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Leder
Af Nina Skafte og Astrid Trolle

Den 11. november 2008 vågnede de religionsstuderende på Københavns 
Universitet op til nyheden om, at deres uddannelser havde modtaget en sur smiley! 
Dette var for mange det første, de hørte om, at danske universitetsuddannelser 
skulle gennemgå en bedømmelsesproces, og at konsekvensen af ikke at leve op 
til kvalitetskravene muligvis ville blive lukning. Nyheden blev bragt på forsiden 
af en række landsdækkende aviser, og fremstiller religionsstudiets betingede 
akkreditering som en dybt alvorlig sag, der sandsynligvis vil føre til studiets 
endeligt. Naturligvis har dette vakt bekymring blandt de studerende, der ikke 
har fået nogen baggrund for at vurdere, hvor meget hold der er i historien.
 
Akkreditering er et forsøg på at bedømme alle europæiske uddannelser ud fra en 
fælles international standard, som blev vedtaget ved Bologna-processen i 2005. 
I Danmark var BA i Religionsvidenskab og KA i Religionshistorie sammen med 
36 andre uddannelser med i pilotfasen. Der er altså utrolig mange uddannelser, 
der stadig mangler at blive akkrediteret (deriblandt den religionssociologiske 
overbygning), og derfor er det endnu svært at vide, hvilke konsekvenser den 
betingede akkreditering reelt får. De mangler den religionsvidenskabelige 
uddannelse har, nemlig frafaldsprocent, kompetenceudvikling af undervisere 
og kvalitetssikringssystemer, er i vid udtrækning også et problem på hele 
Københavns Universitet. Indtil videre har de omtalte fag på Religionsvidenskab 
fået lidt over et år til at rette op på de aspekter, der resulterede i en betinget 
frem for en fuld akkreditering. 

For at komme nærmere en forståelse af, hvad den betingede akkreditering 
betyder, og om der er grund til at frygte religionsstudiets nedlæggelse, har TABU 
valgt at skrive om akkrediteringsprocessen og den betydning akkrediteringen 
har for de studerende – Vil arten af religionsstuderende ende op som uddøde 
dodo´er (se forsiden) eller kunne det tænkes, at pressen har overreageret en 
smule? 

I TABU finder vi det stærkt foruroligende, at vi studerende kun i meget ringe 
omfang er blevet inddraget i processen, ja, at de fleste faktisk slet ikke har vidst, 
at der var en proces i gang. TABU har derfor taget en snak med Studieleder 
for ToRS Morten Warmind og Lektor i Religionshistorie Jørgen Podemann 
Sørensen for at høre om akkrediteringsprocessen, hvorfor de studerende ikke 
har hørt noget om den, og om de mener, der er grund til bekymring. Vi håber, 
interviewene vil give klarhed over akkrediteringen, i hvert fald set med ledelsens 
og undervisernes øjne.
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I dette nummer af TABU bringer vi desuden et par artikler, der er skrevet af to 
studerende på 4. semester i forbindelse med deres eksamen i kurset Informatik. 
Eksamen bestod i at skrive en artikel til enten DSB-bladet Ud og Se, forbruger-
bladet Samvirke eller en kronik til en af formiddagsaviserne. Artiklen skulle 
formidle et religionsfagligt emne, men i et sprog som den ikke religionskyndige 
læser kunne forstå og finde interessant at læse. Da kurset er rimeligt nyt, synes 
vi, det kunne være interessant for nogle af de ældre studerende at se, hvad 
dette nye fag kan munde ud i, og for de nye studerende vil det give et praj om, 
hvad de har i vente om et års tid.

Som et nyt tiltag til at gøre vores undervisere mere integrerede og velkendte 
blandt de studerende har TABU i dette nummer startet en ny billedserie. Idéen 
er at vise, hvor mange facetter vores undervisere har gennem en google billed-
søgning. Som premiere på denne serie har vi googlet Morten Warmind – se på 
side 9, hvilket interessante emner han er sat i forbindelse med på det store 
net.

Til sidst vil vi som altid opfordre alle jer dejlige læsere til at være med til at 
gøre TABU til lige præcis det blad, I drømmer om. Vi tager med glæde imod alle 
indlæg, artikler, digte, opskrifter, anmeldelser, billeder... hvad I kan finde på af 
interesse for jeres medstuderende på Religionsfaget.

God fornøjelse og held og lykke med eksaminerne!   
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Interview med Studieleder for ToRS 
Morten Warmind 

Af Nina Skafte og Astrid Trolle

Hvornår hørte du første gang om akkreditering? Fortæl os om selve proces-
sen.

”Ja faktisk har jeg fået et brev i dag (d. 11. feb., red.), så 
nu ved jeg mere end nogensinde noget om akkreditering. 
Det er jo første gang, at vi overhovedet har prøvet akkre-
ditering i Danmark. Bedømmelsen faldt i november, men 
vi har først fået et brev om det i dag.” 

”Men første gang vi hørte ordet akkreditering, var i ef-
teråret 2007. Her blev det klart, at alle fag på landets 
universiteter skulle akkrediteres. I starten var Humaniora blevet overset i denne 
proces, men jeg foreslog, at vi tog Historie med i pilotakkrediteringen. Des-
værre gav det bagslag, og lige pludselig skulle det være Religion, der skulle 
akkrediteres først.” 

”I januar 2008 var der et såkaldt sættemøde, hvor akkrediteringskravene blev 
introduceret. Så jeg indkaldte til et medarbejdermøde i marts, hvor jeg informe-
rede underviserne på vores afdeling om den forestående akkreditering. På dette 
tidspunkt var det endnu ikke klart, hvilke religionsfag der skulle akkrediteres, 
kun at Religionsvidenskab som sådan skulle bedømmes. Jeg prøvede at få un-
derviserne til frivilligt at hjælpe med at udarbejde akkrediteringsansøgningsrap-
porten, der skulle afleveres i maj, men blev mødt med ligegyldighed. Der var en 
stemning af, at det bare var endnu én ud af utallige administrative tiltag til at 
sætte rammer om vores uddannelse. Så jeg udarbejdede rapporten alene sam-
men med Sissel Rendrup Johansen (specialkonsulent på fakultetet, red.), som 
havde lavet en akkrediteringsansøgning for spansk. Vi opererede altså med en 
form for volapykansøgning (en standardiseret form, red.), der dækkede alt det 
generelle på Humaniora.”

”Vi fik først at vide, at det var Religionshistorie og den religionsvidenskabelige 
bachelor, som skulle akkrediteres, 14 dage før vi skulle aflevere ansøgningen. 
Der sendte jeg en hastemail ud til de religionshistoriske undervisere, men fik 
ikke nogen svar, fordi det var med så kort varsel, og de ikke var klar over, hvor 
vigtigt det var - konsekvenserne af akkrediteringen var ikke klare før i septem-
ber. Vi spurgte, om det var muligt at få udsættelse, men svaret var nej. ACE 
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Denmark havde allerede indkaldt til et møde med bedømmelsespanelet, som 
ikke kunne udskydes. Men udover forløbet synes jeg selv, at det blev en glim-
rende ansøgning”.

”Det første panel bestod af en gymnasierektor, Birthe Balleby, som kender til 
kristendomskundskab og har været involveret i gymnasiereformen, en stude-
rende fra Teologi, og så en sidste fagmand. Her leverede jeg en liste med fag-
folk startende med Bruce Lincoln, for kriteriet måtte være, at det ikke var en 
dansker, til det er miljøet her for småt. Og heldigvis blev Ingvild Gilhus fra Norge 
(Professor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, Universi-
tetet i Bergen, red.) valgt, og hende var alle tilfredse med. Jeg fik ændret, at 
den studerende blev en fra Historie i stedet for en teolog, da Historie har mere 
tilfælles med Religionshistorie end Teologi har.” 

”Tilstede fra vores afdeling var Jørgen Podemann Sørensen, Catharina Raud-
vere og mig selv, i funktion af studieleder, og 3-4 studerende. Faktisk havde vi 
et virkelig vellykket møde. Stemningen var næsten for uformel, sådan at man 
måske kom til at tale lidt for åbent. De studerende var også meget fornuftige. 
Men de sagde, at det ikke er så vigtig med en bestemt gennemførselstid... det 
fik jeg måske også selv sagt... det har de (akkrediteringsrådet, red.) nok lagt 
meget vægt på”. 

Hvordan blev de religionsstuderende, der deltog i mødet, udvalgt? Vi hørte ikke 
noget om det i fagrådet...

”Jaa, jeg fremskaffede nogle studerende efter bedste evne. Jeg snakkede med 
studievejlederen og studienævnsrepræsentanten... jeg skrev mails ud... jeg 
prøvede altså virkelig at inddrage de studerende. Men min erfaring siger også, 
at fagrådet er lidt tunge at komme igennem til. Fagrådet var meget aktive under 
Rothstein-affæren, men ellers er de ikke så synlige.”

Men hvorfor blev der ikke givet information videre til de studerende om hele 
processen?

“Det var hele tiden meget svært at vide, hvad man skulle informere om, fordi vi 
ikke selv var klar over resultaterne og konsekvenserne af akkrediteringen. Det 
er jo også slemt, hvis man kommer til at informere om noget forkert. I det hele 
taget er information noget af det allersværeste, når man sidder her i admini-
strationen. Det drejer sig ikke om mere information, men om bedre information. 
Og det er svært, når man ikke selv ved noget. Det er første gang i verdenshi-
storien, at der er sket en betinget akkreditering, og konsekvenserne var uover-
skuelige. Det var først i går (d. 10 feb.), at vi fik svar fra akkrediteringsrådet om, 
hvad afgørelsen betyder.”
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”I retrospekt blev proceduren klarere og klarere, men det var ret uklart under 
processen, derfor vidste vi ikke, hvem vi skulle orientere. ACEs frister er meget 
korte og de ændrede vejledning fire gange i forløbet, så det var både svært at 
være forberedt og svært at vide, hvad resultatet betød.”

Men hvornår fik du den betingede akkreditering at vide? Hvorfor har vi som 
studerende ikke hørt noget fra ledelsen, men skulle læse om det i pressen i 
stedet?

“Jeg fik svaret samtidig med medierne. Faktisk fik jeg en mail fra en studerende 
med et link til Politiken og et ”hvad sker der?”. Det var det første, jeg hørte om 
det”. 

