omtaler en kvinde. Der er altså et teologisk hensyn, der tilsidesætter grammatikken i 

dette eksempel. 

 

Nu kunne man indvende, at propædeutik skal benyttes på tekster i deres originalsprog. Derfor 

skulle jeg læse Johannes-evangeliet på græsk. Og ja, samme problem opstår ikke på græsk, for her 

er det græske logos et hankønsord. Men hvad viser det os, når vi læser Johannes-evangeliet på et 

andet sprog? Jo, det viser et eksempel på, hvordan religionerne er kulturspecifikke, herunder 

sprogspecifikke. Det er altså en god idé at kunne læse en kilde på originalsproget; her kan man få 

den specifikke formulering, og man mister ikke noget i en oversættelse. Omvendt kan man netop 

ved at læse en oversættelse se de ”detaljer”, som man risikerer at tage for givet i en originaltekst. 

Ved at læse Johannes-evangeliet på græsk er det formentlig de færreste, der stopper op og tænker: 

”Hvad nu hvis logos havde været et hunkønsord?” Og et helt åbent og hypotetisk spørgsmål kunne 

være: ville man have givet Kristus-figuren det tilnavn, ”Ordet”, hvis det på originalsproget havde 

været et hunkønsord? Eller ville man så finde en anden betegnelse? 
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Der er noget særligt græsk over Det Nye Testamente. 

 

Min tankegang kan naturligvis kritiseres; skal man så læse en given tekst på alle verdens sprog, før 

man kan sige noget om den? Nej, det er ikke dét, der forventes. Det er dog aldrig forkert at kende 

flere sprog, når man vil belyse en tekst. Og som religionshistoriker Jørgen Podemann Sørensen 

engang sagde til mig: ”Det er i virkeligheden en umulig opgave at være religionshistoriker.”2 

 

Eksempel 3: en morfologisk analyse af centrale islamiske begreber. 

Jeg skal her ganske kort belyse, hvordan morfologien kan tjene til at forstå centrale begreber inden 

for islam. De arabiske verber kan inddeles i forskellige former. Hver form har en særlig betydning. 

Grundformen, form 1, kan få ny betydning i sine afledte former (dvs. form 2 og opefter). F.eks. er 

form 2 en kausativ udgave af form 1. Dvs. at et form 2 verbum handler om at få nogen til at gøre 

betydningen af form 1. Tager vi verbet ”at studere”, som består af de tre rødder d – r – s (udtales 

darasa), så kan vi ved at fordoble den midterste rod få verbet (darrasa), som betyder at få nogen til 

at studere – med andre ord betyder det ”at undervise”. 

 

Således gælder det også med form 1 verbet ḥamada, der består af rødderne ḥ - m – d, hvilket 

betyder ”at lovprise”. I form 2 staves det så ḥammada, og ved at tage en kort tillægsform (passivt 

participium) af dette verbum, får man ordet Muḥammad, ”lovprist”. Havde man taget den korte 

tillægsform af verbets form 1, ville det gå fra ḥamada til Maḥmoud, som altså er et navn i ”familie” 

med Muḥammad. 

 

Hvad med ordet islam? Ordet stammer fra de tre rødder s – l – m, som bedst kendes fra udtryk som 

Salām Aleikum (Fred være med jer). Islam kan altså siges at være i ”familie” med ordet for fred, 

men det betyder ikke direkte fred, som det ofte ses oversat. Islam er et såkaldt verbalnomen, altså 

et navneord dannet ud fra et verbum. Og det er verbet i form 4, nemlig aslama, der er verbet bag 

ordet islam. Verbet aslama er utrolig vanskeligt at oversætte, hvad også har ført til diskussioner 

blandt flere semitiske filologer.3 Typisk hører man det oversat med at hengive sig eller at 

underkaste sig, men det skal også nævnes, at det i en mere jævn dagligdagsbrug kan betyde at blive 

muslim eller at konvertere til islam. Muslim er en lang tillægsform (aktivt participium) af aslama 

og betyder således noget i retning af den, der hengiver sig (til Allah). 

 

Således kan propædeutiske kundskaber bruges i studiet af religion. Det ses oftest i analysen af 

tekster. Dog viser det sidste eksempel, at det også kan bruges til at belyse nogle af de centrale ord, 

som bruges i dagligdagen til at betegne religioner, religiøse mennesker, religiøse handlinger etc. 

 

Noter 
1 Bemærk at der på arabisk ikke findes en navnemåde (at-form), hvorfor verbet i datid, ental, 3. 

person, hankøn bruges som grundform. Altså betyder qāla egentlig ”han sagde”, men oversættes ”at 

sige”, når vi omtaler det i sin funktion som grammatisk grundform. Den vandrette streg over en 

vokal angiver, at der er tale om en lang vokal. 
2 Saadi, Sari (2012:10) 
3 Se f.eks. side 441 i Studies in Semitic Philology af M.M. Bravmann. Brill. 1977. 
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Fra diakrone oprindelsesspekulationer 

til synkrone litterære studier 
Af Anders Kristensen, stud.mag. i religionshistorie. 

 

Tragediens rolle i studiet af det religiøse har, ligesom studiet af andre religiøse kilder, ændret sig 

markant siden faget opstod som selvstændig disciplin. Væsentligheden af indsigten i denne 

udvikling kan ikke undervurderes - den betyder at man i studiet af tragedien ikke træder i samme 

fodspor, som tidligere forskere har gjort. Netop udviklingen af studiet i tragedien siden 

begyndelsen af det 20. århundrede, afspejler hvilken retning religionshistoriens tekststudier har 

bevæget sig. 

 

Klassisk tragediestof 

Udgangspunktet bliver her studiet af Dionysisk religion og mere specifikt, den græske 

tragediedigter Euripedes’ tragedie Bacchanterne. Euripedes’ tragedie blev opført som en del af den 

store tilbagevendende Dionysia, hvor tragediedigtere dystede i konkurrence, i Athen posthumt i 

405 f.v.t., to år efter Euripedes’ død i 407 f.v.t., og kort før den græske tragedie, som genre, forsvandt 

igen. Bacchanterne er baseret på myten om en fremmed, der kommer til byen Theben, og forfører 

byens kvinder til den ekstatiske dyrkelse af guden Dionysos. Kvinderne forlader således οἶκος, 

hjemmet, og civilisationen, og hengiver sig til dans og vildskab uden for polis-grænsen, i 

vildmarken. Sagnkongen Pentheus, nægter at tilbede Dionysos og truer i vrede med at marchere 

ud af byen og hente kvinderne med magt, men overtales i stedet af den fremmede til at iføre sig 

kvindetøj og i smug betragte kvinderne. Den fremmede viser sig at være Dionysos i menneskeform. 

I kvindernes ekstatiske vildskab forveksler de, inklusiv Pentheus’ egen mor Agave, Pentheus med 

et vildt dyr, jager ham op i et træ, trækker træet op ved roden og flår ham endeligt fra hinanden. 

Agave vender stolt tilbage til byen og fremviser sit bytte. Men langsomt, efter hun er vendt tilbage 

til byen, går det op for hende, at hun har slagtet sin egen søn. Pentheus begår hybris, ved at nægte 

at tilbede Dionysos, og får sin nemesis. Det er således karaktertræk hos helten selv, der bliver hans 

endeligt. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=6190&exp=1
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At studere Dionysos og Βacchanterne 

I Nietzsches tidlige værk, Die Geburt der Tragödie (1872), distingverer Nietzsche mellem den 

dionysiske og apollinske kunstform, og dermed mellem den naturlige og naturstridige livsform. 

Nietzsche beskriver Euripides som Sokrates’ modsvar i kunsten. Hvor Sokrates, som det teoretiske 

menneske, brugte rationaliteten som våben mod den dionysiske livsform, stod Euripides som den 

rationelle tragediedigter, der på sokratisk vis, i det apollinskes tjeneste, tog livet af den musiske 

dionysiske kunstform. I den optik blev tragediens, som den dionysiske kunstform, endelige, en 

tragedie om Dionysos selv. Selvom samtidens filologer, og senere Nietzsche selv, tog stærkt afstand 

til værket, har det uomtvisteligt medvirket til den senere indgående interesse for tragedien, dennes 

oprindelse, og ikke mindst tragediens rolle og funktion i det klassiske Hellas. (Nietzsche 1996; 

Segal 1982:7). 

 

Hvor den tidlige Nietzsche (1996) i høj grad var optaget af relationen mellem Dionysoskult og 

tragedierne, disses oprindelse, og kulten som et før-apollinsk iboende Hellensk levn, kom 

religionsforskningens tragediestudier til udtryk i en række hermeneutiske tilgange, som samtidig 

har været markører for centrale religionsforståelser. Siden Nietzche tog teten op i 1872, har 

Bacchanterne været under luppen hos en række af religionshistoriens store kanoner. Den tidlige 

Jane Harrison, E.R. Dodds og Erwin Rohde lænede sig op Frazer og Tylors udviklingsorienterede 

religionsforståelse, og stod for en udpræget naturalistisk læsning af Bacchae. (McGinty 1978:10+13-

16). En socialt orienteret tilgang, med udgangspunkt Durkheim, er ligesom Lévi-Strauss’ 

strukturalistiske studier, et forsøg på at afdække hvad religionen egentlig er et udtryk for. Det vil 

sige at oversætte dennes egentlige funktion. I Durkheimiansk optik kan man sige, at religion 

succesfuldt udfylder menneskelige sociale behov (McGinty 1978:10+16-20). Mindre optaget af 

oprindelse og funktionalitet er en re-artikulation af religiøse fænomener, som er mere interesseret i 

at undersøge religionens indre strukturer, end at afdække eller egentlig beskytte religion – et 

eksempel er Mircea Eliades fænomenologiske studier (McGinty 1978:11; Podemann 2011:33-46). 

 

De forskellige tilgange til studiet har givet sig til udtryk i flere naturalistiske læsninger af 

Βacchanterne, som enten en kilde til Dionysoskultens forlæg i det klassiske Hellas, eller som en 

kilde til samtidens kult (Skovgaard-Petersen 1988:45). Således har Rohde og Dodds set Dionysos 

som en forædling af en oprindelig animistisk tese, designet til at få kognitiv kontrol over 

psykologiske tilstande (McGinty 1978:14). Ligeledes peger Jane Harrisons tidligere arbejde mod en 

forståelse af Dionysoskulten som udsprunget af animisme og totemisme. 

Den senere Jane Harrison, efter introduktionen til Durkheim, introducerer i Themis i 1912 

begreberne legomena og dromena, som det sagte og det gjorte i kultdramaet – dermed fremstår 

myten som en egentlig ritualtekst, der afspejler det der gøres, altså som et udtryk for egentlig 

handlen (Podemann 2011:65). Med dette udgangspunkt er det nemt at lade sig forføre af ideen om 

at lokalisere rituelle elementer i Βacchanterne og sammensætte dem til en rituel sekvens, og 

dermed lade tragedien stå som et levn fra tidligere tiders religiøse praksis, der har udviklet sig til 

datidens Dionysoskult – som Bernd Seidensticker, med udgangspunkt i Walter Burkerts 

fremlægning af et underlæggende offer-skyld kompleks i tragedierne, gjorde (Burkert 1979; 

Skovgaard-Petersen 1988:46-47). 

