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Velkommen til TABU
Velkommen til et efterårssemester der ligger lidt ud over det sædvanlige, og en meget sen 
anden udgivelse af TABU. Trods sommerens regnskyl har det religionsvidenskabelige felt 
generelt og afdelingen her i særdeleshed ikke standet i våde:

Afviklingen af to uddannelsesprojekter, som forhåbentligvis kan inspirere til en senere 
revidering af studieordningerne, udsigten til et helt nyt hold ledere på KUA, foreløbige 
religionsvidenskabelige kig på sommerens voldsomme hændelser i Norge og Irland, og et 
tema om en teori, som ikke ligner den typiske religionsvidenskabelige 
virkelighedsforståelse. Tilsammen udgører det en koldhævet dej af et blad, som smager af 
fagligt potentiale og relevans i en omskiftelig situation i verden såvel som på Københavns 
Universitet. 

TABU-redaktionen står foran et generationsskifte og opfordrer derfor alle med interesse og 
flair for at kommentere, kritisere, causere, konstruere og dekonstruere religionsviden-
skaben og det københavnske fagmiljø til at holde gryden i kog, så de to speciale-ramte 
redaktionsgastronomer kan træde af med færrest mulige svedperler på kokkehuerne. Der 
vil blive afholdt åbent redaktionsmøde tirsdag d. 20. september - vel mødt!

Grundet vandskader i løbet af sommerens syndfloder er reetableringen af kælderen under 
Artillerivej 86 endnu en gang udskudt. Hvorledes og hvorlænge står hen i det uvisse, og 
om fredagscaféerne fortsætter deres BARbylonske eksil er heller ikke ved redaktionens 
slutning afklaret.

Endelig vil TABU gerne benytte lejligheden til at byde et hold nye studerende indenfor i 
sensommervarmen og ønske dem al mulig lykke og held i årene fremover. 

På vegne af redaktionen, 
Mads Damgaard
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Marginaliserede Mænd og 
Myten om Muslimerne

af Mads Damgaard

Bomben ved det norske statsministerium og skuddramaet på øen Utøya, begge forårsaget 
af en selvbestaltet moderne korsridder, kaster lange skygger over sommeren 2011. Her 
gives et bud på et par af de religionsvidenskabelige implikationer i det akkompagnerende 
manifest. 

Hændelserne i Norge fredag d. 22. juli 2011 vil formodentlig blive ligeså skelsættende for 
mange skandinavere som World Trade Center-attentatet for ti år siden var for mange 
amerikanere. Skalaen var mindre, men gruen ved den personlige determination som 
Anders Behring Breivik alias Andrew Berwick udviste i sit koordinerede massemord er lige 
så stor. For religionsvidenskaben er der ligesom ved flykapringerne 11. september en række 
aspekter af terroren at tage fat på. I Breiviks kompendium-manifest 2083 – A Declaration  
of European Independence diskuteres to ledemotiver for den 32-årige nordmands angreb 
på statsministeriet og Arbejderpartiets ungdomslejr: Den europæiske mands hensvindende 
status som følge af ”kulturel marxistisk politisk korrekthed” og den samtidige flodbølge af 
muslimer, der presser Fort Europas mure. 

White Trash-mystik i Skandinavien
Ifølge 2083-manifestets introduktion beskrives ”den europæiske Han” som en truet race, 
der er presset kulturelt såvel som økonomisk af en omfattende konspiration. 
Sammensværgelsen starter med Marx og Engells, som identificerer den patriarkalske 
familie som en grundlæggende ejerskabs-relation. I senere marxistisk tænkning er selve 
Manden – dvs. den stærke og besiddende europæer – derfor det centrale problem, som skal 
undermineres gennem en kulturel omvæltning. Breivik trækker omfattende tråde gennem 
Frankfurterskolens filosoffer, primært Theodor Adorno og Herbert Marcuse, til nutidens 
venstresnoede akademia og den omsiggribende politiske indoktrinering af ungdommen 
gennem læseplaner, lektorater og tankekontrol. 

Denne kulturelle omvæltning har defineret den stærke, hvide Mand som det onde, 
undertrykkende og skyldige element gennem århundreders udnyttelse og dominans. Det 
er ikke et tilfælde: "Cultural Marxist stalwarts apparently know exactly what they want to 
do and how they plan to do it. They have actually already succeeded in accomplishing 
much of their agenda." (Breivik 2011: 83) Nu er Manden altså trængt i defensiven trods de 
klassiske og jødisk-kristne traditioners tusindårige historie. I medier, militær, politi, 
mandefag og moderne krigerkaster tillades kvinden at regere trods sin naturlige position 
som underordnet manden. Dette er det ene af  de centrale motiver som manifestet 
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udpensler: Marginaliseringen af mænd må ophøre, og feminisme og ”affirmative action”-
begunstigelse af minoriteter skal afskaffes.

Motivet er snublende tæt på et centralt element i den nordamerikanske, hvide underklasses 
religiøse permutationer igennem de sidste tredive år: En jødisk-kapitalistisk konspiration, 
ofte benævnt ZOG, ”Zionist Oppression Government”, henholder masserne i fattigdom og 
arbejdsløshed. Denne marginalisering bruges som emotionelt brændstof for talrige 
ideologiske og religiøse sammenslutninger, fra arisk-nazistiske sekter over vikingedyrkelse 
i fængsler og skove til Internet-konspirationsteorier og Satan-dyrkelse (Gardell 2003). Det 
quasi-religiøse aspekt – en verdensomspændende elites fordulgte omkalfatring af 
samfundet, afsløringen af dette faktum som kun de indviede få er forundt samt 
henvisninger til historiens endepunkt er fælles for de to fænomener. Således står der 
allerede i manifestets første ”bog” om endetiden for den nuværende samfundsorden: "We 
must strive to combat and reverse state sanctioned falsification process by preparing for the 
time when the true history of Islam will be reintroduced [...] our current European regimes 
fall (and our current systems based on multiculturalism will collapse) within the next 150 
years... " (Breivik 2011: 38) 

Dette klassiske religionshistoriske motiv, apokalyptikken og den esoteriske viden om de 
sidste tider, kan snildt forbindes med det mere sociologiske perspektiv, der er i 
sammenligningen af amerikansk white trash-mystik og Breiviks manifest. De forløbne 
årtiers udligning af race-skel, økonomiske muligheder og den diskursive ligestilling i USA 
har gradvist hensat større og større andele af de uuddannede hvide i fattigdom, og denne 
demografiske udvikling i økonomi og politik genfindes i Europa, hvor multikulturalisme 
og -etnicisme samtidigt står højt, omend omstridt, på politiske dagsordener. I modsætning 
til i USA, hvor anti-islamismen stadig ikke har nået sit zenith, og jøder og politikere må stå 
for skud, kanaliseres marginaliseringens afmagt i europæisk perspektiv videre til vreden 
mod den synligste kulturelle modpol; de skæg- og slørbærende muslimske medborgere. 

Trælbindingens Tid

Time is of the essence. We have only a few decades to consolidate a sufficient level of resistance before 
our major cities are completely demographically overwhelmed by Muslims. Ensuring the successful 
distribution of this compendium to as many Europeans as humanly possible will significantly 
contribute to our success. It may be the only way to avoid our present and future dhimmitude 
(enslavement) under Islamic majority rule in our own countries. (Breivik 2011:  9)

Efter introduktionens gennemgang af de kulturelle marxisters politiske korrekthed og 
konsekvenserne deraf starter manifestets detaljerede gennemgang af Islams ondskab, 
historisk, statistisk og tekstuelt belagt med en bred omend næppe repræsentativ eller 
akademisk forsvarlig rand af kilder og kommentatorer. Da det religiøse som sådan ikke 
afskrives af Breivik, der holder Biblen for Guds Sandhed (s. 28), må Islam-kritikken 
funderes i ”forbrydelser mod menneskeheden”: "Jihadi motivated killings, torture and 
enslavement count for more than 10 times as Christian motivated killings." (s. 39) 
Islam er ifølge Breivik og kompendiets øvrige forfattere i realiteten lig med Jihad; der 

5



findes ingen mellemting på vejen mod en 100% muslimsk verdensorden og den totale 
indførelse af sharia. 400 siders gennemgang af verdenshistorie, demografiske 
fremskrivninger (s. 562), FaceBook-statistikker (s. 735), angivelser af de reelle indbyggertal 
i 2008 for fx København og Malmø (17% og 35% muslimer respektivt) (s. 567) og navnet 
Mohammed's førsteplads på listen over barnenavne i forskellige storbyer (s. 583)  attesterer 
denne opfattelse. 

Kristen martyr eller ej? 
I kompendiet indgår en række mindre essays af forfatteren 
under pseudonymet ”Fjordman”, som i Verdens Gang siden 
har afsløret sig som bloggeren Peder Jensen fra Ålesund i 
Norge. I disse indlæg (fra s. 674) kritiseres den nuværende 
kristendom som utilstrækkelig som forsvar mod Islam, 
men suppleres med et essay om muligheden for at 
kristendom i politiske gevandter kan danne udgangspunkt 
for modstanden. Samme Fjordman lægger fra s. 717 navn 
til det eponyme essay ”A Declaration of European 
Independence” fra 2007, som indeholder en erklæring til fri 
underskrift med krav om bl.a. udmeldelse af EU, afsløring 
af statssanktioneret revisionisme, stop for støtte til 
Palæstina, immigrationsstop og udfasning af multi-
kulturalistisk politik. Efterkommes kravene ikke af de 
europæiske staters regeringer er alle midler tilladte til 
personligt og nationalt forsvar. De europæiske statsmagters politiske korrekte vægren ved, 
som Atatürks Tyrkiet, at anvende militær magt i sekulariseringens tjeneste, vil uundgåeligt 
resultere i borgerkrig i Europa (s. 723), en krig der kun kan ende i islamisk sejr.  

Men i erkendelse af den enkelte modstandshelts umulige mission inkluderes dog et afsnit 
med et decideret religiøst budskab: Under overskriften ”A Perfect Knight fights even from 
the afterlife” skriver Breivik bl.a. 

We are destined to win in the end, as our people, all Europeans, are gradually waking up from their 
slumber and realising the deceitfulness and suicidal nature of multiculturalist doctrine. We do not only 
have the people on our side, we have the truth on our side, we have time on our side, we have the will of 
our ancestors and the will of God on our side. (Breivik 2011:  941)

Her erstattes apokalypsen altså af et millenaristisk frelses-scenarie, hvor martyrrollen, som 
den selvbestaltede Justiciar Knight Breivik påtager sig, resulterer i restorationen af det 
mytiske Europa. Men det kristne motiv er ikke en nødvendig betingelse for deltagelse i den 
kulturelle modrevolution som manifestet beskriver; Odinister er eksempelvis mere end 
velkomne (Breivik 2011: 1360-61) – Breivik beskriver sin tempelherre-organisation som en 
”Christian “culturalist” military order”. De kristne og de sekulære aspekter af manifestets 
anti-islamiske diskurs trives tilsyneladende side om side. 
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Manualen

European Civil War, Phase 3 – 2070-2083
- Islam, 30-50% based on country
- Pan-European coup d’états. Cultural Communism/multiculturalism defeated in the first
European country followed by the rest.
- The implementation of a Cultural Conservative political agenda begins.
- Execution of cultural Marxist/multiculturalist category A and B traitors initiated.
- Deportation of Muslims initiated. (Breivik 2011: 803)

Ovenstående citat kommer efter en diskussion af løsninger der inkluderer klassikere som 
deportation, fødevarehamstring, våbenophobning og uddannelsesomlægning til et 
landbrugsorienteret samfund, i den tredje del af manifestet. Heri beskrives de kulturelle 
marxisters forbrydelser samt betingelserne for deres benådning af den angiveligt fiktive 
korstogsridder-gruppe ”The European Resistance Movement/Indigenous Rights Movement 
– PCCTS, Knights Templar” (som Breivik ser sig som medlem af) ved nedsættelsen af 
nationale tribunaler til indførelsen af manifestets og deklarationens politik. Endelig, fra 
side 839, begynder den mest uhyggelige del; manualen, der med økonomiske, psykologisk-
æstetiske, fysiologiske, kemiske og militære råd og anbefalinger gennemgår ”operationen”. 
Alt dette præsenteres i rammerne af en forestillet tidslinie som strækker sig mod 
slutningen af dette århundrede, ofte året 2083, 400-året for den anden tyrkiske belejring af 
Wien, på en dato der (næsten) er symbolsk i dobbelt forstand: Belejringen blev brudt 12. 
september og markerede den endelige afslutning på Osmanner-rigets Europa-kampagne. 

Manualen afsluttes med en logbog over Breiviks sidste forberedelser. Ansigt til ansigt med 
diskussioner om relevante mål for massemord og dagbogsudgydelser om det europæiske 
Melodi Grand Prix begynder manifestet at føles som et stykke absurd skønlitteratur – men 
med optagelserne fra Utøya in mente er det svært at kapere ordene. At følelsen af 
meningsløshed kan snige sig ind efter 1581 siders forklaringer dokumenterer kun alt for 
godt at en handling kan sige mere end tusind ord. Som afslutning på dette foreløbige syn 
på 2083 – A Declaration of European Independence vil jeg slutte med et af de mange 
udtryk for sorgen der opblomstrede i kølvandet på d. 22. juli, af Simon Duus Svendsen:

Jeg tænker to ord i mit tyngede sind, der flås som en fane i rivende vind. Det ene er lyden af  
ussel beskydning. Grusomhed. Nu har jeg lært din betydning. 
Et samfund er malstrøm når Grusomhed strider; for Grusomhed griber vor strube og bider.  
Men søstre og brødre: vi kvæler hans råb! For et ord er større. Og det ord er Håb.

Litteratur:
Breivik, Anders Reinhold (2011): ”2083 – A Declaration of European Independence” 

http://www.slideshare.net/darkandgreen/2083-a-european-declaration-of-independence-by-andrew-
berwick

Gardell, Mattias (2003): Gods of the Blood: The Pagan Revival and White Separatism. Durham: Duke 
University Press

Hopperstad, Morten et al. (2011): ”Peder Jensen er drapsmannens forbilde «Fjordman»”, Verdens Gang, Oslo, 
5. august 
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Fra hersker over Jorden 
til gartner i Guds have

af Kristian Frisk

Den romersk-katolske kirke kalder til klimakamp. Planetens patologiske tilstand rummer 
både en teologisk udfordring og en ny mulighed for legitimitet i det globale samfund.

