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Velkommen til TABU 
 

 

 

Kære læser 

 

Først og fremmest skal lyde et hjerteligt velkommen til endnu et semester på KUA2, samt 

til en usædvanlig sen udgivelse af årgangens første TABU.   

TABU-redaktionen har det seneste halve år ligget under for et generationsskifte, hvilket har 

haft rædderlige konsekvenser for bladets livskraft. Men fortvivl ej! Efter sommerens dvale 

er der nemlig strømmet nyt liv til, redaktionen er atter talstærk og gryden er igen sat godt i 

kog. 

Dette nummer af TABU byder således på en miskmask af artikler fra det forsømte forår, 

herunder en kritik af 4. semesters omdiskuterede fællesfag, et interview med Jens-André P. 

Herbener fra 2012; samt friskproducerede artikler om religionsvidenskabs historie på KU, 

kristen idræt, irsk mytologi og hverdagsovervejelser fra en jødisk families eks-au pair. 

 

Som noget ny introducerer TABU ”profilen”. Profilen er ment som præsentation af 

forskellige relevante og interessante religionsvidenskabelige personligheder, deres hverv, 

interesseområder og forskningsfelter, og vil hovedsageligt blive introduceret i interview-

form.  

I denne omgang har redaktionen vendt sit fokus mod vores allesammens studieleder in 

spe, Annika Hvithamar, som fortæller lidt om sin religionsfaglige baggrund og virke, samt 

om sine forventninger til sin kommende lederstilling. 

 

Sidst, men ikke mindst, byder bladet på lidt nyt fra HUMrådet, en bemærkning om 

uddannelsesministeriets nye besparelsesplaner, en kalender over efterårets aktiviteter, samt 

en lille reklame for næste nummer af TABU. 

 

Vi håber, at denne genopstandelsesudgivelse vil fornøje jeres længselsfulde sjæle og 

eventuelt inspirere til artikler eller andre former for bidrag, som altid modtages med 

kyshånd til en af redaktionens mailadresser.  

 

 

På vegne af redaktionen 

Katrine Gadsbøll 
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Religionsvidenskab ved KU – 

Ultrakort historisk overblik 
 

Af Simon Beierholm, KA-studerende ved Religionshistorie, KU. 

 

Det at gøre sig bevidst om hvilken historie man er en del af, er et evigt aktuelt projekt, og 

kræver som sådan ikke nogen anledning. Historien om Religionsvidenskab som fag er 

formentlig (og forhåbentlig) altid af interesse for dem der vælger at studere det, på samme 

måde som det giver mening at vide, hvornår det firma man arbejder for er grundlagt.  

     Det skal hurtigt gøres klart, at der er skrevet omfattende og fascinerende værker og 

kapitler om fagets forskningshistorie, og den store udgave af denne historie ikke kan 

fortælles uden en tidsramme på mindst 500 år. Når man i et medie som indeværende blad 

ønsker, at sætte fokus på fagets historie, så er det nemt at miste overblikket, hvis ikke man 

gør sig bevidst om at projektet vil få en, mildest talt, summarisk karakter.  

     Der findes også udtømmende bibliografiske oversigter over om de enorme mængder af 

materiale som fortidens kæmper har produceret i arbejdet med at lægge en solid grunden 

for faget, og derfor skal der ikke her fokuseres på indholdet af værkerne.  

Fokus i det følgende er altså forholdsvist simpelt: at opridse centrale årstal og navne, som 

tilsammen tegner et nogenlunde kontinuerligt billede af religionsfaget ved KU, fra 

grundlæggelsen til i dag. Det er tanken, at det skal være til nytte for de der endnu ikke er 

blevet introduceret til historien, og til genopfriskning for dem som har svedt den ud. 

     Som i dag har religionsstudiet altid været af en relativt begrænset størrelse i forhold til 

mange andre universitetsfag, og derfor lader dets historie sig i et vist omfang udmønte i en 

række personprofiler, som har været bærende skikkelser i miljøet. Her skal der blot 

skitseres hvilke faglige forudsætninger disse personer har arbejdet på baggrund af. 

 

Religionsvidenskabens liv ved Københavns Universitet tager sin begyndelse 421 år inde i 

universitetets levetid, i en tid før verden gik af lave, og studielivet blev underlagt 

økonomisk reformtænkning. 

     For en indledende opklarings skyld er det værd at gøre opmærksom på, at den 

essentielle del af faget der kendes som Religionssociologi, først blev en officiel realitet i 

1970, hvor det første særskilte professorat i faget blev oprettet. I den første lange tid taltes 

der altså alene om Religionshistorie og religionshistorikere. 

 

Den første officielle religionshistoriker ved KU, Johannes Edvard Lehmann (1862-1930), 

var i sagens natur ikke uddannet inden for faget. Lehmann begyndte sin akademiske 

karriere på det Teologiske Fakultet fra 1880-86, hvilket førte til den teologiske 

embedseksamen (hvilket groft sagt svarer til en kandidatgrad). Hans interesse for det 

sammenlignende studie af religioner var blevet vakt af hans arbejde med 
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religionsfilosofiske spørgsmål.1 Efter at han i de første år har fungeret som privat 

underviser, tog han vha. stipendiater på studieophold ved flere europæiske universiteter. De 

selvstændige religionsstudier var i 1870’erne blevet oprettet ved universiteter i både 

Schweiz og Holland. Især i Holland hentede Lehmann inspiration og kontakter, samtidig 

med at han studerede henholdsvist vedisk, avestist, pali, assyrisk og persisk sprog, for at få 

adgang til et bredt spektrum af orientalske kildetekster (læg dertil latin, græsk og hebraisk 

som er obligatoriske på teologistudiet). Hans arbejde med Avesta erhvervede ham i 1896 en 

doktorgrad. 

     Selvom Lehmanns videnskabelige arbejde ikke har sat synderligt dybe spor i senere 

forskning, så har han sikret sig en vital plads i historien. Han greb tidsånden og appellerer 

til universitetet på den helt rigtige måde, og fik i 1900 oprettet Danmarks første docentur i 

Religionshistorie. Som noget temmelig unikt for tiden blev stillingen oprettet under det 

Filosofiske Fakultet (i dag det Humanistiske), hvor Religionshistorie de fleste andre steder i 

Europa var underlagt det Teologiske Fakultet.2  

Lehmann bestred stillingen indtil 1910, hvor han blev kaldet til Berlin, for der at indtage 

det første professorat i Religionshistorie. Allerede i 1913 rejste han videre til Lund for at 

lave samme nummer. 

 

Lehmanns efterfølger i København, den måske mest kendte danske religionshistoriker, 

Vilhelm Peter Grønbech (1873-1948), var heller ikke uddannet inden for faget. Grønbech 

blev i 1897 cand. mag. i Dansk, Engelsk og Latin (den såkaldte skoleembedseksamen), mens 

han ved siden af studerede tyrkisk, slavisk, keltisk, angelsaksisk og oldnordisk. Efter i 1902 

at have opnået doktorgraden med en afhandling om tyrkisk lydhistorie, begyndte 

Grønbech at undervise i religionshistoriske emner som privatdocent, da hans interesser 

havde bevæget sig fra sproghistoriske til ånds- og kulturhistoriske emner. Fra 1904-1911 var 

han docent i Engelsk, og overtog derefter docenturet i Religionshistorie efter Lehmann 

rejste til Berlin. Han fik i 1915 omdannet docenturet til et reelt professorat, som han besad 

indtil sin afgang i 1943. Grønbech har sat spor langt uden for fagets forholdsvist snævre 

rammer, da han ivrigt engagerede sig i den offentlige kulturdebat og inspirerede mange i 

sin samtid med sine værker af mere generel, kulturhistorisk orientering. I denne 

sammenhæng (i hvad der nok er den korteste omtale af Grønbech man længe vil støde på) 

vil jeg begrænse mig til at fremhæve, at Grønbechs forskning i stort omfang har præget 

mange af hans efterfølgere.3 Det er også siden Grønbechs tid, at propædeutikken har været 

en obligatorisk del af uddannelsen. 

 

Svend Aage Pallis (1894-1972) tog over efter Grønbech, og var professor fra 1943-64. Pallis 

blev fra 1912 Grønbechs elev, og var altså rent faktisk uddannet religionshistoriker. Han 

opnåede doktorgraden allerede i 1919, men arbejdede som bibliotekar ved det Kongelige 

Bibliotek og underviste ved Statens lærerskole i mange år før sin ansættelse ved 

universitetet. Pallis’ speciale var semitiske religioner, og hans sproglige kendskab 

omfattede både hebraisk, mandæisk, syrisk og assyrisk.  

                                                
1 Prytz Johansen 1979, s. 8 

2 Prytz Johansen 1979, s. 11 

3 Tybjerg 2010, s. 267 
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Pallis’ efterfølger, Jørgen Prytz Johansen (1911-89), studerede også under Grønbech i 

dennes sidste år fra 1938-43. Det var dog efter at han i 1937 var blevet cand. mag. i 

Teoretisk Fysik. Der var altså tale om en vis spændvidde i Prytz Johansens interessefelt, 

hvilket dog ikke forhindrede ham i at producere en række ansete studier om maoriernes 

sprog og kultur. Prytz Johansen fungerede som professor fra 1965-81.  

 

I 1970-85 bestred Arild Hvidtfeldt (1915-99) som den første stillingen som professor i 

Religionssociologi. Hvidtfeldt besad en halvfærdig uddannelse i Statskundskab og mange 

års erfaring som journalist og korrespondent for flere danske aviser, da han som 

fritidsbeskæftigelse optog religionsstudierne under Pallis. Det var med hovedfokus på 

sprog og ritualer hos aztekerne, og førte i 1958 til tildelingen af den filosofiske doktorgrad. 

Før professoratet blev oprettet havde Hvidtfeldt undervist i gymnasiet, på psykologistudiet 

og fungeret som adjunkt ved Religionshistorie. 

 

Professoratets oprettelse betød nye muligheder for faglig differentiering. I samme periode 

skete der strukturelle ændringer omkring faget. I 1966 blev den første 

undervisningsassistent ansat, og fra 1969 kom Religionshistorie til at fungere som 

selvstændigt institut.  

     Siden 1912 havde Religionshistorie haft til opgave at levere undervisning i ”fremmede 

religioner” til de studerende på uddannelsen Kristendomskundskab. Hvor de studerende på 

Kristendomskundskab oprindeligt modtog deres centrale kristendomsundervisning på det 

Teologiske Fakultet, blev der fra 1962 oprettet stillinger til dette direkte under det 

Humanistiske Fakultet. Fra 1973 fik Kristendomskundskab sin egen afdeling under 

instituttet. Fra 1968 blev det muligt at kombinere religionsstudiet med et bifag, det man i 

dag kalder tilvalg. 

     Den faglige skelnen blev dog ikke større end, at man i 1982 indførte modellen med en 

fælles, religionsvidenskabelig bacheloruddannelse, og tre selvstændige overbygninger. 

Kandidaten i Kristendomskundskab er siden blevet nedlagt, og dens emnefelt er absorberet 

i de andre kandidater. Således fremstår der efterhånden en model, som minder om den vi 

kender i dag.  

     Efter Prytz Johansens og Hvidtfeldts afgang i henholdsvis 1981 og 1985 stod begge 

professorater i en årrække ledige, men er siden blevet overtaget af henholdsvis Catharina 

Raudvere og Margit Warburg. Derudover er antallet af fastansatte blevet udvidet i form af 

lektorater, og en hel række øvrige stillinger er også knyttet til faget. 

     Religionsvidenskab ved KU således ultrakort opsummeret. Med den 

institutsammenlægning der i 2004 førte til skabelsen af ToRS, kom religionsfagene i 

administrativt selskab med en betragtelig mængde fag, som det ved første øjekast kan være 

svært at se slægtskabet med. Er man bevidst om ’de gamles’ forankring i de filologiske 

studier af sprog og kulturer fra hele verden, synes det ikke helt urimeligt at man har 

placeret Religionsvidenskab i det selskab. 

 

* 
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Litteratur 

I disse værker findes omfattende oversigter over, og gode beskrivelser af alle de forhen-

værende professorers værker. 

 

Johansen, Jørgen Prytz: ”Religionshistorie”, i: Red. Povl Johs. Jensen: Københavns 

Universitet 1479-1979, bind XI, Det Filosofiske Fakultet, 4. Del, København 1979 

Tybjerg, Tove: Religionsforskningen før og nu – Historiske rødder, Gyldendal, 

København 2010 

 

Opslag i onlineudgaven af Dansk Biografisk Leksikon: 

1. http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Historie/Religionshistorik

er/Edvard_Lehmann 

2. http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Historie/Religionshistorik

er/Vilh._Gr%C3%B8nbech 

3. http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Historie/Orientalist/Svend

_Pallis 

4. http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Historie/Religionshistorik

er/J._Prytz_Johansen 

5. http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Historie/Religionshistorik

er/Arild_Hvidtfeldt 

 

 

 

 

 

Profilen: Annika Hvithamar 
 

Interviewere: Simon Beierholm og Sari Saadi, KA-studerende ved hhv. Religionshistorie og 

Religionssociologi, KU. 

Interviewee: Anika Hvithamar, lektor og kommende studieleder på ToRS 

 

Fra starten af næste år overtager Lektor Annika Hvithamar stillingen som studieleder ved 

ToRS. Som religionsstuderende kan man altså fortsat nyde det privilegium, at have en 

studieleder med indgående kendskab til ens faglighed. Desuden har hun erfaring med i 

rygsækken fra sin tid som studieleder på SDU, så det er på ingen måde som nybegynder 

hun går til arbejdet.  