Hvad var din reaktion på den betingede positive akkreditering? 

”Jeg blev meget vred over resultatet, fordi jeg vidste, at Fysik har præcis de 
samme problemer som os, og de har fået en fuld akkreditering. Der er noget 
galt her, og jeg foreslog faktisk at klage til ombudsmanden, men det var vist 
ikke så god en idé alligevel.” 

”Men jeg er ikke bekymret. Det er en god uddannelse, vi har, med megen forsk-
ningsbaseret undervisning. De store fag sætter revl og krat til at undervise, men 
her er vi meget omhyggelige. Vores undervisere forsker meget, ofte har de jo 
lige skrevet en bog om emnet, og dette blev positivt fremhævet i rapporten.”

”De punkter, hvor vi har fået en mindre tilfredsstillende akkreditering, kan findes 
i manglende talmateriale, men det skyldes, at der var en uformel aftale mellem 
universiteterne om, at man ikke selv producerede sit talmateriale - administra-
tionen skulle tage sig af tallene, hvis vi bare sørgede for det faglige. Konse-
kvensen var, at der ikke var nogle tal for frafald og gennemførsel på BA, fordi 
uddannelsen er inkl. propædeutik, og disse tal ikke registreres. Der var givet 
talmæssig dokumentation for Religionshistories overbygning, men de var kata-
strofale. Og det skyldes, tror jeg, at magisteruddannelsen det år blev lukket, 
sådan at de studerende, der ellers ville have valgt magisterkonferensen i stedet 
gik over på Religionshistorie, men de er selvfølgelig ikke blevet færdige. Så der 
er et meget højt indtag, men ikke særlig mange færdige kandidater. Akkredite-
ringsinstitutionen blev derfor bekymret for de manglende tal på grunduddan-
nelsen, fordi tallene var så dårlige for kandidaten. Derfor er det meget nemt at 
rette op på den manglende dokumentation.”

”Med hensyn til de andre kritikpunkter gælder de for hele Humaniora – at vi 
ikke har formaliseret vores kompetenceudvikling og kvalitetssikringssystem. De 
to punkter har ikke forhindret andre uddannelser i at blive akkrediterede. Det er 
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punktet om frafald og gennemførselstid, der er det centrale.” 

Hvor seriøst tage du akkrediteringen? 

“Vi tager det bestemt alvorligt og arbejder med det. Jeg har ikke været op-
mærksom på det store frafald på kandidatuddannelsen, men tror som sagt ikke, 
at det er så slemt, som det ser ud. Og der er mange systematiske tiltag for at 
forbedre akkrediteringen, studiestart for eksempel. Det er et tiltag, der kun lige 
var startet, da akkrediteringsmødet blev afholdt, så resultaterne nåede ikke at 
komme med i rapporten. I dag har jeg modtaget et venligt brev fra akkredite-
ringsinstitutionen, der har givet os til den 30. november 2009 til at dokumen-
tere de sidste mangelfulde punkter. Så vi har faktisk fået et par måneder mere 
end vi regnede med. Ja, faktisk er tonen i brevet det venligste nogensinde.” 

”Alle de tre religionshistoriske overbygninger i Danmark er blevet akkrediterede. 
Århus blev fuldt akkrediteret, Odense har fået tre år til at rette op på deres 
betingede akkreditering, og København fik ét år. Men i virkeligheden er det 
slemmere for Odense, da de skal starte helt forfra med endnu en ansøgning 
efter tre år.”

I akkrediteringsrapporten står der: ”Kulturen omkring frafald og gennemførsel 
arbejder desuden ikke for lavere frafald og kortere gennemførselstider”. Hvad 
mener du om det?

”Ånden på kandidaten er, at dette er et sted, jeg har lyst til at være, og derfor 
er der intet pres for at blive færdig. På grunduddannelsen er der efter min 
opfattelse ikke det problem. Men jeg kan faktisk ikke se et problem i, at ud-
dannelsen er et rart sted at være, så folk har lyst til at blive her. Med det nye 
taxametersystem, hvor man kun får STÅ for de studerende, der gennemfører 
på normeret tid, vil kulturen hurtigt ændre sig blandt underviserne, og det vil 
også påvirke de studerende.

”Med hensyn til frafald, så er meget frafald jo fornuftigt; Hvis man er på et stu-
die, hvor man har det dårligt, skal man ikke vejledes til at blive.”

”Men man kan da godt undre sig over, hvorfor der er så mange, der ikke tager 
eksaminer? Der er 400-600 studerende på ToRS, men kun ca. 180 STÅ. Men 
når man så går ned i den enkeltes sag, er der jo næsten altid en god grund til 
det. Jeg vil meget gerne høre forslag fra de studerende til, hvordan man retter 
op på det.”

TABU siger mange tak til Morten Warmind for at give os et indblik i, hvordan 
vores ledelse har oplevet akkrediteringsprocessen. For os var det slående, hvor 
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lidt information også ledelsen fik fra akkrediteringsinstitutionen – og hvordan 
det afspejles i den måde, ledelsen kommunikerer med de studerende på. In-
formationshierarkiet viser altså her sit kedelige ansigt i en situation, hvor infor-
mationen på alle niveauer har været mangelfuld. Vi som studerende tilhører 
desværre det laveste niveau i hierarkiet, og det er derfor også vigtigt selv at 
gøre noget for at indhente viden om kommende reformer. En måde at gøre det 
på er at komme til de månedlige fagrådsmøder eller selv kigge forbi hos Morten 
Warmind. 

Fakta om akkreditering

- I marts 2007 blev akkrediteringsloven, dvs. loven om, at de danske uddan-
nelser skal akkrediteres, vedtaget og ACE Denmark, akkrediteringsinstitutio-
nen, blev etableret til at varetage dette.
- I august 2007 blev akkrediteringsbekendtgørelsen vedtaget, dvs. en be-
kendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet 
og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser.
- I løbet af 2008 iværksatte ACE Denmark en pilotfase, hvor 37 uddannelser, 
heriblandt BA i religionsvidenskab og KA i religionshistorie på KU, SDU og 
AU, blev akkrediteret.
- Den 10. november faldt akkrediteringsrådets afgørelse: 5 uddannelser, 
heriblandt bacheloruddannelsen i religionsvidenskab og kandidatuddannel-
sen i religionshistorie på Københavns Universitet fik kun en betinget positiv 
akkreditering.
- Den betingede positive akkreditering af religionsvidenskab og religionshi-
storie på KU bygger på 3 kritikpunkter:
 1. Uddannelsens høje frafaldsprocent samt lange gennemførselsti- 
 der og at der ikke foreligger en plan for, hvordan frafaldet og gen- 
 nemførselstiden vil blive nedbragt.
 2. At det ikke er tydeligt, om der foregår en systematisk pædago- 
 gisk og didaktisk kompetenceudvikling af undervisere på uddannel- 
 sen.
 3. At det er uklart, hvordan uddannelsen vil indgå i Københavns   
 Universitets kvalitetssikringssystem.

Det er muligt at læse akkrediteringsrapporten for den religionsvidenskabe-
lige bachelor og den religionshistoriske kandidatuddannelse på ACE Den-
marks hjemmeside: www.acedenmark.dk.
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Hvad sker der med de studerende, 
hvis deres uddannelse lukkes?

Af Nina Skafte

Uddannelserne BA i Religionsvidenskab og KA i Religionshistorie har indtil 
den 30. november 2009 til at forbedre de forhold akkrediteringsrådet har 
kritiseret og derved opnå en positiv akkreditering. 
Hvis en uddannelse ikke bliver akkrediteret, ophører tilskuddene fra staten, 
hvorefter uddannelsen bliver nødt til at lukke. Skrækscenariet er, at uddan-
nelsen bliver lukket med øjeblikkelig virkning – men hvad sker der så med 
de studerende?

SF universitetsordfører Jonas Dahl har spurgt videnskabsminister Helge 
Sander, hvordan de studerendes uddannelse sikres, hvis deres uddannelse 
lukkes af akkrediteringsrådet, til hvilket Sander svarer: 
“Hvis en eksisterende uddannelse på et universitet ikke godkendes eller 
godkendelsen bortfalder, kan det pågældende universitet ikke optage stu-
derende på uddannelsen, og ministeren fastsætter en plan for, hvordan 
allerede optagne studerende kan færdiggøre deres uddannelsesforløb. Min-
isteren kan i den forbindelse pålægge andre universiteter at optage disse 
studerende eller overtage ansvaret for uddannelsesforløbet på det pågæl-
dende universitet.” (www.vtu.dk, 02-12-2008)

Jeg har stillet spørgsmålet til Danske Studerendes Fællesråd, til hvilket for-
manden Maren Schmidt Astrup svarer: 
”Jeg har selv været med til at lukke to uddannelser og måske kan mine er-
faringer bidrage en smule. I det ene tilfælde var det i studerendes interesse. 
Pågældende uddannelse fungerede så dårligt, at stort set alle studerende 
faldt fra og ikke fik andet end spildt SU ud af uddannelsen, og der var år 
uden tilsøgning. I det andet var der tale om en særlig kandidatuddannelse, 
hvor efterspørgslen heller ikke var stor. Det burde imidlertid ikke være til-
fældet med Religionsvidenskab. Så det ville undre mig, hvis faget ikke kan 
akkrediteres.
Jeg ved fra de to førnævnte tilfælde, at er du optaget på en uddannelse 
inden den lukkes, er institutionen juridisk forpligtet til, at du kan gøre den 
færdig... Jeg mener dog ikke, at de er forpligtigede til at afholde forelæs-
ninger, men blot til at du kan gå til eksamen som selvstuderende, men det 
vil jeg ikke hænges op på.”
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TABU googler...Morten Warmind!
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Interview med religionshistoriker 
Jørgen Podemann Sørensen

Af Ditte Maria Hansen og Pernille Hedegaard Jensen

Hvad har din rolle været i akkrediteringsprocessen?