Siden den første atombombesprængning i 
1945 er menneskets forhold til naturen 
kommet til at fylde mere og mere i videnskab, 
politik og kultur (Worster 1994:342). Maarten 
A. Hajer vurderer ligefrem, at naturen er 
blevet det foretrukne spejl for det moderne 
samfund: ”We look in the mirror of nature 
and reflect on the merits of society: how well 
are we doing?” (Hajer 1997:104). Det er denne 
artikels påstand, at dette også spejler sig i 
nutidig religion. 

En kort analyse af miljøteologi efter Det Andet Vatikanerkoncil viser, at naturen i stigende 
grad er blevet behandlet som et selvstændigt teologisk emne i de pavelige rundskrivelser. 
Med Peter Beyer som teoretisk bagtæppe bliver kirkens miljøteologi en case i religiøs 
forandring1 og et eksempel på, hvordan debatten om klodens tilstand fungerer som en 
platform, hvorfra religiøse aktører kan søge legitimitet og opstille etiske retningslinjer og 
politiske krav i et globalt samfund. 

Det Andet Vatikanerkoncil bliver kirkens første klimamøde
For at forstå den miljøteologiske udvikling i Den romersk-katolske kirke, er det nødvendigt 
at forstå Det Andet Vatikanerkoncil (1962-1965), som blev igangsat under John XXIII og 
afsluttet under Paul VI. På Det Andet Vatikanerkoncil gjorde den katolske øvrighed op med 
kirkens isolerede position i det moderne samfund og indtog en mere åben holdning i 
forhold til samfundsudviklingen (Lausten 1997: 245). På det klerikale konsilium blev 
kirkens samfundsmæssige rolle revideret og kirkens realpolitiske indskrænkning 
omdannet til en mulighed for at fremme økumeniske projekter og tilslutte sig sekulære 

1 Beyers forandringsbegreb dækker den proces, hvor ”changes in the meaning and use of words reflects 
broader social transformations” (Beyer 2006: 13). Særlige termer og nye betydningsmæssige 
sammenhænge bliver dermed indikatorer for social forandring. 
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initiativer (Beckford 1990: 5-6). 

Det Andet Vatikanerkoncil spiller samtidig en mere direkte rolle for kirkens 
miljøteologiske udvikling. Den gejstlige forsamling adresserede nemlig emner med 
relation til naturen, særligt distribution af naturens ressourcer og ansvar for miljøet på 
tværs af generationer. Dette kommer bl.a. til udtryk i den dogmatiske konstitution Lumen 
Gentium23 (21. november 1964 ) (LG §36) og den apostolske konstitution Gaudium et Spes4 

(7. december 1965) (GS §11-12, 33-34, 36, 39) (Hart 2004: 1-11). Det følgende tekststykke fra 
Gaudium et Spes tjener som et mønstereksempel på den teologiske opfattelse af 
menneskets forhold til naturen i disse skrifter: 

Meanwhile the conviction grows not only that humanity can and should increasingly consolidate its 
control over creation, but even more, that it devolves on humanity to establish a political, social and 
economic order which will growingly serve man and help individuals as well as groups to affirm and 
develop the dignity proper to them. (GS §9) 

Menneskets herredømme over naturen bliver således fremstillet som en forudsætning for 
og en pligt til at fremme den politiske, sociale og økonomiske udvikling. Det teologiske 
nybrud skal dog ikke findes i det antropocentriske natursyn, som ligger i forlængelse af 
Augustin og Thomas Aquinas, men at naturen i det hele taget kommer på den teologiske 
dagsorden (Hart 2006: 68-69). Det nye er også, at den teologiske refleksion over naturen 
implicerer et argument om utilitaristisk kollektivisme som ideel, social organisationsform. 
Med Det Andet Vatikanerkoncil bliver miljøet kort sagt et – om end perifert! – teologisk og 
politisk emne i toppen af Den romersk-katolske kirke. 

Det miljøteologiske anstrøg bliver både accentueret og forandret over de næste halvtreds 
år. Dette er tydeligt i encyklikaerne Populorum Progressio5 af Paul VI (26. marts 1967), 
Sollicitudo Rei Socialis6 af John Paul II (30. december 1987) og Caritas in veritate7 af 
Benedict XVI (29. juni 2009)8.

2  Light of the Nations
3  Henvisning til kirkens tekster sker ved teksternes forbogstaver og paragrafnummer. GS §9 står altså for 

Gaudium et Spes paragraf ni. Den engelske oversættelse er hentet fra Vatikanets egen hjemmeside. 
4  Joy and Hope
5  The Development of Peoples
6  On Social Concern
7  Charity in Truth
8  De tre encyklikaer er inddraget som datamateriale, da de indtager en central, referentiel position i nyere, 

katolske teologi og kun er underordnet de ufejlbarlige, apostolske konstitutioner, hvilket vil sige, at 
encyklikaerne tillægges en særlig autoritet bl.a. i forhold til at afgøre teologiske spørgsmål (HG §20). I 
forhold til analysens globaliseringsteoretiske perspektiv er encyklikaerne interessante, da de tjener som 
gode eksempler på, hvordan globaliseringsprocesserne er karakteriseret ved ”the rising thematization in 
communication of society as global” (Beyer 2006: 14). De udvalgte encyklikaer er relevante i forhold til 
artiklens analyse af natur og miljøproblemer som teologiske emner, da alle tre encyklikaer indeholder en 
behandling af dette emne. Datamaterialet er dog ikke repræsentativt for de tre pavers teologi som sådan 
eller katolsk økologisme som sådan. 
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”Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!” (1. Mos 1:28)
Populorum Progressio udkom i 1967, altså to år efter Det Andet Vatikanerkoncil. 
Encyklikaens nøgleord er fred og retfærdighed, som bliver diskuteret i relation til 
økonomisk og social udvikling på et individuelt, nationalt og internationalt plan. 
Spørgsmål om miljø indtager ingen selvstændig eller central placering i encyklikaens 
opridsning af verdens problemer (PP §13). Dog indgår miljøet i højere grad end tidligere i 
pavens teologiske og politiske anvisninger. 

Miljøet adresseres mest direkte i en udlægning af den bibelske skabelsesberetning, som i 
lighed med forrige tekststykke fra Gaudium et Spes kommer til at udgøre det privilegerede 
udgangspunkt, for at tale om det ideelle samfund: 

Now if the earth truly was created to provide man with the necessities of life and the tools for his own 
progress, it follows that every man has the right to glean what he needs from the earth ... All other 
rights, whatever they may be, including the rights of property and free trade, are to be subordinated 
to this principle. They should in no way hinder it; in fact, they should actively facilitate its 
implementation. Redirecting these rights back to their original purpose must be regarded as an 
important and urgent social duty (PP §22).

Biblens kosmogoni tjener i denne sammenhæng i mindre grad som ætiologi og i højere 
grad som taksonomi, da menneskets kosmologiske placering først og fremmest bliver 
brugt som en tilskyndelse til mellemmenneskeligt ansvar. 

Den skabelsesteologiske udlægning indlejrer også moderne værdier som fremskridt, privat 
ejendomsret og det frie marked i universets grundvold. Samtidig beskriver encyklikaen 
fremskridt, privat ejendomsret og det frie marked som modernitetens onder, der tjener 
verdens magtfulde få og ikke det universelle, menneskelige fællesskab (PP §23, 66). 
Encyklikaen placerer sig dermed i hvad Beyer beskriver som et spændingsfelt mellem 
globaliseringens prosystematiske og antisystematiske elementer (Beyer 1994: 211). Denne 
spænding er også tilstede i nedenstående tekststykke, hvor frihed og lighed fremstår som 
eksisterende værdier, som mennesket imidlertid først må kultivere, for at det faktisk kan 
leve i frihed, lighed og fred med naturen:

It involves building a human community where men can live truly human lives, free from 
discrimination on account of race, religion or nationality, free from servitude to other men or to 
natural forces which they cannot yet control satisfactorily (PP §47). 

I lighed med Gaudium et Spes fremstiller Populorum Progressio således naturen som en 
menneskelig ressource, der kommer til at udgøre en begrænsning i en endnu ufuldstændig 
verden. Derfor bliver teknologiske fremskridt og dominans over naturen en vej til en 
retfærdig verden, hvor mennesket ikke er begrænset af dets miljø (PP §25). Denne 
teknologibegejstring ekskluderer imidlertid ikke kirkens rolle. Mennesket kan nemlig ikke 
overkomme naturens begrænsning og opbygge et retfærdigt og fredeligt samfund uden at 
gennemgå en åndelig udvikling. Denne udvikling bliver selvfølgeligt bedst faciliteret af 
Den romersk-katolske kirke (PP §12).
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”Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte 
den” (1. Mos 2:15)
Sollicitudo Rei Socialis bliver skrevet i anledning af tyve året for Populorum Progressio og 
diskuterer på samme vis spørgsmål om social retfærdighed. Encyklikaen diskuterer 
autentisk menneskelig udvikling og beskriver overordnet, hvordan Gud er på de fattiges 
side og hvordan de økonomisk bemidlede er individuelt, nationalt og internationalt 
forpligtede til at hjælpe de økonomisk underbemidlede (SRS §9). 

Ligesom Populorum Progressio tematiserer Sollicitudo Rei Socialis det moderne, globale 
samfund som et paradoks. Fokus er nu hvordan verdens befolkning oplever en større etisk 
og materiel gensidighed, men hvor individualisme og nationalisme samtidig truer 
fællesskabet (SRS §14). De universelle problemer fungerer imidlertid både som elementer i 
en samfundskritik og som et legitimeringsgrundlag. I encyklikaen bliver kirken nemlig 
afgrænset fra tekniske, økonomiske og politiske løsning på verdens problemer og tilskrevet 
en mere generel, guidende rollen som “expert in humanity” (SRS §41)9. 

Encyklikaen indeholder dog ikke kun en afgrænsning af kirkens domæne, men tjener også 
som eksempel på hvordan traditionelle religiøse dogmer bliver modificeret i relationen til 
ikke-religiøse meningssystemer (Beyer 1992: 9). Sollicitudo Rei Socialis er nemlig den 
første encyklika, hvor spørgsmål om miljø og bæredygtighed bliver diskuteret i mere end 
en sidebemærkning (French 2008:331). Kirken er tydeligvis blevet påvirket af 1980ernes 
markante miljøbevægelse. Den katolske miljøorientering er dog ikke et totalt nybrud, men 
snarere en fornyelse af traditionen. I tråd med Populorum Progressio adresserer Sollicitudo  
Rei Socialis således natur og miljøproblemer med udgangspunkt i den bibelske 
skabelsesberetning:

Thus man comes to have a certain affinity with other creatures: he is called to use them, and to be 
involved with them. As the Genesis account says (cf. Gen 2:15), he is placed in the garden with the 
duty of cultivating and watching over it, being superior to the other creatures placed by God under 
his dominion (cf. Gen 1:25-26). But at the same time man must remain subject to the will of God, who 
imposes limits upon his use and dominion over things (cf. Gen 2:16-17), just as he promises his 
mortality (cf. Gen 2:9; Wis 2:23). Thus man, being the image of God, has a true affinity with him too 
(SRS §29).

Populorum Progressio og Sollicitudo Rei Socialis gennemspiller hermed de samme 
mytologiske motiver og deler de samme fundamentale opfattelser af skaberværket, men 

9 Denne positionering understøtter til en hvis grad Beyers historiespecifikke religionsdefinition: Religion 
”deals specificially with the overall conditions for the possibility of any communication”, hvilket gør religiøse 
udsagn ”generally relevant in all situations, but specifically relevant in comparatively few” (Beyer 1992: 6). I 
et historisk perspektiv har religion som kommunikationssystem derfor tabt terræn til andre systemer, men er 
dog ikke uden politisk betydning i det moderne, differentierede samfund. I modsætning til andre 
specialiserede og instrumentelle kommunikationsformer (som teknik, politik og økonomi), bliver religion ”a 
kind of system specializing in what, from the perspective of the dominant functional systems, are residual 
matters” (Beyers 1992: 8).
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opstiller alligevel forskellige sociale ordener10. Sollicitudo Rei Socialis understreger i højere 
grad skabelsesfællesskabet mellem mennesket og Guds øvrige skabninger. Samtidig 
fremhæver encyklikaen mennesket som Guds billede, hvilket betyder at mennesket er 
forpligtet ”to have dominion” og “to cultivate the garden” (SRS §30). Sollicitudo Rei Socialis 
viderefører på den måde den antropocentriske naturopfattelse, men menneskets dominans 
over det øvrige skaberværk og enestående stilling i skaberværket formuleres nu som et 
forvalterideal, ikke et herskerideal. 

I modsætning til tidligere er Sollicitudo Rei Socialis mere orienteret omkring naturens 
begrænsning, skrøbelighed og arternes interne afhængighed. Dertil modificerer 
encyklikaens betoning af skaberværkets biologiske og 
moralske helhed kirkens tidligere antropocentriske tradition. 
Dette fremgår til eksempel i encyklikaens miljøvenlige 
udlægning af syndefaldsmyten, hvor naturen bliver defineret 
som en ressource, Guds gave og en potentiel trussel, hvis 
mennesket svigter sin forvalterpligt: ”When man disobeys 
God and refuses to submit to his rule, nature rebels against 
him and no longer recognizes him as its "master"” (SRS §29). 
Miljøproblemer bliver dermed fremstillet som et ultimativt 
resultat af synden; det vil sige menneskets brud på naturens 
gudgivne orden, som også bliver knyttet til den sociale og katolske orden, hvorunder 
ægteskabet mellem mand og kvinde, forbud mod fertilitetskontrol samt forbud mod 
instrumentelle, menneskelige relationer hører (SRS §25-26, 29, 39). 

Menneskets overgreb på naturen er overgreb på menneskets natur
Også Caritas in Veritate adresserer menneskets forhold til naturen via en aktualisering af 
kirkens sociallære. 42 år efter Populorum Progressio og 22 år efter Sollicitudo Rei Socialis 
står spørgsmål om miljøet højere end nogensinde11 og nu med et eksplicit fokus på 
kapitalisme og globalisering. Caritas in Veritate rummer dog ingen kritik af kapitalisme 
eller globalisering per se. I stedet bliver kapitalismens globale udformning kritiseret, mens 
kirken og den katolske tradition fremlægges som kapitalismens og globaliseringens 
rettesnor. 