I anledning af den forestående magtoverdragelse har TABU interviewet Annika, i håb om 

at de læsere, som ikke har haft fornøjelsen af at følge hendes undervisning, kan lære hende 

lidt bedre at kende. Af åbenlyse årsager er vi meget interesserede i Annika som fagperson, 

men naturligvis også som administrativ leder med ansvar for hele instituttet. 
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1. Fortæl lidt om din faglige baggrund og forskning: 

Jeg er ph.d. i religionssociologi, med sidefag i russisk fra KU. I de sidste syv år har jeg 

været ansat på SDU som adjunkt og senere lektor i religionshistorie med særligt henblik 

på kristendom. 

Der er tre områder, som jeg særligt har beskæftiget mig med. Det ene, og det jeg har 

beskæftiget mig mest med, er den russiske ortodokse kirke. Her har jeg dels arbejdet med 

religion og politik i det post-sovjetiske Rusland, dels med ikonografi og dels med 

diasporareligion - om ortodokse migranter i Danmark. Det andet område er Jehovas 

Vidner. Og det tredje er uddannelsesforskning, med fokus på, hvordan man underviser i 

religion i Danmark - sammenlignet med, hvordan man gør det i Rusland. 

 

2. Hvorfor har netop dette fagområde interesseret dig så meget? 

Jeg begyndte at læse tilvalg i russisk i 1991, som var samme år som Sovjetunionen brød 

sammen. Netop i disse år begyndte også det, som ofte kaldes ‘den religiøse renæssance’ i 

Rusland, hvor den sekularisering, som den anti-religiøse sovjetiske stat havde gennemført 

blev afløst af desekularisering. På det tidspunkt havde jeg læst religion i et år, og det var 

derfor oplagt at se på religion i det nye Rusland. 

De to andre fagområder kommer af, at jeg har skrevet lærebøger til gymnasiet og 

grundskolen. I den forbindelse læser man jo en masse eksisterende lærebøger og får derfor 

også et indtryk af, hvad der gøres godt, og hvad der kan gøres bedre - og hvad der helt 

mangler. Så min interesse i Jehovas Vidner begyndte med, at der ikke var så meget 

litteratur om dem, og derfra er der ikke så langt til en reflektion over, hvilke forskelle der 

ellers er mellem hvordan vi underviser i religion på universitet, og hvordan det gøres i 

resten af undervisningssektoren. 

 

3. Hvorfor valgte du i det hele taget at studere religionsvidenskab? 

Her er der nok tale om en efterrationalisering. Men jeg har altid syntes at religion var 

spændende. Min mor kan fremvise en stil fra da jeg gik i 3. klasse, som handler om nordisk 

religion... 

 

4. Hvordan har det været at komme tilbage til KU? 

Jeg har ikke fået armene ned endnu! Jeg nyder de mange muligheder, som det 

tværkulturelle miljø på ToRS byder på. Og så er det herligt at være et sted, hvor der både 

er religion og russisk. 

 

5. Hvad fik dig til at gå vejen som studieleder? 

Jeg har været studieleder på religion på SDU, og det gjorde mig interesseret i 

‘maskinrummet’ på universitetet. Jeg synes det er et vigtigt arbejde at være med til at gøre 

den undervisning, som jo udgør 50% af lektorernes arbejdsforpligtigelse, endnu bedre. For 

hvorfor skal universiteterne egentlig ikke bestræbe sig lige så meget for at levere excellent 

undervisning som de bestræber sig på at levere excellent forskning? 

 

6. Nu er du jo ikke Morten Warmind, og Morten Warmind er ikke dig. Hvad kommer til at 

være anderledes med dig som studieleder? Hvorfor? 
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Jeg er jo en anden generation end Morten, og med en administrativ erfaring fra en et 

universitet, som er anderledes end KU. Men bortset fra det, bliver det nok op til jer at 

vurdere, hvad forskellene er, når jeg først har været i gang i et stykke tid. 

 

7. Er religionsfagene ved KU tilstrækkeligt på banen i det internationale forskningsmiljø? 

Og hvad kan vi gøre for at markere os yderligere? 

Dansk religionsforskning, herunder religionsforskning på KU, er både velrepræsenteret og 

velrenommeret internationalt og alle mine kolleger har internationalt samarbejde på 

kryds og tværs. Religionsfagenes placering på ToRS betyder også, at religionsforskerene på 

KU i stigende grad samarbejder med de andre fagligheder på ToRS, hvad der, empirisk set, 

trækker forskningen i international retning. I forhold til tildeling af forskningsmidler 

bliver international forskning mere markant i fremtiden, fordi midler til forskning i højere 

og højere grad gives til projekter, hvor der er deltagelse fra universiteter fra flere lande. 

Og endelig har vi jo fire stillinger under besættelse på religionsfagene. Så der er også en ny 

generation på vej, som vil påvirke forskningsmiljøet på KU. 

 

8. Hvad synes du om de studerendes indsats ved religionsfagene? 

Jeg er imponeret over, hvor mange af jer, som er engagerede, også uden for 

undervisningen, i de faglige miljøer og i de studiejobs, som jeg hører om til vejledninger. 

Lige som et arrangement som ‘Religion på Tværs’ - eller en udgivelse som TABU viser, 

hvor gode I er til at formidle og engagere jeres omgivelser. 

 

9. Hvad har du af gode råd til de studerende? 

Gå all the way in: For jo mere man engagerer sig i sit studie, jo bedre bliver det. Og jo 

sjovere bliver det. Og jo dygtigere bliver I til det I skal lave, når I bliver kandidater. 

 

10. Hvorfor er det vigtigt at studere religionsvidenskab? 

Fordi religion overalt i verden... bortset måske fra vores del af verdenen... spiller en 

afgørende rolle i menneskets livsmønstre, værdier, identitet, filosofi, politik og samfund. 

Man kan sige, at det vigtigste vi lærer på religionsvidenskab er oversættelse. Ikke blot i 

form af sprogkundskaber (også det), men i form af viden om og kompetence til at kunne 

oversætte, hvad religion betyder for mennesker. 

 
 

 

*
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TABU Interviewer:  

Jens-André P. Herbener 
 

 

Interviewer: TABU’s redaktion, 2012 

Interviewee: Jens-André P. Herbener 

 

TABU interviewer her en af det danske religionsvidenskabelige miljøs mest aktive 

stemmer i debatten, Jens-André P. Herbener. På baggrund af Herbeners nylige serie af 

debatindlæg i Politiken stilles spørgsmålet til religionsforskning i det offentlige rum atter: 

Kritisk afstand eller neutral oplysning?   

 

 

Du har tidligere fået trykt læssevis af 

debatindlæg om religion, specielt om 

kristendommens plads i dagens Danmark. Er 

der noget nyt i den sag, siden du nu i Politiken 

går i clinch med samme emne?  

 

Tidspunktet er helt tilfældigt. I slutningen af 

januar lancerede Politiken sit nye debatunivers, 

og i den forbindelse begyndte flere nye folk 

derinde. Jeg var en af dem.  

 

For mange (men bestemt ikke alle) religionsforskere i København er det vigtigt at være 

neutrale i religionsdebatten. Det legitimeres ofte med videnskaben som værdifri, eller ud 

fra normative betragtninger om hvordan man bør dømme om religion. Hvordan vægter du 

i dine indlæg i debatten den faglige og den værdiladede position?  

 

Hvad min plads på Politiken angår, er sagen enkel nok: Jeg er hyret som ”debattør”, der så 

velunderbygget som muligt skal sætte gang i debatten om religion. Med en kombination af 

viden og holdninger. Det vil sige, at jeg optræder som samfundsengageret, kritisk 

intellektuel, der gør brug af sin viden om religion til at debattere religion.  

 

Jeg er ikke hyret som ”forsker” eller ”ekspert”, der udelukkende skal ”analysere”. At der på 

Politikens hjemmeside står noget om min uddannelse og ansættelser, er et krav, så folk ved, 

hvem jeg er. 

 

Bortset fra det er videnskaben jo langtfra fri for værdier, ja, tænk, hvis den misopfattelse 

kom politikerne og borgerne for øre. Vi risikerede jo, at de ville lukke universiteterne!  

 

Jens-André P. Herbener, født 1970, er pt. 

ekstern lektor på Syddansk Universitet og 

har en kandidatgrad fra Århus Universitet, 

magistergrad fra KU i religionshistorie og 

semitisk filologi, samt en guldmedalje for 

prisopgave om 1992-oversættelsen af bib-

len. På www.herbener.dk kan du følge 

hans kritiske bedrifter, og på 

http://politiken.dk/debat/profiler/ bringes 

jævnligt Herbeners aktuelle tanker om 

religion. 
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Men mange kan måske ikke se skoven for bare træer. Viden baseret på rationalitet, empiri 

og kritisk analyse er en universitær kerneværdi. Men den er langtfra begrænset til 

universitetet. Store dele af vort samfund bygger på videnskab, f.eks. uddannelsessystemet, 

hospitalsvæsnet, stavblendere, kraftværker og mobiltelefoner. 

 

Desuden er der uhyre megen forskning, der har politiske og religiøse implikationer – og 

dermed også potentielle konsekvenser.  

 

Tænk f.eks. på islamdebatten: Skal man som forsker holde sin kæft, hvis en 

folketingspolitiker fremkommer med en propagandistisk generalisering? Eller på 

miljødebatten: Skal man som forsker holde sin kæft, hvis et lovforslag er baseret på myter 

og fejlagtige oplysninger? Eller på kristendomsdebatten: Skal man som forsker holde sin 

kæft, hvis en undervisningsbog indeholder ensidige eller usande informationer om kirkens 

betydning for udviklingen af det moderne samfund? 

 

Bortset fra at man som forsker ifølge universitetsloven har pligt til at dele sin viden med 

samfundet, er det selvfølgelig også et spørgsmål om personlige præferencer.  

 

Synes man ligesom oplysningsfilosofferne, at videnskab er et menneskeligt og 

samfundsmæssigt gode? Synes man, at staten skal være baseret på viden frem for myter og 

magi? Hvis ja, har man så ikke også menneskeligt forpligtet sig selv til at tage del i 

samfundsdebatten?  

 

En del mener, at man så kommer til at ”politisere”. Men politisk stillingtagen kommer man 

under ingen omstændigheder uden om. 

 

Når man ikke handler, handler man også, for magten er afhængig af, at flertallet støtter 

den. Enten ved at man støtter den aktivt, eller ved at man intet gør. Den passive er med 

andre ord også en uundgåelig deltager i den politiske proces. 

 

Et eksempel: En mellemøstekspert vurderer, at regeringens politik vil føre til mere 

terrorisme. Hvis hun tier stille, bidrager hun implicit til, at den fortsætter. Hvis hun blander 

sig offentligt, kritiserer og slår til lyd for en anden politik, går hun eksplicit mod 

regeringen. Hun ”politiserer” i begge tilfælde. 

 

Under alle vilkår mener jeg – som en del andre – at religionsvidenskaben er implicit 

religionskritisk og dermed også har et subversivt potentiale. Mange religionsforskere 

behandler jo i dag de største, mest magtfulde og sandhedsabsolutistiske religioner på lige 

fod med de mindste og mest ubetydelige. Ingen religion nyder en høj eller lav status.   

 

For det første sammenligner de dem og viser f.eks., at det, som en religion hævder, er unikt, 

er religionshistorisk såre udbredt. For det andet forklarer de religion på ganske jordnære 

præmisser, f.eks. med sociale, økonomiske og kognitive forhold. Og dermed afviger de fra 

religiøse mennesker, der ofte tillægger religion selvstændig, metafysisk virkelighed. 
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Dermed ikke sagt, at religionsforskere nødvendigvis afviser religionernes sandhedskrav 

som falske – faktisk hylder mange en metodisk agnosticisme. Men de beskæftiger sig ikke 

med dem, for det kan man ikke ifølge mange.  

 

Forstå mig ret: Uden på nogen måde at ville hævde at vide alt, kan man som 

religionsforsker i mange tilfælde med sikkerhed slå fast, at det, som religioner postulerer, 

er skrupforkert. Eksempelvis deres skabelsesmyter.  

 

Under alle vilkår ”nøjes” religionsforskerne med at beskæftige sig med religion som et 

socialt og menneskeligt fænomen. Og da denne tilgang har status af videnskab modsat 

religion, der for de fleste i DK er ensbetydende med tro – og da videnskab desuden er et af 

de mest positivt ladede begreber i samfundet – har religionsforskningen da heller ikke 

nogen ”neutral” status i debatten om religion.  

 

Den er på mange områder nemlig et afgørende korrektiv til religionernes selvforståelse. 

Lige så lidt som biologien kan være ”neutral” i forhold til religion, lige så lidt kan 

religionsforskningen være det.  

 

Du taler tydeligt for religionsfrihed i stat, skole og universitet - også frihed til at vælge fra - 

og alligevel uddanner du folk til viden om selvsamme fænomen. Er det ud fra en 

indigneret indfaldsvinkel, at du professionelt beskæftiger dig med emnet? Eller er der 

forskel på underviseren Herbener og debattøren?  