“Den har ikke været så voldsom. Det var især i den sidste fase, at jeg gjorde 
noget. Vi fik først et skema, som skulle besvares, og der var fakultetets folk 
meget behjælpelige over for Morten [Warmind] med at få sat noget sammen, 
og så var det væsentligt Morten selv, der stod for det. Han spurgte, om nogen 
anden ville tage sig af det, men på det tidspunkt var det lidt abstrakt, hvad det 
egentlig var. Der forelå en frygtelig lang beskrivelse af alt, de skulle have svar 
på. Vi leverede visse oplysninger undervejs, men det hele kørte meget på stu-
dieordningens indhold.” 

“Vi skulle op til et møde med dem, og der tog jeg min pensionistjaguar med. En 
kuffert på hjul, der var stoppet fuld af bøger, så de kunne se, at vi laver noget 
her på stedet. Vi lavede en lynhurtig udstilling i deres lokale, så der var godt 
fyldt op med bøger i alle de ledige stole. Derefter havde vi en samtale med 
dem, hvor de spurgte til forskellige ting. Det hele foregik i en meget behagelig 
atmosfære. De virkede egentlig som fornuftige og flinke folk.” 

I november blev afgørelsen om religionsstudiets betingede akkreditering offent-
liggjort i pressen. Årsagerne til den betingede akkreditering skal primært findes 
hos fakultetet, mener Podemann. Det drejer sig om ting, afdelingen aldrig har 
fået at vide, at man skulle gøre noget ved.  Fx opkvalificeringen af de ansattes 
kompetencer, hvor han understregede det komiske i tanken om at opkvalificere 
forskere ved særlige kurser, da dette sker automatisk i kraft af diverse konferen-
cer og seminarer. Ifølge Podemann har akkrediteringsinstansen altså ikke været 
opmærksom på forskernes naturlige opkvalificering. Dog mener han, at der var 
en pointe i forhold til undervisernes pædagogiske kompetencer. Han påpeger, at 
der har været kurser, underviserne har kunnet følge til dette formål – i forhold 
til evaluering og specialevejledning. Dog har man betragtet dette som tilbud og 
ikke som noget, der senere skulle dokumentere uddannelsens kvalitet. 

Hvornår hørte du første gang, at vi var blevet dårligt akkrediteret?

“Jeg kan ikke rigtig huske det, men jeg tror, at Morten orienterede om det til 
et medarbejdermøde tidligt på efteråret. Men vi blev jo ikke dårligt akkredite-
ret – vi fik kun en betinget akkreditering på grund af nogle statistiske forhold. 
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Nogle af de spørgsmål, de havde, forelå ikke belyste, da fakultetet ikke havde 
udarbejdet planer og ikke har foretaget undersøgelser. Universitetet er skruet 
sådan sammen, at det ligger hos mange forskellige instanser, og det er typisk, 
at det, der har været problemer ved, er dokumentationsproblemer, hvor ansva-
ret ligger hos fakultetet. Vi bærer et ansvar for at følge op på det”. 

Herefter kom Podemann ind på pressens udlægning af sagen.

“Nu er det blevet en pressesag, fordi religionsfaget jo er spændende og kon-
troversielt. Der kan være nogle, der gerne ser det nedlagt, og så bliver det jo 
spændende at skrive om det. Men jeg mener, det er meget værre, hvad der er 
sket for fag på romanske sprog, som har fået at vide, at deres undervisning ikke 
er forskningsbaseret i tilstrækkelig grad. Det er meget mere alvorligt end hos 
os, hvor alt er fint. Det eneste, der er et reelt problem, er, hvordan vi kan sikre, 
at vores studerende får noget at lave, når de er færdiguddannede”.

Podemann påpeger, at religion har et problem i forhold til frafald af de stude-
rende – især de overbygningsstuderende. Han mener, at det er et problem, der 
er svært at gøre noget ved, da det er svært at dokumentere, hvorfor folk falder 
fra. Der vil altid være et frafald af studerende, da de intellektuelle udfordringer 
for nogle er for høje. Han mener, at nogle af årsagerne til dette kunne være 

dårligt studiemiljø og det, 
at de få timers undervis-
ning giver plads til for me-
get erhvervsarbejde, der 
fjerner fokus fra studiet. 
Dog påpeger han, at det 
ikke er bevist, at der skul-
le være et højere frafald 
på religionsstudiet end de 
andre fag på humaniora 
– statistikken mangler. Po-
demann foreslår tiltag, der 
kan hjælpe de studerende 
igennem uddannelsen.

“Jeg synes under alle om-
stændigheder, at vi skulle 
gøre noget ved frafaldet 
på kandidatniveau. Vi har 
talt om at gøre noget for 
at forhindre det frafald, 
der kommer, når de stu-
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derende selv skal til at skrive opgaver. Vi har tænkt på, at tilrettelægge mere 
undervisning, der kunne hjælpe de studerende i gang med processen. Jeg har 
selv foreslået, at vi skal intensivere undervisningen, og gøre den brugbar i for-
hold til det at skrive opgave – det er det, vi kan gøre”.

I sidste instans mener han dog, at det er den studerendes eget ansvar at fo-
kusere på studiet og holde kontakten til studiet ved lige. Han påpeger, at der 
er blevet skabt problematiske rygter om humanisters stigende arbejdsløshed, 
hvilket ikke er gavnligt i forhold til motivationen til at studere. Rygter, som er 
usaglige, forkert statistisk funderet og uden sans for det demografiske. Som 
forholdene er nu, er der ingen tvivl om, at den generation, der studerer nu, nok 
skal få job.

Er disse tiltag et resultat af akkrediteringen eller var der også fokus på det 
før?

“Det er faktisk noget, vi har haft fokus på før. Jeg har hele tiden ment, at det var 
det eneste, der kunne give os mindre frafald og bedre gennemførelsesprocent. 
Der har vi hele tiden ville sætte ind, og jeg har hørt fra de studerende i mange 
år, at hvis der er undervisning, bliver man holdt til bogen og kommer videre”.

Så har de studerende grund til bekymring efter den betingede akkreditering?

“Nej, det der har været i pressen er indrettet til at skabe bekymring hos os eller 
glæde hos vore fjender. Men der er altså ikke rejst nogen kritik, som overho-
vedet er religions- og fagspecifik på nogen måde. Så det er helt overdrevet, at 
vi skulle være truet af nedlæggelse. Det vil ikke ske, medmindre vi har fjender, 
der absolut vil have, at det skulle ske, og så kunne det ske uden akkreditering. 
Der er ikke grund til bekymring”. 

“Men selvom Morten og Ingolf [Thuesen] har sagt til pressen, at der ikke er no-
gen fare på færde, så ringer journalisterne til forskellige instanser for at spørge, 
hvad der sker, hvis et fag bliver nedlagt. Men journalister har en enestående 
egenskab til at sætte sådan noget op. Det er sådan nogle narrative love, der 
findes for avisartikler – de skal på en eller anden måde altid ende med ragna-
rok. En journalist i vore dage vil altid spørge om de værst tænkelige scenarier. 
Hvor skulle man gøre af vores 500 studerende?  De kunne i teorien henvises til 
Odense og Århus, men i praksis er det ikke muligt. Selvom historien er blevet 
dementeret, kom der pludselig kød på den antagelse, at vi skulle nedlægges. 
Men dette vil ikke ske. Jeg kan godt se, at man måske straks skulle have sendt 
en orientering ud til de studerende om, at man ikke skulle være urolig. Institut-
lederen opfordrede os til at informere de studerende i vores undervisning, og 
jeg har også selv gjort det, men jeg ved ikke, hvordan man trænger igennem, 
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når folk først er blevet bange. Men det er da sjovt, at de studerende ikke har 
spurgt underviserne om det. Det kan være, at det har været for alvorligt at tale 
om, ligesom døden”.

Det er tabubelagt .

“Der er altid den risiko, at hvis der er nogle, der mener, at al religionsforskning 
bør udgå fra en bestemt trosretning, så kunne de være interesserede i at ned-
lægge os, og risikoen har vist altid været der, men jeg tror ikke, den vil få så 
meget vind i sejlene. Det er jeg ikke så bange for skal ske”.

TABUs udsendte takker for interviewet.

   

Foto: Ditte Maria Hansen
  ACEmonsteret fra helvede: I bedste Franz Kafka stil opsluger det de halvslumrende religionspoder.
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Informatikartikel til Ud og Se :
Den sidste nadvers evindelige

 gentagelser

Af Lars Danielsen, stud. BA Religionsvidenskab.

Fra påskebryg og påskeæg til altervin og oblater
For mange danskere er påskens såkaldte ”helligdage” ensbetydende med ferie, 
som kan bruges på familie og venner – på påskeæg og påskebryg. Men inden 
for kirkesammenhænge knyttes påsken an til den nytestamentlige beretning 
om, at Jesus døde og opstod igen, for at menneskene kunne frelses. Denne 
beretning aktualiseres søndag efter søndag i kirkerne ved nadverhandlingen. 
Der er imidlertid ingen fælles kristen mening om, hvad nadveren betyder – ikke 
engang indenfor den enkelte kirke. Det viser, hvor problematisk det er, udeluk-
kende at tilskrive religiøse handlinger og 
symboler én bestemt betydning.   

Påsken i Danmark
Kalenderens gråtoner indikerer, at det er 
påske. Med hvad betyder det? Umiddelbart 
tænker jeg på, at stormagasinerne endnu 
engang har en anledning til at lokke folk 
ind for at købe deres helt særlige påske-
tilbud. Tuborg kan smække en gul etikette 
med et par kyllinger på deres øl og dermed 
reklamere for den særlige påskebryg. Far-
ven gul kommer i det hele taget på mode 
i påsketiden – også når det gælder pynten 
til vinduerne og servietterne til frokostbor-
det, hvor der også står påskeliljer og gule 
æggeformede lys. 
Børnene får deres velfortjente chokolade-
æg, eftersom forældrene ikke kunne gen-
nemskue afsenderen på deres gækkebreve. Familier tager ud til bakkede steder 
og ruller de hårdkogte æg, som de sammen har malet forinden. 
For de fleste danskere associeres påsken vel med disse årligt tilbagevendende 
traditioner, som mange nyder at gøre noget ud af (særligt dem, som har interes-
ser i at fremme forbrugskulturen). Men hvad kan der ellers siges om påsken?   
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PÅSKEN ER OGSÅ EN VIGTIG RELIGIØS HØJTID INDENFOR KRISTNE SAM-
MENHÆNGE. Selvom ca. 83 procent af danskerne er medlemmer af den danske 
folkekirke, er det langt de færreste, som jævnligt dukker op til gudstjeneste 
søndag formiddag. Men for den lille gruppe mennesker, som rent faktisk kom-
mer i kirke jævnligt, er påsken mere end de førnævnte hygge-traditioner. Her 
fejres dét, som generelt anses for at være et helt centralt punkt i kristen tro; 
nemlig at den bibelske figur Jesus opstod fra de døde.
 