Caritas in Veritate tjener som et tydeligt eksempel på hvad Beyer betegner liberal religion 
”that seeks to adress the severe problems engendered by the global system, but on the basis 
of prevailing global values and not in opposition to them” (Beyer 1992: 8). I modsætning til 
religiøs ekstremisme som affejer globaliseringens værdier og struktur, er kirkens 
samfundskritik baseret på den globale samfundsstrukturs præmisser. Kapitalismens og 
globaliseringens skyggesider bliver dermed et udgangspunkt for en religiøs legitimering, 
hvorved Den romersk-katolske kirke gør det globale til samfundskritik, 
legitimeringsgrundlag, identitet og mission (CV §13). Spørgsmål om naturen bliver et 

10  Som også Lisbeth Mikaelsson finder i sin analyse af miljøteologi i Den norske kirke (Mikaelsson 1990: 70).
11  Dette er i tråd med Beyers analyse af WWC i 1990erne (Beyer 1994: 213).
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væsentligt og refleksivt element i disse bestræbelser, idet klimaspørgsmål evner at 
tydeliggøre og konkretisere problemerne i det globale system (Beyer 1994: 206). 

I tråd med Sollicitudo Rei Socialis beskriver Caritas in Veritate naturen som Guds gave. 
Naturen bliver dog tillagt en højere guddommelig værdi end tidligere. Den traditionelle 
antropocentrisme bliver dermed underlagt en teistisk naturopfattelse. Det er i den 
forbindelse interessant, at encyklikaen samtidigt og meget eksplicit distancerer sig til neo-
paganisme og New Age, hvor guddommelige naturforestillinger ofte dominerer (CV §48). 
Denne antagonistiske teologidannelse synliggør et spændingsfelt inden for den religiøse 
miljøbevægelse, som særligt kommer til udtryk i forholdet mellem en traditionel og 
spirituel observans eller hvad Bron Taylor betegner Green Religion og Dark Green 
Religion (Beyer 1994: 220-221; Kearns 1996; Taylor 2010:10). Encyklikaens oppositionering 
bliver sandsynligvis aktuel, fordi natursynet ligner panteisme og animisme. Den 
miljøteologiske kreativitet presser således kirkens selvforståelse, men giver på paradoksal 
vis også kirken en ny gyldighed, som endda kan virke relevant for mennesker uden katolsk 
eller anden religiøs tilknytning (Beyer 1994: 220). 

Den miljøteologiske udvikling smelter også sammen med en mere eksplicit kritik af 
naturvidenskaben, lægevidenskaben og de teknologiske videnskaber. I modsætning til 
tidligere bliver det katolske naturbegreb formuleret i klar opposition til et positivistisk 
naturbegreb: ”When nature, including the human being, is viewed as the result of mere 
chance or evolutionary determinism, our sense of responsibility wanes” (CV §48). 
Positivismens amoral implicerer endda en trussel mod menneskeheden:

The Church has a responsibility towards creation and she must assert this responsibility in the public 
sphere. In so doing, she must defend not only earth, water and air as gifts of creation that belong to 
everyone. She must above all protect mankind from self-destruction (CV §51). 

Løsningen på klodens problemer skal derfor søges i en genoprettelse af Guds orden og ikke 
deponeres i de teknologiske videnskaber. Kirken er dermed blevet mere teknologikritisk 
siden Populorum Progressio, og videnskaben bliver i mere eksplicit grad betragtet som et 
instrument, som skal tjene under troens lydighed. 

Mere fremtrædende end tidligere er også det forhold, at miljøteologien fungerer som en 
platform, hvorfra andre sociale emner kan adresseres. Dette er markant i encyklikaens 
begreber om “oecologiae naturae” og ”oecologiae humanae”, som konnoterer overgreb på 
menneskets omgivende natur med overgreb på menneskets egen natur:

If there is a lack of respect for the right to life and to a natural death, if human conception, gestation 
and birth are made artificial, if human embryos are sacrificed to research, the conscience of society 
ends up losing the concept of human ecology and, along with it, that of environmental ecology. ... The 
book of nature is one and indivisible: it takes in not only the environment but also life, sexuality, 
marriage, the family, social relations: in a word, integral human development (CV §51).
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Den  holistiske teologi og den teistiske naturopfattelse udgør således et argument for, at 
mennesket skal begrænse sin brug af naturen (fødevarer og energiressourcer) og ikke 
manipulere med naturens orden (genforskning, abort, kunstig befrugtning, eutanasi og 
prævention) (CV §27, 49). På den måde bliver det katolske dogme om ”de vita tuenda” eller 
respekt for livet integreret i miljøteologien. Dermed bliver miljøhensyn også et argument 
mod fertilitetskontrol og et argument for familien som samfundets bærende 
organisationsform (CV §28, 44). Naturen og miljøhensyn kommer dermed til at indtage en 
central placering i kirkens værdihierarki. 

Afsluttende bemærkninger 
Fra 1964 til 2009 er naturen og de globale miljøproblemer i stigende grad blevet behandlet 
som et selvstændigt teologisk emne i de pavelige rundskrivelser. Spørgsmål om miljø 
indgår i en re-aktualisering af kirkens sociallære og indbefatter derfor spørgsmål om 
global ulighed, teknologi og videnskab samt køn og seksualitet. Den holistiske 
sammenkædning af sociale problemer og miljøproblemer giver desuden Den romersk-
katolske kirke en gyldighed i det internationale samfund og legitimerer et ideologisk og 
praktisk samarbejde mellem kirken og forskellige sekulære og ikke-katolske 
(miljø)grupper. 

I artiklens analyse er den miljøteologiske udvikling dog først og fremmest blevet betragtet 
som en vej til kirkens og ikke klodens overlevelse. Hvorvidt Den romersk-katolske kirke og 
den religiøse miljøbevægelse generelt kan bidrage til miljøfremme er ikke blevet 
undersøgt i tilstrækkelig grad. Forholdet mellem religion og økologisme er langt fra 
entydige og konsekvenserne er endnu uklare – eller som den amerikanske miljøhistoriker 
J. R. McNeil skriver: 

When Zhou Enlai, longtime foreign minister of Mao’s China and a very worldly man, was asked about 
the significance of the French Revolution some 180 years after the event, he replied that it was still 
too early to tell. So it is, after 35 years, with modern environmentalism (McNeil 2000:356). 

Om det blot er for den “kortsigtede” historiske og sociologiske dimension er den religiøse 
miljøbevægelse dog et oplagt og uundgåeligt felt for fremtidig forskning.    
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Civilreligion på dansk 
– interview med Carin Laudrup

af Mads Damgaard

Carin Laudrup er, som de fleste i løbet af de første par religionsvidenskabelige studieår 
bliver klar over, en dansk kapacitet på civilreligions-området. Hun har netop oversat Robert 
Bellahs oprindelige artikel om termen til dansk og udgivet den på forlaget Systime. TABU 
har fået et interview kort efter hendes forskningsophold i Nordirland.

- Hvorfor oversætte artiklen nu, eller rettere, hvorfor har vi manglet denne oversættelse?

Bellahs artikel om civilreligion i Dædalus-artiklen fra 1967 er en central kildetekst, fordi 
den danner udgangspunkt for stort set alle senere diskussioner ikke alene om selve 
begrebet, men også for de mange empiriske studier af civilreligion, også uden for USA. En 
tekst på engelsk behøver ikke en oversættelse for at kunne læses af universitetsstuderende, 
men de fyldige kommentarer til teksten og de nyoversatte centrale tekststykker fra 
Rousseau og Durkheim gør denne udgave til et brugbart redskab for bl.a. de af vores 
studerende, der selv vil arbejde med civilreligion.

- Bellah fandt på termen "Civil Religion" i erkendelse af diskursen omkring Vietnam-krigen  
og den nationale krise i USA, som han mente spejlede uafhængighedskrigen og  
borgerkrigen og genspillede vigtige, quasi-kristne motiver. Findes kriseperspektivet i din og  
fx Margit Warburgs udforskning af dansk civilreligion?

Bellah mente ganske rigtigt at kunne konstatere at civilreligion var det der kunne holde 
sammen på en nation, der så ud til at være truet af splittelse. Hvad angår civilreligion i 
Danmark kan jeg kun udtale mig for mig selv, men jeg mener helt klart, at de seneste ti års 
værdidebat om danskhed og det at mange mener, at man skal være kristen for at være 
rigtig dansker, kan tolkes som udtryk for et krisetegn. Det nationalromantiske har større 
genklang i en tid hvor nogle frygter, at diversitet er eller vil blive en trussel for 'vores 
sammenhængskraft', som i denne optik tolkes og italesættes som ekskluderende. For øvrigt 
helt i modstrid hvad Bellah mente at kunne analysere sig frem til i USA.

- Forholdet mellem religion og nation er til hed diskussion mange steder, men hvor kan  
man efter din mening bruge termen "civilreligion"?

Jeg er tilbøjelig til at tolke civilreligion meget bredt, således at den 'effervescence' 
Durkheim taler om, der opstår i ritualet, når samfundet dyrker sig selv, og som vi fx møder, 
når fodbold- eller håndboldlandsholdet spiller, kan tolkes som civilreligiøse ritualer. Der 
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indledes med nationalsangen og det er 'os danske', der vandt. Den diskussion, du spørger 
ind til, ser jeg som en diskussion mellem to fagtraditioner. Det er historikere, der har 
forsket i nationalisme uden at inddrage 'religion', som vi i vores fag naturligt gør. Omvendt 
er der en del religionsforskere, nok især dem med en teologisk baggrund, der ikke 
anerkender Bellahs definition af civilreligion som religion. Der kan og er blevet rejst 
megen kritik af Bellah, men tilbage står, at Bellah med sit empiriske arbejde har givet 
religionssociologer nogle analyseredskaber, som kan bruges til at analysere nationale 
symboler, ritualer og trosforestillinger. 

- Er optøjerne i Irland et eksempel på en konflikt om forskellige civilreligiøse narrativer?

Konflikten i Nordirland er et ganske godt eksempel på to modstridende civilreligioner. Det 
er ikke en religiøs konflikt, det er en konflikt der drejer sig om magt og om hvorvidt man 
identificerer sig som enten katolik/republikaner/nationalist eller som 
protestant/unionist/loyalist. Protestanterne, som er delt op i mange grupper med indbyrdes 
stor uenighed, har ’altid’ siddet på magten og katolikkerne har på mange måder været 
undertrykt i næsten 1000 år. Så kampene under ’the Troubles’ (ca. 1969 – 1998) har drejet 
sig om, på den ene side loyalisternes ønske om at bevare magten, og på den anden siden 
nationalisternes ønske om retten til ganske almindelige menneskerettigheder. I 
fredsprocessen, som startede i 1998 bl.a. fordi der efterhånden på begge sider var ved at 
være en erkendelse af, at volden ikke løste problemerne, er det med civilreligiøse briller på 
interessant at se, at det er symbolerne (fx ændring af navnet på politikorpset fra RUC 
(Royal Ulster Constabulary) til Police Service of Northern Ireland (PSNI)) og ritualerne (fx 
Oranjeordenens krav på retten til at afholde parader), der har været sværest at forhandle på 
plads, og de er langt fra alle løst endnu. 

- Her til sidst - hvordan ser du fremtiden for forskningen i civilreligion?

Jeg vil gerne slutte af med at konstatere at nationer og nationalisme, som er det vi 
undersøger, når vi når dyrker civilreligiøs forskning, har spillet en uhyre vigtig rolle de 
sidste par hundrede år, så der ligger meget endnu der venter på at blive udforsket. Men vi 
kan også se fremad og med den faglige vinkel studere bestræbelser på at se fremad. Fx 
opbyggelsen af den europæiske union, der har fået sit eget symbol, sin egen trosforestilling, 
sin egen mærkedag, som reaktion på det tyvende århundredes europæiske borgerkrige. Der 
mangler ritualer, og hertil vil en sociolog, der interesserer sig for civilreligion konstatere, 
at det er måske derfor det går så trægt?
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Livsformsanalyse 
– væk fra Weber og Durkheim

af Mads Damgaard

”Livsformer” er synthemaet for kendere af professor Thomas Højrup fra vores søsterfag 
europæisk etnologi. Den teoretiske baggrund for dette begreb er samtidig et interessant 
korrektiv til religionsvidenskabens diskussion af strukturens forhold til aktøren.

Hvornår er det egentlig brugbart for 
videnskaben at snakke om strukturer? Det 
spørgsmål stilles af Thomas Højrup i 
Omkring Livsformsanalysens Udvikling, 
som kan bruges som et udmærket 
udgangspunkt for at diskutere adskillige 
centrale begreber i studiet af religion som 
det udleves i verden. Nogle vil måske svare 
”altid”, ”aldrig” eller ”afhængig af...” til 
spørgsmålet om strukturers brugbarhed, og 
havde dette været et kulørt dameblad, ville 
denne artikel måske være en quiz: Hvilken 
type er du? Den rigide systematiker, den 
eksplosive interaktionist, eller den relativt 
uinteresserede kontekstualist?
Højrups svar falder på overraskende vis ind 
imellem disse tre muligheder:

Han mener på den ene side ikke, at der nogensinde er en struktur, som helt konkret har 
fået et menneske til at gøre noget. Struktur er ikke et tingsbegreb, men et videnskabeligt 
redskab til analyse: En begrebsstruktur kan nemlig åbne forskerens øjne for ting, man ikke 
umiddelbart ser med sine etnocentriske, akademiske hornhinder. Og der er og bør være en 
forskel på begreber, som peger på ting i verden, og begreber, der peger på andre begreber. 

Grunden til denne både-og-løsning er Højrups erkendelse af, at videnskabens, og specielt 
humanioras problemer med korrespondens – svarer vores begreber til vores studieobjekt? - 
fastlåser erkendelse. Måske skal man hellere spørge: Hvordan udvikler vi vores begreber? 
Hvordan skal vi arbejde videnskabeligt, og hvordan skal vi undgå at falde i 
argumentatoriske dødvande, i cirkelslutningernes onde spiral? 
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Svaret lyder: Hvis forskeren konstant arbejder med sine begrebsstrukturer, dvs logikken 
mellem begreberne, der bruges, deres indbyrdes sammenhæng og deres muligheder for at 
pege på ting i verden, kan teori-dannelsen blive ved med at overskride sine begrænsninger. 
Højrup tager sin filosofi alvorligt – hans idehistoriske kompas peger på Aristoteles, Leibniz, 
og frem for alt Hegel, som knæsatte selvoverskridelsen som filosofisk princip. For hvad gør 
en videnskab, fx religionsvidenskaben, når den ikke kan generalisere og sammenligne 
mere? Den går den modsatte vej, og bliver mere og mere snæver, indtil en forsker får vendt 
paradigme-skuden tilbage igen. 