 

Selv om jeg underviser om religion, er det ikke ensbetydende, at jeg vil tvinge folk til at 

være religiøse. Eller ikke-religiøse. Frihed er central i min verden. Jeg går heller ikke ud fra, 

at universitetsundervisere i kapitalisme vil tvinge folk til at være kapitalister eller 

socialister ...  

 

Der er mange grunde til, at jeg beskæftiger mig med religion, professionelt eller ej. 

Interesse. Nysgerrighed. Økonomisk underhold. Forargelse. Fascination. Jeg tror, der er 

noget af det hele afhængigt af, hvad jeg beskæftiger mig med.  

 

Det er klart, at jeg på Politiken giver udtryk for mine holdninger, der dog ofte er en følge af 

min religionshistoriske viden. Der gør jeg undertiden også i undervisningen, men på 

mange områder er det ikke relevant. Under alle omstændigheder skal 

universitetsundervisningen jo være så fagligt velfunderet som muligt, og det tilstræber jeg 

altid. 

 

 

* 
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Jødedommen up close 
– Au pair i et jødisk hjem. 

 

Af Pernille Bennick, studerende ved Religionsvidenskab, KU. 

 

I 2011, efter 3 år på Rystensteen Gymnasium, endte jeg som au pair i London. Dette skulle 

vise sig, at være noget af en oplevelse og noget der skulle være med til at påvirke mine valg 

for fremtiden, deriblandt valg af uddannelse. 

 

Efter længere tids søgning faldt jeg over en familie der boede i Hendon, 20 minutter fra 

London centrum. De virkede rigtig søde og lige til. En uge før min afrejse, løftede de sløret 

for, at de var jøder, men pointerede samtidig, at de ”ikke praktiserede det særlig meget”. Jeg 

overvejede kort, om det ville være en udfordring for mig, men jeg tog chancen og ankom i 

Heathrow Airport start februar 2012. 

 

Det var manden i huset, Richard, der hentede mig i lufthavnen med familiens to piger, 

Abigail på 5 og Imogen, 2. 

 

Allerede ved ankomsten fik jeg en mærkelig fornemmelse i maven. Richard så mig på intet 

tidspunkt i øjnene – han så nærmest forbi mig. Og det virkede ikke helt som om han gad 

føre en samtale med mig. Pigerne fór rund omkring – dem havde han heller ikke helt styr 

på. 

 

Nej, det var kun Harriet, min værtsmor, der kunne sætte skik på Abigail og Imogen. En 

stor, jødisk kvinde med ståltag i hele familien. Hendes tøj var gennemgående sort – 

nederdelen og kjoler ned til anklerne, håret var barbaret helt af og synligt i privaten, men 

når vi var ude bar hun paryk. Dem havde hun mange af og de havde deres helt eget 

værelse – et helt værelse, fyldt med parykker! Rummet opdagede jeg den første dag jeg var 

alene hjemme. Den oplevelse sidder dybt i mig, da jeg her for første gang, oplevede, hvor 

anderledes de var. Aldrig i mit liv havde jeg set noget lignende! Det har jeg i hvert fald ikke 

set siden i andre hjem. 

 

Mor Harriet kom sent hjem på førstedagen, og med sig bragte hun en stor bog om kosher. 

Hun kiggede på mig og sagde så, at den havde jeg værsgo’ at læse i.  

 

Det jødiske køkken er delt i to: Kosher, der er det ”en rigtig” jøde spiser. Man må kun spise 

”dyr, drøvtyggende og udstyret med spaltede klove”4 – dette udelukker svin og en del andre 

ting i køkkenet. Treyfah betyder – ordret oversat – ”ikke tilladt”. Det er så det, alle ”vi 

                                                
4 http://www.religion.dk/jødedom/når-kosten-er-kosher  

http://www.religion.dk/jødedom/når-kosten-er-kosher
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andre” spiser.  

 

Desuden må man ikke ”koge et kid i dets egen mors mælk”. Her menes, at man ikke må 

blande mælkeprodukter og kødprodukter – heller ikke i maven. Der skal derfor gå mindst 

5 timer fra en ”kødmiddag” til man indtager en ”mælkemiddag” – dansk jul ville jo 

fuldstændig uddø, hvis det var tilfældet hos os (tænk – brun sovs uden fløde eller 

svinefedt!). 

 

Selvfølgelig er kosher ikke kun en henvisning til køkkenområdet, men er en overordnet 

måde for en ret-troen jøde, at leve sit liv. Selve ordet betyder ”rent”,  og henviser ikke kun til 

maden, men også til moralske aspekter omkring, hvad der anses for rigtigt og forkert. Det 

bliver altså gjort til et vigtigt ritual og altomfattende måde, at leve sit liv på5 

 

Kosher var en rød snor igennem hele mit ophold. Køkkenet var delt op i ”meatie” og 

”dairy”, med dertil hørende bestik, tallerkner, gryder, køkkenborder osv.  

 

Abigail havde, i en alder af 5 år, allerede en stærk fornemmelse af, hvad hun måtte og ikke 

måtte spise. Engang drak hun et glas mælk efter maden, der den dag havde bestået af 

spaghetti med kødsovs, og hun var utrøstelig i flere timer, da hun fandt ud af hvad hun 

havde gjort. 

 

Det var til gengæld svært at finde hoved og hale i køkkenet – Harriet lavede altid maden 

aftenen i forvejen, så jeg bare skulle opvarme det til pigerne. Hun glemte dog ofte at 

fortælle, om det var ”meatie” eller ”dairy” som hun havde lavet. Det var ret svært at 

gennemskue – især når lasagnen bestod af ”fake meat”. 

 

Selv fik jeg vigtigheden af at opretholde kosher helt ind på livet, da mine forældre, i god 

mening, havde sendt mig en pakke med diverse ”Haribo” godter, den pakke, fik jeg besked 

på, skulle smides ud, da det ikke var kosher, (danske Haribo er jo proppet med grise-

gelatine!). 

 

Mit andet store møder med den jødiske kultur var min første fredag i England, hvor jeg var 

inviteret til shabbat hos nogle venner af familien. Det var en oplevelse, som jeg næppe vil 

glemme. 

 

Det er fuldstændig forbudt at arbejde på denne hellige hviledag, der varer fra solnedgang 

fredag til solnedgang lørdag – ved arbejde forstås fx: at tænde og slukke stikkontakter, 

bruge et komfur, køre bil, sætte opvaskemaskinen i gang. 

Jeg kom på et tidspunkt til at bruge stikkontakten en fredag nat, da jeg kom hjem efter en 

tur i byen. Dagen efter var himmel og hav i bevægelse, da Harriet ikke kunne gøre noget 

ved min fejl – hun måtte jo under ingen omstændigheder trykke kontakten tilbage til dens 

”hvilestand”.  

 

                                                
5 http://www.dif-aarhus.dk/kosher.htm 

http://www.dif-aarhus.dk/kosher.htm
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Harriet havde fri hver fredag, da hun her skulle kokkerere mad til shabbaten – og jeg 

mener kokkerere rigtig meget mad, da de ofte havde frokostgæster på besøg om lørdagen. 

For at de ikke skulle spise kold frokost, havde de sådan et smart lille ”komfur”, der tændte 

af sig selv på et specielt klokkeslæt og slukkede igen efter et par timer. Ikke dumt!  

 

Da de, i anledning af min ankomst, var inviteret til shabbat hos vennerne, var det i denne 

omgang ikke så meget mad, der skulle laves. Richard kom hjem, iklædte sig sit fine tøj 

med ”tzitzit” (skuesnore) stikkende ud under jakken og selvfølgelig sin kippah (de der små, 

søde hatte de alle render rundt med), som også blev brugt til hverdag. Overraskende nok 

havde han ikke de i øjenfaldende slangekrøller, som de fleste jøder har – Dette skyldes nok, 

at han var halvskaldet. Harriet og pigerne bar deres flotteste festtøj. 

 

Generelt var både Richard, Harriet, pigerne og de fleste jøder jeg mødte, pæne i tøjet hver 

dag! Jeg forstod, at det handlede om at respektere og ære Gud. 

 Alle deres daglige gøremål er jo en tjeneste for Gud. Derfor er der ikke plads til at se 

forhutlet ud – aldrig for øjnene af Gud!  

 

Vi gik hjem til venneparret, og på vejen mødte vi en masse andre, der også skulle til 

shabbat. Størstedelen af Londons ortodokse jøder bor i  North-West London, som Hendon 

hører ind under – og det er ret mange jøder, skulle jeg hilse at sige! 

Hos værterne ventede mig en overvældende oplevelse! Vi var 3 familier, alle med to børn 

eller flere. Aftenen startede med, at værtinden tændte og velsignede lysene i den 

syvarmede lysestage. Der var en meget højtidlig stemning, og selv børnene vidste, hvad der 

var i gærde. Middagen blev velsignet og der blev læst op af Torahen og sunget en masse – 

som selvsagt var på hebraisk. Jeg blev ledt igennem hele festivitas af værtinden, som var 

rigtig god til at forklare. Der var traditionel 3-retters menu med alkoholfri druevin og kage 

til dessert. Dette scenarie gentog sig hver fredag, og fredag var derfor ugens højdepunkt. 

Selvfølgelig. 

 

Jeg kan huske min forundring over, hvor traditionsbunden den jødiske livsstil er. 

Selvfølgelig har vi i Danmark traditioner, der leder tilbage til vores kristne tro, men det er 

slet ikke en del af vores dagligdag på samme måde, som det er her. Det kan godt være, at 

søndag er vores hviledag, at påske er vigtig for vores synders forladelse, fordi at Jesus 

ofrede sig selv på korset – men størstedelen af os er faktisk ret ligeglade, når det kommer 

til stykket. For os er påske lig med fridage, mad og hygge i familie og venners lag. Det er 

det selvfølgelig også i jødedommen, men her er det stadig den religiøse praksis der er i 

centrum! Ritualer og tabuer bliver overholdt og det er dem der er i fokus. For de ortodokse 

jøder er traditionen om hviledag og ingen arbejde på shabbaten en realitet, og hvis de 

forskellige regler brydes, er de mildest talt bange for konsekvenserne – som da Harriet 

endte med at bede mig om at trykke stikkontakten tilbage til ”hvilestand”, for hvis hun 

gjorde det, ville et tabu være brudt.  

 

Torsdagen efter min ankomst faldt sammen med den jødiske helligdag Purim, der minder 

meget om dansk Fastelavn. Børnene havde fri fra skole, blev klædt ud og gik fra hus til hus 

hvor de sang og fik lidt penge og slik. Begge piger blev klædt ud som Queen Esther, der i 
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jødisk tradition var en heroisk dronning, der reddede hele det jødiske folk fra undergang i 

det gamle Persien. 

Modsat Danmark går pengene her til velgørenhed – slikket må børnene godt selv beholde! 

Hvor det danske Fastelavn mest er for børn, er Purim også en helligdag som de voksne 

fejrer. Harriet brugte hele onsdag aften i køkkenet på at lave gaveæsker til venner og 

bekendte. Disse skulle indeholde ”brugbare” ting, som druevinen, der drikkes under 

shabbaten, kage, slik, krydderier osv. 

 

Hele oplevelsen hos min jødiske familie var konstant overvældende, og det var ekstremt 

udfordrende hele tiden at skulle forsøge at se tingene fra deres synspunkt. Et synspunkt – 

verdensbillede – som jeg slet ikke forstod. For mig er biblens formaning om moral og 

næstekærlighed et kodeks, som jeg forsøger at leve efter, men bestemt ikke noget jeg tager 

bogstavligt! Men det gør de uden tvivl – for dem er religion deres dagligdag. De går i ét 

med hinanden. Kosher, synagogen, Torahen og alle deres hellige ritualer er hvad der 

binder dem og deres hverdag sammen – hvad de kan tillade sig og ikke tillade sig.  

Jeg respekterede dem og deres samfund så meget som muligt, men var på ingen måde 

forstående nok, samtidig med, at de ikke viste respekt for hvordan jeg så verden – der var 

faktisk slet ikke plads til andet end jødedom i huset. 

Vi skiltes på (nogenlunde) god fod og jeg fortsatte mit liv i London i 1,5 år længere. 

 

Jeg boede fortsat i London NW, hvor de fleste jødiske familier, som sagt, holder til. Det blev 

min hverdag, at se mænd og drenge med lange slangekrøller og kippah. Jeg så kvinder, der 

slæbte af sted med indkøbsposer, barnevogn og 4 børn ”on the side”. Jeg undrer mig fortsat 

over, hvorfor nogen vælger at leve deres liv på den måde – viet til deres religion.  

 

Da jeg flyttede hjem til Danmark startede jeg, af forskellige årsager, op på et hf-kursus i 

religion på b-niveau og deraf steg interessen for religion. 

 

Det er 3 år siden, at jeg gik ud af gymnasiet med ingen idé om hvilket videregående studie, 

jeg skulle vælge. Nu sidder jeg på Religionsvidenskab og føler, at jeg læser verdens mest 

spændende fag! 

 

Havde det ikke været for min skøre, jødiske familie og deres syn på ”ret levevis” havde jeg 

nok aldrig skænket religion, og den store påvirkning den har på vores liv, en tanke. 