Søndag efter søndag bliver de omkring 2000 år gamle tekster fra det nye testa-
mente igen og igen aktuelle – specielt gennem præstens prædiken, som netop 
har til funktion at formidle og fortolke disse tekster. I påsken ændres der ikke på 
dette. Men de tekststykker, som der fokuseres på i påsken, fremstår som særligt 
centrale; teksterne om, at Jesus blev henrettet, begravet, og at han efter tre 
dage opstod fra de døde. Denne beretning er særlig vigtig for de kristne, da den 
handler om, at Jesus gør frelsen mulig for mennesker. Frelsen fra synden, som 
har adskilt mennesket fra Gud, siden Adam og Eva spiste af det forbudte træ. 

Et solidt nadvermåltid
”Den stille uge” går fra palmesøndag over skærtorsdag og langfredag til på-
skedag. I kirken markeres disse dage ved evangeliernes beretninger om Jesus, 
som palmesøndag red ind i Jerusalem på et æsel, mens han blev hyldet af folket 
med palmegrene. Skærtorsdag fejrer kirken nadverens indstiftelse. Det peger 
tilbage på Jesus’ sidste måltid med disciplene, hvorefter han forrådes af Judas, 
tages til fange, føres fra Herodes til Pilatus, inden han langfredag korsfæstes og 
påskedag opstår fra de døde. Dette forløb som omhyggeligt følges i kirken knyt-
tes helt og holdent an til de kristnes hellige tekst; nemlig det nye testamente.

DEN KIRKELIGE NADVERHANDLING KAN IKKE TÆNKES UDEN DET NYE TESTA-
MENTE. Det er denne tekst, der er forudsætningen for, at nadveren overhove-
det finder sted, og det er denne tekst, der sætter en formmæssig ramme for 
ritualet. Deltagerne i nadvermåltidet sættes altså i forbindelse med Jesus, som 
i de nytestamentlige beretninger maner disciplene til at gentage ritualet for at 
huske ham. Deltagerne i den kirkelige nadver fremstår således som disciplene i 
den nytestamentlige tekst, der fælles indtog brød og vin stadfæstet af Jesus til 
at være hans kød og blod.
Omvendt er den konkrete nadverpraksis også en forudsætning for, at den ny-
testamentlige tekst om nadveren anses som autoritær og hellig. Med andre ord 
er teksten om nadveren blot sætninger i en stor bog, hvis ikke de kristne uge 
efter uge deltager i den rituelle og kollektive handling. Ritualet gør sådan set 
den nytestamentlige tekst hellig. For deltagerne repræsenterer den overmen-
neskelige magter. 
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Gamle ord gøres nye 
I kirken indledes nadveren af præsten ved en oplæsning af tekststykker i det 
nye testamente, som handler om den sidste nadver. Præsten har i denne sam-
menhæng en vigtig rolle, som den der knytter altergangen sammen med den 
bibelske begivenhed. Han har med andre ord en bemyndigelse til at etablere 
denne forbindelse. Således bliver Jesu ord fra teksten; ”Dette er mit legeme, 
som gives for jer” fremstillet som et nutidigt udsagn fra Jesus henvendt til me-
nigheden. Sagt på en anden måde har præsten etableret en forbindelse mellem 
en beretning fra oldtidens Mellemøsten til hans egen samtid i Frederiksværk 
Kirke, hvor deltagerne også får givet ”Jesu legeme og blod” i form af en oblat og 

en sjat vin eller saft. Men hvordan skal dette forstås? Hvilken betydning lægger 
de aktive kristne deltagere i nadverritualet?

NADVERGÆSTERNE LÆGGER FORSKELLIGE BETYDNINGER I RITUALET. Ved at 
spørge tolv trofaste kirkegængere fra samme sted om, hvad nadveren betyder, 
får jeg øje på nogle af de kristnes forskelligheder. Det viser sig, at halvdelen af 
de adspurgte kirkegængere ser syndsforladelsen som noget centralt ved nad-
veren. De seks andre nævner ikke et ord om synd. To af dem taler i stedet om 
at mindes Jesus, to andre om en fællesskabsfølelse, mens de sidste to undlader 
at sætte ord på det. ”Hvad der sker ved nadveren, er der delte meninger om, 
og jeg er ligeså delt!” – siger en af de sidstnævnte.  
Skal udsagnet om brødet og vinen som Jesu kød og blod forstås bogstaveligt 
eller symbolsk? Her holder seks af dem på den symbolske betydning, tre af dem 
på den bogstavelige, mens de tre sidste ikke udtaler sig om det. Otte ud af de 
tolv adspurgte beskriver nadveren som en intim og nærværende oplevelse med 
Gud. ”I nadveren modtager jeg ham, og han bliver en del af mig. Jeg er i Jesus, 
og han er i mig” – siger en af dem. En anden går et skridt videre i sin udtalelse: 
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”Jeg bliver ét med Gud.” Denne ytring giver udtryk for en mystisk oplevelse af, 
at skellet mellem Gud og mennesket faldet bort, så disse er ét og det samme. 
Sådanne udtalelser blev tidligere i kirkehistorien fordømt som kætterske.

En broget religion af forskellige mennesker
De mange forskellige svar gør det vanskeligt at tilskrive nadverritualet én be-
stemt betydning. Særligt i den betragtning, at disse mennesker kommer i den 
samme menighed. Hvor mange flere forskellige svar havde jeg mon fået, hvis 
jeg havde spurgt flere protestantiske kristne fra andre menigheder, og hvis jeg 
havde spurgt katolikker, ortodokse, pinsekristne, baptister, indremissionske, lu-
therskmissionske, grundtvigianere osv?
Til gudstjenesterne er det afgørende imidlertid ikke, hvilke betydninger delta-
gerne lægger i nadverritualet, men blot selve det at de deltager. Nadverens 
vigtigste funktion består i en kollektiv bekræftelse af beretningen om Jesus 
som sand, hellig og evig aktuel. Men alligevel gemmer der sig en vigtig lektie i 
forhold til de adspurgtes vidt forskellige forståelser af nadverritualet:

RELIGION ER EN BROGET KULTUREL STØRRELSE, DER FORANDRES I TAKT 
MED DE MENNESKER, DER UDGØR DEN. Det er yderst problematisk at genera-
lisere, når det gælder religiøse mennesker.
Reagerer alle indremissionske mennesker på samme måde, hvis man prikker 
dem på ryggen? Nej – selvfølgelig ikke. Men mærkeligt nok har nogle menne-
sker en opfattelse af, at Mads Skjerns søster fra Matador er prototypen på en 
”indremissionsk”, eller at ”indremissionske mennesker” må være som de fiktive 
personer i Hans Kirks roman Fiskerne fra 1928.

De kristnes forskelligheder er i det hele taget meget markante. Ikke blot når det 
gælder forståelsen af kirkens nadverritual. Men også hvad angår forståelsen af 
bibelen, Gud, synd, næstekærligheden osv. Forskellighederne er ikke kun frem-
trædende hos kristne, men også hos hinduer, buddhister, jøder, muslimer – ja i 
alle tænkelige religioner.

Ligesom kristne tillægger nadverritualet vidt forskellige betydnin-
ger, tillægger muslimske kvinder også tørklædet en lang række 
forskellige betydninger. Derfor finder jeg det særligt uheldigt, at der fra 
den politiske scene alt for tit kommer høje ryster om, at det muslimske tørklæde 
kun betyder én ting; nemlig kvindeundertrykkelse. Oprigtig talt har jeg svært 
ved at se, at sådanne ytringer skulle bygge på andet end fordomme. Disse ud-
talelser fortæller udelukkende noget om afsenderne – ikke noget om muslimske 
kvinder. 
Hvis man vil udtale sig om religiøse forhold bør følgende stå klart: Mennesker 
er forskellige. Dermed er religion en broget størrelse - fordi den udgøres af 
mennesker. 
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Informatikartikel til Ud og Se :
Myter med vinger

Af Kirsten Breland, stud. BA Religionsvidenskab

Jeg holder meget af gode historier, især hvis de kan forklare komplicerede sam-
menhænge i et enkelt og billedligt sprog. Religiøse myter er gode historier, som 
ofte forklarer hvordan verden blev til, og hvordan tingene blev sat i orden, en 
gang for længe siden. 
Det er særlig to myter, der har inspireret mig. Da jeg hørte dem, fik de mig til 
at tænke mig om. Den ene er en myte fra Indien, og handler om, hvor yogaen 
kommer fra. Den anden er en myte fra et nu trængt folk i den hastig svindende 
regnskov på Borneo. 
       Vi har selvfølgelig også vores egne myter. Helligdagene, for eksempel, er 
mytisk bestemte. Den kristne skabelsesmyte, som de fleste husker fra børne-
lærdommen i skolen, leverer svar på, hvorfor vi holder fri om søndagen: For 
Gud arbejdede med at skabe verden i seks dage, og den syvende holdt han fri, 
så det gør vi også! Sådan kan en myte bruges til at skabe struktur i samfundet. 
Vi holder jul for at fejre Jesu fødsel, som er blevet fastsat til den 24. december. 
Det kan man også se som en myte, da der ikke findes nogle historiske facts på, 
at det var sådan, det forholdt sig.

Lad os gå videre til de to myter, som har rejst hertil fra andre verdensdele, fra 
fremmede kulturer, og se hvad vi kan få ud af det.

Hvor kommer yogaen fra?
En myte om yoga fortæller, at Hatha-yogasystemet kommer direkte fra Shiva, 
en af Indiens mange guder, og hvordan yoga blev tilgængeligt for mennesker i 
denne verden:
      
En dag da Shiva underviste sin kone Parvati i yogaens hemmelige lære på en 
strandbred, faldt Parvati i søvn. Gemt i vandet, var der en lille fisk, som havde  
hørt hele belæringen. Shiva velsigner fisken, og den bliver genfødt som den 
første Yogi på jorden.
 