Derfor er det nødvendigt for en teori at kunne gå tilbage til udgangspunktet og kritisk 
revidere det. Højrup peger på, at samfundsvidenskaberne har en tendens til at oscillere 
mellem to punkter, som han kalder ekspressiv og intentional kausalitet. Dette begrebspar 
kender vi i religionsvidenskabelig sammenhæng som struktur versus aktør, system versus 
dynamik, struktur-funktionalisme versus interaktionisme, Radcliffe-Brown eller Durkheim 
versus Weber eller Parsons. De førstnævnte betegner synspunkter, hvor sociale strukturer 
synkront påvirker og udtrykkes i menneskelig adfærd. De sidstnævnte svarer til positioner, 
hvor aktørernes handlinger tilsammen diakront genererer en struktur. De førstnævnte har 
svært ved at forklare ændringer i systemet, de sidstnævnte mangler forklaringskraft overfor 
bagvedliggende og vedvarende tendenser i menneskers handlinger. 

Til tider forsøger man at forsone det ene synspunkt med det andet; Berger/Luckmann og 
Giddens, for eksempel. Men grundlæggende bevæger vi os indenfor den samme 
problematik: Hvad er det, der indvirker på hvad? Samfund eller subjekt? Det udgangspunkt 
revideres med livsformsanalysen. Spørgsmålet, som ligger bag denne teoretiske tilgang, er, 
som nævnt tidligere, hævet til et metaspørgsmål: Hvordan kan vi komme ud af disse 
teoretiske betingelsers dræbende pendul-kværnen? 

Fra Hegel tager Højrup praksisbegrebet som udgangspunkt, et udgangspunkt der ikke 
umiddelbart minder om Bourdieus praxis. Sammenhængen mellem kausalitet (altså årsag-
virkning relationer) og teleologi (altså mål-middel relationer) samtænkes hos Hegel: Målet 
definerer et middel der skaber en virkning som forårsager det, som var målet til at starte 
med – en cirkel. Cirklen beskriver samtidig forholdet mellem det mål-middeldefinerende 
subjekt og det manipulerbare eller opnåelige objekt. Livsformsanalysens begreber kommer 
herfra: Manipulationen er arbejdet, transformationen fra middel/årsag til mål/virkning er 
bearbejdelsen fra produktionsmiddel til produkt, og den samlede reproduktionscirkel 
udgør teoriens egentlige livsforms-begreb. 

Dermed er diskussionen af hvad, der forårsager hvad, overskredet – indtil Højrup eller 
andre i fremtiden opdager, at der er noget galt med teoriens evne til at udsige noget om 
verden, altså dens ekstension; og så må man ind og nok engang arbejde med begrebernes 
indbyrdes sammenhænge, altså deres intension. Og det er sådan set meta-pointen: En teori 
må aldrig blive for fin til at blive gået efter i sømmene for mulige fejl og mangler. 
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Stats- og livsformsteori 
En redegørelse for et teoretisk perspektiv

af Erik Sporon Fiedler

Fission og fusion, strukturel dialektik og interpellation. Ikke begreber, som religionsviden-
skaben er vant til at bruge, men med denne introduktion forsøges ideerne bag stats- og livs-
formsteorien præsenteret.

Stats- og livsformsteorien er en kulturteori, der opererer med et særligt kulturbegreb og 
udspringer af en bestemt videnskabsteoretisk retning: den strukturelle dialektik. 
Teorien er især båret frem og udviklet af professor Thomas Højrup fra vort søsterfag Euro-
pæisk Etnologi. Historisk er teorien frugten af et tværfagligt samarbejde der spænder fra 
naturvidenskab til humaniora. På dansk grund kan der følges spor tilbage til blandt andet 
Niels Bohrs arbejdsmetoder, via fysikeren Anders Boserup over matematikeren og lingvi-
sten Louis Hjelmslev til nutidens etnologi-forskning. 

Et alternativt kulturbegreb med stater som aktører
Det almene begreb indenfor stats- og livsformsteoriens kulturbegreb er anerkendelse i en 
hegeliansk forståelse. Det vil sige, at alle aktører er konstitueret i/af et socialt forhold - dette 
sociale forhold er et anerkendelsesforhold, hvori hver enkelt aktør udgør et subjekt. For He-
gel er selvbevidst subjektivitet ikke givet på forhånd, men derimod noget, der kun opnås 
igennem kampe og konflikter. Anerkendelsesforholdet er således dobbelt: det rummer for 
individet en refleksion over den anden, for sidenhen at erkende den anden – modstanderen 
- som værende identisk med én selv. Subjektivitet og anerkendelse betinger således gensi-
digt hinanden.

Teoriens kulturbegreb beskrives af Thomas Højrup som værende 4-dimensionelt. Disse 4 
dimensioner er: det individuelle subjekt, livsformerne, statssubjekter og statssystemet. Af-
gørende for teorien er den 4-dimension statssystemet. Statssystemet kan forklares som væ-
rende staters relationelle forholden sig til hinanden i en permanent kamp for gensidig an-
erkendelse.
Staternes anerkendelse af hinandens suverænitet er betinget af deres evne til at forsvare 
sig, hvilket fordrer at den enkelte stat indadtil organiserer de nødvendige midler til sit for-
svar. Eksempelvis er den skandinaviske velfærdsstat i følge stats- og livsformsteorien et be-
stemt historisk betinget resultat af denne anerkendelseskamp (se eks. Klaus Bolving og 
Thomas Højrups antologi Velfærdssamfundet - Velfærdsstaters Forsvarsform?).

Forsvarets afgørende rolle i anerkendelseskampen betyder således, at ethvert statssubjekt indadtil må 
organisere sig på en sådan måde, at det kan mobilisere de midler, der skal til for at kunne beskytte sin 
suverænitet og afkræve andre staters anerkendelse i statssystemet. [og] Forsvarets overlegenhed er den 
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modsætning, der i sidste instans opretholder statssystemet som en flerhed af individuelle statssub-
jekter... Igennem kulturhistorien har det...vist sig, at anerkendelsesforholdet imellem staterne bevirker, 
at verden til stadighed splittes ud i en ny flerhed af stater. (Bolving & Højrup 2007: 15) 

Teorien gør brug af Carl von Clausewitz’ krigsbegreb D>O i et darwinistisk mantra Survival 
of the Superior Defense. Teoremet D>O viser at forsvar er en stærkere kampform end an-
greb. 

Fissionperspektiv kontra fusionsperspektiv
Stats- og livsformsteorien er opstået og udarbejdet i opposition til de “klassiske” stats- og 
kulturteorier hvor fundamentet er en naturretsfilosofisk inspireret tanke om statsdannelser 
som en konstruktion baseret på idéen om at det enkelte menneske slutter sig sammen 
med, eller fusionerer med, andre mennesker for at overleve i en “alles kamp mod alle”. 
Fundamentet, som antages i stats- og livsformsteorien munder ud i et fissionsperspektiv, 
der beskriver den konstante udspaltning af selvforsvarende statssubjekter i statssystemets 
vedvarende anerkendelsesprocesser. Kort formuleret: fremfor en indre samhørighed, som 
der eksempelvis fremskrives af Durkheim, er det et ydre pres, der får samfund til at funge-
re effektivt og bestå.

Enkelthed, flerhed og helhed
Stats- og livsformsteorien hviler på et bagvedliggende princip som i og for sig er kommet 
til syne allerede gennem opremsningen af teoriens væsentlige byggestene: den strukturelle 
dialektik, den hegelianske anerkendelsestanke og fissionsperspektivet. Tre relationelle tan-
kesystemer, der i en gensidig betingethed er med til at udgøre den samlede teori. Det vi-
denskabsteoretiske ståsted i den strukturelle dialektik er det værd at gøre lidt mere ud af. 
Marie Sandberg, Astrid Jespersen og Marie Riegels Melchior skriver i forordet til deres an-
tologi Verden Over:

Med dialektik er der tale om en grundlæggende interesse for begrebers spørgende og udfordrende ka-
rakter, deres selvoverskridelse, negationer og komplementaritet, samt deres modsigelser og indbyrdes 
spændingsforhold. Begreber kan således ikke forstås som autonome størrelser, der som isolerede kon-
stanter beskriver hver deres ydre genstand. De må altid forstås i relation til deres modsætning, til det de 
ifølge dialektikken negerer. (Sandberg, Jespersen & Melchior 2006: 11)

Altså, stats- og livsformsteoriens videnskabsteoretiske forankring i den strukturelle dialek-
tik betyder at der er eksplicitte retningslinier for begrebernes udarbejdelse - de begrebslo-
giske principper. Skal begreberne være konsistente, skal de bestemme hinanden dialektisk i 
en begrebsstruktur - dette er strukturel dialektik. For at vende tilbage til teoriens kulturbe-
greb, så kan et kulturbegreb der udarbejdes ud fra retningslinierne i den strukturelle dia-
lektik blive til et dynamisk kulturbegreb, da det er muligt at redegøre for varighed (struk-
tur) og forandring (dialektik), altså i kulturens tilfælde: organiserede mønstre og processer 
under transformation. Således er der, når den strukturelle dialektik appliceres på kulturteo-
ri, en videnskabteoretisk ambition om at ophæve dualismen mellem proces og struktur 
“ved at udforske processers strukturering og at studere processer strukturelt.” (Sandberg, 
Jespersen & Melchior 2006: 12)
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Et eksempel på hvorledes den begrebslogiske konsistens udfolder sig dialektisk i en be-
grebsstruktur gives hos Sandberg, Jespersen og Melchior i en pædagogisk opstilning af be-
greberne enhed, flerhed og helhed - begreber som iøvrigt korresponderer med teoriens sig-
te og opbygning: “Begrebet enhed forstås eksempelvis kun ved at udforske dets relation til 
begrebet flerhed, og denne proces ekspliciterer den måde, hvorpå deres komplementaritet 
danner begrebet helhed, osv.” (ibid.)

En partikulær-teori?
Alternativet til den “klassisk”-inspirerede kultur- og statsteori, har i sin selvforståelse en 
omfattende, nærmest Luhmannsk udtalt ambition om at kunne beskrive  den sociale ver-
den fra den mindste til den største del: “hverdagsliv betragtes i et helhedsperspektiv, der 
ikke alene omfatter forholdet imellem det enkelte menneske og samfundet, men også mel-
lem samfund og stat samt relationerne staterne imellem på et globalt plan.” (Sandberg, 
Jespersen & Melchior 2006: 9). Men hvorledes kan en teori, hvis kulturbegreb udgøres af 
fire dimensioner hvoraf statssubjekter og statssystemer er to af disse være en universel teo-
ri? Er stats- og livsformsteorien i virkeligheden ikke udviklet til at dække faget Europæisk 
Etnologis, af navn definerede, genstandsfelt; med andre ord, er stats- og livsformsteorien 
ikke en eurocentrisk teori som i kraft af sin applicerbarhed på den vest- og centraleuropæi-
ske velfærdsstat udnævnes til en universel teori? Svaret er naturligvis ikke ligefremt, men 
hvis teorien skal leve op til sin selvforståelse, netop det at kunne anvendes bredt, er en form 
for generel brugbarhed påkrævet. 

Her udvider teorien sit begrebsapparat til at omfatte den franske filosof Louis Althussers 
(1918-1990) tanke om mål/middel mobilisering - i Althussers vokabularium: interpella-
tionsproces. “Interpellationsbegrebet beskriver de måder, hvorpå individer og grupper på-
kaldes, så den enkelte eller gruppen opfatter sig selv som et selvbevidst subjekt med sin 
egen vilje, med eget ansvar og som en anerkendt del af et folk eller af dens større sam-
fundsmæssige helhed inden for en stat.” (Sandberg, Jespersen & Melchior 2006: 16). 

Med interpellationsbegrebet har stats- og livsformsteorien en mulighed for at redegøre for 
og indoptage forskellige materialiserede narrativer i forskellige former for menneskelige 
kooperativer/samfund. 

Selve interpellationsprocessen kan analyseres i institutioner som f.eks indvielses- og ægteskabsritualer, 
ånde- og maskekult, totem og slægtssystemer i stammestater, eller familie, kirke, skole, uddannelsessy-
stem, fagretligt system og retssystem i moderne stater...Stats- og livsformsteoriens statsbegreb er for-
muleret i modsætning til statsteorier, hvor staten betragtes som et bureaukratisk magtapparat der inden 
for statens territorium har legitimt monopol påvold. (Sandberg, Jespersen & Melchior 2006: 16-17) 

Hvis stats- og livsformsteorien skal forstås er det således nødvendigt at holde sig for øje at 
den ikke opererer med de samme definitioner som klassiske kultur- og statsteorier i de 
henseender, hvor begreberne overlapper. Men hvordan er stats- og livsformsteoriens stats-
definition så? Staten er udgjort af et suverænitetsdomæne, som igen udgøres af en territio-
rialgrænse og en viljesgrænse. Forsvaret af en stats suverænitetsdomæne har vi kigget på 

22



før: det bestemmes helt konkret af statens forsvarsform, altså mobiliseringen af befolknin-
gen, det vil sige af de enkelte livsformer eller, sagt med andre ord, af flerheden i staten. Sta-
ten defineres derudover som aktør i statssystemet og således har vi en ganske kompleks 
statsdefinition, der indgår i det net af begrebsrelationer og teori-partikler, der udgør det 
samlede begrebshieararki og dermed teorien som helhed - her er ingen minimumsdefini-
tioner. Slutteligt vil jeg citere Sandberg, Jespersen og Melchior igen:

Stats- og livsformsteoriens kulturbegreb er [...] en kompleks helhed, der rummer mange teoretiske be-
greber, hvis måder at implicere hinanden strukturelt-dialektisk på bliver bestemt i den teoretiske prak-
sis. Et fællestræk for begreberne er, at de på én gang rummer varighed og forandring. [...] Livsformsbe-
grebet [karakteriserer] en måde at strukturere livet på, der både vedligeholder og forandrer det, lige-
som statsbegrebet både rummer en kontinuerlig reproduktion og transformation af forholdene indadtil 
i staten og udadtil i statssystemet. (Sandberg, Jespersen & Melchior 2006: 21)

Teoriens praktiske brugbarhed i felten, i arbejdet med verden, er således en væsentlig styr-
ke. Teorien stammer fra en fagtradition, der undersøger kulturelle processers konkrete ud-
tryk i hverdagslivet og dermed bliver den, teorien, på trods af sit store filosofiske bagkata-
log aldrig verdensfjern. Derimod er det indbygget i teoriens selvforståelse af den konstant 
skal testes og korrigeres gennem praktisk og teoretisk udfoldelse.