 

”Det er lige forkert at anskue en tragedie som en blandt andre variationer af en myte og at se den 

som et litterært værk uden at tage dens særlige religiøse funktion i betragtning” (Skovgaard-

Petersen 1988:44). Sådan skrev Jakob Skovgaard-Petersen i Chaos i 1988. Dermed peger han på den 
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centrale problematik, som tidligere studier af Bacchanterne til dels har forsømt: Hvis man 

behandler Βacchanterne som en udelukkende religiøs kilde, negligerer man det faktum, at kilden 

er et forfattet værk, der nok er opført ved en festival med religiøst islæt; samtidig overser man også 

den komplekse integration af kultur, samfund og religion som kendetegnede det klassiske Hellas. 

Som Jean-Pierre Vernant (1988) skriver om Bacchanterne: ”It was, of course, important to remember 

that this is not a religious document but a tragedy and that it obeys all the rules, conventions, and 

aims peculiar to this type of literary creation.” (Vernant 1988:381). 

 

Tragedien som religionshistorisk kilde møder Tragedien som litterær genre 

En læsning af Βacchanterne i et religionshistorisk perspektiv afslører således hurtigt en række 

problematikker: Først og fremmest er distinktionen mellem sekulære kulturelle fænomener og 

religiøse kulturelle fænomener, en adskillelse som er et produkt af moderniteten og den vestlige 

videnskab efterrationalisering. Skovgaard-Petersen (1988) giver sit bud, og udlægger hvordan 

Euripedes anvender en række religiøse og rituelle elementer som dramatiske virkemidler.  

Disse rituelle elementer, eller sekvenser i handlingen, er alle præget af dobbelttydighed, og er 

udtryk en for en dualistisk struktur – tese og antitese – det er nedbrydning af polisens orden og 

omvendelse af konventioner (Segal 1982:339). Men de rituelle sekvenser er underlagt dramatiske 

hensyn og ”(…) Derfor skal man heller ikke forvente at finde enhed i de rituelle elementer i 

tragedien” (Skovgaard-Petersen 1988:63). 

 

Tragedien kan i kraft af markering af klare kultiske referencer, fungere som kilde til ydre rituelle 

omstændigheder. Rituelle remedier udpeges som værende en bestemt beklædning: skindet fra et 

ungt dådyr, og bestemt udstyr: Thyrsosstav (v. 176). Ydermere har tragedien klare mytiske 

paralleller, f.eks. Dionysos’ relation til vin (v. 772) og vegetation, spisningen af råt kød og 

fortællingen om Dionysos’ skabelse, som født af Zeus’ lår (Morford og Lenardon 1985:197-198; Segal 

1982). Men Bacchanterne er også en kilde til græsk selvforståelse og en overgangstid i det antikke 

Grækenland. Den er et billede på mennesket og dets iboende destruktive kræfter, og forholdet 

mellem civilisation og vildskab (Skovgaard-Petersen 1988:63-64). 

 

Fantastikteori og liminal space 

I forlængelse af Skovgaard-Petersens, og ikke mindst Vernants, erkendelse af tragediens plads på 

grænsen mellem litteratur og religiøs tekst, er det oplagt at kaste sig over en analysemodel, der 

tager hensyn til begge aspekter. Laura Feldt (2011) anvender Renate Lachmanns1 

fantastikteoretiske overvejelser i analysen af Exodus, 1-182. Religiøse narrativer og litterær fantastik 

sættes i analysen i relation. Udgangspunktet for analysen en forståelse af, at religionshistoriske 

kilder oftest har en implicit flertydighed, der bunder i kildernes oprindelse og ikke mindst 

samtidige anvendelse. Kort sagt udvikler Lachmann en række begreber, der dækker over 

forskellige træk ved det fantastiske i litteratur. Anvendes analysemodellen på Bacchanterne, tegner 

der sig et billede af, at de overnaturlige, eller fantastiske, fænomener indtræffer i forbindelse med 

at grænsen mellem byen og vildmarken overskrides. 

Der er flere ting på spil i denne overskridelse af grænser. Dag Øistein Endsjø (2000) peger på en 

lighed mellem begrebet ἐσχᾶτιά3 - defineret som den geografiske periferi – og de græske 

overgangsritualer. De græske rites de passages liminale fase ses dermed som en imitation af denne 

geografiske periferi. Arnold Van Genneps og Victor Turners liminalitetsbegreb har altså, ifølge 

Endsjø, en rumlig karakter – liminial space kalder han det. Endsjø (2000) ser ἐσχᾶτιά som en 

gennemgående motiv i græsk kultur. Det er således uden for civilisationen, i verdens yderkanter, at 
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de græske helte møder underlige fænomener og mærkelige væsener. Som Endsjø understreger: 

“(…) the polis represented the only space where proper human life was possible.” (Endsjø 2000:370). 

Desuden kan der tegnes klare ligheder mellem med Levi-Strauss’ strukturelle opdeling mellem de 

kulturelle koder the raw and the cooked meat. Som Charles Segal (1974) pointerer tegner denne 

distinktion et billede mellem disse bipolare koder, der gennemsyrede græsk kultur og litteratur, og 

i forskellige sociale sammenhænge som religion, politik, lov, etc. 

Sidst skal Dionysos opfattes som en liminel karakter i sig selv. Dionysos er en udødelig, der kom til 

verden på en dødeligs vis, han er en olympisk gud med khthoniske træk, han kan fremstå både som 

menneske og dyr, hans kult foregår både på landet og i byen, han er en græsk gud, men kommer 

fra Asien, han er en mand, men har klare feminine træk og følges af kvinder (Segal 1982:10-11). 

Dionysos kan på den måde ses som en ”liminal” guddom – mediator – i grænselandet mellem 

kategorier. Han er bringeren af kultiveringen af druen – vinen, som samtidig har et implicit 

destruktivt potentiale. 

 

Ud over at være en kilde til ydre omstændigheder ved kulten, rituelt udstyr, mytologi og træk der 

er tillagt Dionysos, er Βacchanterne en fortælling om den potentielle fare ved det fremmede, og 

peger mod et kulturtræk der gennemsyrer både kulten og litteraturen. 

 

Noter 
1 Anvendt er Renate Lachmann (2002) Erzählte Phantastik. Zu Phantasiegeschichte und Semantik 

phantastischer Texte, Frankfurt am Main: Suhrkamp. 
2 Se yderligere Ph.d. afhandling v/Laura Feldt (2009): Signs of Wonder – Traces of Doubt. The Fantastic in 

Religious Narrative from Exodus to Elisha. 
3 ”Den yderste del”, ”rand”, ”grænse”. 
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Religion i system og som system 
Af Mads Jon Damgaard og Kristoffer Piilgaard Porner Nielsen 

 

I anledning af at den indflydelsesrige sociolog Peter Beyer lægger vejen forbi Københavns 

Universitet d. 22 november 2013, og afholder en åben forelæsning, kommer her en indføring i hans 

faglige virke og fokus, blandt andet med eksempler fra artiklen The Modern Emergence of 

Religions and a Global Social System for Religion. I løbet af de næste par måneder vil 

studiekredsen om relationel religionsopfattelse ved Niels Reeh producere plakater, og den 4. 

november vil Mads Damgaard holde et uddybende introduktionsoplæg. Så hvis du, kære læser, 

synes at systemteori, globalisering samt spørgsmålet om hvordan religion passer ind i disse temaer, 

er interessant, så læs roligt videre, og glæd dig til, at en af de helt store kanoner kommer på besøg.  

 

Peter Beyers faglige force ligger i hans overvejelser om fremvæksten af konceptet - og kategorien 

”religion”. Beyer tænker i samfundssystemer, der adskiller sig fra hinanden gennem forskellige 

funktioner - en tanke vi vender tilbage til. Først skal vi runde hans tanker om, hvordan religion 

opstår som et egentligt system gennem en global proces, der er med til at ændre religioner fra at 

være bundet op på nationalstater - til i dag at være tværnationale aktører.  

 

Derved finder religionerne en måde at udfylde et særligt rum i den moderne verden, hvor religiøse 

betragtninger skiller sig ud fra samtidige politiske, økonomiske eller videnskabelige perspektiver 

på verden. Samtidig må religionerne også have et princip for at adskille sig fra hverandre. Både 

fremkomsten af en selvstændig religiøs sfære og ideen om enkelte religioners udspaltning i dele af 

denne sfære formuleres i Beyers to grundspørgsmål: Hvad er religion? Og hvad er EN religion?  

 

Hvis man skal forstå, hvorfor det første spørgsmål ikke bare er en generalisering af det andet, må 

man have lidt sociologisk systemteori på plads. Systemteoriens hovedmand er den afdøde tyske 

sociolog Niklas Luhmann. Luhmanns storstilede projekt om at kunne beskrive hele 

verdenssamfundet i en og samme teori dannede skole, således at forskere i dag kan erklære sig for 

luhmannianere eller anlægge et luhmanniansk syn på samfundet. Men hvad betyder det så?  

 

At have et luhmaniansk syn på samfundet betyder, at vi anskuer samfundet som en altomfavnende 

masse af kommunikation. Samfund er bygget af kommunikative hændelser, og selvom der findes 

systemer, som ikke er lavet af kommunikation – nemlig psykiske systemer, dvs. bevidstheder – så 

er det for Luhmann ikke mennesker, der udgør samfundet. Det er derimod kommunikativ 

interaktion, der er samfundet.  
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Der findes ordnende principper i samfundet, nemlig forskellige inddelinger, som kaldes  

subsystemer. Eksempler på subsystemer kan være økonomi, religion eller videnskab. Det der 

kategoriserer subsystemer, er deres særlige kommunikation, som kun giver mening indenfor 

subsystemets logik. Et eksempel: Det økonomiske system kommunikerer ud fra 

modsætningsparrene køb/salg, ejerskab/ikke-ejerskab, udbud/efterspørgsel og overskud/underskud. 

Disse kriterier giver mening i det økonomiske system. Om man har tjent eller tabt, er hvad 

økonomi handler om i den allermest generelle vending. Andre systemer har andre logikker, som 

orienterer sig efter andre modsætninger. 

 

Kommunikation får altså mening når det gøres relevant for en systemlogik. Dermed kan samme 

emne blive meningsfuldt på meget forskellige måder: En satiretegning kan som bekendt få meget 

forskellig betydning, afhængig af om den ses med religiøse eller liberalt-demokratiske briller.  

 

Hvor kommer udspaltningen af systemer egentlig fra? Inddelingen af samfundets kommunikation 

i subsystemer er produktet af den funktionelle arbejdsdeling eller funktionelle differentiering af 

samfundet. Især efter Reformationen er det en udvikling der har taget fart. Verdenssamfundet er 

gået fra at være et stratificeret samfund, hvor eliten sad på både verdslig, gejstlig, økonomisk, 

juridisk og uddannelsesmæssig magt, til at have mange forskellige typer af centre, og dermed 

forskellige grupper, der har magt indenfor hver deres subsystem. Videnskabsmænd bruger en 

anden slags logik og har derfor en anden slags magt end politikere. Økonomers magt er ikke den 

samme som juristers, og religiøs autoritet er ikke funderet på samme grundlag som politisk 

autoritet. Det moderne samfund kræver specialisering, og individer i samfundet inddeles efter 

funktion. 