 

* 
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En sund sjæl i et sundt legeme 
Af Brian Traantoft Rasmussen, studerende ved Religionsvidenskab, KU 

 

Artiklen her er en forkortet version af mit bachelorprojekt fra historiestudiet. I projektet 

forsøgte jeg at kombinere to af mine interesser, idræt og dansk ”højrefløjskristendom”, og 

den tilsyneladende besynderlige cocktail mundede ud i et projekt om KFUM´s 

Idrætsforbund i perioden ca. 1920-1950. Det var blandt andet det nedenstående citat, der 

fangede min opmærksomhed - for at bruge idrætten som et led i udviklingen af en kristen 

karakterdannelse, syntes jeg var en super spændende ide, en ide jeg ganske enkelt måtte 

undersøge nærmere.  

Derfor opgaven. God læselyst. 

  

»Vi vil arbejde efter mere ideelle Principper - ”ethisere” Idrætten! Idræt ledet i 

kristelig Aand af en Kristen Leder er en fortræffelig Hjælp i araktertræningen. 

I Karakterdannelsen stilles bl.a. den Opgave at beherske sig selv – dette kan 

læres i Idræt! Gennem sund og mandig Træning at skabe Mænd – i dette Ords 

bedste og herligste Betydning – bør være en af vore fornemste Opgaver i 

K.F.U.M.s Idræt!«.6 
 

Den kristne ungdomskultur 

Kristelig Forening for Unge Mænd blev grundlagt i England i 1844, og ideen om et kristent 

ungdomsarbejde blev hurtigt spredt til andre nationer. I Danmark blev KFUM tilknyttet 

Indre Mission, som var et resultat af den vækkelsesbevægelse, der gennemstrømmede 

Danmark i kølvandet pa grundlovens religionsfrihed. Indre Mission var groft skåret opdelt 

i to forskellige fraktioner, en henholdsvis land- og byorienteret udgave. Hvor førstnævnte 

udlevede en pietistisk teologi med fokus pa selve Ordet og forkyndelsen, knyttede 

sidstnævnte sig til den diakonale bevægelse og fokuserede dermed på aktiv hjælp til socialt 

udsatte i samfundet, hovedsageligt i Københavnsområdet. 

Denne forskel kom også til udtryk i deres tilgang til ungdomsarbejdet. Hvor den landlige 

Indre Mission, og de dertilhørende KFUM-afdelinger, i begyndelsen udelukkende 

centreredes om bibellæsning, forkyndelse og salmesang, førte den byorienterede Indre 

Mission inklusiv dens KFUM-afdelinger en mere kulturåben retning. Denne retning tilbød 

blandt andet foredragsaftener hvor emner som evolution og kristen etik, kunne debatteres; 

sommerlejre for alle aldre; sportsarrangementer; sangaftener og diverse udflugter rundt i 

landet m.m. Begge retninger var dog meget populære blandt ungdommen, og hvor KFUM-

organisationen i 1895 talte 45 afdelinger, var tallet ti år senere eksploderet til 220. I de 

følgende 30 år oplevede organisationen sit zenit, og i den Københavnske KFUM skyldes 

denne popularitet i høj grad præsten og landsformanden for organisationen, Olfert Richard 

(1872-1929). 

                                                
6 Højer, Edgar: ”Fra Arbejdsmarken” i De Unges Blad, 15. maj 

1920. 
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I 1905 forfattede Olfert Richard værket Ungdomsliv,7  som med hans egne ord var tænkt 

som en både »praktisk« og »aandelige Sundhedslære for unge Mennesker«.8 Værket skulle 

være en åndelig og fysisk vejledning til en kristen karakterdannelse hos unge mænd, og 

disse tanker skulle snart vise sig at få central betydning for udviklingen af den 

danske ”kristne idræt”. 

 

Kampen mod ”kroppens drifter” og ”selvbesmittelse” 

En essentiel tematik for Richard var de unge mænds kamp mod »selvbesmittelse« og 

»tøjlesløse drifter«.9 Et helt kapitel i den meget populære Ungdomsliv omhandler fx det 

skadelige ved førstnævnte (Richard tilhørte det højere danske borgerskab, en social 

placering hvor alle emner relateret til kroppen blev omtalt med forsigtighed), en lidelse 

han mente ramte »de fleste civiliserede Landes opvoxende Slægt«10. Richard havde dog en 

kur imod denne onaniepidemi; kolde bade og en generel god kropslig hygiejne, rigeligt 

med motion, en asketisk tilgang til alkohol, tobak og mad og daglig læsning af Guds ord. 

Med ”tøjlesløse drifter” tænkte Richard Olfert sandsynligvis på prostitution og de 

følgesygdomme, der på daværende tidspunkt lidt for ofte blev et resultat heraf. Richard 

havde i sin ungdom kendt en ung syfilisramt kvinde, og hendes voldsomme 

sygdomsperiode indtil hendes død havde været en så skræmmende oplevelse, at han i tiden 

fremover konstant prædikede seksuel afholdenhed indtil ægteskabet. Ville det lykkes for 

den unge mand at overholde disse moralske spilleregler - for Richard henvendte sig 

udelukkende til mændene - ville han udvikle en selvsikker kristen mandig karakter, der 

kunne være et fremragende middel i kampen mod de syndige ”kroppens drifter”. 

Richard fremhævede, med henvisning til apostlen Paulus11 at de unge skulle pleje deres 

krop som et tempel, og at de kødelige drifter derfor skulle bekæmpes. Til dette formål var 

de asketiske retningslinjer, samt idrætsdyrkelse, et fremragende middel. 

 

Muscular Christianity  

Selve grundtanken om et kristent dannelsesideal, skærpet gennem fysisk udfoldelse, opstod 

- ikke overraskende - i 1850érnes victorianske England. Begrebet Muscular Christianity 

optrådte for første gang i en engelsk avis i 1857, og termen, som hurtigt blev populær, kom 

snart til at kendetegne en længere række af kvaliteter, man mente styrkede både fysikken, 

moralen samt den åndelige udvikling hos det kristne menneske. Blandt disse kvaliteter var 

gudfrygtighed, ære, selvkontrol, selvdisciplin, udholdenhed og mod. De unge mænd i både 

den engelske, og kort efter amerikanske YMCA, tog ideen om Muscular Christianity til sig. 

Eller rettere sagt, de unge mænd begyndte at forene sig i kristne sportsforeninger, og 

YMCA, der reelt var bange for at idrætten skulle blive mere populær end selveste 

hovedpersonen Jesus, måtte nødtvungent acceptere sportens popularitet hvis de ønskede at 

                                                
7 Der henvises i denne artikel til O. Lohses udgivelse af Ungdomsliv fra 1915 
8 Richard, Olfert: Ungdomsliv, (O. Lohse, 1915), s. 7 
9 Ibid., 50-70 
10 Ibid., 50 
11 1. Kor 6, 19-20 
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fastholde de unge mænds opmærksomhed. Flere afdelinger af den engelske YMCA 

formanede dog stadig til et vist mådehold med sportsudøvelsen, da de postulerede, at folk 

blev egoistiske, forfængelige og selvfede, hvis de gik hen og fik lidt for meget succes! 

Omtrent på samme tidspunkt Richard udgav sit dannelsesværk, begyndte idrætten for alvor 

gøre sit indtog i byorienterede KFUM-afdelinger. Til trods for Richards begyndende 

optimisme, spredte der sig dog efterhånden i KFUM ledelsen en skepsis overfor al den 

fysiske aktivitet. Emnet var prekært, for idrætten var tydeligvis populær blandt de unge 

mænd; men hvordan kunne man sikre sig, at idrætten ikke tog overhånd og overskyggede 

den kristne forkyndelse? Den landlige fraktion af Indre Mission var specielt ængstelige, og 

skrev i deres månedsblad i begyndelsen af 1900-tallet: »Guds rige vil ikke blive det første, 

men det sidste, når gymnastik og sport kommer ind i vore foreninger«.12 

 

”Tøvende og ængsteligt” accepteres idrætten 

De unge mænd var især vilde med fodbold og atletik, og denne fascination resulterede i, at 

en flok KFUM-afdelinger gik sammen i 1918 og oprettede K.F.U.M.s Idrætsunion. KFUM 

ledelsen accepterede »tøvende og ængsteligt«13 de initiativrige unges ide da de mente, det 

trods alt var bedre, at de unge mænd spillede bold i en idrætsklub med et kristent grundlag 

- fremfor at dyrke spillet i »andre verdslige klubber«14. Det lille danske land var på 

daværende tidspunkt et slaraffenland for unge mænd, der ønskede at dyrke idræt og sport 

til billige penge. Klubberne formerede sig som svampe, både på land og i by, og mange af 

klubberne havde enten ideologiske eller fagspecifikke organisatoriske vedtægter. Således 

eksisterede der både foreninger for akademikere og forskellige håndværk, men tillige for 

religiøse konfessioner. Et eksempel på det sidste var KFUM’s Idrætsforbund (som 

foreningen skiftede navn til få år efter oprettelsen), men tillige en fortsat eksisterende 

forening som JIF Hakoah, den jødisk idrætsforening i København – en klub der specielt var 

respekteret i det europæiske idrætslandskab for sine dygtige brydere (en lille 

sidebemærkning: Hakoah var den eneste idrætsforening under DIF, Dansk Idrætsforening, 

der i 1936 valgte ikke at deltage i de olympiske lege i Berlin. Et resultat af en afstemning i 

foreningen, hvor en mindre fraktion af de unge mandlige medlemmer ellers havde agiteret 

voldsomt for deltagelse, da de inderligt ønskede at smadre de tyske atleter). 

Der var - grundet denne brede vifte af sportstilbud - kamp om medlemmerne i de 

forskellige danske foreninger, og det samme var tilfældet i KFUM’s Idrætsforbund. KFUM 

skilte sig ud fra sine rivaler på flere fronter, men det mest iøjefaldende var uden tvivl det 

kristne islæt, et islæt der i høj grad fik sin teoretiske næring fra Olfert Richards idealer om 

kristen dannelse. 

                                                
12 Olesen, Elith: Dansk KFUM og KFUK's historie, (Unitas, 

1966), s. 48 
13 Andersen, Evald: KFUM og KFUK's Idrætsforbund i 

Danmark 1918-1968, (Rounborgs Grafiske Hus, 1968) s. 5 

14 Billund, Bodulf: ”Til K.F.U.M.s Sportsafdelinger!” i De 

Unges Blad, 15/8 1918 
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Kroppen som ”dueligt Redskab for Viljen” 

To skikkelser, inden for Idrætsforbundet, der for alvor forsøgte at implementere Richards 

idealer, var brødrene Jens og Gunnar Engbjerg. Som henholdsvis formand for 

Idrætsforbundet fra 1923-1947 og præst tilknyttet KFUM, arbejdede de to tæt sammen i 

udarbejdelsen af forbundets principper. De ønskede, som Richard, at styrke ungdommens 

selvdisciplin og gøre den mere modstandsdygtig over for samfundet fristelser. Jens 

Engbjerg formulerer selv sine tanker, med ordene: 

 »Hvis en ung Mand vil være kristen Discipel, betyder det aandelig Kamp. Man maa 

kæmpe for at overvinde det onde i sig selv, og det onde har ofte sit Sæde i ens Krop, 

derfor bør en ung kæmpende Kristen være Idrætsmand, han maa opøve sig i at 

beherske sin Krop og gøre den til et dueligt Redskab for Viljen«.15 

Begge brødre havde tilbragt et par år under uddannelse i USA, og i den forbindelse stiftet 

bekendtskab med YMCA og de dertil knyttede sportsbevægelser. De havde overværet og 

deltaget i enorme YMCA-sportsstævner, der talte tusindevis af tilskuere, og havde her 

erfaret hvordan kristen forkyndelse og idræt - som karakteropbyggende redskab - kunne 

forenes.  

Dette kom til udtryk i det rent praktiske aspekt af idrætsforbundets forskellige tiltag: 

Fra 1921 udgav Idrætsforbundet et månedligt sportsmagasin med reportager og resultater 

fra alverdens stævner - men tillige med et betydeligt kristent indhold i form 

af ”opbyggelige artikler”, prædikener, bibellæsninger og des lige. Idrætsforbundet 

uddannede desuden deres egne kristne idrætsledere; de afholdte drengeidrætslejre, hvor 

det daglige program bestod af bibeltimer og idræt; de arrangerede jævnligt hyggeaftener 

hvor temaet var kristen etik og moral, både på banen og udenfor; og ved alle 

landsstævnerne, afholdt om søndagen, stoppede alle aktiviteter ved middagstid, så 

udøverne kunne deltage i den obligatoriske gudstjeneste. 

 

”De bedste Idrætsmænd er de daarligste K.F.U.M'ere” 

Det viste sig imidlertid overraskende besværligt for sportsfolkene, i de kommende årtier, 

(de talte omkring 3500 da de toppede i 1946) at leve op til de kristne forventninger 

bestyrelsen stillede til dem.  

Der var nærmest ikke grænser for, hvad ledelsen kritiserede idrætsudøverne for. 

Fodboldspillerne var ”ufine kammerater”16  når de udeblev fra kampe uden at melde afbud, 

og de blev ofte bebrejdet deres provokerende adfærd over for dommerpersonalet. 