Teoriens tre hovedværker er forfattet af Thomas Højrup og udgøres af: Det glemte folk.  
Livsformer og centraldirigering (Museum Tusculanums Forlag, København, 1983), Om-
kring livsformsanalysens udvikling (Museum Tusculanums Forlag, København, 1995), og 
Dannelsens Dialektik. Etnologiske udfordringer til det glemte folk (Museum Tusculanums 
Forlag, København, 2002).
 
Derudover kan et væld af antologier og artikler konsulteres. Fra teoriens filosofiske bagka-
talog kan nævnes værker af Hegel, Althusser, Bachelard, Aristoteles, von Clausewitz, 
Hjelmslev, Marx og en anseelig mængde af andre af den vestlige kulturkreds’ tunge dren-
ge.

Litteratur:
Jespersen, Astrid Melchior, Marie Riegels og Sandberg, Marie (eds.) (2006): Verden Over. København: Muse-

um Tusculanums Forlag, København
Bolving, Klaus og Højrup, Thomas (eds.) (2007): Velfærdssamfund - Velfærdsstaters Forsvarsform? . Køben-

havn: Museum Tusculanums Forlag
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Livsformer og Religion?
– interview med Niels Reeh

af Mads Damgaard

Post. doc Niels Reeh, Artillerivejs ekspert på livsformsbegrebet, bliver her udfordret til at 
forklare brugbarheden af en teoretisk tilgang der har få berøringsflader med fagets øvrige 
analyseredskaber.

- Kan religionsvidenskaben udnytte livsforms-begrebet til noget, eller er det kun arbejdet  
med de begrebslige sammenhænge, som kan inspirere forskere i vores felt?

Vi kan dels lære noget af arbejdsmåden og selve begrebet omend religionsbegrebet er lidt 
på tværs af livsformsbegrebet. Det vi kan lære er blandt det forhold, at en praksis skaber en 
horisont eller en centrisme, der er afhængig og bundet i praksis. Livsformsbegrebet er også 
interessant fordi det er knyttet til Hegels åndsbegreb, hvilket giver en fundamental 
anderledes kulturteori, idet man eksempelvis her godt kan have livsformer eller andre 
former, der eksisterer side om side uden at forskellen mellem dem grund udviskes. 
Problemet mht. religionsbegrebet og livsformsbegrebet er at religion har vist sig at kunne 
overskride livsformerne, så hvis man skal beskæftige sig med religion må man supplere 
livsformsbegrebet med et religionsbegreb.

- Produktion af midler og veje til overlevelse har førsteprioritet for Højrups livsformer.  
Hvordan passer betydningsproduktion, som vel er religionsvidenskabens studieobjekt par  
excellence, ind i denne skabelon? Et eksempel kunne være den mængde af den europæiske  
middelalders arbejds- og produktionskraft som er gået til opførelsen af religiøse bygninger  
og monumenter. 

Overlevelse og reproduktion er ikke kun materielle men også kultur eller ånd for igen at 
blive inden for den Hegelske ramme. Inden for religionssociologien ligger Peter L. Bergers 
begreber "Sacred Canopy" og Plausibility Structure" ret nær ved disse tanker omend de har 
en anden udformning. Så det passer efter min mening ganske fint. 

- Et tilsvarende spørgsmål kan stilles til offeret, som indgår centralt i umådeligt mange  
religioner og ritualer. Risikerer man ikke at det marxistisk konciperede produktionsbegreb  
forsnævrer forskerens analysemuligheder?

Mht. marxismens produktionsbegreb, så har Thomas Højrup forladt produktionsmåde-
begrebet som sit begrebslige udgangspunkt. I stedet er det Hegels begreb om Praktische 
Verhaltnis zur Natur, der er fundamentet. Men selvfølgelig er det en fare, som er tilstede 
ved enhver optik. Efter min mening er dette dog en af de mere frugtbare tilgange.
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Anmeldelser

Peter K. Westergaard: Nietzsche “... fra 1888, som år et...” - Et studie i Nietzsches Der  
Antichrist. Aalborg Universitetsforlag. 342 sider. 2010. 

af Erik Sporon Fiedler

Friedrich Nietzsches 1888-værker er i deres receptionshistorie 
i den grad omgærdet af skepsis og fordomme, tildels grundet 
Nietzsches sammenbrud i 1889, men også grundet Nietzsches 
originale fremstillingsform, argumentationsform og 
emnevalg. 

I værket Nietzsche “... fra 1888, som år et...” - Et studie i  
Nietzsches Der Antichrist tager Peter K. Westergaard mange 
opgaver på sig. I forordet redegøres der kort for de overordnede 
typer af læsninger der kan spores i receptionshistorien af 
Nietzsches Antichrist (den lukkede, den imødekommende og 
den åbne) og således placeres nærværende værk i forlængelse 
af en af disse, den åbne. Indledningen fungerer blandt andet 
derfor fortrinligt som optakt til selve teksten.

Bogens opdeling er firdelt og består af “...den (filologiske-)historiske rekonstruktion af 
Antichrists opkomst.”. Derpå en brug af et andet 1888-værk: Der Fall Wagner, som nøgle til 
Niezsches nomenklatur, såvel som en læsning af endnu et 1888-værk: Götzen-Dämmerung, 
til yderligere at “...uddybe præsentation[en] af de forudsatte og ofte underforståede 
filosofiske antagelser i Antichrist...”. Herpå antages selve læsningen og udlægningen af 
Antichrist, i tæt relation til de føromtalte tekster.

Det er en ambitiøs bog Peter K. Westergaard har produceret og den stiller krav såvel som 
udfordrer sin læser. Værket fordrer læserens engagement og forudsætter et kendskab til 
Nietzsche, omend væsentlige værker, som eksempelvis zur Genealogie der Moral, 
præsenteres i bogens første del. Nietzsche “... fra 1888, som år et...” - Et studie i Nietzsches  
Der Antichrist er så afgjort ikke en introduktion til hverken Nietzsches 1888-værker eller 
Nietzsche selv, men derimod et fremragende korrektiv til Nietzsche-læsningen, som et 
kontinuerligt nybrud.
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Bronislaw Szerszynski: Nature, Technology and the Sacred, Religion and Spirituality in the  
Modern World Series, Blackwell Publishing, United Kingdom. 222 sider. 2005.

Af Kristian Frisk

Emile Durkheim gjorde det. Rudolf Otto gjorde det. Og Mircea Eliade gjorde det. I Nature,  
Technology and the Sacred gør Bronislaw Szerszynski det også: anvender det hellige som 
fagterm i studiet af religion. Nature, Technology and the Sacred står som et originalt 
religionssociologisk værk, hvis dristige gen- og sammentænkning af det hellige, 
kulturevolutionismen, Max Webers religionssociologi og Science and technology studies 
(STS) fortjener den religionsstuderendes opmærksomhed. 

Med Nature, Technology and the Sacred er Szerszynski 
ude i et overvejende teoretisk ærinde, hvor det hellige 
spiller en helt central rolle og betegner ”the ways in which 
a range of religous framings are involved in our ideas of 
and dealings with nature and technology” (Szerszynski 
2005:ix). I modsætning til Durkheims formelle fagterm og 
den erfaringsbaserede og ontologiske forståelse af det 
hellige hos Otto og Eliade, anvender Szerszynski det 
hellige som en bred, inkluderende kategori a la Michel 
Foucaults episteme-begreb. Dog trækker Szerszynski i 
særlig grad på Martin Heidegger og gør det hellige til en 
måde at beskrive, hvordan mennesket er kastet ind i 
historien og hvordan væren derfor bliver legemliggjort i 
kulturen. For Szerszynski betyder Heideggers kastethed, at 
tilsyneladende sekulære fænomener er indlejret i Vestens 
religionshistorie og at der derfor eksisterer et kvasireligiøst aspekt ved menneskets forhold 
til natur og teknologi. Szerszynski kan dermed placeres inden for religions-videnskabens 
nyere teoridannelse, hvor innovative begreber som civilreligion, folkelig religion, privat 
religion, skjult religion og implicit religion har haft til hensigt at fremhæve religions-
lignende eller religionsbeslægtede fremtrædelsesformer i det såkaldte sekulære samfund 
(Alexander 1997:143; Riis 2002:8). 

I bogens to første afsnit graver Szerszynski sig igennem det sekulæres religiøse jordlag. Det 
empiriske materiale er hentet fra antropologien og religionshistorien, mens teorien 
hovedsaligt er hentet hos Robert Bellah (1970) og Marcel Gauchet (1997). Ligesom Bellah 
forsøger Szerszynski at bringe evolution tilbage i religionssociologien og anvender 
evolution som et historisk skema, der har til formål at forstå, men ikke forklare, 
transformationer i det hellige. Szerszynski periodiserer således Vestens religionshistorie i 
det primale, arkaiske, monoteistiske, protestantiske, moderne og postmoderne og 
fremhæver derved en gradvis adskillelse og senere tilnærmelse mellem den sansbare, 
materielle verden og det hellige. 
Szerszynskis evolutionsteori er omfattende, men kan i kondenseret form tage sig således 
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ud: I tidsperioden 800-200 f.v.t.. gennemgår de primale og arkaiske religionsformer en 
monoteistisk, dualistisk og verdensafvisende drejning. Gennem de næste årtusinder tager 
religionerne form i monoteismens transcendente bølge, som med protestantismen 
bortvasker tidligere tiders institutionelle og overnaturlige hierarkier. Protestantismen 
forandrer det hellige til noget sublimt, dvs. uendeligt, uformeligt og uden for menneskets 
fatteevne. Gudsdyrkelse går fra formaliseret kultpraksis til indre orientering, og de 
religiøse impulser bliver revet løs af deres oprindelige sammenhænge og forvandlet til 
sekulære institutioner som politiske bevægelser, handelsliv, sundheds- og 
uddannelsesinstitutioner. Det guddommelige bliver kort sagt placeret uden for verden og 
dermed fjernet fra naturen, som underlægges den moderne naturvidenskab. Det moderne 
indtræder imidlertid ikke blot som en accentuering af den protestantiske sekularisering, 
men betragtes som endnu en transformation af det hellige: Når det transcendente bliver 
uendeligt, kollapser det guddommelige, og det hellige forvandles til et aspekt ved den 
empiriske virkelighed. På den måde er det karakteristiske moderne, at livet selv bliver 
opfattet som helligt og tillagt ultimativ værdi. Dette præger også det moderne natursyn, 
idet naturen blev konstrueret som et sted, hvor Oplysningstidens menneske kunne erkende 
dets egen og universets indre lov og hvor Romantikkens menneske kunne søge autencitet 
og undgå fremmedgørelse. For Szerszynski bliver naturstudiet dermed et centralt bevis på 
livsprincippet som modernitetens hellige centrum og det sekulæres religiøse indlejring 
(Szerszynski 2005:16-23). 

Szerszynski hovedinteresse er imidlertid det postmoderne, som betegner den seneste 
forandring i det hellige. Fra slutningen af det 20. århundrede begynder den transcendente 
bølge at trække sig tilbage og opløse dualismen som organiserende princip. Med Gauchets 
neo-weberianske udtryk implicerer det postmoderne en genfortryllelse af verden, hvor 
subjektet fungerer som sandhedens øverste autoritet. Det transcendente og de store 
fortællinger må vige pladsen for en stigende monisme, individualisme, pluralisme, 
polyteisme, søgermentalitet og æstetisering som social organisationsform (Szerszynski 
2005:23-26). Postmodernismens dennesidighed og flerguderi etablerer en bro til det 
primale og arkaiske, og det postmoderne bliver således en form for anti-modernitet. 
Dermed placerer Szerszynski sig på linje med vilde franskmænd som Bruno Latour (1993) 
og Michel Maffesoli (1996), men kan også rubriceres med de religionsvidenskabelige 
studier i revitaliserede, før-kristne religionsformer f.eks. Gilhus og Mikaelsson (1998) og 
Pearson et al. (1998). 

Nature, Technology and the Sacred tager en mere empirnær drejning fra tredje afsnit. I 
disse kapitler analyserer Szerszynski sundhed, forbrug, livsstil, politik og videnskab som 
udtryk for det postmoderne hellige. Det empiriske materiale er hentet i Szerszynskis egen 
forskning, bl.a. Kendal-projektet (e.g. Heelas et al. 2005). Analyserne af alternativ medicin, 
vegetarisme, miljøaktivisme, rumteknologi og globalisering tjener som illustrationer på det 
postmoderne menneskes forhold til dets indre og ydre natur, men viser også hvordan 
religionshistorien udgør en rig næringskilde for det postmoderne virvar af gensidigt 
konstituerende og konkurrerende forestillinger og praktikker vedrørende 
menneskekroppen og sjælelivet, dyr og planter, teknologier og maskiner. Bogens 
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detailanalyser udmærker sig ved at være konkrete og let tilgængelige, men samtidig 
inddrage indsigter fra Szerszynskis overordnede religionsteori. 

Nature, Technology and the Sacred er en provokerende bog. For det første er Szerszynskis 
definition på det hellige meget bred og meget vag. Det helliges grænseløse karakter truer 
begrebets akademiske kvalitet, da enhver begivenhed eller ethvert udsagn kan tolkes som 
en bekræftelse på det hellige. Dermed risikerer begrebet også at blive indholdstomt (Cruz 
2006:795; Riis 2002:8). Det helliges kristne konnotation er også problematisk. På den ene 
side begår Szerszynski et gejstligt overgreb, når han anvender det hellige til at analysere 
ikke-kristne religionsformer som New Age eller sekulære fænomener som Direct action. På 
den anden side skaber begrebet forvirring, når det belyser kristendommens historie, idet 
grænserne mellem Szerszynskis bagvedliggende, universalistiske kategori og det hellige i 
den analyserede teologidannelse bliver slørede. 

For det andet mislykkes Szerszynskis forsøg på at revitalisere evolutionismen. 
Evolutionisme fungerer tydeligvis som en frugtbar tankefigur i teoridannelsen, men 
spørgsmålet er om det er meningsfuldt at tale om evolutionisme, når Szerszynski samtidig 
nægter at forklare religions opståen og ”blot” fortolker religions udvikling. Szerszynskis 
relativisering truer simpelthen med at udhule evolutionsbegrebet, og undertiden virker det 
endda som om evolutionisme bare bliver anvendt som synonym for historieskrivning. 
Evolutionisme er i bedste fald tilstede i analysernes enorme tidsspand og i den 
religionshistoriske periodisering, som desværre også forekommer ulden. Hver periode er 
nemlig præget af variation og brydning, og det forbliver derfor uklart på hvilket niveau de 
evolutionære perioder overhovedet giver mening og hvad der ligger til grund for at tale 
om en ny periode – dette gælder ikke mindst i forhold til det postmoderne, hvor 
Szerszynski skelner mellem et utal af hellige ordner.  