 

Tilbage til Peter Beyer. I sin artikel The Modern Emergence of Religions and a Global Social 

System for Religion undersøger Beyer det religiøse systems logikker. Tanken er, at de forskellige 

religioner netop inddeler sig og udvikler sig som den generelle systemiske bevægelse, nemlig mod 

større og større specialisering, udspaltning og funktionsdeling.  

 

Historisk set ansporedes denne bevægelse i høj grad af den vestlige middelalders religion – fx blev 

sekulær lov bygget på kanonisk ret, og videnskabelig dannelse kom ud af universitetet som 

kirkelig institution. Med den Westfalske Fred i 1648 samordnedes politiske og religiøse spørgsmål, 

således at hver fyrste kunne definere sit territoriums religion. Dermed opstod en særlig europæisk 

model for ”religion” og ”en religion”, som herfra blev projiceret på andre folkeslag i løbet af 

kolonitiden. Missionærer såvel som opdagelsesrejsende forventede at finde religioner, og 

konstruerede dem, med religionshistoriens forfædre som ghost writers, hvorfra de ikke fandt 

tydelig religion. I løbet af Oplysningstiden blev de funktionelle forskelle på religion, videnskab og 

politik tydeliggjort, og er – den dag i dag - med til at definere Vestens forestilling om det moderne.  

 

Denne historiske proces udviklede således en bestemt funktionalitet til Vestens religion(er).  I takt 

med subsystemernes udvikling er spørgsmålet om moral mindre relevant   – videnskabelig metode 

handler ikke om moral, en fordelagtig handel handler ikke om moral, en korrekt domfældelse er 

ikke moralsk, men juridisk. Religionens kommunikationssystem kan tale om moral, men ikke 

bruge moral/amoral som udgangspunkt for at vurdere andre subsystemers funktioner. Beyer 

foreslår derfor, at religion er kommet til at dreje sig om modsætningsparret frelse/fortabelse, da 
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denne kode nemlig kun giver mening i det religiøse domæne. Moral/amoral bliver da en sekundær 

kode, ligesom tilladt/forbudt i fx islamiske og jødisk-ortodokse sammenhænge også fungerer som 

religiøs rettesnor. Asiatiske religioner, som har en anden historisk udvikling, udgør ligeledes 

undtagelser fra Beyers ide.  

 

Forskellige strømninger indenfor religiøse diskurser kan fremhæve nye (eller gamle) logikker og 

modsætningspar; men med globaliseringen og udbredelsen af funktionelle subsystemer over hele 

kloden, forekommer en stigende ensretning af det kommunikative rum, som religioner kan 

manøvrere i,  en tendens mod institutionalisering og derved også en strømlining på et 

tværnationalt plan. Det medfører, at undtagelser fra den vestlige model for ”en religion” indpasser 

sig i det etablerede religiøse system, samtidig med at de dog kan ændre det, da det tvinger de 

allerede indpassede religioner til at forholde sig til og kommunikere om ”nye medlemmer”. Når 

kristne grupper skælder ud på Harry Potter-universet, Scientology forsøger at få status af en kirke, 

og asatroende får lavet gravpladser i Odense, er det i alle tilfælde eksempler på en afsmitning og 

en fælles udvikling. 

  

Med Beyers brug af systemteorien kan vi altså jagte forklaringer på globale aspekter af religion. 

Derved opnår vi et spændende teoretisk indblik i hvordan ”religioner” forholder sig til ”religion” og 

hvad den generelle funktionsdeling i samfundet gør for religiøsitet. Vi kan igennem dette 

perspektiv udforske en bred vifte af handlingsmønstre: Islamskræk, kulturkritik, synkretistiske 

tendenser, hvordan religioner agerer i relation til hinanden etc. 

 

 

 

Interview: EU – Tyrkiet. En 

værdipolitisk identitetskrise? 
 

Af Christian Haldrup 

 

Siden begyndelsen på det europæiske samarbejde i 1958 har der eksisteret stærke handels- og 

samarbejdsbånd mellem Tyrkiet og EU. Tyrkiets fuldgyldige indlemmelse i det europæiske 

samarbejde har gentagne gange været på den politiske dagsorden, men er blevet afskrevet; dels 

som følge af manglende stabilitet inden for landets politiske institutioner, dels grundet en 

svingende markedsøkonomi. For tiden blæser vindene dog andre veje: Økonomien er for 

opadgående i Tyrkiet, mens det forholder sig stik modsat i store dele af EU.  

Tilsyneladende har andre elementer - end de økonomiske - til stadighed kompliceret en mulig 

indlemmelse af det euroasiatiske land i Den Europæiske Union. Disse forhold har TABU sat sig for 

at få belyst af lektor i Tyrkietstudier, Daniella Kuzmanovic, der har beskæftiget sig intensivt med 

relationen EU-Tyrkiet. 
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Christian Haldrup (CH): Jeg har i Danskernes Akademi på DR, hørt dig give udtryk for, at 

forhandlingerne mellem Tyrkiet og EU er meget bureaukratisk anlagt. Hvis vi tager fat i de 

værdipolitiske aspekter, hvad er det så for nogle argumenter - for og imod - man hører for tiden i 

Tyrkiet-EU debatten? 

Daniella Kuzmanovic (DK): »Altså, jeg kan lige starte med at sige, at når jeg taler om en 

bureaukratisk tilgang, er det fordi, EU-kommissionen har en bureaukratisk tilgang. Det handler 

simpelthen om at forhandle kapitlerne igennem, altså at få Tyrkiet til at implementere en række 

lovgivningsmæssige tiltag. Men over for EU-kommissionens officielle - og meget bureaukratiske - 

tilgang til Tyrkiet, er der i Europa en helt anden politisk tilgang til et Tyrkisk medlemskab: Denne 

debat har været meget præget af det, man kalder værdipolitiske emner. Centralt, i forhold til de 

værdipolitiske emner, har været spørgsmålet om Tyrkiets identitet som europæisk eller ej. I denne 

forbindelse har der bl.a. været spørgsmål om geografi, eksempelvis har nogle franske politikere 

lagt vægt på, at det kun er 10 % af det tyrkiske territorium, der ligger på europæisk jord. Men det 

primære har været spørgsmålet om muslimskhed, altså om religion, og om hvorvidt det religiøse - 

altså muslimskhed - er foreneligt med et europæisk værdisæt.« 

 

Identitetskrise og den bredspektrede ”andethed” 

CH: Så det du egentlig siger, er, at Tyrkiet bliver defineret som "det andet" i forhold til Europa i den 

debat? 

DK: »I høj grad. Denne her værdidebat har kørt, blandt dem som ikke støtter tyrkisk EU-

medlemskab. Det har især været blandt fremtrædende på højrefløjen, og navnlig den yderste 

højrefløj, i en række europæiske lande som f.eks. Frankrig og Danmark. Dér er argumentet netop, 

at Tyrkiet er en anden, og at det altså har en andethed, som er væsensforskellig fra det europæiske 

kulturelle - og identitetsmæssige fundament: Qua dets muslimskhed, qua dets geografiske 

placering i Mellemøsten og qua dets historie, som ikke er en europæisk historie i disse politikeres 

bog, men en anden slags moderniseringsproces.« 

 

CH: Men kan man sige, at der netop er forskellige argumenter til stede i sådan en debat, der i alle 

tilfælde definerer Tyrkiet som ’det anderledes’? - Nogle trækker på en kulturkristen arv, andre 

argumenterer ud fra mere nationalt funderede værdier, mens man på vesntrefløjen ser et mere 

sekulært demokratisk ideal? 1 

DK: »Ja, sådan kan situationen godt anskues. Og som du siger: Nogle påpeger, at Europa har et 

kulturkristent grundlag, hvorfor et muslimsk land ikke hører til Europa. Andre påpeger i stedet, at 

Tyrkiet ikke har en demokratisk-liberal tradition, ikke udviser en demokratisk kultur, og at det er 

derfor, det ikke hører til Europa, eftersom det fælles værdigrundlag for europæerne er demokrati, 

retsstat, individuelle rettigheder, og den type formuleringer. Så der er mange forskellige diskurser 

til stede, der på hver sin måde gør Tyrkiet til den anden. Og det er ikke kun et spørgsmål om 

religion; som jeg ser det, afhænger det af, hvem man spørger til om dén andethed. Der er nemlig 

mange, som ikke bruger det religiøse argument, men i stedet trækker på den politiske 

forskellighed, altså fraværet af en demokratisk tradition. Så det synes jeg godt, man kan sige. 

Spektret spænder bredt.« 

 

CH: Kan disse forskellige synspunkter udtrykke eller afspejle en slags "identitetskrise" for EU-

projektet? 

DK: »Jeg vil hellere sige det på den måde, at det i hvert fald afspejler, at hvis nogen har gået og 

troet, at europæerne er enige om, hvad deres fælleshed og fællesidentitet er, så har Tyrkiet - som 
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den prisme hvori situationen har spillet sig ud - i høj grad vist, at der ikke er en fælleshed. For 

nogle af de standende forskelle er jo netop - som jeg også var inde på før – hvor vidt man ser 

Tyrkiet som en religiøs anden, eller om man ser Tyrkiet som en politisk anden. Dette afspejler 

også, at man har to forskellige slags nationale forestillinger, hvoraf den ene handler om fælles 

kulturelle - og historiske bånd, og hvor den anden forestilling mere handler om et politisk 

værdisæt, som alle europæere deler. Selvfølgelig er der nogle, for hvem disse to lapper over, men 

samtidig er der også nogle, for hvem kulturarv og politik er to vidt forskellige størrelser.  

Jeg synes i høj grad, at debatten om Tyrkiet i EU har afspejlet, at EU heller ikke er enige med ”sig 

selv” om, hvem dette vi er, eller hvad der definerer det europæiske fællesskab. Hvis man kigger på 

udviklingen i debatten, omkring det der kaldes EU-identitet, forstået som den officielle identitet i 

en europæisk sammenhæng, så har den ændret sig markant op igennem 90'erne: Fra at have været 

et ret løst fællesskab, der mest af alt var økonomisk baseret, til at ville forsøge at skabe et kulturelt - 

og værdibaseret fællesskab. Inden for EU kan man se, at der har været en enorm debat omkring 

dette emne: Definitionerne varierer i de forskellige præampler, alt efter hvilken af traktaterne der 

kigges på.« 

 

CH: Kan man sige, at den stigende kulturelle diversitet i Euopa har været med til at polarisere 

meningsdannelsen i forhold til Tyrkiet-EU debatten – eller måske i virkeligheden har skabt en 

mere positiv holdning til et EU med Tyrkiet?  