Fodboldspillernes opførsel på banen blev på et tidspunkt så stort et problem, at det var 

besværligt at finde folk, der overhovedet havde lyst til at dømme de frivillige kampe i 

KFUM-regi. Andre gange var der klager vedrørende fodboldspillernes meget barske 

                                                
15 Engberg, Jens: ”Idrætten bør hav sin Plads i en nogenlunde stor KFUM Afdeling” i KFUMs Idræt, 1/15 1942, 

s. 4-5 
16 Kasseren: ”At de ved det”, KFUMs Idræt, 15/8 1929, s. 6 
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opførsel over for deres modstandere, og til tider var ledelsen endda direkte pinligt berørte 

over spillernes optræden. Dette var blandt andet tilfældet, da Idrætsforbundet i 1937 

spillede en venskabskamp mod en engelsk YMCA-fodboldklub. Hvad der skulle have været 

et mønstereksempel på den danske kristne idræt, blev en skuffelse for ledelsen. De danske 

spillere spillede alt for hårdt, lave vilde tacklinger og brokkede sig, som de havde fået for 

vane, konstant til dommerne over selv de mindste afgørelser. De engelske YMCA-spillere 

var derimod eksemplariske og spillede, som ægte gentlemen, lige efter etiketten. I 

idrætsbladet, der udkom kort efter, skulle man lede længe efter positive bemærkninger i 

forbindelse med den kamp. 

 

Som det måske fremgår, stod fodboldspillerne igennem tiden på mål for langt størstedelen 

af ledelsens kritik. Allerede i 1922 udviste KFUM´s Boldspilsunion (en på daværende 

tidspunkt meget nystartet klub) en af deres fodboldspiller på grund af grimt sprog! Han 

bandede for meget, og det kunne dommeren på ingen måde tolerere blandt kristne spillere. 

På et bestyrelsesmøde kort efter vendte klubben sagen med den øverste ledelse i 

Idrætsforbundet, bare for en sikkerheds skyld, og resultatet blev et enstemmigt medhold: 

Kunne spillerne ikke føre et passende sprog, måtte de finde et andet sted at spille bold.  

 

Drop kaffen og hør andagten 

Det var dog ikke kun på banen, at udøverne skuffede fælt. Deltagelse i det kristne aspekt af 

selve foreningslivet var tilsyneladende heller ikke noget, alle spillere fandt lige 

tiltrækkende. Det var oprindeligt normen i de mindre klubber landet over, at træningen 

afsluttedes med en fælles andagt eller bibeltime, men allerede i 1928 kom de første klager 

over manglende deltagelse:  

»Det er ikke sjældent, at Folk, saasnart de har fået Tøjet paa, enten styrter hjem, som 

gjaldt det livet, ellers sætter sig over i Restaurationen og drikker Kaffe. Prøv – saa 

mange som har Tid – at blive de 10 Minutter længere, og I vil hurtigt opdage, at 

disse Stunder ikke er det ringeste ved Træningsaftenerne«.17 

Der var dog også kritik af de få, der valgte at blive tilbage: De deltog ikke nok, sad nærmest 

og sov på bænkene og viste meget lidt interesse generelt. Det var trods alt Guds ord, der 

blev forkyndt, og de principper hvorpå hele klubben byggede sit fundament, og derfor 

duede det simpelthen ikke, at tilhørernes tanker tydeligvis var fanget af noget andet. 

 

Et andet punkt, hvor idrætsudøverne skuffede ledelsen, var i relation til druk, rygning og 

seksualmoral. Jens Engberg, formand for Idrætsforbundet, skrev en artikel med den 

signende overskrift »Er vi skuffede af Idrætten?«. Til dette spørgsmål svarer Engbjerg - og 

dette er vel at mærke allerede i 1933 – et rungende ja, og han uddybede derefter hvorfor: 

»Det er navnlig af det aandelige udbytte, jeg er skuffet [og endog på et] saa primitivt 

Omraade som den sexuelle Kamp for Renhed, synes Idrætsdeltagelse at give mindre, end vi 

troede. ´Ved Idræt holder de deres Legeme i Tømme´ skrev jeg i 1904. ´Det er altfor meget 

                                                
17 Hjerl-Hansen, Børge: ”Hvorfor Aftenandagter” i KFUMs Idræt, 15/6 1930, s. 1 
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sagt´ bemærkede Richard. Ja. Legemet beherskes ikke ved Idræt; kun ved Aand. Det er 

vanskeligt at tro, at Idrætsmænd staar over Ikke-Idrætsmænd med Hensyn til Kyskhed. 

Undertiden kunde man synes, at de stod under Gennemsnittet i Henseende til almindelig 

aandelig og kristelig Sans; de syntes kun at bryde sig om Idræt!«.18 

Drikkeriet, rygningen og den slappe seksualmoral skuffede både Idrætsforbundets ledelse, 

men tillige KFUM og Indre Mission. I kredse hvor de to sidstnævnte var repræsenterede, 

satte det Idrætsforbundets ungdomsarbejde i et meget dårligt lys, hvilket Idrætsforbundet 

følgelig fandt dybt beklageligt. 

 

Bandlysning af den ”raa Kraft” og den ”usømmelige svømning” 

I de første årtier af Idrætsforbundets historie, fremhævede dele af ledelsen, at visse 

sportsgrene ville være direkte skadelige for den kristne moral- og karakterdannelse hos de 

unge mænd. Denne udmelding var specielt møntet på boksning og svømning. Boksning 

var både blandt arbejderklassen og det mere velstillede borgerskab en yndet sportsgren. 

Men et bestyrelsesmedlem af Idrætsforbundet mente i 1923 på ingen måde, at denne 

disciplin hørte sig til i et kristen klub – han mente derimod at sporten var at regne som 

ren ”Værtshus-Idræt”.  Han mente endvidere at Idrætsforbundet ligefrem burde »bandlyse 

noget saa simpelt som Udfoldelsen af den raa Kraft«19. Olfert Richard havde selv to år 

forinden været ude med riven overfor boksningen – i en artikel havde han retorisk spurgt, 

er ”Boxekampe ikke under vor Værdighed?” 20. Disse to udtalelser står på ingen måde alene 

i Idrætsforbundets historie. Dette må siges at være en smule bemærkelsesværdigt, taget det 

faktum i betragtning, at Idrætsforbundet havde Danmarks bedste atleter indenfor 

styrkedisciplinerne kuglestød og hammerkast. 

Svømning var, måske knapt så overraskende, endnu en disciplin, hvor Idrætsforbundet, 

sammen med KFUM, stillede sig en smule skeptiske. Således indrykkede KFUM sammen 

med den lokale Indre Mission i 1936 en protestskrivelse i den lokale avis, angående 

opførelsen af et friluftsbad i Aulum. De fandt det moralsk forkasteligt og direkte 

urovækkende, at unge i byen blev nærmest opfordret til at bade sammen med det andet 

køn, og de frygtede konsekvenserne. 

Initiativet til friluftbadet, der kan betragtes som et resultatet af en større samfundsmæssig 

oplysningskampagne omkring forbedring af hygiejnestandarder på daværende tidspunkt, 

blev dog gennemført, og både Indre Mission, KFUM og Idrætsforbundet ændrede da også 

holdning til svømmedisciplinen senere hen, da de erfarede, at den ikke var så nedbrydende 

for moralen som frygtet. 

 

Idrætsforbundets sportslige succes men kristne derout 

Til trods for al kritikken af medlemmernes - ifølge ledelsen - manglende respekt og 

                                                
18 Engberg, Gunnar: ”Er vi skuffede af Idrætten” i K.F.U.M.s 

Idrætsforbund i Danmark – Beretning 1933, s. 1-2 
19 C., B.: ”En Idrætsfest”, KFUMs Idræt, 15/4 1923, s. 4 

20 Richard, Olfert: ”Incarnation” i KFUMs Idræt, 15/3 1921, s. 1 
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karakterdannelse, var Idrætsforbundet dog mere end tilfredse med de rent sportslige 

resultater. Det månedlige magasin bugnede som regel med artikler, der roste spillernes 

præstationer. Et par gange befandt anmelderne af diverse sportsstævner sig dog i det mere 

spydige hjørne, og en særlig uheldig atlet med en sandsynligvis habil kampvægt fik disse 

ord med på vejen: »Ved Bomøvelsen var én af Gymnasterne saa tykmavet, at han blev 

hængende ved forlæns Opsving«21. Det var dog en sjældent set hånlig beskrivelse, for som 

regel var ledelsen pavestolte over medlemmernes formåen. 

Efterhånden opnåede Idrætsforbundet nemlig en sådan grad af seriøsitet, at de var blandt 

toppen i dansk idrætsliv indenfor både atletik, fodbold og håndbold. Idrætsforbundet 

formåede altså at skabe nogle fremragende atleter, endog danmarksmestre inden for flere 

atletik-discipliner; men måtte i den forbindelse gå kraftigt på kompromis med deres 

oprindelige tanker omkring det kristne dannelsesideal. De bøjede blandt andet deres egne 

regler vedrørende medlemskab. Oprindeligt skulle alle medlemmer af KFUM’s 

Idrætsforbund tillige være medlem af moderorganisationen, KFUM, men allerede få år 

efter Idrætsforbundets oprettelse, valgte bestyrelsen at se igennem fingre med denne regel. 

Dette kan skyldes, at idrætsforbundet relativt hurtigt blev ret populært og samtidigt skulle 

forsvare sit eksistensgrundlag over for et marked, der var spækket med forskellige 

sportsforeninger, blandt andet DAI, Dansk Arbejder Idræt og især DIF, Dansk Idræts 

Forening.  

Ved gennemlæsning af forbundets regnskabsbøger fremgår det desuden tydeligt, at 

økonomien helt fra begyndelsen havde været yderst presset. Til trods for alverdens forsøg 

med lotterisalg, ekstrakontingenter, appel til idrætsudøverne om finansiel støtte osv. sejlede 

det finansielle grundlag igennem hele forbundets historie, og i 1947 blev Idrætsforbundet 

tvunget til, hvis de fortsat ønskede at overleve i dansk idrætsliv, at melde sig ind som en 

underafdeling af DIF. Dette var en skæbne, der få år forinden tillige havde ramt DAI og de 

fleste andre fagspecifikke sportsforeninger. 

Ved denne fusion sikrede KFUM´s Idrætsforbund deres fremtid økonomisk, men måtte 

samtidigt give afkald på deres kristne officielle vedtægter, idet de skulle afstå fra 

»propaganda udover idrættens«22. De fik dog tilladelse til at vente med søndagsstævner til 

efter gudstjenestetid, men dette var stort set også, hvad forbundet kunne mønstre af det 

oprindelige kristne grundlag. 

 

Guds rige blev sidst  

Idrætsforbundet var måske i virkeligheden blevet tvunget til at blive til det, de unge 

grundlæggere i begyndelsen havde tænkt, det skulle være, nemlig en hel elementær 

idrætsforening hvor unge mænd kunne konkurrere under strukturerede forhold. At 

etableringen oprindeligt havde foregået i KFUM-regi, kan skyldes det simple faktum, at der 

i dette forum allerede eksisterede et tætknyttet sammenhold på tværs af de forskellige 

afdelinger. Et sammenhold, der måske rigtignok var baseret på en fælles kristen holdning, 

                                                
21 Redaktionen; ”Fra Redaktionsstolen” i KFUMs Idræt, 15/12 

1933, s. 4 

22 Trangbæk, Else: Dansk Idrætsliv – Den moderne Idræts 

gennembrud 1860-1940, (Danmarks Idrats-Forbund, 1996), s. 130 
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men som også kunne udmønte sig i en kollektiv og organisatorisk interesse for de 

daværende populære sportsdiscipliner. 

For KFUM ledelsen, og til dels også for en mindre fraktion af Idrætsforbundets ledelse, var 

det et gedigent nederlag at måtte afstå fra de kristne vedtægter, og indgå i det både 

politiske og religiøse neutrale DIF. Olfert Richards ideer fik aldrig den gennemslagskraft, 

som ledelsen havde håbet, da de i tidernes morgen - dog lidt modvilligt - gav grønt lys til 

oprettelsen af en Idrætsunion under KFUM. 

I takt med at Idrætsforbundet blev mere og mere professionaliseret, udvandedes hele ideen 

om det kristne dannelsesideal til stor ærgrelse for mange KFUM-folk. I bagklogskabens 

ulideligt klare lys ville disse folk sikkert istemme, hvad den landlige fraktion af Indre 

Mission havde udtalt omkring århundreskiftet i forbindelse med sammenblandingen af 

idræt og kristen forkyndelse: 

»Guds rige vil ikke blive det første, men det sidste, når gymnastik og sport kommer 

ind i vore foreninger«23 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Olesen, Elith: Dansk KFUM og KFUK's historie, (Unitas, 

1966), s. 48 
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Sovereign Kingship  
i det prækristne Irland 

 

Af Katrine Gadsbøll, studerende ved Religionsvidenskab, KU 

 

I foråret 2014 tilbragte jeg et semester i Irland på en Erasmus-plads, hvor jeg læste 

tilvalgsfag i bl.a. sociologi, antropologi samt irsk kulturarv. Særligt sidstnævnte fangede 

min interesse, for jeg havde ikke tilbragt mange uger i det eventyrlige land, før jeg 

opdagede, i hvor høj grad den old-irske mytologi til stadighed gennemsyrede både 

landskabet, historien og den irske ”folkeidentitet”, hvis jeg må være så fri. 