Bøvlede og barske bemærkninger til trods, er Nature, Technology and the Sacred et ligeså 
interessant værk, som det er ambitiøst og originalt. Szerszynski udviser en sjælden sans for 
at belyse samspillet mellem religion, politik og videnskab og trække historien ind i sin 
samtid. Bogen udmærker sig særligt ved at bygge teoretisk og empirisk bro mellem 
religionsstudiet og sociologien, samtidig med at inddrage indsigter fra filosofi, antropologi 
og historie. 
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Hammersholt, Torsten & Caroline Schaffalitzky (2011): At kortlægge religion. Højbjerg: 
Univers. 228 sider. 2011.  

af Andreas Baumann

Religionsfaget er muligvis den humanvidenskabelige disciplin der oftest problematiserer 
sit grundlag og sin egen videnskabelighed. Så vidt jeg ved, er der sjældent store 
diskussioner om hvorvidt kunst overhovedet findes i kunsthistorien, og dansk er ikke 
præget af påstande om, at det er undertrykkende og kulturimperialisme at kalde 
majoritetssproget i Danmark for dansk. 

Imidlertid er en af de store glæder ved Univers' nyudgivne antologi At kortlægge religion,  
at den ikke plages af den antropologisk inspirerede – og til tider let flagellantiske – 
selvkritik eller en Said-præget frygt for overhovedet at udtale sig om andre mennesker, 
men en reel filosofisk undren over hvad religion egentlig er.

Den filosofiske tænken spiller ind i eksempelvis Schaffelitzky de Muckadells kapitel om 
videnskabelig realisme. Det er selvsagt vigtigt at afklare, hvordan verden begribes, og 
spørgsmålet er imidlertid om man ikke i megen nyere religionsvidenskab, inspireret af 
orientalisme-debatten og antropologernes selvudslettende tænkning, har spurgt for meget 
til begrebsdannelsens (mis)brug og for lidt til dens betydning.

Naturalisme ad libitum
I sit bidrag til At kortlægge religion (Sørensen 2011) skriver Jesper Sørensen fra Århus 
Universitet endnu en tekst til besyngelse af kognitivismens lyksaligheder. Hans ærinde er i 
denne sammenhæng at vise hvordan en gennemført naturalistisk forståelse af religion kan 
medvirke til at undgå at tale om ”det hellige” i sin indkredsning af studieobjektet. Alene ud 
fra denne formålsbeskrivelse burde det være klart netop hvor min uenighed opstår.
Problemet opstår – som Torsten Hammersholt fremragende påpeger i samme bog – i, at en 
naturalistisk forklaring ganske rigtigt er en forklaring, men ikke en specielt god en af 
slagsen. ”Religion er neurobiologiske processer” hører man det spøge. Ja, selvfølgelig – 
hvad skulle det ellers være? Weber har klassisk påpeget at en humanistisk-
socialvidenskabelig undersøgelse producerer Verstehen frem for en kausalforklaring. En 
naturvidenskabelig forklaring udpensler entydigt et kausalforhold, men fortaber dermed 
også menneskelige fænomeners karakter af at være meningsfulde og besidde 
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intentionalitet. Hvad er meningen?! kan man lidt kækt spørge og det er da også hele 
essensen – skal vores videnskab producere forståelse eller forklaring? Netop dette 
spørgsmål er en af de gennemgående problematikker i At kortlægge religion, og det 
gennemgåes på en fornem og interessant måde. 

Der er dog ingen rose uden torne, og der er også visse bidrag, hvis inddragelse i antologien 
vækker undren. Således kan det godt forundre undertegnede, at Tim Jensen bidrager med 
et kapitel omkring sin rolle i hele affæren omkring Muhammedtegningerne: er formålet at 
sætte videnskabens rolle i samfundet til debat? At problematisere forskerens subjektivitet? 
Bidraget virker underligt malplaceret i forhold til den ellers smukt redigerede antologi, der 
med et skarpt og klart fokus formår at anlægge et kritisk blik på de filosofiske problemer – 
frem for (fag)politiske – der findes under vort fag. Dérfor er bogen klart læsværdig.

Hastrup, Kirsten (ed.)(2010): Ind i verden. København: Hans Reitzels Forlag. 432 sider. 2010. 

af Andreas Baumann

Hans Reitzels Forlag har lige genudgivet Ind i verden, en lærebog i antropologisk metode. 
Dette gav mig en kærkommen lejlighed til at kigge op fra de endeløse tabeller af 
autokorrelationskoefficienter og beskæftige mig med en ganske anden, men lige så 
metodisk vigtig og interessant tilgang.

Antropologien er måske en af de videnskaber der gennem de 
sidste nogen og 50 år har gennemgået den største forandring i 
sin selv- og materialeforståelse. Writing the other, writing  
against culture, alle mulige former for skrift og modskrift har 
drevet antropologien fra strukturalisternes nærmest 
positivistiske søgen efter l'esprit humain og tværkulturelle 
mønstre til en status som et fag hvis vidensproduktion nærmest 
har karakter af en litterær produktion (se fx Rapport & Overings 
Social and Cultural Anthropology fra Routledge, 2007, s. 441-
445). Dette mærkes da også allerede i kapiteloverskrifterne i 
denne antologi, der har titler som Lærlingen (51-70), Samværet 
(93-116) eller Hemmeligheden (297-324). 

Antropologien er dog næppe nogen gnosticisme, og på trods af de ret esoteriske navne er 
kapitlerne velskrevne og interessante. Kapitlerne er ikke bygget op som en konventionel 
lærebog, men tager udgangspunkt i en række casestudier, skrevet af forskellige forfattere, 
som fremviser et  centralt emne, eksempelvis Hemmeligheden, som omhandler det etiske 
dilemma forskerens priviligerede tilgang til det sociale felts viden kan være årsag til. Som 
jeg nævnte ovenfor, er antropologiens forandring gennem de sidste 50 år ikke kun sket i 
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selvforståelsen, men også i hvilket materiale der inddrages i arbejdet: hvor antropologens 
genstandsfelt tidligere var ”primitive samfund”, har antropologerne vendt blikket mod de 
højt udviklede samfund, og det gør en række interessante og relevante paralleller mulige.

Nogle af afsnittene opridser kendte tematikker, men andre i særlig grad kommer med nye 
og interessante input: ligesom vor professor Raudvere mener jeg at religionsvidenskaben 
vil nyde godt af en vending mod det materielle, det sanselige, det reificerede. I denne 
sammenhæng er Esther Fihls kapitel (185-206) både interessant og relevant, selvom man 
godt kan begræde at den får så udpræget et museologisk præg. I forlængelse af 
religionsvidenskabens rige tradition for epoché som metode kan man drømme om studier 
der formår at skildre hvorledes ikke kun dyr, men også planter og bygværker, mure mv. i 
en religiøs Weltanschaaung kan besidde agens. 

Der er således en række rosværdige indslag i bogen, men undertegnede kan i sidste ende 
godt savne en anelse mere håndgribelighed i den metodiske anvisning. Antropologi er jo 
ikke gnosticisme, så det kan godt undre at lærebogsforfatterne åbenbart finder 
hermetikken så tillokkende. Når det er sagt, er der dog ingen tvivl om at Ind i verden 
udgør en af de rigtigt gode introduktioner til akademisk antropologi. Selvom man ikke 
behøver at være enig i den, er der ingen tvivl om at bogen giver anledning til metodisk og 
teoretisk refleksion – og det er altid velkomment. 

Skriv en boganmeldelse
Redaktionen vil gerne opfordre alle studerende – nye som gamle – til at prøve kræfter 
med at anmelde bøger. At skrive en anmeldelse er sjovt, lærerigt og en virkelig god 
erfaring. TABU har en stupa af bøger liggende til anmeldelse. Skriv derfor til 
kristian_frisk@hotmail.com og få et af  TABUs anmeldereksemplar til evigt eje. Det er 
imidlertid også oplagt (og opfordret) at anmelde religionsbøger, som TABU ikke har på 
lager. Vi har følgende bøger på lager pt.:

- Bellah, Robert. N.: Civilreligion i Amerika, Oversættelse, kommentarer og red: Carin Laudrup, Systime, 29 
sider. 2011.           
- Behrndtz, Mette et al: Efraim Syrerens Liv, Antikken og Kristendom, Anis, 150 sider. 2010.   
- Bhagavadgita, Uddrag oversat af Erik Reenberg Sand, indledning og efterskrift ved Esben Andreasen, 
Systime, 51 sider. 2011. 
- Kitir, Deniz: Klassisk & Moderne Islam: Grundbog til islam, Systime, 216 sider. 2010.  
- Lausten, Martin Schwartz: Phillip Melanchton, Anis, 392 sider. 2010.   
- Petersen, Ole Bjørn:, Jesus – profet, frelser eller rebel?, Religionspædagogisk Forlag, 286 sider. 2011.  
- Pind, Ole Holten: Buddhisme: Tekster fra Therevada-Traditionen, Systemic Academic. 345 sider. 2005.    
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Studiekredsløbet
af Projektgruppen bag ”Studiekredsløbet”

På baggrund af en bevilling fra rektoratet har Religionsvidenskab nu mulighed for at opslå 
fem studiekredse, som giver studerende mulighed for at arbejde tættere sammen med 
afdelingens forskere og øvrige studerende end ellers. Herunder giver hver tovholder bud 
på indholdet af studiekredsen samt de praktiske oplysninger. 

- Kristendomshistorisk studiekreds v/ Lars K. Bruun
Denne studiekreds vil danne ramme om uformelle samtaler og diskussioner mellem 
studerende og lærere, der interesserer sig for kristendomshistoriske emner. Kredsens 
eneste formål er at fungere som en kanal for faglig begejstring og engagement med 
udgangspunkt i et aktivt, studenterdrevet miljø (vi vil derfor ikke tale ECTS og 
målbeskrivelser). Kredsen er åben for alle studerende (BA- såvel som KA-niveau).

Vi mødes første gang lørdag den 24. september kl. 10.00-14.00, Artillerivej 86, stuen, lokale 
0.26. Mød op og byd ind med forslag og ideer. Men for at det hele ikke skal gå op i snak, vil 
vi denne lørdag tage hul på fælles læsning og diskussion af den amerikanske kulturkritiker 
Harald Blooms bog The American Religion, New York: Chu Hartley Publishers 2006 (2nd 
edition). Bogen er en bredt anlagt kritik og analyse af religion i USA, men stiller samtidig 
en række spørgsmål til forholdet mellem religion og vestlig bevidsthed.

Tilmelding er nødvendig (af hensyn til trykning af tekster mv.). Kontakt senest mandag 
den 12. september Lars K. Bruun pr. mail: larskb@hum.ku.dk

- Studiekreds om Religion, økologi og miljø v/Laura Feldt og Kristian Frisk
En bredt anlagt studiekreds med interesse-fællesskab omkring ”den grønne bølge” og den 
store opblomstring af feltet ”religion og naturen” både i religionsvidenskaben og i 
religionerne. Vi kan fx se på: de religiøse miljøbevægelser, moderne hekse, grønkirke-
initiativet, o.lign., samt diskutere religionsvidenskabens bidrag til  den humanistiske og 
sociologiske økologi-, klima- og miljø-forskning (hvor antropologien, litteraturvidenskaben 
og teologien allerede er godt igang), hvordan kultur og klima spiller sammen, forholdet 
mellem kultur/religion og natur i forskningshistorien, religion og miljøbevidsthed, 
religion og klimakatastrofer, populærkultur (fx film som Avatar og 2012), religion og 
vildmarksforestillinger, og hvis man er interesseret i religion og dyr går man heller ikke 
helt forkert. 

Studiekredsen er åben for alle studerende med interesse for området uanset årgang. Den er 
tænkt som et forum for fælles faglige samtaler inden for feltet på baggrund af tekster, 
præsentationer o.a. materiale. Vi mødes første gang d. 26. september kl. 16 til ca. 17.00 i 
mødelokalet i stueetagen på Artillerivej 86 over en kop kaffe/te, hvor vi præsenterer 
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studiekredsen og aftaler nærmere. Øvrige møder i løbet af dette semester bliver 24. oktober 
kl. 16 samt 21. november kl. 16. Sidste mødedato holder vi åben af hensyn til mulig 
ekskursion/foredrag og lignende. 

Har du spørgsmål eller vil du melde dig til er du velkommen til at kontakte Laura på 
lfeldt@hum.ku.dk – men man er også velkommen til blot at møde op d. 26. september kl. 
16.

- Studiekreds: En relationel religions- og kulturvidenskab /v Niels Reeh 
På dette seminar vil vi beskæftige os teoretisk og konkret med religiøse aktører og religiøse 
fællesskabers forhold til andre religiøse aktører og andre fællesskaber. På den ene side kan 
man iagttage, at religiøse tekster og aktører forholder sig massivt til den signifikante 
religiøse anden. Det gamle Testamente forholder sig eksempelvis til kanaanærnes religion, 
Det nye Testamente til jødedommen, islam til kristendom og jødedom osv. frem til 
nutidens økumeniske bestræbelser/religiøs terrorisme. På den anden side kan man 
konstatere, at hvad man kunne kalde det inter-religiøse forhold er noget stedmoderligt 
behandlet i religionsvidenskabens grundlæggende teoretiske beskrivelser af religion.

Seminaret vil bestå i to dele, nemlig en drøftelse af en række teoretisk bud på en relationel 
religions- og kultur videnskab, dels i fremlæggelser/drøftelser af de studerendes egne 
konkrete arbejder med de ovenfor skitserede spørgsmål. 

Seminaret tager udgangspunkt i de eksisterende bud på en relationel/dialektisk religions- 
og kulturvidenskab som Peter Beyer, Norbert Elias, Thomas Højrup , Jan Assmann og 
Louis Hjelmslev samt i undertegnedes eget forsøg på, at opstille en teoretisk beskrivelse af 
de inter-religiøse forhold. 

Seminaret er åbent for studerende fra hele ToRS, men det er målrettet specialestuderende, 
der kunne tænke sig at fortsætte som ph.d.-studerende. Tilmelding er nødvendig, da der er 
begrænsede pladser på seminaret. Da jeg gerne vil vide lidt om hvem I er inden seminaret, 
foregår tilmelding ved at I sender mig en tidligere afleveret skriftlig opgave samt jeres 
formål med at deltage i seminaret på nreeh@hum.ku.dk.

Første gang onsdag den 7/9 kl. 12:30 i Seminar-lokalet 0.26 i stuen på Artillerivej, hvor der 
vil være en kort introduktion samt planlægning af resten af semestret.