DK: »Her kan jeg, idet at jeg er Tyrkietforsker, nok bedst svare ud fra en tyrkisk synsvinkel: Noget 

som er meget slående - og faktisk også er en af baggrundene for, at flere og flere tyrkere bliver 

skeptiske over for EU - er, at de kigger på den række af diskussioner, der især omhandler 

minoritetsrettigheder i en europæisk sammenhæng. Det gælder ikke mindst muslimers 

rettigheder, for der er, som jeg ser det, i høj grad lighedstegn mellem disse i debatten. Det, tyrkerne 

fokuserer på i disse situationer, er bl.a. hvad der sker af indskrænkninger i forhold til 

minoritetsrettigheder i en europæisk sammenhæng. Ydermere lægges der vægt på de problemer, 

der er i forhold til integrationsspørgsmål. 

 

CH: Så integrationspolitikken er blevet et argument i den debat, der er opstået i Tyrkiet, omkring 

at blive optaget i EU? 

DK: »Ja, det er et vægtigt argument. Tyrkerne har jo med interesse fulgt debatten om ”dem” i 

Europa: Både om Tyrkiet i Europa, men også om tyrkiske indvandrere i Europa, og de har kigget 

med lige dele skepsis og pessimisme, rent ud sagt, på begge dele - fordi de netop har den der 

fornemmelse af at blive talt ned til og set ned på. Og der er en klangbund i det, argument der 

handler om: ”Jamen hvad skal man egentlig inde i en europæisk sammenhæng, når de fleste 

europæere betragter en som andenrangsborgere?”.«  

 

”En ulv i fåreklæder?” 

CH: Hvis vi bliver ved den tyrkiske vinkel, så har regeringspartiet AKP siden 2002 brudt med det 

kemalistiske sekulariseringsideal2, og i stigende grad budt religionen velkommen i det offentlige 

rum igen. Der er dog både argumenter for og i mod AKPs politiske linje. Hvad er det for nogle 

stemmer, der går imod hinanden - er det i virkeligheden nogle af de samme værdipolitiske 

positioner i Tyrkiet, som vi ser inden for EU? 

DK: »Ja, man har i høj grad en klang af det samme i en tyrkisk sammenhæng (på trods af at man er 

i et samfund, der er 99 % muslimsk): Der er dels den del af befolkningen, som er skeptiske over for 

AKP  - men der er flere typer af skepsis; man kan ikke sige, at det bare handler om religion, for det 
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gør det ikke. Dem, der især har fokuseret på spørgsmålet om AKPs islamisme, og på dette parti 

som en trussel mod den sekulære orden i Tyrkiet, kan bredt betegnet kaldes det kemalistiske 

segment. Disse har gang på gang ytret sig om, at AKP er ved at skabe et Iran i Tyrkiet, og at deres 

skjulte dagsorden er en undergravning af den sekulære orden, hvilket jo er fuldstændig synkront 

med, hvad man hører på den yderste højrefløj i Europa: At AKP er et islamistisk parti, at det vil 

islamisere Tyrkiet, og at det er en ulv i fåreklæder. Så der er fuldstændig samklang dér. Det eneste, 

der ikke er samklang med, er selvfølgelig, at kemalisterne i Tyrkiet ikke går ud og afsiger og 

afsværger muslimskheden. Hvor man i en europæisk sammenhæng har en meget kritisk holdning 

til det at være muslim, er dette en vigtig identitetsmarkør hos kemalisterne. Men ellers er der god 

kongruens mellem de to, synes jeg.« 

 

CH: En ting er, at der har været disse tendenser til at tillade religion i det offentlige rum. Vi talte i 

starten om de såkaldte evalueringsparametre i forbindelse med at få Tyrkiet indlemmet i EU. I 

forhold til det, har man i foråret set protester, i bl.a. Istanbul, mod regeringens meget autoritative 

omgang med magten - som måske kan ses som et levn fra Atatürk-tiden? 

 

DK: »Ja, det er en klassiker.« 

 

CH: Kan protesterne også give et perspektiv på Tyrkiet-EU situationen, ift. hvor sandsynligt et 

fuldgyldigt samarbejde kunne komme nærmere? 

DK: »Altså, nu vil jeg sige, at relationen mellem Tyrkiet og EU faktisk har ligget på nulpunktet 

gennem 3-4 år, efterhånden: Det har været sådan, at man officielt stadig har forhandlet; men i 

praksis har forhandlingerne ligget temmelig meget i bero, og ingen af parterne har ønsket at sætte 

tingene på spidsen. Demonstrationerne, der også kaldes ”Gezi urolighederne”3, i Istanbul og i andre 

byer i Tyrkiet, medvirkede i høj grad til en forståelse i Europa af AKP som en autoritær og 

antidemokratisk kraft, frem for det modsatte. Et synspunkt der var begyndt at have genklang i en 

EU-sammenhæng i de seneste år: I fremskridtsrapporter fra EU har det været tydeligt pointeret, at 

demokratiseringsreformerne i Tyrkiet er stoppet, men også at EU ikke længere har nogen 

indflydelse i en Tyrkisk sammenhæng, altså at de ikke kan lægge det politiske pres, som de kunne 

tidligere. Gezi-urolighederne gav i høj grad AKPs fremtoning som Tyrkiets demokratiske kraft 

flere ridser i lakken. Ikke bare ift. EU, men også i forhold til Mellemøsten, for et af AKPs projekter 

er jo netop at fremstå som dem, der formår at kombinere det muslimske med det demokratiske. 

Dén sammenkædning led et gevaldigt nederlag ved Gezi, idet baggrunden for urolighederne i høj 

grad var partiets stadigt mere autoritære fremtoning. En del af kritikken, især fra den unge 

middelklasse - som for første gang i årtier kom på gaderne - var spørgsmålet om indskrænkningen 

af deres livsstil: De føler, at spørgsmålet om moral og værdi fylder mere og mere, og videre præger 

deres muligheder for at komme til at leve det liv, de vil. – De føler, at AKPs religiøse konservatisme 

kan forandre den måde, hvorpå man kan komme til at færdes med hinanden i det offentlige rum. 

Som det er nu, kan man drikke, kysse, se en film der ikke er censureret og hvor sproget ikke er 

skrevet om.  

Det smitter jo også af i EU at se den slags oprør, først og fremmest er det måske for alvor gået op 

for EU, at nok er AKP en demokratiserende kraft - der vitterligt har gjort et stykke arbejde i forhold 

til f.eks. at gøre op med militærets politiske rolle – men samtidig bærer de også levn fra en udbredt 

politisk kultur i Tyrkiet, som handler om, at det er vigtigt at få magten, blive ved magten, og ikke 

bare være en politisk elite; men også blive en statslig elite, altså konsolidere sig. Og derfra kommer 

det altså til at blive mere og mere autoritært, som jeg ser det.« 
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CH: Der er blevet lavet sammenligninger mellem AKP og de kristendemokratiske bevægelser i 

EU, som jo har været en del af frontløberne i etableringen af EU-projektet. 

DK: »Nu tilhører jeg ikke dem, der stempler AKP som islamistisk, i klassisk forstand - men dem, 

der prøver at se det i kontekst af det tyrkiske. Jeg synes ikke parallellen er helt dårlig, og det er en 

parallel, som AKP selv laver, i forhold til kristendemokraterne. AKPs politik ligner på mange 

måder klassisk højrekonservatisme, dvs. et intenst fokus på familien som den primære enhed, et 

intenst fokus på moral og værdier, herunder ikke at inficere ungdommen med dårlige moralske og 

værdimæssige udtryk og ytringer, samt et intenst fokus på opretholdelsen af det nationale 

fællesskab og det kulturelle fællesskab. Så der er faktisk en række lighedspunkter, som jeg synes, er 

slående - jeg synes ikke bare parallellen er helt langt ude. Partiets kritikere ser, som jeg også 

nævnte, dette som en ulv i fåreklæder, hvor der bag kulissen gemmer sig en islamistisk agenda. 

Det er dog vigtig her at understrege, at infrastrukturelt- og institutionelt set, så har Tyrkiet,  - hvad 

enten den har fungeret i praksis eller ej - jo haft en parlamentarisk tradition lige siden 

republikkens oprettelse. Og det er over 90 % af befolkningen i Tyrkiet, der mener, at det er sådan 

Tyrkiet skal se ud: Der skal være et parlamentarisk system, det skal være den type af politisk 

infrastruktur. AKP er et parti, der er født ud af en proislamisk-tyrkisk tradition, og født ud af en 

erfaring fra et årti, nemlig 90'erne, hvor de antivestlige proislamiske partier blev forbudt, forfulgt 

og lukket ude. Og denne kombination af erfaringer er, for mig at se, lidt vigtige for at forstå AKP. 

For jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at de vil gennemføre deres konservative, religiøse politik. - 

Hvem ville ikke det, når man har det mandat, de har? Det kan jeg da godt være bekymret over, 

men samtidig synes jeg også, det er vigtigt at sige: jamen hvad er det egentlig for en kontekst, det 

her parti opererer i? – Og det er, for mig at se, en noget anderledes historisk kontekst de opererer i, 

end de paralleller man er tilbøjelig til at drage andre steder.« 

 

EU som Tyrkiets ”møllesten” 

CH: Hvis vi igen kigger på det perspektiv, der handler om, hvordan tyrkerne ser på EU, hvordan 

opleves - og tages den økonomiske krise i Europa så imod? - Har den haft indflydelse på 

holdningen til et EU-samarbejde? 

DK: »Den har helt klart haft en effekt, efter min mening. Der er en grund til, at ikke bare AKP, 

men også mange andre tyrkere, sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er så god en ide, at være 

medlem af EU. Og det hænger jo sammen med, at tyrkerne har fået en ny selvtillid, både pga. at de 

har set, at de kunne spille en rolle internationalt - men også i lyset af at de har været på vej op, hvor 

EU økonomisk har været på vej ned. Derudover har EU’s udenrigspolitiske indflydelse også været 

dalende. Mange tyrkere kigger altså nu på EU og tænker: Jamen, er det nogen god ide, eller bliver 

EU i virkeligheden en møllesten om vores hals? - både i forhold til økonomien, og i forhold til det 

politiske manøvrerum. Så for tiden er et EU-medlemskab knap så attraktivt. Og det vejer 

naturligvis også rigtig tungt ind for dem, at diskussionen om Tyrkiet har været på en sådan måde, 

at de jo ikke engang er velkomne i EU, - og hvorfor skulle de så yde mere? Der har som sagt været 

meget fokus omkring Tyrkiets tilsyneladende anderledeshed. Alle disse faktorer været 

medvirkende til at skubbe - ikke bare den tyrkiske befolkning, men også den tyrkiske regering - i 

en retning, hvor det bliver stadigt mindre attraktivt for dem at forfølge et medlemskab. Alle 

udtalelser fra officielle kilder i Tyrkiet, de sidste mange måneder, har peget på, at man ikke er klar 

til at sige ”farvel og tak” [til EU]; men man er meget tæt på. Argumenterne har især været, at før vi 

bliver medlem, så kommer der jo sikkert nogle flere balkanlande med, samt okay vi har gjort mere 

end vi skulle, og mere til… Altså den type af udtalelser. […] Man har helt klart set, at den 
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europæiske stjerne ikke er stigende mere, så hvorfor skulle man være med i den klub, der i øvrigt 

ikke ønsker en. Det er ligesom de synspunkter, der står tilbage.« 

 

CH: Her til sidst vil jeg spørge dig: Nu har vi fået ridset nogle positioner op fra begge sider - og 

sådan som situationen er nu, i forhold til de officielle forhandlinger, vil du så mene, at det kunne 

være en styrke for EU-projektet at få indlemmet Tyrkiet i samarbejdet? 