Til en start fandt jeg de mytologiske fortællinger dragende, og jeg nød, hvordan historiens 

vingesus hvirvlede mig rundt fra universitetets spøgelseskælder – til jættestuerne i 

Boynedalen. Men al charmen skulle vise sig at have en frustrerende bagsige, for jeg 

opdagede snart, hvor svært det var at skille revl fra krat; myte og historie var ofte samme 

fortælling, og efter en måneds frustrationer måtte jeg bede om hjælp. Jeg bankede lettere 

skeptisk på min mytologi-lærerindes kontor og fortalte hende om mine vanskeligheder 

med at skelne historie fra myte. Hun smilede, tog en mønt frem og sagde: ”You have to see 

old [pre-christian, red.] Irish history as a flipping coin. One side of the coin is the upper 

world. The other side is The Underworld”. Hun placerede mønten på højkant, gav den et 

knips og fortsatte: “It is quite arbitrary which side it [the coin, red.] lands on ... But the side 

isn’t the point. - For in old Irish literature, the coin is always spinning”. 

 

Irsk mytologi er, lidt simpelt sagt, centreret om Síd, eller på engelsk The Underworld – 

hvorfra vi får ordet sí, som er en person fra the Underworld. På moderne irsk får vi igen 

ordet síog, som med tiden, irsk folklore, er kommet til at betegne små fe-agtige (men 

menneskelignende) væsener, som tænkes at have eksisteret i Irland, før det irske folk 

ankom. Engang ansås disse væsener for at være guddommelige kæmper, men den dag i 

dag opfattes de som værende små feer, som er fordrevet fra jorden – ned i underverdenen. 

Denne formindskelse og fordrivelse er (ikke overraskende) et bidrag fra kristendommen 

som led i forsøget på, hvis ikke at udslette, så at ubetydeliggøre alle andre guder end Gud. 

Det lykkedes dog ikke kristendommens forkæmpere at skille sig af med de hedenske 

gudevæsener, og selvom de både blev fordrevet fra jordens overflade og frarøvet deres 

guddommelige status, spiller de den dag i dag, vil jeg vove at påstå, en mindst lige så stor 

rolle for irsk kulturel bevidsthed, som den kristne Gud.  
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Et tema, som er gennemgående i stort set al den litteratur, der findes om the Underworld, 

er temaet om Kingship,24, 25 og derfor placerer studiet af gamle irske konger sig ofte midt i 

det omtalte grænsefelt, hvor historie og mytologi flyder sammen. Ofte går det begge veje: 

De historiske konger legendariseres og tilskrives gudekvaliteter (kvaliteter, der forbinder 

dem med underverden), og de rent fiktive guddommelige figurer fremstilles som 

historiske skikkelser. De sidder med andre ord allesammen midt i øjet af den spinnende 

mønt, og det kan derfor være svært at vide, hvem der er hvem.  

     Men trods de middelalderlige annalers uanvendelighed som korrekte genealogiske 

optegnelser eller troværdige historiske beretninger, tjener de imidlertid ganske glimrende 

som en form for litterære levn, der kan fortælle os en del om de før-kristne ireres religion, 

kultur, kutymer og verdensbillede.  

 

Under mit semester i Irland skrev jeg således en opgave, der diskuterede nogle af de 

forestillinger og ideologier om Kingship, hellighed og suverænitet26, der dominerede det 

før-kristne Irland. Opgaven tog udgangspunkt i et oldgammelt hesteofringsritual, som 

både symbolsk og konkret forbandt mange af de koncepter, der er associeret med 

Kingship; symbolsk via idéer om hellighed, suverænitet og ægteskab, og konkret via 

ritualstedet Tara (hvilket jeg vender tilbage til).  

     I undersøgelsen af ritualet, samt dets symbolik og betydning for de før-kristne irere, 

sammenlignede jeg ritualet med det indiske Asvamedha ritual (en vedisk religiøs 

hesteofring), i håbet om at en bredere indoeuropæisk kontekstualisering ville kunne sætte 

perspektiv på nogle af de oldgamle irske forestillinger, aktiviteter og kosmologier, der 

kommer til udtryk i kilderne. 

     I det følgende vil jeg prøve, i meget grove træk, at skitsere og opsummere 

hovedargumenterne og -pointerne i min analyse og diskussion:   

 

SOVEREIGN KINGSHIP 

Gamle irske konger var kendte under titlen rz, hvilket kan føres tilbage til en rekonstrueret 

proto-indoeuropæisk form reg(s), som betegner en såkaldt hellig (eller suveræn) konge. 

Denne etymologiske forbindelse er ganske vigtig for studiet af de oldirske koncepter og 

idéer om Kingship, eftersom det - inden for studier af irsk kulturarv - ofte hævdes, at den 

før-kristne institution for hellig kongemagt var nedarvet fra en ældre proto-Indoeuropæisk 

tradition, og således havde en anseelig del til fælles med andre europæiske og indiske 

traditionelle former for Kingship. Dette betyder følgelig også, at de idéer, der omkredser 

det suveræne eller hellige oldirske Kingship, altså ikke er eksplicit irske; men hvorom 

alting er, er temaet så fremherskende og hyppigt repræsenteret i irsk (især middelalderlig) 

litteratur, at det er os muligt at skitsere nogle distinkt irske motiver, som temaet om 

ideologien har udviklet sig omkring. Lad os derfor lægge ud med at se nærmere på nogle af 

de centrale ideer og koncepter, der vedrører Sovereign Kingship: 

 

                                                
24 Jeg har valgt ikke at oversætte kingship til dansk, eftersom jeg hverken finder termen kongemagt, 

kongedømme eller kongeværdighed dækkende eller korrekte i dette øjemed. 
25 Síd har endvidere etymologisk forbindelse til betydningen fred eller fredsskabelse, som var en af kongens 

primære byrder, og som naturligvis involverede – og afhang af – væsenerne fra the Underworld. 
26 termerne sacral og sovereign synes at blive brugt synonymt i kilderne, hvorfor jeg her vil gøre det samme.   
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Den litteratur, der omhandler før-kristen irsk kongemagt, er i høj grad middelalderlig 

politisk teori angående den ideelle stat. Fundamentalt for denne utopi var en bred vifte af 

ideer, ideologier og koncepter, som alle var tæt forbundet med kongens integritet. På den 

ene side fungerede kongen som repræsentant for sit folk, og var derfor ansvarlig for 

bestemte opgaver og funktioner - svarende til de forskellige inddelinger af samfundet. På 

den anden reflekterede han også en net sum af ekstraordinære kvaliteter, med hvilke han 

transcenderede selvsamme sociale hierarki, samt etablerede sin rolle som mediator mellem 

den guddommelige og den menneskelige verden (dette aspekt vil jeg vende tilbage til). 

Sidstnævnte funktion var en af grundene til, at kongen blev anset som værende hellig; en 

kvalitet som synes at være fundamental for den gamle irske ideologi om suveræn 

kongemagt. Lad os derfor se lidt nærmere på dette hellige aspekt:  

 

Stabiliteten af kongeriget (naturligt såvel som socialt) afhang af flere faktorer27. En vigtig 

af disse var kongens forening med den rette suverænitets-gudinde. Bag denne 

ægteskabelige relation ligger nogle forestillinger om mand og kvinde, samt om natur og 

kultur, som er afgørende for at forstå fænomenet:      

I irsk litteratur – helt frem til i dag – bliver Irland nemlig altid fremstillet som hunkøn, 

Eire kalder man hende. Ligeledes fremstår landskabet i den irske mytologi som hunkøn – 

ofte personificeret i dronningefigurer. Grundet denne symbolik er relationen mellem en 

konge og hans land en utrolig personlig relation, hvilket betyder, at de ritualer, hvor 

kongen bliver indviet til sit land, ofte tager sig ud som vielses- eller ægteskabsritualer 

mellem kongen og hans dronning, nemlig den kvindelige guddommelige personifikation 

af den jord, han indvies til at regere over. Med andre ord kan indsættelsen af en konge 

forstås som en form for ægteskabelig pagt mellem kulturen (manden) og naturen 

(kvinden) – en relationen der er altafgørende for kongerigets stabilitet. På den måde er det 

ofte argumenteret for, at ideologien om kongemagt ikke kan adskilles fra den om 

landskab! Og derfor er det af stor relevans, når vi om lidt skal se på hesteofringsritualet, 

først at overveje hvor ritualet udspiller sig, og hvilken betydning det konkrete ritualsted 

har for ritualet som helhed: 

 

THE KINGSHIP OF TARA 

Tara, eller som det ofte omtales, The Hill of Tara, er et område nær Boyne floden i det 

midt-østlige Irland. Tara har været et betydningsfuldt sted siden (i hvert fald) stenalderen, 

og er helt frem til i dag vedblevet at fungere som symbolsk centrum for politisk og religiøs 

magt.  

     Denne position havde selvfølgelig også betydning for den kongemagt, der var relateret 

til Tara, idet The Kingship of Tara traditionelt set tilfaldt de såkaldte High Kings of Ireland. 

Grundet Taras position som højsæde for religiøs og politisk magt, får stedet en central 

betydning for koncepterne vedrørende Soverign Kingship, hvilket konkret spiller sig ud via 

stedets rituelle funktion som grund for installationen af hellige konger, hvilket vi skal se 

nærmere på om lidt. 

      

                                                
27 disse faktorer er et betydeligt studeret emneområde i sig selv, ofte omtalt under konceptet Fír Fltahemon, 

på engelsk  The Truth of The Prince. 
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Som før nævnt var et af de vigtigste elementer i denne etablering af Sacral Kingship 

kongens deltagelse i fælles ritualer, som fx ægteskabelige indvielsesritualer, hvor kongens 

relation til den kvindelige figur28 etableres og helliggøres.  

 Det ritual, jeg har valgt at undersøge, kan opfattes som værende eksempel på et sådant 

(ind)vielsesritual, her udformet som led i en rituel slagtning af en hest. 

Grunden til, at jeg har valgt at fokusere på netop en hesteofring, er, at heste spiller en 

væsentlig rolle i fremstillingen af gamle irske konger, idet dyret er et betydeligt symbol på 

både styrke og suverænitet, to egenskaber som er konstitutive for en god konge. Grundet 

hestens symbolske værdier er dyret endvidere ofte forbundet med Tara; og således 

fremtriner altså en symbolstruktur eller -diskurs, der – med sovereignty som nodalpunkt - 

danner link mellem konger, guder, heste og landskabet Tara.  

 

HESTEOFRINGEN 

Den form for rituelle praksis, der involverede en hesteofring, beskrives blandt andet i en af 

de middelalderlige såkaldte irske topografier (Topographia Hibernica) skrevet af den 

walisiske præst og krønikeskriver, Giraldus Cambrensis29, som (sent i det 12. århundrede) 

påstår at have bevidnet en sådan ceremoni i Ulster30. Giraldus skriver:  

 

“[…] When the whole people of that land has been gathered together in one 

place, a white mare is brought forward into the middle of the assembly. He who 

is to be inaugurated, not as a chief, but as a beast, not as a king, but as an 

outlaw, has bestial intercourse with her before all, professing himself to be a 

beast also. The mare is then killed immediately, cut up into pieces, and boiled 

in water. A bath is prepared for the man afterwards in the same water. He sits 

in the bath surrounded by all his people, and all, he and they, eat of the meat of 

the  mare which is brought to them. He quaffs and drinks of the broth in which 

he is bathed, not in any cup, or using his hand, but just dipping his mouth into 

it round about him. When this unrighteous rite has been carried out, his 

kingship and dominion have been conferred” (Doherty 2005: 18).  

 

Der er selvfølgelig mange grunde til ikke ufortøvet at acceptere denne beretning, eftersom 

Geraldus’ ”topografi” udviser en overordentlig (kristen-partisk) tendens til at skildre de 

hedenske irere som barbarer. Imidlertid gør kildens tendentiøse karakter den dog ikke 

ubrugelig som kilde til irsk middelalderlig kultur; og i dette tilfælde kan de beskrevne 

aktiviteter bakkes op af flere andre faktorer, der kan sandsynliggøre en lignende rituel 

praksis:  

     For det første har man under arkæologiske udgravninger omkring Tara fundet 

hesteknogler, som viser tegn på menneskelig fortæring af hestekødet. For det andet synes 

denne ceremoni at have en betydelig del tilfælles med beskrivelser af hesteofringer fra 

andre steder i verden – særligt i forhold til det føromtalte Vediske indvielsesritual, 

Asvamedha. Lad os derfor kaste et nærmere blik på det indiske sidestykke:  

                                                
28 Altså den kvindelige personifikation af landet, ”dronningen” eller ”gudinden”, der forbinder den 

menneskelige og guddommelige verden i det pågældende kongerige. 
29 Gerald af Wales, ca. 1146-1223 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Topographia_Hibernica
http://da.wikipedia.org/wiki/1146
http://da.wikipedia.org/wiki/1223


29 

 

ASVAMEDHA – et vedisk sidestykke? 

Meget kort opsummeret indebærer det vediske Asvamedha først og fremmest et slagtoffer, 

nemlig en rituel slagtning af en hingst; dernæst en ceremoni hvor dronningen symbolsk 

havde samleje med den; og sidst en ceremoni, hvor hestekødet tilberedtes og spistes af den 

samlede deltagerflok.  

     Mens disse ceremonier udførtes, blev hymner sunget, dels for at lovprise hesten, dels for 

at instruere parteringen og dels for an anmode guderne om favorable udbytter. Et 

eksempel på en hymne finder vi i Rigveda 1.162.22: “Let this racehorse bring us good cattle 

and good horses, male children and all-nourishing wealth. Let Aditi make us free from sin. 

Let the horse with our offerings achieve sovereign power for us” 31.  