Jeg kan lide denne historie, som den er. Den får mig til at trække på smilebån-
det og vækker en vis undren. Men ved nærmere eftersyn, kan den forstås på 
flere niveauer: 
      Her har vi et gudepar i gudeverdenen. Guderne ved, selvfølgelig, hvordan 
yogaens mål, en tilstand af enhed og lykke, kan opnås, men menneskene skal 
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jo også have det at vide. Idet den lille fisk lader sig genføde som menneske, 
bliver den budbringer mellem den guddommelige og den materielle verden, 
så menneskene også kan få del i denne viden. Den bliver den første yogi og 
yogalærer (guru). Han har sin autoritet direkte fra Shiva selv, og denne viden 
bliver videregivet fra lærer til elev gennem generationer. Nu kan du spørge din 
yogalærer, hvor hun eller han har sin viden fra.
      Vi kan også se myten i sammenhæng med hatha-yogasystemets verdens-
billede. Mennesket ses som et mikrokosmos som afspejler hele universet, ma-
krokosmos.      
        Gudeparret, Shiva og Parvati (hun kaldes også Shakti eller Kundalini), 
symboliserer den adskillelse, der sker, når mennesket skabes. Hun lægger sig 
og sover ved foden af rygsøjlen, og opretholder derved den materielle verden, 
menneskets mikrokosmos. Så længe hun sover, hører hun jo ikke belæringerne 
om yoga, som kan bringe hende tilbage til forening med sin elskede. Men men-
neskene har fået adgang til yogateknikkerne. Det har fisken sørget for. Gennem 
yogaøvelserne kan vi vække Parvati (eller Kundalini), så hun rejser op langs 
rygsøjlen, og genforenes med sin elskede, Shiva. Derved antydes det, at men-

nesket kan vågne af sin uvidenhed, og erkende den tilstand af enhed og lykke 
der var før skabelsen. Ordet yoga betyder forening.
     
Myten giver os indblik i en lille del af Indiens rige religiøse kultur, med et andet 
verdensbillede. Jeg synes, det er interessant, at yogasystemet rejser til vesten 
og bliver så populært. At yogalokalerne er fyldte, men kirkebænkene tomme, 
vækker en vis bekymring hos den statsstøttede Folkekirke. Den ivrige yogadel-
tager derimod, tænker slet ikke på yoga som religion, men som et godt redskab 
til at styrke og afspænde legemet og berolige sindet. Mange har et travlt liv og 
føler sig stressede og vil gerne gøre noget for at få det bedre. Yoga tilbyder 

       Foto: Philip C. Flickr.com
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noget, vi kan gøre, selv om vi ”kun” gør det for at få det bedre. Vi køber ikke 
hele pakken, men tager det, vi kan bruge.    

Hvor kommer frugterne fra? ( Nogle globale overvejelser )
Den næste myte folder vingerne ud i min gode ven Pers lille 60-er køkken en 
almindelig tirsdag aften. Vi står og laver mad: Laks på panden, kartofler i gry-
den og et udvalg af frugter, der skal blive til frugtsalat. Pers blå undulat, som for 
øvrigt kan fløjte en arie fra Tryllefløjten, sidder på Pers hoved og skråler med. 
Tidligere på dagen havde jeg hørt om Penanerne, et folk fra regnskoven på 
Borneo, meget levende fortalt af én, der havde været der og boet sammen 
med dem. Fuglen, fisken og frugterne bragte mine tanker til deres skæbne, nu 
hvor skoven fældes, og deres livsgrundlag forsvinder. Deres myte handler om, 
hvordan frugterne bliver til:

For længe, længe si-
den var der en fugl, 
der hed Kangkaput. 
Hun var en tam fugl, 
og blandede sig ofte 
med menneskene. 
Folk var glade for 
hende, fordi hendes 
skrig fik træerne til at 
bære frugt, så der al-
tid var nok mad.
En dag blev en Baby-
Bulengfisk skræmt af 
hendes høje skrig, 
den blev faktisk døv, 
og Bulengmor bed 
Kangkaput i benet 
så det brækkede. 
Kangkaput blev me-
get skamfuld, og fløj 
langt, langt bort, til 
den anden side af ha-
vet. Uden Kangkaputs 
skrig bar træerne ikke 
længere frugt. Både 
dyr og mennesker 
sultede.

Alle dyrene i landet samledes for at finde ud af, hvem der kunne få Kangkaput 
tilbage. Mange af dyrene var modige, men det blev Sommerfuglen, den mindste 

Foto: Bubbleling. Flickr.com
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af dem alle, der prøvede. Hun var så let, at hun kunne hvile på havets bølger. 
Hun fløj i mange dage og nætter og fandt til sidst Kangkaput på stedet på den 
anden side af havet. Sommerfuglen spurgte Kangkaput, om hun ikke godt ville 
komme tilbage, for alle dyr og mennesker savnede hende og var sultne. Men 
Kangkaput ville blive, hvor hun var.
”Men,” sagde Kangkaput, ”jeg glemte nogle æg i min rede på Borneo. Når du 
kommer tilbage, skal du spørge fru Due om at holde dem varme. Når æggene 
klækkes og Baby-Kangkaput vokser til, vil dens kald igen få træerne til at sætte 
frugt. Alle dyr, undtagen den slemme Bulengfisk, kan spise og blive mætte 
igen.”
Nu ved du, hvorfor vi stadig hører Kangkaputs skrig i skoven, og hvorfor Buleng-
fisken ikke spiser frugt.

Nu bliver der stille i køkkenet. I tankerne er vi i regnskoven med Penanerne. 
Langt om længe siger Per: ’Endelig en religion der sætter naturen i centrum’. 
’Men nok ikke så længe endnu,’ svarer jeg. Det moderne samfund er ved at 
trænge sig ind på det område, hvor Penanernes religion og kultur kan leve. De 
store træer på Borneo fældes af Malaysias regering for profit. Fuglenes skrig 
og bevægelsesmønstre virker som signalsystemer for Penanerne, når de fær-
des i skoven. Fuglene hjælper dem med at finde vej og finde mad og varsler 
om onde ånder. Når de høje træer forsvinder, forsvinder fuglene, frugterne og 
byttedyrene. Penanerne tvinges til at flytte. Deres liv og kultur vil forandre sig 
voldsomt. 

Denne myte er nu også rejst ”til den anden side af havet.” For Per og mig er 
dette lille indblik i et andet folks kultur med til at skabe eftertanke. Et øjeblik så 
vi ud over os selv og vores hverdag. Vi har mulighed for at få mere, end vi har 
brug for. I vores køkken er der mad nok, fragtet ind fra hele verden: En norsk 
opdrætslaks, hvidløg fra Kina, diverse frugter som har været mindst en uge om 
at sejle hertil, og ikke at forglemme en undulat, der synger Mozart. Er vi med 
vores overforbrug her i den vestlige verden med til at fordrive andre folkeslag 
fra deres levesteder? Er det også lidt Bulengfisk i mig, som bider den hellige 
fugl i benet? 
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Debatmøde 17. april  
Problemer, visioner og løsninger

Af Mads Damgaard, stud. BA Religionsvidenskab

Fagrådet har afholdt debatmøde i kælderen på Artillerivej 86. Det blev et
velbesøgt, ærligt og konstruktivt møde med disse hovedpointer: 

På baggrund af ønsker om
 

- større integration af undervisere og studerende
 

- mere sammenhæng mellem fagene 
 

- revidering af studieordningen

blev der stillet forslag om:
 

 - struktur for dialogen mellem fagrådets arbejdsgruppe og
 fagudviklingsorganet

 
 - pædagogisk forum med obligatorisk deltagelse af

 studerende og undervisere ved hvert semesters slutning
 

 - øget inddragelse af afdelingens forskellige undervisere
 undervejs i bachelor-forløbet 

 -temadag(e) med faglige oplæg ved afdelingens forskere og
 deltagelse af de studerende

 - en hensigtserklæring om at sikre den fysiske nærhed af
studerende og undervisere ved fraflytningen af Artillerivej

 
- en undersøgelse på bachelor-uddannelsen, evt. ved

 spørgeskema om holdningen til storhold 

 - forbedring af tilslutningen til de særligt udbudte
område-fag ved at inddrage studerende i planlægningen

 tidligere
 

 Har du flere gode forslag eller ønsker? Meld dig ind i

Religionsvidenskabs Fagråd!
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Anmeldelser

Nåden og den frie vilje 
Redigeret af Bo Kristian Holm og Else Marie Wiberg 
Pedersen
Forlaget Anis, 2006, 366 sider.

Af Gunhild Bojesen, stud. BA Religionsvidenskab.

Hvis mennesket selv bestemmer over sine handlin-
ger, og mennesket i udgangspunktet – eller i hvert 
fald fra og med syndefaldet – er syndigt, hvordan 
kan det da frelses? Hvor meget bevirker Guds nåde, 
og hvor meget kan mennesket selv gøre for at opnå 
frelse?

Det er nogle af de spørgsmål, Nåden og den frie vilje går i dybden med. Bo-
gen er en teologisk antologi, som gennemgår temaet nåde vs. fri vilje hos 17 
prominente tænkere gennem tiden, lige fra Origenes i det 2. århundrede, over 
Augustin, Luther, Kant, Grundtvig og Kierkegaard til Løgstrup i det 20. århund-
rede (for nu blot at nævne de kendteste). Efter hver artikel findes en eller flere 
relevante kildetekster til belysning af problemstillingen, hvis forståelse i høj grad 
lettes af den forudgående artikel.    

Spændingen mellem nåde og vilje
Bogen giver en grundig gennemgang af det problem Augustin (354-430) første 
gang rejste, da han påpegede spændingen mellem Guds nåde og menneskets 
frie vilje, som umiddelbart kan synes hinandens modsætninger. Det er belyst 
gennem nøje udvalgte tænkere, som følger en bestemt linje op gennem histo-
rien: Origenes (185-254) hører til tiden før kirken blev opdelt i øst og vest (330 
evt.), fra Augustin til Luther følger vi vestkirkens behandling af problemet (som 
slet ikke i samme grad var aktuelt for østkirken), og fra og med Luther følger vi 
den protestantiske linje, for til sidst at ende med fokus på de senere teologer, 
der har haft særlig indflydelse på dansk teologi. Bogen giver således den histo-
riske baggrund for den folkekirkelige grundholdning til nåde vs. fri vilje i dag. 