DK: »Jeg har meget svært ved at svare på det spørgsmål, og det har jeg altid haft. Der kan både 

vejes for og i mod. Jeg kan sagtens se fordelene ved et tyrkisk EU-medlemskab, forstået på den 

måde, at man får et stærkt og også i stigende grad indflydelsesrigt land i en nærorientalsk 

centralasiatisk mellemøstlig sammenhæng. Problemet er, efter min mening, at i det øjeblik Tyrkiet 

er med i EU, skal de følge EU's udenrigspolitiske linje - og det bliver ikke det samme Tyrkiet, set i 

forhold til den måde hvorpå Tyrkiet manøvrerer i dag. Og der tror jeg ikke, at Tyrkiet kan være EU 

så behjælpelig, som man i virkeligheden går og tror. En af de ting Tyrkiet har lukreret på, har 

blandt andet været at kunne bevæge sig lidt mere frit udenrigspolitisk og markere sig med 

særinteresser. Og det har ikke altid været heldige markeringer, men stærke markeringer. Så jeg har 

simpelthen ikke et svar på det spørgsmål. Økonomisk set er man i høj grad allerede integreret. 

Hvis Tyrkiet nogensinde skulle blive EU-medlem, står man med en række udfordringer, som også 

handler om sikkerhedspolitik, grænserne i Østtyrkiet, migration, illegal indvandring, smugling og 

alle mulige andre problemer. Desuden er der også usikkerhed om, hvorvidt Tyrkiet skal ind i 

Schengen-samarbejdet. Jeg synes, der er for mange men'er, til at jeg har et svar på det. Jeg har nok 

altid haft den holdning, at man kan tale for og imod, og at der er mange gode synspunkter; men 

når solen går ned, så må det altså være den tyrkiske befolkning, der skal træffe en beslutning - på et 

informeret grundlag! – Noget, som jeg har været meget ked af, har selvfølgelig været at se EU-

debatten i Tyrkiet reduceret til nogle få spørgsmål om vil de ha' os, eller vil de ikke ha' os , som 

overhovedet ikke afbilleder den kompleksitet, et EU-medlemskab handler om: Nemlig en 

grundlæggende reformering af hele samfundet, lige fra landbrugsordninger til fiskeri til 

demokratisering. Det er jo hele paletten rundt, var jeg ved at sige. Og den slags diskussioner hører 

man desværre ikke i Tyrkiet. Og det venter jeg da på - at det bliver den type kvalificeret diskussion 

og debat, som træder i karakter – hvilket selvfølgelig også kræver, at spørgsmålet om Tyrkiet som 

europæisk eller ej - i et værdibaseret perspektiv - træder i baggrunden, til fordel for de realpolitiske 

debatter. Men for mig at se, er det vigtigste altså, at tyrkerne selv får lov at tage stilling. Og derfra 

må man så tage de fordele eller ulemper, der måtte følge med for begge parters vedkommende. 

Det samme har man set med de andre lande, der er blevet indlemmet i EU. Det har været på godt 

og ondt. Og så har man fundet en løsning. « 

 

Noter 
1 Blandt andet fremstillet i Cassanova (2006) 
2 Med ”kemalisme” hentydes der til Kemal Atatürk (1881-1938), grundlægger og præsident af den Tyrkiske 

Republik i 1923 og frem til sin død. Atatürk spejlede sig i de sekulære europæiske institutionsmodeller, som 

han anså som den eneste vej til modernisering, og reformerede derpå det tyrkiske samfund i denne retning. 

F.eks. ved at erstatte det latinske alfabet med det arabiske og udøve statslig hegemoni over religionen i det 

offentlige rum, f.eks. ved at forbyde tørklæder i statslige institutioner. 
3 Urolighederne opstod i den centralt beliggende park, Taksim Gezi i Istanbul. 
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Til te hos en bahá’í 
Af Eva Bjerrum-Bohr 

 

Bahá’íerne udgør på verdensplan 6 millioner, og er fordelt på omtrent 200 lande og 2100 etniske 

grupper. I Danmark tæller trossamfundet kun omkring 330. Jeg opdagede en dag, at én af disse var 

min genbo på mit kollegium. De fleste religionsvidenskabsstuderende  kender til bahá’íerne af 

navn - men hvem er det nu egentlig de er? Og hvordan er det at være en ung bahá’í-troende mand 

anno 2013? Min genbo, Jens1, nikkede høfligt til mine spørgsmål og indvilligede i at gøre sit bedste 

forsøg på at give et fyldestgørende svar over en kop te.   

 

Tedrikkende fortæller han mig, at baha’i-troen er grundlagt i 1863 i det daværende Persien af 

Baha’u’lláh - den seneste religionsstifter i en gruppe, der ifølge bahá’íerne blandt andet omfatter 

Krishna, Buddha, Moses, Jesus og Mohammed.  På bahá’iernes danske hjemmeside (www.bahai.dk) 

hedder det yderligere, at “Bahá’u’lláh lærer os, at der kun er én Gud, én menneskerace og en stadig 

fremadskridende religion.” 

 

Bahá’í-samfundets verdenssyn er derfor frem for alt kosmopolitisk. Det helt centrale budskab er, at 

jorden er ét land og at menneskeheden dets indbyggere. En af deres bønner lyder eksempelvis: 

“Foren alle. Lad religionerne forliges og gør nationerne til et, så de må betragte hinanden som en 

familie og hele jorden som ét hjem. Må de leve sammen i fuldendt harmoni.”  

 

Bahá’í-troen ledes af demokratisk valgte råd - lokalt og globalt. Det Universelle Retfærdighedens 

Hus er bahá’í-verdenssamfundets øverste ledende institution. På alle niveauer i bahá’í-samfundet 

bruger man derfor rådslagning. Man tager beslutninger demokratisk, og alle tilstedeværende har 

pligt og ret til at udtale sig. Derfor er der over tid også en vis elasticitet i, hvor fokus og visioner 

ligger. 

 

For Jens indebærer bahá’í-troen først og fremmest, at man altid er i en tilstand af tjeneste. “Og det 

kan give sig til udtryk på rigtig mange forskellige måder. Det kan være gennem, at man gør 

tjeneste i sit lokalsamfund, at man hjælper sin familie eller sit lokalsamfund. Bahá’í-samfundet, og 

http://www.bahai.dk/
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det medfølgende etos, er noget, der gennemsyrer alle mine aktiviteter. Det er selve mit 

verdensbillede.” udtaler han.  At være bahá’í betyder for Jens samfundsmæssigt engagement.  

Hvordan blev du bahá’í?  

“Mine forældre er bahá’íer. Så jeg er vokset op med troen. Samtidig er femtenårsalderen en 

signifikant alder i bahá’í-perspektiv. Det er tænkt som en modenhedsalder, hvor man som 

menneske skal tage stilling til sin tro. Man bliver ikke automatisk bahá’í, men skal tage stilling. Dér 

besluttede jeg mig for, at jeg gerne ville være bahá’í. Da jeg var tolv-tretten år, blev jeg mere og 

mere interesseret - jeg fandt det spændende og jeg troede på det. Jeg søger fortsat efter svar på, 

hvad det vil sige at være Bahá’í og hvordan man udlever sin tro. Den rejse befinder jeg mig stadig 

på.”  

 

Har du nogle konkrete praksisser?  

“Jeg beder morgen og aften og læser i skrifterne. Det er en obligatorisk bøn. Så er der 19. 

dagsfesten, hvor lokalsamfundet mødes - dels for at have en andagtsstund, og dels for at rådslå om 

lokalsamfundets anliggender og for at have samtale med de lokale og i rådet. Det skal sikre 

kommunikation og så selvfølgelig den sociale komponent, der skal knytte hjerterne sammen.”  

 

Hvordan engagerer du dig i bahai-samfundet?  

“Jeg tjener lige nu en funktion som hedder støttenævnsmedlem. Bahaiadministrationen har to 

grene. Dels de valgte råd, der opererer lokalt, nationalt og internationalt, og hvor 

beslutningskompetencen ligger. Dels er der en udpeget gren, der ikke har nogen 

beslutningskompetencer, men som er rådgivende. Institutionen af rådgivere, hedder den. De 

arbejder sammen med det nationale råd, som i hvert land udpeger de støttenævnsmedlemmer, der 

arbejder lokalt. Som udpeget støttenævnsmedlem rejser jeg rundt i landet, og på Grønland, og 

støtter op om de forskellige aktiviteter, rådslår om femårsplanen, og tjener i det hele taget en 

rådgivende funktion. Jeg snakker med andre om deres liv, og hvad vi kan gøre sammen.”   

 

Hvordan er det at være en ung bahá’í i nutidens København?  

“Det er faktisk ret simpelt, synes jeg. Det er jo lidt oppe i tiden, at man skal have et 

selvrealiseringsprojekt af en art, som man binder sin individualitet op på. I mit tilfælde er det min 

tro. Der er dog nogle sociale praksisser, jeg ikke kan deltage i. Fx drikker jeg jo ikke alkohol, som 

ellers er betydningsfyldt i mange sociale sammenhænge som ung i Danmark. De fællesskaber må 

jeg stå uden for. Men jeg synes ikke, at jeg oplever en stor distance mellem mig og de af mine 

venner, der ikke er bahá’í. Samtidig er folk mest åbne og nysgerrige, for der er ikke så mange der 

ved, hvad det vil sige at være bahá’í.” 

 

Jeg har drukket min te færdig, og jeg synes, at det hele står mere klart for mig. I samme øjeblik 

banker det på Jens’ dør. Den åbnes, og ind kommer en lille gruppe af mennesker, der hilser på 

engelsk, persisk og dansk. De er fra Jens’ bahá’í-samfund, og kommer i anledning af 19. dagsfesten. 

Jens gør sig klar til at fortsætte sin rejse, og jeg finder tilbage til mit værelse over for. 

 

Noter 
1 “Jens” er et pseudonym. Interviewpersonens rigtige navn er redaktionen bekendt. 
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Religionsvidenskabelig 

overspringshandling: kryds og tværs 
 

Af Sofie Ellegaard 
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Campusmoské eller studentermoské? Til 

fredagsbøn i The Canterbury Mosque 
Skrevet af Ditte Damsgaard 

 

Ditte Damsgaard er på udveksling på University of Kent i Canterbury, Sydengland, på sit fjerde 

semester. Ditte er egentlig optaget på Religionsvidenskab ved KU, men fik en restplads fra 

Antropologi ved KU, og derfor er halvdelen af de fag, hun følger på School of Anthropology & 

Conservation, hvor hun deltager i kurserne The Anthropology of Gender og Culture and 

Cognition, mens den anden halvdel er på Religious Studies, hvor hun læser Idéhistorie. 