Kun de største konger kunne udføre Asvamedha-offeret, og således er dette ritual ofte 

anset som værende en af de vigtigste manifestationer af Kingship inden for vedisk religion 

og kultur. 

     Ud fra min analyse – samt ud fra det teoretiske baggrundsmateriale, er der meget, der 

tyder på, at nogle af de samme idéer og mekanismer har været med til at forme det irske 

modstykke til Asvamedha. 

     For de før-kristne irere var heste anset som værende hellige, og fortæring af hestekød 

har (derfor) været en undtagelsesskik, som kun kunne finde sted under super-ritualiserede 

omstændigheder. En sådan anledning kan fx have været Feis Temro (the Feast of Tara), som 

var et større ceremonielt kompleks, der skal ses i konteksten af de føromtalte hellige 

(ind)vielsesritualer, hvor relationen mellem kongen og suverænitets-gudinden (den 

kvindelige personifikation af landet, legemliggjort i landet) stadfæstes. Og eftersom det er 

bestandigt påvist at Tara har været et indvielsessted for en såkaldt World King (den højeste 

konge), er det oplagt at forestille sig, at hesteofringen kan have været del af et større rituelt 

kompleks, centreret om kongens indsættelse, ægteskab, magt, hellighed og suverænitet. 

 

Imidlertid drejede ritualet sig ikke kun om selve kongen; all his people (som det lyder i det 

ovenstående citat fra Geraldus) var nemlig til stede, og deres deltagelse af afgørende 

betydning for ritualets virkning. På den måde har en del af den rituelle effekt formentlig 

virket i rekonstruktionen af fællesskabet, og således været med til at stadfæste en form for 

”communitas” (Turner 1969: 96-97), for nu at bruge Victor Turners(1969) term for denne 

form for mekanisme og sociale struktur. Hesteofringens communitas blev sålunde 

etableret både horisontalt, dvs. folkene imellem, såvel som vertikalt med kongen, hvorved 

folk så at sige fik del i den hellige sfære, medieret gennem kongen og fortæringen af 

hestekødet. Det er ikke til at sige med sikkerhed, hvilken betydning selve fortæringen har 

haft, men man kunne jo overveje, om ikke der er påfaldende ligheder til de velkendte 

strukturer fra Robertson Smiths (1969) begreb om ”communion”, hvor samhørigheden 

mellem det hellige og det profane (mellem guderne og folket) forsegles gennem den 

kollektive fortæring af det hellige totemdyr. Grunden til, at jeg blot smider denne 

fortolkning op til overvejelse, er, at det (i denne omgang) ikke er lykkedes mig at klargøre 

hestens rituelle funktion; så hvor vidt dens rolle har været som en slags repræsentant for 

det suveræne eller hellige, eller måske endog for gudinden, er altså ikke evident ud fra de 

                                                
31 oversat af Wendy Doniger O'Flaherty, fra Daniel Bray (Bray 1999: 112).  
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kilder, jeg har brugt.  

     En anden fortolkning kunne trække på det faktum, at der ud fra litteraturen er meget, 

der tyder på, at der til hestekødet knyttede sig en essensforestilling, der gjorde, at man 

gennem den konkrete fortæring af hestekødet så at sige kunne absorbere hestens hellige 

og suveræne kræfter; men det vil jeg lige ledes lade stå som en åben hypotese for videre 

undersøgelse.    

 

EN FORM FOR KONKLUSION 

Som før nævnt, er der ikke megen viden om, hvad der rent faktisk skete ved disse 

indvielsesfester og -ceremonier, eftersom der ikke er mange hæderlige beretninger til 

stede. Alligevel kan vi, når vi relaterer det mytologiske og (mere eller mindre) historiske 

materiale til de arkæologiske fund samt til lignende strukturer i andre dele af verden, til en 

vis grad og i meget grove træk, rekonstruere, hvordan dele af ceremonierne kan have 

udfoldet sig, samt hvad de kan have betydet for oldtidens hedenske irere.    

 

* 
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Forestillede fællesfag 
 

Af Christian Haldrup, Studerende ved Religionsvidenskab, KU. 

 

Blandt studerende såvel på studiepolitisk plan er det senest tilføjede element til 

grundfagsordningen for Religionsvidenskab ’ToRS fællesfag: Videnskab og 

Videnskabsteori’ for tiden til diskussion. Et komparativt blik på to ToRS-studieordninger 

giver anledning til en problematisering af det faglige slægtskab blandt tværkulturelle og 

regionale fag og her fra oprindelsen af ideen om en såkaldt fælles ’ToRS identitet’32. 

 

Indledningsvis kunne der spørges til, hvilken faglig basis denne identitet kunne være 

funderet i. Alene i de regionale fag kan et fælles filologisk eller geografisk ståsted hurtigt 

afskrives. Tilsyneladende ses dog en tendens til at have samlet mere fjerntliggende 

områdestudier indenfor samme institut - hvad der for øvrigt diskuteres i relation til det 

religionsvidenskabelige studie andetsteds i dette blad. 

I studieordningen for BA-uddannelsen i Religionsvidenskab opstilles bl.a. følgende 

beskrivelse af kompetencemålene for fællesfaget: 

 

[…] skal bibringe den studerende et kendskab til forskellige fagområders teorier, 

metoder, empiri og tradition belyst via et eller flere temaer eller problemstillinger – 

temaerne kan eksempelvis omfatte sprog, religion, civilisation, videnskab og kultur. 

 

Ovenstående beskrivelse må siges at favne bredt, og indkapsler umiddelbart både regionale 

og tværkulturelle perspektiver samt gennerelle videnskabelige problemstillinger indenfor 

human- og samfundsvidenskaberne. Koblet med begrebet om en ToRS-identitet efterlades 

således et potentiale for en fælles teoretisk ballast: Derved kunne faget give de studerende 

en fælles videnskabelig habitus, som herfra kunne berettige modulets ambitiøse titel og 

beskrivelse. 

 

ToRS-instituttet som ’forestillet fællesskab’ 

Kan et fælles ontologisk ståsted blandt studerende på ToRS være konstituerende for en 

fælles identitet? Ifølge den britiske samfundsforsker Benedict Anderson er dette et 

væsentligt karakteristikum og en nødvendig forudsætning for moderne samfunds og 

gruppers interne sammenhængskraft. Gennem konceptet ”Imagined Communities” 

påpeger Anderson hvordan grupper og individer, ved at bekende sig til en række 

forestillede historiske og kulturelle fællesmarkører, bidrager til skabelsen og 

vedligeholdelse af afgrænsede fællesskaber. Som eksempel på et forestillet fællesskab 

nævner Anderson nationalstaten: Borgernes fællesskab er ikke baseret på direkte 

interaktion, men en række forestillede symboler (sprog, skikke, objekter etc.) får dem til at 

tro, at de tilsammen udgør et homogent fællesskab. Anderson skriver sig ind i en 

                                                
32 Jeg henviser her til fagbeskrivelsen i kursusplanen for ToRS-fællesfag, foråret 2013. 



32 

socialkonstruktivistisk tradition i forlængelse af Berger og Luckmann, hvor et samfunds 

symboler primært kommunikeres oppefra (internalisering) og danner ramme om en 

objektiveret samfundsskabt realitet. 

I Andersons optik skulle forestillingen af denne fælles ’ToRS identitet’ således være 

internaliseret i kraft af en fælles videnskabsteoretisk bevidsthed, manifesteret i fællesfaget 

”Videnskab og videnskabsteori” som en objektiveret og virkningsfuld forestilling om en 

fælles fagidentitet.  

 

Et fælles faggrundlag? 

Spørgsmålet er herfra hvorvidt den føromtalte forestilling holder vand. I nedenstående 

skema ses ECTS-fordelingen af grundfagene33 for to BA-ordninger på ToRS, herunder 

Religionsvidenskab samt et regionalt fag, her præsenteret ved Arabisk34. Modulerne er 

idealtypisk35 kategoriseret36 indenfor teoretiske moduler, der introducerer til humanistiske 

og samfundsteoretiske forskningstraditioner, eksemplificeret ved ’Forskningshistorie’ eller 

’ToRS fællesfag’; Områdemoduler der centrerer sig om et afgrænset fagligt forskningsfelt, 

bl.a. ’Kristendomshistorie’ eller ’Islam og Islamstudier’; sprogmoduler f.eks. ’Arabisk 

Dialekt’ og endelig valgfrie moduler37. 

 

  

Teoretiske 

moduler 

 

Områdemoduler 

 

Sprogmodule

r 

 

Valgfrie moduler 

 

Religionsvidenska

b 

 

 

35 

 

70 

 

- 

 

15 

 

Arabisk 

 

 

15 

 

60  

 

75 (evt. 45) 

 

- 

 

Som det ses ovenfor, er ToRS Fællesfaget det eneste teoribaserede fag på 

grundfagsstudieordningen på Arabisk, hvorfra resten af uddannelsens teoretiske træk skal 

spores i områdestudierne. Det bør i forlængelse heraf indskydes, at fællesfaget for 

                                                
33 Her hentydes der til såkaldt ’konstituerende’ fag i studieordningerne, der for langt størstedelen af de 

studerende tages før bachelortilvalg og evt. (for Religionsvidenskab) propædeutik. Bachelortilvalg og BA-

projekt er således ikke medregnet. 
34 Lignende studieforløbsstrukturer findes også på andre regionale fag. 
35 Skeles der til form og indhold, indeholder modultyperne forskellige overlap. Områdemodulerne 

Religionssociologi 1 og 2 bestræber sig således på at indføre de studerende i hovedteorier om studiet af 

religion i et sociologisk perspektiv. På samme måde er det sandsynligt, at der på modulet ”Islam og 

Islamforskning” f.eks. anvendes humanistisk og samfundsvidenskabelig teori i relation til fagets regionale 

fokus. 
36 Bemærk i øvrigt fraværet af eksplicitte metodeelementer på de respektive studieordninger - Måske er det 

her, den fælles identitet i virkeligheden skal findes? I samme ombæring kan der henvises til TABU-

artiklen ”Metode i vores nabofag”, marts 2011. 
37 Ved valgfrie moduler forstås muligheden for at vælge mellem forskellige typer af moduler, og altså ikke 

blandt flere varianter indenfor en modultype, f.eks. ’Arabisk propædeutik’ og ’Kommunikativt Arabisk’. 
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Religionsvidenskab og de regionale fag i nævnte rækkefølge er placeret på hhv. 4 og 2. 

semester. Studerende på Religionsvidenskab har altså her som udgangspunkt allerede et 

års længere studieanciennitet end studerende på regionale fag. Endvidere indledes alle 

regionale studier med minimum 30 ECTS-point propædeutik38, således at 

arabiskstuderende f.eks. ’kun’ har haft områdemodulet ”Mellemøstens Moderne historie” 

forud for fællesfaget. Omvendt har studerende på Religionsvidenskab gennem faget 

Forskningshistorie, der bl.a. har til hensigt at gøre den studerende i stand til at ” […] 

dokumentere kendskab til den bredere videnskabsteoretiske og åndshistoriske 

sammenhæng […]” på dette niveau indsigt i humanistiske forskningstraditioner. 

 

Asymmetriske forudsætninger  

Ud fra objektive betragtninger har de studerende på de føromtalte fag altså vidt forskellige 

faglige ballaster umiddelbart inden mødet med det fælles videnskabsteorietiske fag. Som 

Anderson påpeger må fælles forestillede værdier først være virkningsfulde, førend det 

overhovedet giver mening at tale om et fællesskab: ToRS-fællesskabet må siges at leve op 

til formelle kriterier om at være forestillet, men som de ovenstående studieordninger viser, 

hænger form og indhold ikke sammen med internaliseringskriterier for et fælles 

videnskabsteoretisk grundlag inden mødet med fællesfaget: Med andre ord kan det siges at 

forestillingen ikke virker. 

 

Som indgangsvinkel til en mere polemisk artikel om ToRS Fællesfagets fremtid, kunne der 

endelig peges på et slags ’paradigmatisk paradoks’ givet ved at den konstruktivistiske 

tilgang til samfundsforskning på instituttet, ikke har formået at sætte et refleksivt aftryk på 

de dertilhørende studieordninger. 

 

* 

 

Litteratur 

Berger, Peter & Luckmann, Thomas 1983 [1966]: Den samfundsskabte virkelighed: En 

videnssociologisk afhandling. København: Lindhardt og Ringhof 

 

Anderson, Benedict 2001 [1983]: Forestillede fællesskaber: refleksioner over nationalismens 

oprindelse og udbredelse. København: Roskilde Universitetsforlag 

 

”Det centrale fags moduler for profilen Mellemøstens moderne sprog og samfund [Arabisk 

specialisering]” i Studieordning for Mellemøstens sprog og samfund på ̊ BA-niveau med 

specialisering i de centrale fag (…), justeret og rettet 2013 (seneste). København: Institut 

for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet. 

 

Studieordning for det centrale fag på BA-niveau i Religionsvidenskab, 2010-ordningen, 

justeret 2013 og rettet 2012 (seneste). København: Institut for Tværkulturelle og Regionale 

Studier, Københavns Universitet. 