Ifølge forordet er Nåden og den frie vilje tænkt som en studiehåndbog. Gene-
relt kan man dog sige om teksterne, at de forudsætter en god portion grund-
viden om teologisk terminologi, for ikke at sige et grundigt forhåndskendskab 
til emnet i det hele taget, for at få det optimale ud af bogen. Artiklerne er ofte 
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skrevet på et højt akademisk niveau, dog med én alvorlig undtagelse, idet An-
ders-Christian Jacobsen i kapitlet om Origenes afslutter med en tilkendegivelse 
af sin egen private holdning til hvilke dele i Origenes’ teologi, man bør fastholde, 
og hvilke man bør lægge afstand til, uden i øvrigt at definere, hvem ”man” er 
– men man kan jo gætte på, at han i hvert fald inddrager de århusianske teolo-
ger, der har bidraget til bogen. 

Bogens brugbarhed
Hvad der kan gøre bogen ekstra svær at læse er, at mange citater på græsk, 
latin, fransk og tysk ikke er oversat. Især viser der sig en udbredt tendens til 
at skrive pointerne på originalsprog, hvilket unægtelig fjerner en del af bogens 
anvendelighed for mange mennesker. Derudover nævnes en del specifikt teo-
logiske fagtermer (som fx gnesiolutheransk, føderalteologi, viljens singulære 
konkrethed) uden medfølgende forklaring af ordene. Dette gælder i øvrigt også 
personer, tolkninger og teorier – som eksempel kan nævnes en sætning fra side 
155, hvor to store teorier kastes ud uden mindste forklaring: ”En væsentlig in-
tention var at overvinde såvel Descartes dualistiske substanslære som Spinozas 
monistiske ditto”. Ikke en videre brugbar oplysning uden yderligere forklaring.  

Bogens væsentligste brugbarhed må ligge i de udvalgte, relevante kilder, som 
foreligger i ganske glimrende oversættelser. De fleste kilder er umiddelbart for-
ståelige, og ved at skimme artiklerne er det meget nemt at finde ud af, hvor 
man ellers kan finde tekster blandt de behandlede tænkere, som kunne kaste 
yderligere lys over problemstillingen. Og er man en smule inde i emnet i forve-
jen, giver artiklerne et godt, samlet overblik over den kirkehistoriske udvikling 
af et af de mest omdiskuterede temaer i teologien. Mest læsevenligt er uden 
tvivl Niels Henrik Gregersens artikler om John Wesley og N. F. S. Grundtvig samt 
Hans Vium Mikkelsens afsnit om K. E. Løgstrup. 

Modernitet og religion 
Hans-Jørgen Schanz
Aarhus Universitetsforlag, 2008, 120 sider.

Af Martin Krabbe-Poulsen, stud. idéhistorie.

Definition af kernebegreber er et centralt projekt i 
bogen Modernitet og religion af professor i Idéhi-
storie Hans-Jørgen Schanz. Af titlen fremgår det, at 
denne øvelse ikke kun er til for det rene ordkløveris 
skyld. Vigtigheden af en begrebsafklaring på netop 
dette punkt – forholdet mellem det moderne, mo-
dernisering og religion – ligger netop i begrebernes 
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højaktuelle status og i særlig grad i den misforståelse, en sådan manglende 
afklaring kan aflede. 
At en sådan afklaring medfører en række vigtige diskussioner, som rækker langt 
ud over det rent definitoriske, og at man kan komme så vidt omkring, som det 
er tilfældet her, er nogle af grundene til, at denne bog er værd at læse.

Religionen som det modernes fjerde dimension
I Schanz’ europæiske idehistorie fra 2002 finder man en definition på det mo-
derne som bestående af tre dimensioner; 1) menneskets forhold til naturen, 
2) menneskets forhold til andre mennesker og 3) menneskets forhold til sig 
selv. Her beskrives det moderne altså som menneskets beherskelse af en afsa-
kraliseret natur (1), en adskillelse af det private og det offentlige i forholdet til 
andre mennesker (2) og menneskets selvbestemmelse og selvkontrol (3). Det 
moderne er et fænomen tilhørende den vestlige verden, da det er vigtigt for 
Schanz at understrege, at disse dimensioner skal være tilstede på samme tid, 
før man kan tale om modernitet. Det moderne er altså ikke forbeholdt vesten, 
men det er blot her, man har set alle aspekterne udvikle sig på samme tid. Han 
skelner mellem det moderne og modernisering, hvilket har den konsekvens, at 
er f.eks. kun menneskets beherskelse af naturen til stede, er der nok tale om 
modernisering, men ikke modernitet. Man bliver altså ikke moderne, blot fordi 
man drikker Coca Cola og har en mobiltelefon.
I Modernitet og religion er der dog indføjet en fjerde dimension: forholdet til 
Gud, det hellige eller det absolutte. I behandlingen af religion i forhold til mo-
dernitet er Schanz ikke interesseret i alle religionens afskygninger. Grundlæg-
gende kan den reduceres til kristendom, jødedom, islam og hinduisme. I praksis 
kommer det for Schanz til at handle om kristendom og jødedom, da det er her, 
han ser de vigtigste skæringspunkter mellem modernitet og religion. Men mere 
om det senere.
Det vigtige for den fjerde dimension (religion, forholdet til det absolutte) i mo-
derniteten er, at forholdet er selvbestemt, og at det tilhører den private sfære. 
Indførelsen af denne fjerde dimension er det springende punkt for bogen. Med 
modernitetens gennembrud er der, med et citat fra Marx, nemlig ikke tale om 
menneskets befrielse fra religion, men menneskets religionsfrihed. Forholdet er 
altså stadig tilstede.

En tavs normativitet
At religion stadig er en instans i det moderne samfund, kan ses af en stigende 
interesse for det religiøse i Vesten. Ofte begrundes denne med det fremmedes 
indtog. I takt med at muslimerne spiller en større rolle i samfundet (i hvert fald i 
medierne) opstår ”en religiøs-kulturel besindelse som reaktion og modreaktion”. 
Med baggrund i sin modernitetsdefinition begrunder Schanz dog også denne 
opblomstring med modernitetens egen selvbegrænsning. Det moderne er ikke 
længere noget projekt i Vesten. Det bliver taget som en pragmatisk selvfølge-
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lighed. 
Det pragmatiske er vigtigt, for i og med at modernitetsprojektet primært er be-
skæftiget med pragmatiske ting, forsvinder normativiteten. Der er nok tale om 
normativitet i indretningen af den mellemmenneskelige dimension og i fordrin-
gen om adskillelse af religion og politik, men Schanz betegner det som en tavs 
normativitet i forhold til livets eksistentielle spørgsmål. Dermed når han frem til 
det modernes selvbegrænsning. Mennesket vil nemlig altid forsøge at besvare 
livets eksistentielle spørgsmål, det stiller sig ikke tilfreds med pragmatik, som 
han skriver. Med erkendelsen af modernitetens begrænsning åbnes altså et rum 
for religion (og metafysik og kunst), som ikke står i modsætning til modernite-
ten. Det er denne erkendelse, som er ved at gå op for Vestens religiøst interes-
serede, og som Schanz ser som det markant nye ved det moderne.

Det modernes vej til egen selvindskrænkning er dog lang og med mange afveje. 
Dette skyldes ifølge Schanz, at det modernes projekt føres længere, end det 
kan bære. I totalitarismerne så man en helhedsopfattelse af det moderne, som 
også omfattede menneskets åndelige frisættelse. Man ville i nazismen og kom-
munismen forme mennesket efter det modernes skabelon. Dette ligger uden 
for det modernes formåen og går over i dets modsætning, det antimoderne. At 
religion, som den ser ud i Danmark med kristendommen, ikke er antimoderne 
ligger i dens amoderne karakter. Med amoderne mener Schanz, at kristendom-
men ikke søger sine spørgsmål og svar inden for det modernes område. Der-
med er der erkendt en afgrænsning inden for begge områder.

Antimoderne kreationisme?
Hvis jeg skal fremdrage kritikpunkter, ligger det netop i behandlingen af reli-
gion. F.eks. ville en baggrundsanalyse af det særlige ved kristendommen i Dan-
mark, som har ført til ovenstående selvbegrænsning af både det moderne og 
kristendommen, være interessant. Samme harmoniske skelnen er nemlig ikke 
tilfældet i andre kristne lande. I den forbindelse ville det i nærværende Darwin-
år være relevant at få nogle refleksioner over fundamentalistiske kristne grup-
pers fortale for kreationisme og intelligent design. Dette vil ud fra hans analyse 
også være et klart antimoderne projekt, men er deres betydning i dag kun 
”sporadisk”, som han skriver? USA bliver ofte fremhævet som skræmmeeksem-
pel i denne evolutionsdiskussion, men nye undersøgelser viser, at tvivlen også 
er stor i Darwins eget hjemland. Dette problematiserer tesen om det moderne 
som en pragmatisk selvfølgelighed og sætter spørgsmålstegn ved det modernes 
fuldbyrdede udbredelse i vesten. Er der i virkeligheden kun tale om udvalgte 
nordeuropæiske lande og i så fald, gør det modernitet i Schanz’ forståelse af 
begrebet til en selvfølge?
En lignende uklarhed eksisterer omkring behandlingen af islam. Islamisme er 
Schanz ikke bange for at inddrage. Islamisk fundamentalisme (som enhver an-
den fundamentalisme) er i sin natur antimoderne, da den ikke vil hele moder-
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nitetspakken, den vil kun modernisering. Dvs. nok mobiltelefoner, men ikke et 
moderne forhold til det absolutte, religionen. Han er dog noget mere vag, når 
det kommer til forholdet mellem modernitet og islam i sin mere moderate form. 
Her bliver spørgsmålet med hans ord for ”komplekst”. Men hvorfor se bort fra 
fundamentalistisk kristendom og samtidig kun fokusere på fundamentalistisk 
islam?