 

Abir åbner døren og inviterer os indenfor. Hun byder os velkommen på et sikkert og smukt 

engelsk, og man kan kun ane en arabisk accent. Hun har store, mørke øjne, et gråt slør om håret, 

og hun kigger venligt på os med en blanding af undring og interesse.  

 

Kl. er 11.30 og det er fredag. Vi er i udkanten af campusområdet på University of Kent, 30 

minutters gang fra Canterbury, England. Midt mellem alle de andre brune bygninger ligger The 

Canterbury Mosque. Udefra ligner det alle de andre huse, dog kan man ved nærmere eftersyn ane 

et lille skilt, hvor der står ”Sisters' entrance”. Ved hovedindgangen er der også et skilt, hvorpå der 

står ”Main Entrance”. 

 

Stedet er småt og langtfra prangende, og ved siden af indgangen er der en øredøvende larm fra 

nogle håndværkere, der ikke ser ud til at være bevidste om, at det er tid til fredagsbøn. Senere 

bliver det dog forklaret, at disse håndværkere arbejder for moskéen, der har fået vokseværk, og er i 

gang med at blive udvidet, så mon ikke håndværkerne alligevel har en idé om, hvad det er for en 

dag, og hvad der plejer at ske omkring dette tidspunkt hver fredag.  

Moskéen har ligget her i ca. 20 år, og er siden starten blevet udvidet adskillige gange, hvilket bliver 

klart, da vi går en tur rundt om huset og finder sjove tilbygninger, der ligesom gevækster er meget 

iøjnefaldende og ikke ret æstetiske.  

 

Dette indtryk ændrer sig dog, da vi kl. 11.30 banker på ”Sisters’ entrance”, og inviteres ind i en 

smukt indrettet moské. Jeg er på udflugt med Religious Studies Society, som er et society blandt ca. 

200 på det mægtige University of Kent. James, der er formand for dette society, er gode venner 

med folk fra Islamic Society, så vi har gennem dem fået lov til at kigge med til en fredagsbøn.  

Mit spørgsmål inden jeg går ind, er: hvilken funktion og betydning har denne campusmoské, og 

hvorfor ligger den gemt væk på campus og ikke tættere på byen? 

At jeg kalder moskéen en campusmoské, skyldes, at det primært er studerende, der bruger 

moskéen, og at den på en måde er en meget integreret del af campus. Midt i et virvar af 

nationaliteter (ca. 150 forskellige iblandt de 16.000 studerende), af societies (der både repræsenterer 

interesser og nationaliteter), og af de mange forskellige tilbud, campus tilbyder (som 

underholdning, restauranter, teater, biograf, læge- og tandlægeklinik, hjemvelinjer, beboelse og 

sportsfaciliteter), ligger campusmoskéen, der blot er endnu et tilbud blandt mange, og som er med 

til at præge multietniciteten og diversiteten på et engelsk universitet.  

 



27 
 

Abir inviterer pigerne i gruppen indenfor i moskéen, der er rigtig fint indrettet. Abir virker lidt 

usikker og ved ikke helt hvilket ben hun skal stå på, men efter lidt tid er hendes talestrøm næsten 

ikke til at stoppe igen, og begejstringen lyser ud af hende. Hun fortæller os, at hun læser business 

og kommer fra Saudi Arabien. Hun er i Canterbury sammen med hele sin familie.  

Abir siger, at hun ofte kommer i moskéen, og at hun føler sig lidt tom indeni, fordi hun er så langt 

fra ”Guds land”. Hun kommer fra en by, der ligger en times kørsel fra Mekka, og hun har været på 

Hajj (pilgrimsrejse, en af de 5 søjler i islam, der opfattes som obligatorisk blandt muslimer) to 

gange. Dette er ikke unormalt for folk fra Saudi Arabien, og Abir vil meget gerne afsted igen. Men, 

som hun sagde, er det dyrt, så derfor er det kun for de rige. Hendes bedstemor har været på Hajj 5 

gange.  

 

Abir er meget begejstret og ivrig efter at fortælle os alt om sin kultur og sin religion, lige fra de 

daglige bønner, til den daglige indtagelse af 3-5 dadler. Hun viser os renselsesritualet, der skal 

foretages inden bøn, og generelt udtrykker hun en enorm passion omkring sin religion. Denne 

passion oplever Abir som forstærket, efter at have boet i England et halvt års tid. Da hun boede i 

Saudi Arabien, tog hun islam for givet: alle omkring hende var muslimer, og hun tænkte aldrig 

over, at det var noget særligt. Efter at have boet i England, har hun oplevet, at hun er blevet 

bekræftet i sin religion, blandt andet ved at forklare folk hvad hun tror på, og hvorfor hun er 

muslim, og på denne måde har hun opdaget, hvor fantastisk islam er, og hvor meget religionen 

fylder overalt i verden. Her får vi altså en fornemmelse af, at Abir bl.a. bruger moskéen som en 

slags ihukommelse af sin religion og sin kultur. 

 

Efter at have besøgt søsterafdelingen banker vi på ved hovedindgangen hos mændene, hvor vi 

bliver dirigeret hen til bagindgangen. James er der, og har været der, imens vi besøgte kvinderne. 

Vi sætter vores sko og går ind i et lokale, der er ca. 3 gange så stort som kvindernes afdeling. Vi får 

et par undrende blikke, og her oplever jeg den samme akavede stemning, som jeg har følt før, når 

jeg som kvinde befinder mig i en mandeafdeling i en moské: Jeg ved ikke, hvor jeg skal gøre af 

mig selv, og jeg overvejer, om jeg skal tage et tørklæde over mit hår, selvom vi udtrykkeligt fik at 

vide, før vi gik ind, at det bestemt ikke var nødvendigt.  

Vi ser imamens talerstol, og vi ser nogle, der har tyvstartet på bønnen. Der er en meget højtidelig 

stemning, og vi hvisker for ikke at forstyrre.  

 

Masoud, der er fra Pakistan, viser os hviskende rundt, og fortæller os, at han er den, der kalder til 

bøn hver fredag, og at han desuden har holdt et par taler ved den første af de to fredagsbønner, der 

finder sted hver fredag. Masoud forklarer os dog, at han ikke ønsker at tale for meget til 

fredagsbønnerne, da folk så vil genkende ham på gaden og ”holde øje med ham”. Det skyldes altså 

ikke nervøsitet over at skulle tale foran så mange mennesker, men snarere tanken om at blive 

anklaget for ikke at opføre sig sådan, som man prædiker, som Masoud udtrykker det: ”you practise 

what you preach”. Da jeg så spørger ham, hvad det helt præcist er, han er bange for ikke at kunne 

overholde, begynder han i stedet at fortælle om Pakistan, og om hvor fantastisk han synes, islam er.  

 

Den anden bøn om fredagen er altid imamens, for her kommer der flest lokale mennesker fra 

resten af Canterbury. Her bliver der som regel helt proppet, og folk må stå meget tæt. Jeg spørger 

Masoud, hvordan han synes det er, at dette er den eneste moské i Canterbury, hvortil han svarer, at 

det faktisk er ret fedt, og at det skaber et meget dynamisk miljø. Han fortæller os, at havde det ikke 

været for de studerende, ville denne moské ikke eksistere. Det er især under eksamensperioden, at 
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det vrimler med studerende, der alle kommer for at bede om hjælp og gode resultater. Her får vi 

altså et indtryk af campusmoskéens lidt alternative funktion i form af 

eksamensforberedelsesinstrument, og når vi så samtidig får at vide, at det primært er de 

studerende, der holder den i live og skaber et dynamisk og levende miljø, får vi en fornemmelse af, 

at campusmoskéen fungerer som en studentermoské. – Dette er dog ikke helt sandt, da vi jo netop 

får at vide, at mange af de øvrige muslimer fra Canterbury også bruger den.  

 

Her har vi altså en campusmoské, som ikke er en del af campus (ligesom deres lægeklinik og 

biograf f.eks. er det), men som er selvstændigt kørende og finansieret ved donationer, og som 

fungerer som samlingssted for muslimer i Canterbury. Det skal understreges, at campus ligger ca. 

30 minutters gang fra selve Canterbury, og det er derfor de færreste, der bor tæt ved. Det virker 

umiddelbart en smule besynderligt, at muslimer i Canterbury hver fredag skal finde vej til det lille 

brune hus i udkanten af campus, i stedet for at have en moské tættere på byen. Og jeg tvivler da 

også på Masouds ord om, at moskeen ikke ville eksistere uden de studerende. Men det lader ikke 

til, at beliggenheden er et problem, i hvert fald ikke ifølge Masoud, men han er jo også selv 

studerende, og synes det er meget belejligt at kunne smutte til bøn mellem to forelæsninger om 

fredagen.  

Det er her, at Masoud forklarer os, at de er i gang med at udvide moskéen, fordi der simpelthen 

ikke er plads nok i det lille hus, og dette vidner om, at The Canterbury Mosque er et meget 

populært sted, hvor stadigt flere muslimer ønsker at deltage i bønnerne.  

 

Abir og Masoud har givet os en fornemmelse af, hvor vigtig moskéen er for dem, for at opretholde 

en identitet som muslim. Derfor kan det virke oplagt, at moskeen ligger, hvor den gør, fordi der er 

så mange studerende, der er langt hjemmefra, og som ikke har deres familier med, ligesom Abir 

har.  

 

Under mit besøg undrer jeg mig dog over, at et samfund som Canterbury ikke åbner muligheden 

for at oprette en moské tættere på byen, hvor man ikke får fornemmelsen af, at den er ”gemt væk” i 

udkanten af campus, ved siden af en masse identiske brune huse.  

 

Vi siger tak fordi vi måtte komme, og bevæger os tilbage til det øvrige campusliv. Vi diskuterer de 

ting, vi har oplevet, og bliver klare over, at campusmoskeen fungerer som et samlingssted for 

muslimer i Canterbury, samt for internationale - såvel som britiske - studerende.  

For de internationale studerende, vi snakkede med, er det tydeligt, at moskéen har stor betydning 

for ihukommelse af deres religion og kultur, idet de er langt væk hjemmefra og deres vante kultur 

er erstattet med britisk engelsk og fish'n chips. Dermed kan man sige, at moskéen - for de 

internationale studerende - er ligesom et society, hvor man mødes om det, man elsker allermest i 

hele verden: Allah.  
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CALL FOR PAPERS: Er historien slut? 
 

I 1992 udgav den amerikanske politolog Francis Fukuyama bogen ”The End of History and the 

Last Man”, baseret på hans artikel ”The End of History?” fra 1989. Historisk situeret som den var 

ved afslutningen af den Kolde Krig fik den en stormende modtagelse som en form for liberal1 

apologetik, der forklarede hvordan centrale institutioner i den frie verdens samfund såsom 

markedet, menneskerettighederne og demokratiet nærmest uundgåeligt. Dermed var historien så 

at sige slut, ikke sådan forstået at der ingen begivenheder ville kunne indtræffe, men at den indre 

bevægelse i historien havde nået sin afslutning; der var ikke længere nogen kamp mellem 

ideologier, men kun en større eller mindre kongruens til det ideal, der vandt. 