                                                
38 Som der dog kan meriteres for, hvis man i forvejen har bestået det pågældende sprog på A-niveau i 
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En illusions fremtid 
 

Af Andreas Baumann, cand. mag. i Religionssociologi 

 

 

En af religionspsykologiens klassikere er Sigmund Freuds Die Zukunft einer Illusion fra 

1927. Bogen udlægger Freuds opfattelse af religion som et system af falske forestillinger, 

men det interessante er hvordan han skelner mellem fejltagelser (Irrtümer) og illusioner 

(Illusionen). En fejltagelse er ganske simpelt et usandt udsagn om verden – et eksempel er 

Aristoteles’ forestilling om, at utøj udvikler sig fra skidt (1927:39). Men en illusion er noget 

ganske andet: den er ikke en simpelt fejlagtig forestilling, men derimod en fejlagtig 

forestilling der understøttes af stærke ønsker hos dem, der holder det. Med en senere 

terminologi ville man sige, at det Freud kalder en illusion er en forestilling med en stærk 

underliggende ideologisk reproduktionsmekanisme.  

Det klassiske eksempel på en illusion er for Freud naturligvis religion. Religion er i denne 

analyse åbenlyst fejlagtige forestillinger om verden, som er understøttet af stærke ønsker 

om deres sandhed hos tilhængerne – både hinsidige, som ønsket om et evigt liv og 

dennesidigt, som skammen over urdrabet på faderen som det senere udrulles i Der Mann 

Moses und die monotheistische Religion (Freud 1939).  

 

Men hvorfor nu al denne tale om psykoanalysens fader og hans religionspsykologi? Af den 

simple grund, at skellet mellem fejltagelse og illusion kan være nyttigt til at belyse 

problemet med konstruktionen ”ToRS”, som det belyses andetsteds i dette nummer af 

TABU. Ideen om, at ToRS-fagene har en fælles videnskabsteoretisk kerne, der kan afdækkes 

i et fælles fag, er nemlig ikke bare en fejltagelse – det er en illusion.  

 

En grunddrivkraft er naturligvis selve det, at der er en besparelse ved at skabe så store hold 

som muligt: i en undervisningsituation er udgifterne i høj grad konstante og uafhængige 

af antallet af studerende, mens indtægterne blot stiger og stiger, jo flere studerende man 

kan proppe ind i et lokale. Det er for så vidt også nobelt nok at ville drive sådanne tilbud så 

omkostningseffektivt som muligt.  Men der er måske også en mere subtil mekanisme på 

spil. ToRS er – som navnet antyder – officielt et institut for tværkulturelle og regionale 

studier. Det klinger imidlertid lidt hult, når man tager de faktisk forhold i betragtning. Der 

er ikke skabt nogen koncentration af regionale fag på ToRS, fordi både EnGeRom og INSS 

er bibeholdt som regionale fagcentre. Samtidigt er det usikkert, hvordan det tværkulturelle 

egentligt skal forstås, når det haves i mente, at en stor del af de klassiske humaniorafag – 

kunsthistorie, musik, litteraturhistorie, etc. – egentligt forsøger at besvare transhistoriske, 

tværkulturelle spørgsmål.  
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Jeg vil derfor lufte en anden hypotese: fagene på ToRS er fag der handler om den Anden i 

form af minoriteter i eget land og fremmede lande39. Det er dérfor fransk og tysk endte på 

EnGeRom istedet for på ToRS: ikke fordi de er mindre regionalt orienterede fag end tyrkisk 

eller kinesisk, men fordi franskmændene ikke er en Anden for os – mere. Det illustrerer 

imidlertid også netop hvilken illusion der driver integrationen af religionsvidenskab i 

ToRS: ideen om, at religion er noget, der findes hos de andre og ikke hos os. Interessant er 

det jo netop Freuds egen forestilling om religion – at den hørte til på et førmoderne 

udviklingstrin! 

 

Opløsningen af afdelingerne til fordel for en mere løs organisering og ønsket om mere 

tværfaglighed illustrerer dette problem. Tværfaglighed kan være særdeles relevant og 

fremmende, når det er forankret i fælles problemstillinger. Gode eksempler kan være en 

interesse i danskheden (Gundelach, Iversen og Warburg 2008) eller generel interesse i 

makrotendenser indenfor befolkningens værdier (Gundelach 2012). Sådanne projekter har 

det karakteristikum, at de er organisk funderet i en fælles interesse for en problematik.  

 

Religionsvidenskaben har igennem sin historie kæmpet for at vende sit øje mod sin egen 

kontekst, hvilket efterhånden har forplantet sig til alle dele af disciplinen. Men hvis 

undervisningen og forskningen kunstigt skal presses ind i en kontekst, der først og 

fremmest er dedikeret studiet af de Andre, vil mange af disse fremskridt forfalde. Derfor 

må man – med Freud, mod Freud – spørge hvad fremtiden er for denne illusion.  

 

* 
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Anmeldelse 
 

Jens Nauntofte (2014): Verden og den arabiske udfordring – 

følgerne af Det arabiske Forår. Systime, 2014. 211 sider. 
 

 

af Anne-Sofie Holm, Studerende ved Religionsvidenskab, KU. 

 

Det skal indledningsvist nævnes, at denne bog primært er 

henvendt til gymnasieskolen som undervisningsmateriale i 

samfundsfag, samt som introducerende materiale til 

Mellemøstenstudier på bachelorniveau. Da mange af os på 

ToRS – ikke mindst på religionsvidenskab – har en fremtid som 

gymnasielærere i kikkerten, fandt vi alligevel denne bog 

relevant for en anmeldelse. 

 

Jens Nauntofte samler i løbet af bogens 11 kapitler op på 

følgerne af Det Arabiske Forår samt de politiske 

problemstillinger, som en analyse af de mellemøstlige landes 

rolle i international politik er betinget af.  

Han lægger ud med en gennemgang og en detaljeret beskrivelse af de områder, hvor Det 

Arabiske Forår har fundet sted. Herefter bliver blikket drejet vestover mod USA og deres 

udenrigspolitik i forhold til Mellemøsten både i tiden omkring 9/11 og op til nutiden. 

Efterfølgende er fokusset tilbage i Mellemøsten, hvor der bliver gået særligt i dybden med 

situationerne i Libyen, Egypten, Tyrkiet, Iran og Israel. Her lægges der vægt på både 

landenes historie, nuværende situation og indbyrdes forhold. Afslutningsvist giver bogen sit 

bud på, hvordan fremtiden ser ud for den arabiske verden. 

Det skal fremhæves, at bogen er meget opdateret på de aktuelle begivenheder i 

Mellemøsten, blandt andet de begivenheder der finder sted i Syrien, hvilket er til bogens og 

læserens fordel. Man får det tydelige indtryk, at de omtalte områder er i stor forandring, og 

at bølgerne endnu går højt, hvilket gør bogen interessant at læse i forhold til andre 

lærebøger, der behandler mindre aktuelle emner. 

 

Bogen har en gennemgående pædagogisk og lettilgængelig tone, så pointerne i de til tider 

uoverskuelige konflikter bliver gjort lettere at forstå, samtidig med at de bliver sat i en 

tydeligere sammenhæng. Sproget er letlæseligt og meget pædagogisk, det samme er hele 

det visuelle aspekt – eksempelvis er der efter hvert afsnit en boks med de kernebegreber og 

de vigtige personligheder, der er blevet brugt eller omtalt i det pågældende afsnit. I mine 

øjne rammer niveauet dog ikke helt BA, som forordet ellers angiver. 
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Nauntofte lægger langt fra skjul på egne holdninger. Han er tydeligvis selv fortaler for 

demokrati og vestlig tankegang, og han er tydeligt kritisk overfor amerikansk 

udenrigspolitik, især under Bush. Et eksempel på Nauntoftes evolutionistiske tilgang kan 

være: ”Tunesien regnes for et af de mest oplyste og velregulerede samfund i den arabiske 

verden, der har draget fordel af den franske indflydelse på sprog, kultur og politik” 

(Nauntofte, 2014, s. 37).  Nauntofte skal i princippet have lov til at have sine holdninger, 

men da denne bog primært er henvendt som undervisningsmateriale på gymnasialt niveau, 

hvor kildekritik og diskurs ikke altid står øverst på listen over fokuspunkter i forhold til 

grundlæggende undervisningsmateriale, vil jeg mene, at hans udpræget evolutionistiske 

tilgangsvinkel, samt hans subjektive holdninger, kan være problematiske.  

Grundlæggende synes jeg dog, at bogen fungerer godt som introducerende materiale til 

Mellemøsten og de begivenheder, der er fundet sted under Det Arabiske Forår.  

 

 

 

 

 

 

Studieliv 
 

 

Nyt fra HUMrådet 

HUMrådet (fakultetets fælles fagråd) har fået overdraget ansvaret for en ekstraordinær 

studiemiljøpulje på godt og vel 900.000 kr. Pengene kan søges af alle studerende, og skal 

bruges til at støtte studiemiljøet samt uddannelsespolitiske aktiviteter. Puljen er åben for 

løbende ansøgninger, således at gode initiativer ikke bliver bremset af pludselige deadlines. 

HUMrådets nyligt valgte bestyrelse udsender i nærmeste fremtid en vejledning til 

ansøgningsproceduren – så hold øjne og ører åbne! 

 

Nyt fra Uddannelsesministeriet 

Der er udgået en befaling fra uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen om, at landet skal 

spare 4000 studiepladser væk. For det Humanistiske Fakultet ved KU betyder det, at der 

skal optages 30% færre kandidatstuderende fra næste år. For at alle indskrevne skal kunne 

få den kandidatuddannelse, de har retskrav på, betyder det samtidig, at man er nødt til at 

reducere optaget på bacheloruddannelserne med ca. 40%.  

Yderligere information følger. 
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Kalender 
Efteråret 2014 

 

Onsdag d. 22. oktober, kl. 13.15-16.00: Bibelselskabets 200års jubilæum: ’Fællesmarkering 

ved Bibelselskabet og Det Teologiske Fakultet. Foredrag og diskussion’, 

Det Teologiske Fakultet, auditorium 7, Købmagergade 46, 1150 København K. 

 

Onsdag d. 22. oktober, kl. 19.00: Foredrag: ’Ideologier i den arabiske verden - fra Hejaz til 

Tahrir Square og borgerkrigen i Syrien’ v. Ole Wøhlers Olesen, 

Davids Samling, Kronprinsessegade 30, 1306 København K. 

 

Torsdag d. 23. oktober, kl. 15.15-17.00: Seminar om Mitri Rahebs bog ‘Troen og Imperiet',  

Det Teologiske Fakultet, auditorium 8, Købmagergade 46, 1150 København K. 

 

Torsdag d. 23. oktober, kl. 20.00: Religionshistorisk Forening: ’Islam - Mere end tørklæder 

og sharialovgivning’ v. Olav Hammer, Syddansk Universitet, 

Østervoldgade 3 - Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier. 

 

Mandag d. 27. oktober, kl. 11.15-13.00: Gæsteforelæsning, KUA2: ’Nye Fortolkninger af 

National Religion - politiske og sociale aspekter af Græsk Neopaganisme’ v. Tao Thykier 

Makeeff, Lunds Universitet 

 

Torsdag d. 30. oktober, kl. 17.00: Bacheloroplæg i studenterinitiativet MANA, 

KUA2. 

 

Søndag d. 2. november, kl. 14.00: Rundvisning: ’At læse hieroglyffer’,  

Glyptoteket, Dantes Plads 7, 1556 København. 

  

Fredag d. 7. november, kl. 19.00: Religionshistorisk Forening: Filmforevisning: ’Noah’, m. 

oplæg og diskussion ved Laura Feldt, Syddansk Universitet 

Albertslund Bio. 

 

Søndag d. 9. november, kl. 14.00: Rundvisning: ’Etruskernes rige grave’, 

Glyptoteket, Dantes Plads 7, 1556 København. 

 

Søndag d. 16. november, kl. 14.00 og 15.00: Rundvisning: ’Introduktion til religionen islam 

via den islamiske kunst’, 

Davids Samling, Kronprinsessegade 30, 1306 København K. 

 

Fredag d. 21. november, kl. 15.00: Religionshistorisk Forening: Kandidatpræsentation, 

program følger.  
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Torsdag d. 27. november: MANA-arrangement, mere information følger, 

 

T.o.m. søndag d. 7. december: Udstilling: ’Om Nemis kult og pragt’, 

Glyptoteket, Dantes Plads 7, 1556 København. 

 

Søndag d. 14. december, kl. 14.00: Rundvisning: ’Apis, Bes, Bastet og andre mindre kendte 

egyptiske guder’, 

 Glyptoteket, Dantes Plads 7, 1556 København. 

 

Torsdag d. 18. December: MANA arrangerer julehygge, mere information følger. 
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Næste nummer af 

TABU 
 
Næste nummer af TABU bliver et temanummer med den spændende overskrift ”Religion 

og popkultur”. Som sædvaneligt modtages alle former for bidrag, men indholdet vil 

hovedsageligt dreje sig om spørgsmål som fx: 

Er der ligheder mellem Jesus, Harry Potter og Lionel Messi? Er illuminati en religion? Og 

hvorfor mon der findes så meget film og musik med referencer til Johannes Åbenbaring? 

Måske får du disse spørgsmål besvaret i det næste nummer, måske gør du ikke; men ét er i 

al fald sikkert: I’m just a Holy Fool, oh baby it’s so cruel, but I’m still in love with Judas, 

baby.  

 

 

 

 

Deadline er endnu uvis, men hold jer opdateret på TABUs facebookside: ”TABU – 

religionsvidenskabeligt tidsskrift”. 