Hans-Jørgen Schanz er en mand af få ord, og han forstår formidlingens kunst. 
De kun 120 små sider, som bogen strækker sig over, er imponerende skarpt-
skårne, og giver indsigt i mange flere aspekter og nuancer, end der er plads 
til i denne anmeldelse. Men omfanget har sin naturlige begrænsning. Alligevel 
er Modernitet og religion en indholdsmættet bog, som når vidt omkring. Ikke 
alene får man en idéhistorisk gennemgang af begreberne det moderne og reli-
gion, men også originale tanker om deres indbyrdes forhold. Undervejs langes 
ud til højre og venstre, og tænkere fra Marx over Vattimo til Huntington får 
kvalificeret kritik med på vejen. Gør dig selv en tjeneste og brug en formiddag 
på Modernitet og religion. Dette er en bog, man kan blive klog af. 

Paradissekten
Carsten Breengaard
Museum Tusculanums Forlag, 2007, 203 sider.

Af Anne Vig Skoven, ekstern lektor.

Fhv. lektor i kristendomshistorie Carsten Breengaards 
(CB) nye bog Paradissekten har som hovedområde 
den tidlige kristendom fra Jesus over Paulus til Ire-
næus i det 2. århundrede. Det er forfatterens tese, 
at opfattelsen af kristen identitet i denne periode ikke 
har gennemgået radikale forandringer. Dette står i 
skarp modsætning til det protestantiske dogme fra 
det 20. århundrede, at alt, hvad der kom efter Paulus 
og den tidlige kristendom var forfald (betegnende nok kaldet Frühkatolicismus), 
men også til oplysningstidens dogme om diskontinuitet mellem Jesus og den 
tidlige kristendom. 

Det frelseshistoriske perspektiv
Kodeordet til forståelsen af den tidlige kristendom er for CB frelseshistorie – at 
historien har et kvalitativt meningsfuldt forløb, som udspiller sig i skabelse, syn-
defald og frelse. Der er med Jesus sket noget helt nyt, der sætter de Kristustro-
ende i en kvalitativ ny virkelighed, som ikke længere er underlagt syndens og 
dødens domæne. I denne virkelighed er der ikke plads til hverken Moselov eller 
synd, som tilhører en forgangen tid. Kristus er nyskabelsen, den nye Adam.
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CB benytter sig af en skelnen mellem det at blive kristen, som er en begivenhed 
once in a lifetime, og det at være kristen, som er det derpå følgende liv som 
kristen. Er man først blevet kristen, er man ikke længere under syndens her-
redømme, men lever som Adam og Eva i Paradisets have (deraf titlen) – nok 
underlagt fristelser, men også i stand til at modstå dem. Som CB formulerer den 
paulinske kristendom: enten er man synder eller også er man kristen. Det er 
dette krav om et syndfrit liv, som han ser – ikke bare hos Paulus – men også 
i de øvrige tekster både i og udenfor Det ny Testamente. Først med Augustin 
omkring 400 sker den afgørende transformation af synet på den kristne iden-
titet, idet arvesynden indføres - en tænkning, som drager konsekvensen af og 
indarbejder den kristne erfaring af syndens stadige realitet – og der trækkes i 
kapitlet ”Paradiset atter tabt” en linje videre til Luther, hvis syn på mennesket 
udtryktes i formlen simul iustus et peccator (både synder og retfærdig). Forstår 
jeg ham ret, så er denne transformation ikke endnu et syndefald, men udtryk 
for, at kristendom ikke er essentialistisk. Det er et stort plus ved bogen, at 
denne kristendomshistoriske udvikling inddrages.

Paulus som konsistent tænker
Fordi CB placerer det paulinske billede af Kristus som den nye Adam så cen-
tralt, får han skabt en sammenhæng mellem to strenge i den paulinske tænk-
ning, som ellers har været spillet ud imod hinanden: retfærdiggørelse og det 
at være i Kristus. Hvor mange tidligere har set retfærdiggørelseslæren som 
Paulus’ jødiske udlægning, og det at være i Kristus som hans hellenistisk-my-
stiske fortolkning, forankrer CB begge dele solidt i Paulus’ jødiske univers. Har 
CB ret i, at Paulus er en konsistent tænker, er dette afgjort et godt bud på et 
forskningsmæssigt problem. Det er til gengæld irriterende, at der tales ex ca-
thedra og ikke i dialog med den moderne Paulusforskning (som CB i øvrigt i det 
indledende kapitel pointerer, at han ikke er en del af), hvis hovedpointer, han 
tydeligvis deler. CBs anonyme modstander er den samme som det meste af den 
nyere Paulusforsknings: det 20. århundredes dialektiske teologi, men det ville 
unægtelig have været mere interessant, hvis det havde været mere moderne 
positioner. Ikke mindst i forbindelse med et andet (ny)klassisk forskningspro-
blem: hvad mener Paulus egentlig om loven, når han nogle steder forholder sig 
positivt, men andre steder negativt til den? CBs løsning på dette problem er, at 
de negative udsagn gælder Moseloven, mens de positive gælder ”skabelseslo-
ven”. Samme fortolkning anvendes på Bjergprædikenens tale om den lov, der 
ikke skal forgå. Denne sondring er på ingen måde det faktum, CB fremstiller 
det som, men det er unægtelig et godt og velargumenteret bud på et aktuelt 
spørgsmål.

Bogens styrker og svagheder
Det er en svaghed ved bogen, at den ikke-indforståede læser lades i stikken, 
når der sjældent refereres til andre mulige tolkninger af problemstillingerne. 
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Ikke engang en litteraturliste får man. Eneste undtagelse er kapitlet om den hi-
storiske Jesus (”Hvem siger folk, at jeg er?”), hvor CB går i clinch med væsent-
lige positioner fra Reimarus til Per Bilde, men ellers er læseren stort set overladt 
til sig selv, kilderne og CB (hvilket dog ikke er det mest ringe selskab). 
En anden ting, jeg savner, er en behandling af det apokalyptiske verdensbillede, 
som præger den tidlige kristendoms tekster. Det er, som om dette perspektiv 
helt drukner i CBs frelseshistoriske univers, og det er unægtelig noget mere 
iøjnefaldende. 
Når dette er sagt, så skal det understreges, at det er en ualmindelig god og 
interessant bog, skrevet af et skarpt hoved og en dreven underviser, som for-
står at lægge stoffet tilrette og på et højt niveau. På sine kun godt 200 sider 
kommer CB ind på ikke bare de fleste af de nytestamentlige skrifter, men også 
fx Ignatius, Valentinos (som repræsentant for gnostikerne), Irenæus, Augustin 
og Luther, foruden CBs forskningsmæssige kerneområde: kristenforfølgelserne. 
Fokus er hele tiden på spørgsmålet om den kristne identitet, og bogen er qua 
sit indholdsmæssige spænd som skabt til at blive anvendt i kristendomshisto-
rie-undervisningen, hvor den på trods af de manglende referencer og de af og 
til lidt for firkantede fremstillinger er yderst velegnet. Der findes ikke megen 
litteratur på dansk, der læser de nytestamentlige tekster så tilgængeligt og 
interessant som CB. 

Hvad er islam
Jørgen Bæk Simonsen
Akademisk Forlag 2006, 214 sider.

Af Dennis Vendeltorp, stud. magisterkonferens.

Hvad er islam er skrevet af professor Jørgen Bæk 
Simonsen, som er ansat ved Carsten Niebuhr Afde-
lingen på Københavns Universitet. Bæk Simonsen er 
ekspert inden for arabisk historie (ældre og moder-
ne), islam i den arabiske verden, muslimer og islam i 
Danmark og Europa, arabisk politik samt islamisme i 
den arabiske verden. Hvad er islam blev første gang 
udgivet i 2006 af Akademisk Forlag, og er siden ble-
vet genoptrykt i en nyere udgave, hvor indholdet i 
bogens sidste kapitler er ajourført. Ligeledes er citater fra Koranen i den nyere 
udgave blevet erstattet med tilsvarende citater fra den nye danske koranover-
sættelse af Ellen Wulff.
Som det manglende spørgsmålstegn i titlen indikerer, er formålet med bogen 
mere forklarende end undersøgende. Bæk Simonsens anliggende er, med andre 
ord, ikke at undersøge islam, men derimod at forklare, hvad islam grundlæg-
gende er. Det gør han blandt andet ved at nærstudere Koranen, samt trække på 
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sin store viden om mellemøstlige politiske og religiøse forhold. Bæk Simonsen 
kommer således ind på så vidt forskellige emner som islam som system, islam 
som fundament for individ og samfund, islam som personlig tro og inderlighed 
og islam i den globale virkelighed. 

Værkets opdeling og tematik
I bogens første kapitel giver Bæk Simonsen en nøgtern introduktion til koranens 
tilblivelse i en dialog med jødedom og kristendom og i et opgør med arabisk 
polyteisme. Samtidig anslås her de vigtigste temaer i koranen, og i den islami-
ske tro i det hele taget; nemlig Gud, profeter, engle og dommedag. Efter denne 
introduktion beskriver Bæk Simonsen de politiske og religiøse diskussioner, der 
fulgte i århundrederne efter Muhammeds død. En tid, hvor islam som dogma-
tisk, etisk og politisk system blev fastlagt. 
Herefter foretager Bæk Simonsen et spring i tiden fra omkring år 950, hvor 
den teologiske nytolkning af islam gik i stå og blev afløst af en fastholden af 
de ortodokse positioner, frem til de sidste 200 år, hvor der med islams møde 
med vesten og moderniteten igen er blevet åbnet op for nytolkninger af islam. 
I denne del af bogen beskæftiger Bæk Simonsen sig således også med Euro-
islam - islam fortolket i en europæisk kontekst – som er et begreb, der dækker 
over unge europæiske muslimers forsøg på at forene deres tro med livet i en 
moderne ikke-muslimsk stat. Ligeledes beskæftiger han sig her med det uund-
gåelige emne terror, idet han beskriver, hvorledes islam undertiden bliver brugt 
som politisk ideologi, og hvordan nogle militante grupper som f.eks. Al-Qa’ida 
anvender Koranen til at legitimere terror mod civile.