 Denne tese blev snart udfordret, nemlig af Samuel Huntington , som i bogen The 

Clash of Civilizations fra 1993 udkastede den tese, at mens ideologierne nok var afgået ved døden, 

ville der opstå konflikter langs civilisationernes brudlinjer: der hvor den kristne og den islamiske 

civilisation mødte hinanden, fx på Balkan, ville der uværgerligt opstå konflikt. Denne tese blev 

umådeligt indflydelsesrig og var med til at forme hele den måde, den vestlige verden, anført af de 

såkaldte neocons, tænkte om verdenen på efter d. 11. september – således har Søren Krarup anført, 

at hans analyse af bl.a. Irak-krigen var særdeles præget af denne tanke om sammenstød (Kristeligt 

Dagblad, 5. februar 2005).  

 I næste nummer af TABU anmelder vi to bøger, der mere eller mindre eksplicit 

forholder sig til denne tese: professor emeritus Mehdi Mozaffaris Islamisme – en orientalsk 

totalitarisme og forlaget RÆSONs Mellemøstens Nye Verden. I den anledning vil vi gerne invitere 

studerende fra religionsvidenskab og tilstødende fag til at give deres bud på, hvorvidt islamisk 

baserede politiske bevægelser – bredt forstået, altså rangerende fra de iranske Mojahedin-e Khalq 

over det tyrkiske AKP og tunesiske Ennahda til Taliban i Afghanistan – reelt har nogen mulighed 

for at formulere og realisere en modstand mod det liberale demokrati. Vi er åbne overfor 

sociologiske, politiske og historiske analyser, der ud fra forskelligt materiale og forskellige 

fagligheder bidrager til at belyse forholdet mellem religion og politik i nutidig islam og islamisk 

praksis.  

 

Noter 
1 Liberal i samme betydning, som findes i begrebet ”liberalt demokrati”. En glimrende udfoldelse af dette 

begreb findes i Morten Haugaard Jeppesen og Frederik Stjernfelt, ”Anerkendelsens liberalisme”, som udgør 

forordet til Informations Forlags udgave af Fukuyamas bog. 

 

CALL FOR PAPERS: 3. SEMESTER-OPGAVER 
 

Til juleterminen afleverer de 2. års-studerende deres første selvstændige arbejde på universitetet, 

nemlig deres besvarelse i Særligt Studeret Område. Først og fremmest vil redaktionen naturligvis 

gerne ønske alle held og lykke med besvarelsen.  

 Imidlertid vil vi i TABU-redaktionen gerne benytte lejligheden til at indbyde til en 

lille konkurrence. Vi indbyder de 3. semesterstuderende til at skrive deres opgave om til en artikel 

– i det vanlige format på 2-5 sider – til brug her i bladet. Den bedste besvarelse vil blive præmieret 

med en præmie, og alle kvalificerede besvarelser vil blive bragt i det efterfølgende nummer. 
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 Men det er naturligvis ikke kun konkurrence-elementet, der skal lokke: at skrive en 

artikel på basis af en opgave betyder ikke kun, at man får fornøjelsen ved at ens overvejelser bliver 

læst af andre end censor og eksaminator. Samtidigt giver det at sammenfatte en opgave på 20 sider 

i et kortere format ofte et overblik, man ikke følte man tilegnede sig mens man skrev opgaven – og 

der er jo ikke noget til hinder for, at man skriver formidlingsartiklen før man afleverer sin 

besvarelse. Endelig skal man jo ikke være blind for den tjeneste, man gør sine medstuderende: 

måske har man lige diskuteret opgaverne kort i fredagsbaren, men det er jo ikke sikkert at det 

egentlige argument sidder nær så godt fast på hjernebarken, når man vågner lørdag morgen.  

 Vi glæder os til at læse en masse gode, interessante og spændende indlæg fra 

morgendagens skribenter – og naturligvis også til at præmiere den bedste.   

 

Religionsvidenskabens klassikere 
 

Religionsvidenskab er et efterhånden gammelt fag, og som sådan har det sine klassikere. I TABU-

regi har vi derfor besluttet os for at genoptrykke visse klassiske tekster1 for på den måde at udvide 

kendskabet til religionsvidenskabens forskningshistorie.  

 Hvorfor nu det? Selvom religionsvidenskabs-faget på Københavns Universitet har en 

ganske fortrinlig introduktion til humanistisk forskningshistorie gennem både faget 

forskningshistorie og faget idehistorie, er der selv i den bedste opdragelse huller. De fleste 

samfundsvidenskabsstuderende i Danmark kender formentligt Bourdieus koncept om et magtfelt, 

agenterne navigerer i for at optimere deres kapitaler, men det er formentligt meget få, selv blandt 

religionsstuderende, der ved at denne ide sporer sig tilbage til en tekst af Max Weber om præster, 

profeter og troldmænd (Weber 1980: Kap. IV, §§2-4, jf. Bourdieu et al. 2011). En kontinuerlig 

genlæsning af klassikere kan give anledning til en nyfortolkning og revitalisering af centrale 

begreber, eller til en ny, abduktiv begrebsdannelse, som i eksemplet med Bourdieu, der ikke 

videreførte Webers begreb, men brugte hans centrale indsigt til at genere en ny teoretisk model.  

 Første klassiker i serien er et uddrag af Bronislaw Malinowskis essaysamling ”Magic, 

Science and Religion” (Malinowski 1948:58-68). Uddraget omhandler et, efter redaktionens mening, 

understuderet område i religionsvidenskaben, nemlig forholdet mellem religiøse strukturer (kult, 

myte, etc) og det, Durkheim ville have kaldt samfundsmoralen. Dette var et stort forskningsfelt, da 

religionsvidenskaben blev grundlagt – tænk på Durkheims Le Suicide eller Webers Die 

Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus – men har i de senere år været mærkeligt 

fraværende fra forskningsfronten, hvilket måske skyldes manglen på et operationaliseret, 

deskriptivt moralbegreb.2  

I denne tekst ser vi, hvordan Malinowski med sin funktionalisme forener 

dybdepsykologien med Durkheims organiske perspektiv. Den såkaldte funktionalisme, der som 

teoretisk strømning opstod efter Malinowskis arbejder, fik således et fokus på at forstå hvordan 

biologiske/økologiske, sociale og psykologiske faktorer spiller sammen, kulminerende i Talcott 

Parsons’ arbejder, specielt The Structure of Social Action (Parsons 1937), og senest genopstået som 

en slags teoretisk forfader for Bellahs sidste arbejde, der kombinerede historiske indsigter, 

sociologisk teori og psykologiske mekanismer i et overgribende teoretisk framework med fokus på 

samfundsinstitutioners funktioner (Bellah 2012) 

Med disse ord vil jeg overlade læseren i Malinowskis kyndige hænder. 
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2. THE MORAL EFFICIENCY OF SAVAGE BELIEFS With all this, in order to do justice to 

Robertson Smith, Durkheim, and their school, we have to admit that they have brought out a 

number of relevant features of primitive religion. Above all, by the very exaggeration of the 

sociological aspect of primitive faith they have set forth a number of most important questions: 

Why are most religious acts in primitive societies performed collectively and in public? What is the 

part of society in the establishment of the rules of moral conduct? Why are not only morality but 

also belief, mythology, and all sacred tradition compulsory to all the members of a primitive tribe? 

In other words, why is there only one body of religious beliefs in each tribe, and why is no 

difference of opinion ever tolerated? 

    To give an answer to these questions we have to go back to our survey of religious phenomena, 

to recall some of our conclusions there arrived at, and especially to fix our attention upon the 

technique by which belief is expressed and morals established in primitive religion. 

    Let us start with the religious act par excellence, the ceremonial of death. Here the call to 

religion arises out of an individual crisis, the death which threatens man or woman. Never does an 

individual need the comfort of belief and ritual so much as in the sacrament of the viaticum, in the 

last comforts given to him at the final stage of his life's journey – acts which are well-nigh universal 

in all primitive religions. These acts are directed against the overwhelming fear, against the 

corroding doubt, from which the savage is no more free than the civilized man. These acts confirm 

his hope that there is a hereafter, that it is not worse than present life; indeed, better. All the ritual 

expresses that belief, that emotional attitude which the dying man requires, which is the greatest 

comfort he can have in his supreme conflict. And this affirmation has behind it weight of numbers 

and the pomp of solemn ritual. For in all savage societies, death, as we have seen, compels the 

whole community to forgather, to attend to the dying, and to carry out the duties towards him. 

These duties do not, of course, develop any emotional sympathy with the dying – this would lead 

merely to a disintegrating panic. On the contrary, the line of ritual conduct opposes and contradicts 

some of the strongest emotions to which the dying man might become a prey. The whole conduct 

of the group, in fact, expresses the hope of salvation and immortality; that is, it expresses only one 

among the conflicting emotions of the individual. 

    After death, though the main actor has made his exit, the tragedy is not at an end. There are the 

bereaved ones, and these, savage or civilized, suffer alike, and are thrown into a dangerous mental 

chaos. We have given an analysis of this already, and found that, torn between fear and piety, 

reverence and horror, love and disgust, they are in a state of mind which might lead to mental 

disintegration. Out of this, religion lifts the individual by what could be called spiritual co-operation 

in the sacred mortuary rites. We have seen that in these rites there is expressed the dogma of 

continuity after death, as well as the moral attitude towards the departed. The corpse, and with it 

the person of the dead one, is a potential object of horror as well as of tender love. Religion 

confirms the second part of this double attitude by making the dead body into an object of sacred 

duties. The bond of union between the recently dead and the survivors is maintained, a fact of 

immense importance for the continuity of culture and for the safe keeping of tradition. In all this 

we see that the whole community carries out the biddings of religious tradition, but that these are 

again enacted for the benefit of a few individuals only, the bereaved ones, that they arise from a 

personal conflict and are a solution of this conflict. It must also be remembered that what the 

survivor goes through on such an occasion prepares him for his own death. The belief in 

immortality, which he has lived through and practiced in the case of his mother or father, makes 

him realize more clearly his own future life. 

    In all this we have to make a clear distinction between the belief and the ethics of the ritual on 
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the one hand, and on the other the means of enforcing them, the technique by which the individual 

is made to receive his religious comfort. The saving belief in spiritual continuity after death is 

already contained in the individual mind; it is not created by society. The sum total of innate 

tendencies, known usually as "the instinct of self-preservation," is at the root of this belief. The faith 

in immortality is, as we have seen, closely connected with the difficulty of facing one's own 

annihilation or that of a near and beloved person. This tendency makes the idea of the final 

disappearance of human personality odious, intolerable, socially destructive. Yet this idea and the 

fear of it always lurk in individual experience, and religion can remove it only by its negation in 

ritual. 

    Whether this is achieved by a Providence directly guiding human history, or by a process of 

natural selection in which a culture which evolves a belief and a ritual of immortality will survive 

and spread – this is a problem of theology or metaphysics. The anthropologist has done enough 

when he has shown the value of a certain phenomenon for social integrity and for the continuity of 

culture. In any case we see that what religion does in this matter is to select one out of the two 

alternatives suggested to man by his instinctive endowment. 