- Studiekreds om Idehistorie / Religionsfilosofi v/ Peter Westergaard
Sideløbende med undervisningen i Idéhistorie (BA / TV) og Religionsfilosofi (KA) vil der i 
efteråret 2011 blive afholdt tre mindre studiekredse om Hume, Nietzsche og Wittgenstein. 
Enhver studerende på BA & KA-ordningerne på Religionsvidenskab har mulighed for at 
deltage.

Studiekredsene vil tage form af uhøjtidelige samtaler om nævnte tænkeres behandlinger af 
religion. Samtalernes første og umiddelbare afsæt vil bestå af et mindre tekstudvalg. Hver 
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studiekreds indledes med et mindre problemsættende oplæg. Følgende studiekredse 
afholdes:

- Om D. Humes Om religionens naturhistorie - Fredag den 7. oktober kl. 13-16, lok 1.34 (ved 
Tove Tybjerg & Peter K. Westergaard)

- Om F. Nietzsches indledning til Således talte Zarathustra samt lidt om Hinsides godt og 
ondt – Mandag den 21. november kl. 13-16, lok. 1.34 (ved Lars K. Bruun & Peter K. 
Westergaard)

- Om L. Wittgensteins Bemærkninger om Frazers Den gyldne gren - Fredag den 9. 
december kl. 13-16, lok 1.34  (ved Diana Rigtrup & Peter K. Westergaard)

Af praktiske grunde og her eksempelvis for oplysninger om de relevante tekstuddrag (som 
der tages afsæt i under samtalerne) bør man tilmelde sig de enkelte studiekredse – her ved 
henvendelse til Peter K. Westergaard (pkwest@hum.ku.dk) – helst senest en uge før 
samtalernes afholdelse.

- Studiekreds om kvantitativ metode v/ Andreas Baumann og Peter B. Andersen
Hvor mange danskere tror på reinkarnation? Hvilken indvandrergruppe i Danmark er 
mest demokratiske? Hvad er effekten af en religiøs opvækst?
 
Det er spørgsmål af denne type, kvantitativ religionsvidenskab kan hjælpe os med at 
besvare. Med det kvantitative perspektiv åbnes religionsforskningen mod problemstillinger 
der er anderledes end de, der kan opnåes med kvalitative perspektiver. Men kvantitative 
undersøgelser er meget forskelligartede, og surveyundersøgelser, registerundersøgelser og 
metaanalyser kan alle medvirke til at illustrere forskelligartede problemstillinger

I denne studiekreds vil vi gennemgå en række eksempler på kvantitativ religionsforskning 
for at afdække metoder og perspektiver. Dette vil blive suppleret med grundlæggende 
øvelser, der har til formål at gøre de studerende istand til selv at udføre en simpel 
kvantitativ undersøgelse.

Studiekredsen vil tage form af læsning af eksempler på kvantitative studier suppleret med 
gennemgang af forskellige metodiske problemstillinger og diskussion af muligheder. 
Optimalt set skulle studiekredsen give de studerende mulighed for at bruge kvantitative 
metoder i opgaveskrivning i forbindelse med eksempelvis særligt studerede områder eller 
bachelorprojektet. 

Første møde foregår på Artillerivej 86, 2.34, 13. september kl 15:00 og er frit for alle, ingen 
tilmelding kræves. Skulle man ønske flere oplysninger, kan man kontakte Andreas 
Baumann på andreas.baumann.privat@gmail.com. 
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- Studiekreds om civilreligion i Danmark v/ Margit Warburg, Signe Engelbreth Larsen og 
Laura Maria Schütze
Torsdag den 29. september kl. 9.30-17.30 i lokale 23.0.49 Bygning 23, (Ny KUA) afholder vi 
symposiet Civilreligion i Danmark. På symposiet vil forskere fra hele landet præsentere og 
diskutere civilreligiøs praksis i en dansk kontekst. Alle studerende på religion er velkomne 
til at deltage, men tilmelding er nødvendig!

Civilreligion kan beskrives som et system af religiøse symboler, der refererer til nationen, 
og som transcenderer historien. De civilreligiøse myter og ritualer sigter mod at samle 
befolkningen på tværs af religiøse og etniske skel om et større fællesskab, nemlig nationen. 
Civilreligion er ikke en verdslig erstatning for religion, men civilreligion har en religiøs 
natur, der kommer til udtryk i myterne og ritualernes transcendente og/eller 
guddommelige referencer. I dansk sammenhæng har forskningen primært interesseret sig 
for den civilreligion, der foregår i Folkekirkens regi. Dansk civilreligion foregår dog også 
uden for eller er kun delvist er overlappende med Folkekirkens religionsudøvelse. Vi håber 
med symposiet at blive klogere på hvad dansk civilreligion er, hvor den foregår eller 
foregik, og hvordan den tager sig ud.

Tilmelding til Civilreligion i Danmark (symposiet) sker til Signe Engelbreth Larsen 
(signeelars@hum.ku.dk) senest den 9. september, 2011. 

Symposiet følges op af en bogudgivelse. Som led i satsningen på studenterinddragelse i den 
forskningsbaserede undervisning oprettes desuden kurset "Civilreligion i Danmark" i 
foråret 2012. I kurset vil de studerende både blive indført i litteraturen og de væsentligste 
diskussioner omkring civilreligion og blive inddraget i redigeringsprocessen af antologien.

- Studiekreds vedrørende studietur til USA i foråret 2012 v/ Carin Laudrup
Formål: at få indblik i og praktisk erfaring med, hvordan man konkret planlægger og 
tilrettelægger en studietur til udlandet.
Deltagere: studiekredsen er åben for alle uanset hvor man er i sit studieforløb.
Rejsemålet er på forhånd valgt som USA, rejsetidspunkt forårssemesteret 2012 men ellers 
er (næsten) alt åbent.

Praktiske overvejelser: Planlægning: hvornår i semestret skal turen ligge, hvor længe skal 
den vare, hvor skal vi hen, hvor meget skal vi rejse internt holdt op mod prisen for turen, 
hvor og hvordan skal vi bo, hvordan kommer vi omkring? Hvor får man de bedste 
flytilbud?  Skal der evt. være loft på antal deltagere, hvis ja hvor mange og ud fra hvilke 
kriterier. Hvor meget må turen koste. Hvordan og hvor søger man støtte. Hvordan 
annoncerer man turen? Dette er blot nogle af de opgaver, der skal løses i 
studiekredsgruppen.

Faglige overvejelser: Hvad er det/de faglige mål? Er der et for hele holdet eller mange 
forskellige? Hvordan kontakter man en religiøs organisation eller enkeltpersoner og hvem 
skal kontaktes på forhånd? Hvor kan man med fordel lave deltagerobservation på 
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rejsemålet? Er det i de konkrete tilfælde nødvendigt at indhente tilladelse? Hvordan afgør 
man det? Hvordan forberedes turen hjemmefra? Gæsteoplægsholdere, debataftener, 
litteraturlister, sociale ’appetizers’ i løbet af efteråret. 

Alle interesserede bedes møde op på Artillerivej i vores mødelokale (i stuen) tirsdag d. 7. 
september kl. 13, hvor vi vil aftale det videre forløb. Det er ikke nødvendigt at melde sig til 
på forhånd. Interesserede, som ikke har mulighed for at deltage på dette tidspunkt er 
velkomne til at kontakte mig. Spørgsmål kan stilles til Carin Laudrup, 2.13, telefon 3532 
9198 eller på laudrup@hum.ku.dk.

Gulerodsfablen
af Mads Damgaard, illustrationer v/ Jeppe Rømer

I anledning af det forventede bortfald af midler til de danske universiteter bringer TABU 
hermed en gennemgang af KU's økonomi forklædt som en Rune T. Kidde-homage:

Der var engang en kærre.

Der var engang en kærre, som blev kørt af 4 heste og 1 kusk.

Kærren, kusken og hestene var organiseret 
sammen med andre kærrer, kuske og heste i et 
såkaldt fag efter de varer, der blev kørt i 
kærrerne.

De forskellige fag var organiseret i afdelinger 
alt efter hvor kuskene drak kaffe.
Afdelingerne, fagene, kærrerne, kuskene og 
hestene var desuden organiseret i institutter, alt 
efter hvor varerne i kærrerne kom fra.

Institutterne, afdelingerne, fagene, kærrerne, kuskene og hestene var også organiseret i 
fakulteter, alt efter hvor letfordærvelige varerne var.
Alle fakulteterne, institutterne, afdelingerne, fagene, kærrerne, kuskene og hestene var 
samlet i KU - KærreUnionen.

KærreUnionen, dvs. fakulteterne, institutterne, afdelingerne, fagene, kærrerne, kuskene og 
hestene, fik muleposer af en demokratisk valgt forening, som hed 
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Piske- og Gulerodstinget, men som folk bare kaldte Pisketinget, fordi de havde en tendens 
til at glemme det med gulerødderne.

KærreUnionen fordelte muleposerne til fakulteterne, som snittede en tredjedel af 
gulerødderne af og brugte dem til at betale husleje og købe hø, strøm og internet 
til staldene.

Fakulteterne fordelte de lemlæstede gulerødder til 
institutterne, som solgte 80% af dem på grønttorvet 
tilgengæld for crack, som de tvangsinjecerede i kuskene for 
at stavnsbinde dem.

De sidste 20% af de lemlæstede gulerødder gik helt ubeskåret 
til hestenes pleje, såfremt de holdt den korrekte 
gennemsnitshastighed. Ved langsommere fart fik de 
færre lemlæstede gulerødder, og kørte de 
for hurtigt fik de fartbøder i stedet.

Da bruttonationalproduktet pga. finanskrise 
og gulerodspest tog et styrtdyk, var der 
imidlertid ikke længere råd til at hestene fik 
gulerødder, da de sidste 20% 
af gulerødderne, der nu kun svarede til 7,37% 
af den oprindelige gulerodsmængde, blev 
opslugt af KærreUnionens stigende 
huslejeudgifter og større administration af 
for langsomme heste.

Der var en gang en kærre, som havde en 
kusk. Hestene var flyttet til en grøn mark ved 
Trekroner lidt udenfor Roskilde, hvor der ganske 
vist ikke var 300 års tradition, men masser af undervisning. 

Snip-snap-snude - det ser sort ud for denne skude!
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Os, de andre og Definitionen
af Mads Damgaard

TABU rapporterer her fra Religionsvidenskabs debat-dag 6. april. Et stjernespækket 
program bestående af dels afdelingens egne forskere og dels seks forskere fra andre 
fagligheder viste nye perspektiver på religion

Pro et Contra 2: Os og de Andre løb af stablen i fakultetets næststørste auditorium. 
Broderparten af Religionsvidenskabs bachelor-studerende, kandidatstuderende og samtlige 
ansatte blev igennem en  dag ført igennem perspektivskiftets manøvre hele seks gange. 
Første mand med noget på hjerte var professor fra Film- og Medievidenskab Stig Hjarvard, 
der med sit begreb ”medialisering” belyste bl.a. Max Webers og Benedict Andersons teser 
om religion: Med mediernes allestedsnærvær begynder religioner at indordne deres 
budskab efter mediernes form, og påvirker dermed de forestillede fællesskaber og deres 
fortryllelse af hverdagen. Hjarvards opponent, Mikael Rothstein, pointerede i sin replik at 
religioner i sig selv udgør en medialiserings-maskine, og at kult og myte er to redskaber til 
mediering. Hjarvards humanistisk-sociologiske metode lignede meget en 
religionssociologisk analyse, men med sin baggrund i medievidenskaben fyldte 
definitionsproblematikken ikke i hans oplæg, hvad både Rothstein og Morten Warmind i 
replikker gjorde opmærksomme på. 

Større forbrødring var der blandt arkæologen Susanne Kerner og professor Catharina 
Raudvere, der med sin fortid i forskning indenfor førkristen religion i Norden erkendte at 
arkæologiens metoder til tider er misundelsesværdige for religionsvidenskaben; de 
håndgribelige fikspunkter, stofligheden og materialiteten muliggør et blik for 
kontinuiteter, hvor tekstlæsning tenderer mod at udgranske diskontinuiteter.

Munkesang og Manden Moses
Efter frokosten afspillede musikantropologen Tore Tvarnø Lind synthesizerede delfin-kald 
og ortodoks munkesang for at illustere sin fagligheds syn på religion – som sæt af teknisk-
æstetiske rammer for musikken og som disciplineringspraksis for de udøvende. Jørgen 
Podemann pointerede med Augustin-citater og en enkelt hieroglyf, at relationen mellem 
Legomena og Dromena, det sagte og det gjorte, eller her, ordene og musikken, netop er 
central for religionshistoriens nærstudier af ritualers effikacitet.  

En veloplagt Peter Westergaard fik lov at replicere på et overraskende, psykoanalytisk 
baseret oplæg fra litteraten Lillian Munk Rösing, som redegjorde for en række lag af 
Sigmund Freuds sene værk ”Manden Moses”. Læsningen var humanisme for alle pengene, 
idet den endte i en normativ opfordring til at finde eksilet i sig selv og hvert menneske, og 
et forsvar for nomadisk universalisme. Brugen af Lacan i tekstlæsnings-øjemed var i sin 
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søgen efter motiver, figurer og tankesæt stærkt inspirerende, uanset eventuelle etiske 
konsekvenser for brugeren. 

Et enkelt afbud, fra professor Ditlev Tamm, blev elegant håndteret af arrangørerne, 
Pædagogisk Udvalg ved Religionsvidenskab, idet professor Margit Warburg med kort 
varsel fik Lisbeth Christoffersen, ligeledes professor, til at tale om religion i jura. De selv 
samme professorer fik i replikrunden vendt de nyeste udviklinger og juridiske 
implikationer indenfor Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund, der muligvis er 
grundlovsstridige, afhængig af fortolkning af ligningsloven, mens Morten Warminds 
pointe - at andre fagligheder er betydeligt sikrere på hvad religion er og kan være – i 
dennes replik endnu engang blev bragt til torvs. 

Religiøs oplevelse eller vrangforestilling?
Som rosinerne i en meget veldrejet pølse fik psykiateren Raben Rosenberg lov til at 
divertere med sine ganske håndfaste opfattelser af religion, med Tove Tybjerg som 
opponent. Den distingverede overlæge havde med sin baggrund i klinisk psykiatri nemt 
ved at skelne vrangforestilling fra religion og sygdom fra Helligånd. Igen kom dagens 
gennemgående lære frem i lyset: Vi har indenfor religionsvidenskaben en veludviklet evne 
til at problematisere definitionen af vores studieobjekt. Jurister, psykiatere, litterater, og 
antropologer har tilsyneladende mindre angst for at gå til stoffet med en umiddelbar 
forståelse. 