    This selection once made, however, society is indispensable for its enactment. The bereaved 

member of the group, himself overwhelmed by sorrow and fear, is incapable of relying on his own 

forces. He would be unable by his single effort to apply the dogma to his own case. Here the group 

steps in. The other members, untouched by the calamity, not torn mentally by the metaphysical 

dilemma, can respond to the crisis along the lines dictated by the religious order. Thus they bring 

consolation to the stricken one and lead him through the comforting experiences of religious 

ceremony. It is always easy to bear the misfortunes – of others, and the whole group, in which the 

majority are untouched by the pangs of fear and horror, can thus help the afflicted minority. Going 

through the religious ceremonies, the bereaved emerges changed by the revelation of immortality, 

communion with the beloved, the order of the next world. Religion commands in acts of cult, the 

group executes the command. 

    But, as we have seen, the comfort of ritual is not artificial, not manufactured for the occasion. It 

is but the result of the two conflicting tendencies which exist in man's innate emotional reaction to 

death: the religious attitude consists merely in the selection and ritual affirmation of one of these 

alternatives – the hope in a future life. And here the public concourse gives the emphasis, the 

powerful testimony to the belief. Public pomp and ceremony take effect through the 

contagiousness of faith, through the dignity of unanimous consent, the impressiveness of collective 

behavior. A multitude enacting as one an earnest and dignified ceremony invariably carries away 

even the disinterested observer, still more the affected participant. 

    But the distinction between social collaboration as the only technique necessary for the 

enactment of a belief on the one hand, and the creation of the belief or self-revelation of society on 

the other, must be emphatically pointed out. The community proclaims a number of definite truths 

and gives moral comfort to its members, but it does not give them the vague and empty assertion 

of its own divinity. 

    In another type of religious ritual, in the ceremonies of initiation, we found that the ritual 

establishes the existence of some power or personality from which tribal law is derived, and which 

is responsible for the moral rules imparted to the novice. To make the belief impressive, strong, 

and grandiose, there is the pomp of the ceremony and the hardships of preparation and ordeal. An 

unforgettable experience, unique in the life of the individual, is created, and by this he learns the 

doctrines of tribal tradition and the rules of its morality. The whole tribe is mobilized and all its 

authority set in motion to bear witness to the power and reality of the things revealed. 
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    Here again, as at the death, we have to do with a crisis in the individual life, and a mental conflict 

associated with it. At puberty, the youth has to test his physical power, to cope with his sexual 

maturity, to take up his place in the tribe. This brings him promises, prerogatives, and temptations, 

and at the same time imposes burdens upon him. The right solution of the conflict lies in his 

compliance with tradition, in his submission to the sexual morality of his tribe and to the burdens 

of manhood, and that is accomplished in the ceremonies of initiation. 

    The public character of these ceremonies avails both to establish the greatness of the ultimate 

lawgiver and to achieve homogeneity and uniformity in the teaching of morals. Thus they become 

a form of condensed education of a religious character. As in all schooling, the principles imparted 

are merely selected, fixed, emphasized out of what there is in the individual endowment. Here 

again publicity is a matter of technique, while the contents of what is taught are not invented by 

society but exist in the individual. 

    In other cults again, such as harvest festivals, totemic gatherings, first-fruit offerings and 

ceremonial display of food, we find religion sacralizing abundance and security and establishing 

the attitude of reverence towards the beneficent forces without. Here again the publicity of the cult 

is necessary as the only technique suitable for the establishment of the value of food, accumulation 

and abundance. The display to all, the admiration of all, the rivalry between any two producers, are 

the means by which value is created. For every value, religious and economic, must possess 

universal currency. But here again we find only the selection and emphasis of one of the two 

possible individual reactions. Accumulated food can either be squandered or preserved. It can 

either be an incentive to immediate heedless consumption and light-hearted carelessness about the 

future, or else it can stimulate man to devising means of hoarding the treasure and of using it for 

culturally higher purposes. Religion sets its stamp on the culturally valuable attitude and enforces 

it by public enactment. 

    The public character of such feasts subserves another sociologically important function. The 

members of every group which forms a cultural unit must come in contact with each other from 

time to time, but besides its beneficent possibility of strengthening social ties, such contact is also 

fraught with the danger of friction. The danger is greater when people meet in times of stress, 

dearth, and hunger, when their appetite is unsatisfied and their sexual desires ready to flare up. A 

festive tribal gathering at times of plenty, when everyone is in a mood of harmony with nature and 

consequently with each other, takes on, therefore, the character of a meeting in a moral 

atmosphere. I mean an atmosphere of general harmony and benevolence. The occurrence of 

occasional licence at such gatherings and the relaxation of the rules of sex and of certain strictures 

of etiquette are probably due to the same course. All motives for quarrel and disagreement must be 

eliminated or else a big tribal gathering could not peacefully come to an end. The moral value of 

harmony and good will is thus shown to be higher than the mere negative taboos which curb the 

principal human instincts. There is no virtue higher than charity, and in primitive religions as well 

as in higher it covers a multitude of sins; nay, it outweighs them. 

    It is, perhaps, unnecessary to go in detail over all the other types of religious acts. Totemism, the 

religion of the clan, which affirms the common descent from or affinity with the totemic animal, 

and claims the clan's collective power to control its supply and impresses upon all the clan 

members a joint totemic taboo and a reverential attitude towards the totemic species, must 

obviously culminate in public ceremonies and have a distinctly social character. Ancestor cult, the 

aim of which is to unite into one band of worshippers the family, the sib or the tribe, must bring 

them together in public ceremonies by its very nature, or else it would fail to fulfill its function. 

Tutelary spirits of local groups, tribes, or cities; departmental gods; professional or local divinities 
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must one and all – by their very definition – be worshipped by village, tribe, town, profession, or 

body politic. 

    In cults which stand on the borderline between magic and religion, such as the Intichuma 

ceremonies, public garden rites, ceremonies of fishing and hunting, the necessity of performance in 

public is obvious, for these ceremonies, clearly distinguishable from any practical activities which 

they inaugurate or accompany, are yet their counterpart. To the co-operation in practical enterprise 

there corresponds the ceremony in common. Only by uniting the group of workers in an act of 

worship do they fulfill their cultural function. 

    In fact, instead of going concretely into all the types of religious ceremony, we might have 

established our thesis by an abstract argument: since religion centers round vital acts, and since all 

these command public interest of joint co-operative groups, every religious ceremony must be 

public and carried out by groups. All crises of life, all important enterprises, arouse the public 

interest of primitive communities, and they have all their ceremonies, magical or religious. The 

same social body of men which unites for the enterprise or is brought together by the critical event 

performs also the ceremonial act. Such an abstract argument, however, correct though it be, would 

not have allowed us to get a real insight into the mechanism of public enactment of religious acts 

such as we have gained by our concrete description. 

Noter 
1 Teksterne er kun afgrænset ved, at 70 år skal være forløbet siden forfatterens død, så teksterne er overgået 

til public domain. Anbefalinger af tekster kan rettes til redaktionen. 
2 Det tætteste, man kommer, er formentligt den psykologiske forskning i sammenhængen mellem religion 

og såkaldt ”prosocial behaviour”. Forskningen har dog stadigt karakter af enkelte eksperimentstudier der 

mangler en integrerende samfundsvidenskabelig teori. 
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Kalender 

Efterår 2013 
 

 

Fredag d. 1. November kl. 9.15-13.30, lokale: 22.1.11 (KUA): Material Religion - open lectures 

9.15 Matthew Engelke, London School of Economics: Things in religion/religion in things 

10.45: Tim Flohr Sørensen, University of Aarhus: Immanent Transcendence. Seeing the light in 

Danish Churches 

11.45 Andreas Bandak, University of Copenhagen: Crossing the visible. Material encounters with 

the divine in Damascus 

Onsdag d. 6. november 2013, kl. 16:15-18:00: Copenhagen University Islam Lecture Series “Egypt - 

Radically Polarized Publics and the Process of Transformation” v./ Professor Dr. Kai Hafez, 

University of Erfurt, Metro Anneks lokale 6, Fiolstræde 4-6, 1171 Kbh K. 

Onsdag d. 6. november 2013, kl. 20.00-22.00: Religionshistorisk Forening: “I'm Mi'kmaq and what 

I'm doing is my culture” v./ Anne-Christine Hornborg, professor i religionshistoria, Lunds 

Universitet, Østervoldgade 3 - Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier - i lokalet "Palaverhall". 

Onsdag d. 16. november 2013 kl. 10:15-15:00: Konference arrangeret af Centre for Advanced 

Migration Studies (AMIS): “Theorizing Multiculturalism”, v./ Will Kymlicka mfl., KUA, 27.0.17. 

Torsdag d. 21. november 2013, 14:15-17:00: “Prophecy and Protest in the Age of Globalization - A 

Critical Discussion of Religious Nationalism with some Examples from South Asia”, v./ Professor 

Torkel Brekke, Pembroke College, Oxford, KUA2, 10-2-05. 

Fredag d. 22. november, 13-15, KUA1 (lokale følger): Peter Beyer - Public Lecture: Socially Engaged 

Religion in a Post-Westphalian Global Context: Remodeling the Secular/Religious Distinction. 
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Onsdag d. 27. november 2013, kl. 17:00-18:30: Copenhagen University Islam Lecture Series: 

“Debating Gender Relations in Egypt before and after 2011”, v./ Professor Dr. Thomas Eich, Asia-

Africa Institute, University of Hamburg, KVINFO's bibliotek, Den sorte Diamant, Det Kongelige 

Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 Copenhagen K. 

Fredag d. 29. november 2013: Religionshistorisk Forening: Kandidatpræsentation. Information 

følger. 

Torsdag 5. December 2013 kl. 13.15-15, lokale: TBA 

A Sense of Belonging. Multiculturalism and National Citizenship in the Contemporary World - 

open double lectures v/ Professor Tariq Modood, University of Bristol & Professor Umut Özkirimli, 

CEMES, University of Copenhagen 

Torsdag d. 5. december 2013, kl. 20.00-22.00: Religionshistorisk Forening: “Religionssatirens glemte 

historie”, v./ Dennis Meyhof Brink, Østervoldgade 3 - Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier 

- i lokalet "Palaverhall". 

Fredag d. 6. December 2013, kl. 13.15-15:00: “Multiculturalism: what about the majority? "Seminar 

v./ Tariq Modood Center for Advanced Migration Studies (AMIS): Faculty of Humanities, Njalsgade 

136, 2300 Copenhagen S, room 27.0.47. 

Torsdag d. 12. december 2013, kl. 15:00: “Feeding the Gods in Assyria: Significance and Practice of 

the Divine Banquet in the Neo-Assyrian Empire.”  v./ Salvatore Gaspa, KUA2, 14.2.80. 

Mandag d. 16. december 2013, 10.15-17:00: AMIS conference: “New Frontiers - Migration in the 21st 

Century,” Faculty of Humanities, Njalsgade 136, 2300 Copenhagen S, Room TBA. Mere 

information følger. 

 

Se i øvrigt Davids Samlingens efterårsprogram, der er spækket med forskellige foredrag og 

omvisninger: http://www.davidmus.dk/aktuelt/program_foraar_2013 
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