Men debatdagen efterlod spørgsmålet ubesvaret: Gavner det os at vende tilbage til 
spørgsmålet om hvad religion er eller gør? Når andre fagligheder bedriver forskning af 
international kaliber uden at berøre denne vor Akilleshæl, kan vi så ikke gøre det samme? 
Skal vi altid trække den udmarvede definitions-cirkushest frem i manegen, inden showet 
kan starte?

Skønt dette spørgsmål står ubesvaret hen, er TABU's udsendte ikke ked af dette: For 
dermed er der mulighed for at vi kan afholde endnu flere debatdage, hvor vi kommer i 
kødet på teoretiske og empiriske problemstillinger, der som dette spørgsmål fortjener at 
blive debatteret fra alle vinkler, at blive set gennem alle forhåndenværende briller og belyst 
i alle regnbuens farver. En stor tak til Pædagogisk Udvalg for at have ubetinget faglig 
succes i kategorien ”den svære toer”. Undertegnede glæder sig til Pro et Contra: Megahard.
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Hvad sker der på Humaniora?
af Mads Damgaard

Religionsvidenskab er ikke en ø, selvom det til tider føles sådan. Som en del af det 
Humanistiske Fakultet er vort fag underlagt en række større strukturelle ændringer. 
Målet? Mere undervisning og mindre administration. Men vil det blive en realitet? Med 
udgangspunkt i de politiske begivenheder på fakultetet undersøger TABU 
uddannelseslandskabets grøfter og furer.

I sensommeren 2010 startede en større diskussion af, hvilke fag man skulle udbyde på 
fakultetet, i hvilke rammer og på hvilke betingelser fag skulle eksistere. Et internt notat fra 
institutledere og dekanat blev lækket til pressen, og det førte til en masse mere eller 
mindre gennemtænkte strategipapirer og udtalelser i pressen, som indtil videre har ført til 
en aftale mellem videnskabs- og teknologiministeriet og KU ang. en beskæring af antallet 
af som modtager en særlige finanslovs-støtte, som kaldes småfags-ordningen, selvom en 
række små fag ikke bliver dækket af denne. I forbindelse med det første strategipapir var 
det på tapetet at lave en fælles kandidatordning for Religionshistorie og Religionssociologi, 
men denne intention er pt. ikke realiseret i en hensigtserklæring.

Studieordninger
Større ændringer er til gengæld på vej på bachelor-ordningen. Udover diskussionen af fag-
udbuddet åbnedes en diskussion af studieordningernes format og betydning i det 
administrative maskineri, og det blev besluttet at skære ind til benet i denne sag: Når 
Religionsvidenskabs BA-ordning revideres, formentlig i løbet af 2012, er der en række fag, 
der som minimum får ændret deres vægtning. Fag på 10 såkaldte ECTS-point, altså 1/6 af et 
studenterårsværk, udfases nemlig med studieordningsreformen, bl.a. for at begrænse 
antallet af eksamener og mængden af administration. Dermed er der lagt op til en 
omprioritering af 2. semester, hvor Forskningshistorie, Religionssociologi II og 
Religionshistorie II hver sidder på 1/3 af ECTS-pointene. Det fjerde semester, hvor Nyere og 
Global Kristendomshistorie har 5 ECTS-point ved siden af Idehistories 10 point, skal 
ligeledes omprioriteres. 

Sur pga. FUR
Yderligere tiltag omkring økonomiske modeller og samarbejde mellem institutter for at 
give de humaniora-studerende flere timer er desuden blevet lagt ud i et nyt rådgivende 
organ på fakultetet – det såkaldte FUR, Fakultetets Uddannelsesstrategiske Råd. Rådet 
skulle oprindelig konstitueres af prodekan, studieledere, repræsentanter fra de studerendes 
fælles fakultetsråd - HUM-rådet, samt repræsentanter fra underviser-siden i Akademisk 
Råd, hvor blandt andet professor Margit Warburg sidder. Men da det nye organs 
kommisorium overlapper en del af Akademisk Råds kompetencer, har de 6 valgte forskere 
fra Akademisk Råd i protest undladt at indstille repræsentanter til det nye FUR. Der 
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arbejdes pt. på at få integreret de to organer på en hensigtsmæssig måde, så den 
demokratisk valgte rådsstreng ikke undermineres af ledelsesstrengen. Indtil spørgsmålet 
er afklaret har FUR valgt ikke at udtale sig om fakultetets fremtidige strategi.   

Nyt dekanat
Men fremtiden er mere uvis end ellers. Det skyldes dekan og Ainu-ekspert Kirsten Refsings 
afgang pr. 1. august 2011, annonceret på intranettet og i Politiken 13. maj. Træt af brok og 
lyttende til sit forskerkald valgte hun at gå, i forlængelse af et forår med bølger af protester 
blandt studerende såvel som ansatte over undervisningsforhold og time-aftaler. I efteråret 
sidder historikeren og hidtidig institutleder for SAXO-instituttet Ulf Hedetoft i 
dekanstolen, mens Jens-Erik Mogensen, ligeledes hidtidig institutleder (for Institut for 
Engelske, Germanske og Romanske Sprog), konstitueres som prodekan, dvs. stedfortræder 
og højre hånd. Den midlertidige dekan, som, hvis han søger stillingen i efteråret, kan ende 
med at blive den fremtidige dekan, har meldt ud at der allerede i hans konstitutionsperiode 
vil ske ændringer i ledelses-laget for at flytte ressourcer fra administration til forskning og 
undervisning. I såkaldt gensidig forståelse har den hidtidige økonomidirektør Michael-
Cholewa-Madsen, som blev kendt for at bruge menneskeknogler som conversation piece på 
sit kontor, valgt at fratræde sammen med dekanen. 

Trækdyr eller dødvægt for ToRS 
Siden institutsammenlægningerne i 2004 har Religionsvidenskab været den største 
indtægtskilde for vores Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Med det største 
optag, som pr definition skæpper mest i kassen de første år, har Religion haft afgørende 
økonomisk betydning for de øvrige fag på ToRS, men med Kirsten Refsings sidste akt som 
dekan kan dette forhold blive vendt på hovedet i de kommende år. Refsing fik overtalt 
rektor til at forelægge bestyrelsen en intern småfags-ordning, som kommer i tillæg til 
Videnskab- og Teknologiministeriets småfags-ordning. Begge ordninger udstikker bestemte 
fag som bevaringsværdige uanset deres indtægter fra aflagte eksamener, det såkaldte 
taxameter. Langt de fleste af humanioras og dermed universitetets småfag findes på ToRS, 
og hvert af dem står i tiden fremover til at få over 1,25 millioner kr. årligt pr. fag. Dermed 
er Religionsvidenskab med sine lange gennemførselstider og til tider høje 
frafaldsprocenter i en historisk ny position på instituttet som en potentiel økonomisk klods 
om benet snarere end lokomotivfaget par excellence. 

Mere undervisning?
Foreløbigt lever Religionsvidenskabs studieordninger og strukturer videre uden ændringer, 
pånær tilvalgs-pakken, som indstilles til snarlig revidering. Men i efteråret 2012, når 
studieordningsreformen rammer, når en forandret økonomisk virkelighed ved ophøret af 
globaliseringsmidler til universiteterne, og når den nye dekans og FURs eventuelle forslag 
til effektiviseringer indføres, kan meget se ganske anderledes ud. Nye fagsamarbejder med 
fx historie og etnologi, anderledes fagfordelinger og omtænkning af propædeutikken er 
blot nogle af de muligheder, som man kan forestille sig vil ændre Religionsvidenskab på 
Københavns Universitet på godt og ondt. Nå, ja; - måske får faget også lidt mere 
undervisning! 
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Kalender 
Efterår 2011

Onsdag d. 7. september kl. 12:30: Studiekreds v/ Niels Reeh. 0.26, Artillerivej 86

Onsdag d. 7. september kl. 13: Studiekreds v/ Carin Laudrup. 0.26, Artillerivej 86 

Onsdag d. 7. september kl. 15-17: Platon og sofisterne om moralsk dyd v/ ph.d. Jens Kristian 
Larsen, MEF. KUA, lokale 14.2.50, Njalsgade 102.

Fredag d. 9. september – 18. september: Golden Days – kulturfestival om temaet ”Tro” over hele 
København.

Fredag d. 9. september kl. 13: Kirkens mænd og deres leding - afskedsforelæsning v/ professor i 
historie Niels Lund. KUA, lokale 23.0.49.

Fredag d. 9. september kl. 15: Charlemagne without Mohammed. The Pirenne Thesis, Venice, 
Vikings & Arabs Revisited v/ Richard Hodges. KUA, lokale 23.0.50.

Onsdag d. 14. september kl. 15: Aristoteles' dydsbegreb og hans politiske filosofi v/ adjunkt 
Amnon Lev, Det Juridiske Fakultet. KUA, lokale 14.2.50.

Torsdag d. 15. september kl. 14-17:  Udlandsdag for BA- og KA-studerende der vil til udlandet 
for at studere. KUA, 21.0.54.

Torsdag d. 15. september kl. 16-17.30: Dante mellem tro og kærlighed v/ Jesper Hede m.fl. Det 
Humanistiske Fakultetsbibliotek, KUA.

Onsdag 21. september kl. 15: Dydsetik hos kirkefædre påvirket af nyplatonismen v/ ph.d.-
studerende Johannes Steenbuch, MEF. KUA, lokale 14.2.50.

Onsdag d. 21. september 2011 kl. 19.30: Religion og Fantasy v/ Laura Feldt, Frederik Berg og 
Britt Istoft. Lok. 2.34, Artillerivej 86.

Lørdag d. 24. september kl. 10-14: Studiekreds v/ Lars K. Bruun. 0.26, Artillerivej 86. 

Mandag d. 26. september kl. 16-17: Studiekreds v/ Laura Feldt og Kristian Frisk. 0.26, 
Artillerivej 86. 

Onsdag d. 28. september kl. 10: Augustins platonisme v/ Niels Grønkjær. KUA, lokale 14.2.50.
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Torsdag d. 29. september kl 16: "Verdens Tag" - den store arabiske TV-serie om civiliseringen af 
danskerne v/ Professor dr. phil Jakob Skovgaard-Petersen. U5, Snorresgade 17-19. 

Torsdag d. 29. september kl. 19.30: Ind-bildning: Fantasiens re-figurationer ud fra Indøvelse i 
Christendom v/ Claudia Welch, Prof. MSO, ph.d., dr.habil. Købmagergade 44, Kældercafeen.

Torsdag d. 29. september kl. 9.30-17.30: Symposium: Civilreligion i Danmark. 23.0.49, Ny KUA.

Onsdag d. 5. oktober kl. 15-17: Det tolvte århundredes platonisme: Etiske implikationer v/ 
lektor Aksel Haaning, Roskilde Universitet. KUA, lokale 14.2.50.

Onsdag d. 5. oktober kl 20: Absalons Væmmelighed – Nu i 3D. Urpremiere på Humanistisk 
Fællesrevy for KUA. Første ud af tre forestillinger. Multisalen 21.0.54, Ny KUA.

Fredag d. 7. oktober kl. 13-16: Om David Humes ”Om religionens naturhistorie” v/ Tove Tybjerg 
& Peter K. Westergaard. Lokale 1.34, Artillerivej 86.  

Torsdag d. 26. oktober kl. 20: Det muslimske broderskab og det arabiske forår v/ Jakob 
Skovgaard Petersen, Artillerivej 86, 2. sal.

Fredag d. 28. oktober kl. 15-17: Virtue ethics in the Arabic tradition v/ Professor in Philosophy 
Peter Adamson, King's College London. KUA, lokale 27.0.09.

Tirsdag d. 1. november kl. 15-18: Midtvejsseminar i ”Forskning Fra Første Færd”, Snorresgade 
17-19.

Søndag d. 6. november kl. 14:01: ”Til kilderne” - En Religionshistorisk omvisning i Glyptotekets 
ægyptiske samling v/ Jørgen Podemann Sørensen 

Onsdag d. 9. november kl. 15: Dydsbegrebet i jødisk-arabisk filosofi v/ lektor Joshua Sabih, 
ToRS. KUA, lokale 14.2.50.

Onsdag d. 16. november kl. 15: Dydsbegrebet i islamiske, nyplatoniske lærdomsmiljøer
v/ ph.d.-studerende Saer El-Jaichi, ToRS. KUA, lokale 14.2.50.

Fredag d. 18. november kl 16: Kandidatpræsentation. Artillerivej 86.

Mandag d. 21. november kl. 13-16: Om F. Nietzsches indledning til ”Således talte Zarathustra” 
samt lidt om ”Hinsides godt og ondt”  v/ Lars K. Bruun & Peter K. Westergaard. Lokale 1.34, 
Artillerivej 86.  

Fredag d. 2. december 18-03: Julefrokost på Afdelingen for Religionsvidenskab. Artillerivej 86.

Fredag d. 9. december kl. 13-16: Om L. Wittgensteins Bemærkninger om Frazers ”Den gyldne 
gren” v/ Diana Rigtrup & Peter K. Westergaard. Lokale 1.34, Artillerivej 86.  
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Særtilbud til TABUs læsere

Mystik – i filosofi, religion og litteratur
red. af Haaning, Aksel og Magnus Riisager 
400 s., 319 kr. 

Særtilbud for TABU-læsere 249 kr.

Antologien samler 14 danske forskere inden for både 
filosofi, religion og litteratur samt de naturvidenskabelige 
og kognitive discipliner. De præsenterer analyser af 
mystikkens mangfoldige repræsentationer; fra antik 
kinesisk filosofi og islamisk mystik til europæisk 
middelalder; fra gnosis og platonisk erkendelseslære til 
moderne litteratur; fra videnskabsteori til spiritualitet 
og terapeutisk praksis.

At kortlægge religion 
red. af Torben Hammersholt og 
Caroline Schaffalitzky - 228 s., 249 kr. 

Særtilbud for TABU-læsere 179 kr.

Er religion andet end en akademisk konstruktion? Kan 
og skal et videnskabeligt studium af religion vurdere 
religioners sandhed og værdi? I hvilket omfang skal det 
være kritisk over for sit genstandsfelt? Har 
religionsforskerens personlige overbevisninger 
afgørende indflydelse på forskningsresultaternes 
karakter? Denne antologi diskuterer sådanne 
grundlæggende videnskabsteoretiske spørgsmål. 

Særtilbuddet gælder kun ved direkte henvendelse til forlaget - info@forlagetunivers.dk) med koden TABU.  
Se også hjemmesiden www.forlagetunivers.dk
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