I det læsevenlige hjørne
Det siger sig selv, at gennemgangen, når man på små 200 sider forsøger at gen-
nemgå 1.400 års historie, må blive overfladisk og indebære kritisable mangler, 
ligesom der ikke er plads til længere diskussioner. Netop heri består bogens vel 
nok største svaghed; at Bæk Simonsen så at sige forsøger at gabe over for me-
get på for lidt plads. Til gengæld må Bæk Simonsen siges at lykkes med at give 
en god indføring i grundbegreberne i islam og i den rige islamiske teologiske 
tradition, samt et indtryk af islams mangfoldighed og udviklingstendenser på en 
tro, nøgtern og læsevenlig måde, der henvender sig til såvel ”nybegynderen” 
som den erfarne inden for området. Derudover udmærker bogen sig ved, at der 
bagerst er en kortfattet tidstavle og en ordforklaring af arabiske termer, ligesom 
Bæk Simonsen efter hvert kapitel har samlet en litteraturliste med relevante 
titler, som hjælp til for eksempel den studerende, der gerne vil gå i dybden med 
det enkelte kapitels indhold. Alt i alt kan bogen således siges, at være et godt 
supplement, eller en god start, for den der ønsker et tilgængeligt og læsevenligt 
overblik over den islamiske tradition.
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Samfund uden Gud: 
En amerikaner ser på religion i Danmark 
og Sverige
Phil Zuckerman
Forlaget Univers 2008, 228 sider.

Af Astrid Trolle, stud. religionssociologi.

Samfund uden gud er en tankevækkende bog. Dens 
forfatter, den amerikanske religionssociolog Phil 
Zuckerman, boede og underviste i Århus i lidt over 
et år i 2005 – 2006, og under dette ophold fik Zuck-
erman mulighed for at undersøge den meget ud-
bredte danske (og svenske) verdslighed. Og han har 
svært ved at få armene ned: her er et trygt og velfungerende samfund, hvor 
borgerne ikke sætter deres lid til en gud, men til sig selv og hinanden. I mod-
sætning hertil skildres USA som religionens højborg, hvor man knap kan gå to 
meter uden at møde en eller anden form for religiøs ytring. Her er religion i alle 
afskygninger normen. Man mistænker Zuckerman for at tegne linjerne mellem 
USA og Danmark/Sverige for stærkt op, men som han også selv skriver, så skal 
denne bog netop forstås som et polemisk essay mod de højrereligiøse kræfter i 
USA, der bliver ved med at hævde, at et samfund uden gud er fordærvet. Zuck-
ermans mål er altså at give et lysende eksempel på et samfund, gennemsyret 
af en dyb godhed (ja det siger han i ramme alvor), der ikke medtænker guder 
i verdensordenen. 

Bogens konklusioner baseres på næsten 150 interviews med personer indenfor 
forskellige erhverv, alder og bopæl. Selvom Zuckerman har prøvet at opnå en 
eller anden form for repræsentativitet, er alle interviewpersoner bekendte af 
nogen af Zuckermans arbejdskolleger eller folk han selv tilfældigvis har mødt 
i sin dagligdag i Danmark, og derfor kan man godt stille spørgsmålstegn ved 
resultaternes generelle gyldighed. De socialt belastede i Danmark kunne måske 
godt være vanvittig religiøse, det ville Zuckerman faktisk ikke finde ud af, i og 
med at han selv og hans universitetskolleger ikke har kontakt til denne gruppe 
i samfundet. Men igen forstærker de metodologiske problemer blot indtrykket 
af polemisk essay. 

Religion som ikke-emne
Som en rød tråd gennem alle sine interviews, finder Zuckerman en ren og 
skær (hans formulering) verdslighed. Religion er ikke noget folk tænker på el-
ler beskæftiger sig med, den lever en kummerlig tilværelse som ikke-emne hos 
danskerne. 
Personligt fik jeg en aha-oplevelse i Zuckermans skildring af, hvor mærkeligt det 
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er, at danskerne generelt slet ikke taler om deres personlige religiøse tilhørs-
forhold. Religiøsiteten bliver ikke italesat, heller ikke indenfor de allernæreste 
relationer, og da jeg først havde fået den information serveret, kunne jeg faktisk 
heller ikke huske nogensinde at have talt med mine venner eller familie om 
deres trosforhold eller mangel på samme. Det er simpelthen ikke noget, man 
snakker om. Og det er i denne iagttagelse, at Samfund uden Gud har sin styrke. 
Som udefrakommende bemærker Zuckerman med det samme danskernes sær-
kende; nemlig vores manglende religiøse vocabular. Det er meget interessant at 
konstatere, hvor lidt religion fylder i de adspurgtes tanker. Men midt i al verds-
ligheden, er det også værd at bemærke, at danskernes religionsopfattelse er så 
formet af den protestantiske kristendom, der centreres omkring troen alene og 
ikke på gerninger, at den religiøse praksis ingen betydning får. 
Interviewpersonerne tager altid udgangspunkt i deres personlige overbevis-
ning: Tror jeg på gud? Hvorefter deres overvejelser afspejler det personlige 
gudsforhold. Men selvom danskerne ikke selv mener, at de tror på gud, er 
de fleste jo stadig medlem af folkekirken (og glade for det) og kommer i kir-
ken ved højtider og overgangsriter. Derfor overser både danskerne selv, men 
desværre også Zuckerman, at danskernes religiøse praksis varierer billedet af 
dansk verdslighed. Zuckerman betegner den danske religion kulturreligion, men 
er kulturreligion ikke også religion? 

Teorier om verdslighed
Tilsidst i bogen kommer Zuckerman ind på, hvad den dansk/svenske verdslig-
hed kan skyldes. Her bringer han tre teorier i spil: 1) Rational Choice Theory 
med idéen om det dovne monopol som forklaring på, hvorfor Folkekirkens kri-
stendom er så lidt aggressiv. 2) Deprivationsteorien, hvor det trygge velfærds-
samfund automatisk afføder mindre religiøsitet, fordi guder trives bedst i sam-
fund med høj ulighed og økonomisk forarmelse. 3) Kvinder på arbejdsmarkedet 
er mindre religiøse end hjemmegående kvinder. Da man ved, at kvinder er mere 
religiøse end mænd og også i højere grad fastholder de religiøse traditioner, får 
det en stor betydning, at kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet. Resultatet 
bliver mindre religion i alle dens afskygninger.
De brugte teorier er spændende at påføre Danmark, så selvom RCT og depriva-
tionsteorien i mange andre samfund må afvises (og til stadighed bliver det), kan 
man godt forstå, hvorfor Zuckerman inddrager dem i en dansk/svensk kontekst. 
Det er underholdende læsning, og morskaben bliver kun større, når Zuckerman 
kaster sig ud i at bevise, at danskerne faktisk aldrig har været kristne ”for alvor”, 
men blot er blevet påduttet kristendommen af deres konger. Men hvad i alver-
den betyder det at være rigtig rigtig kristen? Og hvor findes den religion, der 
ikke (i hvert fald på et tidspunkt) er blevet indført fra autoriteternes side? 
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Religiøs = kristen?
Her afslører Zuckerman en lidt pudsig religionsopfattelse, som afspejler den 
føromtalte protestantiske udgave. Fra hans synspunkt er man religiøs ”for al-
vor”, når man tror fuldt og fast på Gud og søger religiøse svar på eksistentielle 
spørgsmål. Men problemet er bare, at man ikke finder særlig mange religiøse 
mennesker rundt omkring i verden, der passer på den beskrivelse. Her spiller 
religiøs praksis en meget større rolle, end hvorvidt man tror. Desværre bærer 
Zuckermans undersøgelse præg af, at han implicit går ud fra, at religion inde-
bærer Gud, dvs. en monoteistisk af slagsen. Det gør, at han overser al mulig an-
den religiøsitet, åndetro og hele det holistiske miljøs indvirkning på danskernes 
måde at forstå verden på. I mange af interviewene kommer respondenterne 
faktisk selv ind på, at de mener, at der er noget andet (i forskellige varianter) 
bag det hele. Men fordi det ikke passer ind i kristendomsskabelonen, lader 
Zuckerman emnet ligge og konkluderer efterfølgende, at den adspurgte ikke 
var religiøs. Konklusionen burde vel nærmere være, at den adspurgte ikke var 
kristen i traditionel forstand. 

Selvom Samfund uden Gud  har en del metodologiske og definitoriske proble-
mer, er det stadig forfriskende læsning. Man skal ikke tage alle Zuckermans 
udsagn og teorier for pålydende, men tage værket som en sjov og til tider 
skarptseende analyse af danskernes religiøsitet eller mangel på samme. 

Anmeld bøger, anmeld bøger!
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Så er der bøger til anmeldelse! 

Det er supersjovt at prøve kræfter med formidlingen, og du får selvfølgelig den 
bog, du anmelder. Her er en liste med de bøger, vi har hjemme, så det er bare 
at komme igang. Hvis der ellers er nogen nyudgivelser, der har interesse, kan 
vi også skrive specifikt efter dem. Så skriv endelig til anmelderredaktøren Astrid 
Trolle (Trolleas@stud.ku.dk), og benyt muligheden for gratis bøger! 

Bøger modtaget til anmeldelse:
Pierre Bourdieu: Den praktiske sans, Hans Reitzels Forlag 2007, 460 sider.

Lene Sjørup: Pinochets Gud og de fattiges teologiske modstand, Museum Tus-
culanums Forlag 2009, 318 sider.

Lars K. Bruun, Finn Damgaard, Thomas Hoffmann, Søren Holst og Jesper Skau: 
Abrahams spor: Abrahamfiguren i religion, filosofi og kunst, Forlaget Alfa 2007, 
135 sider.

Chaos nr. 49 ”Om Kaos”, Museum Tusculanums Forlag 2008.

Et blandet bæger: Studier tilegnet Finn O. Hvidberg-Hansen, Forlaget ANIS 
2005, 260 sider.

Ole Holten Pind: Buddhismen. Tekster fra Theravada Traditionen, Systime Aca-
demic 2005, 304 sider.

Allan Friis Clausen og Poul Storgaard Mikkelsen: Det multikulturelle samfund 
– og det danske, Systime 2005, 143 sider.

Margit Helle Thomsen (red.): Med kurs mod mangfoldighed: Begreber og prak-
sis i integrationsindsatsen, Hans Reitzels Forlag 2004, 302 sider.



34 3534 35

En fabel
Af Nina Skafte
Illustrationer af Jeppe Rømer

Der var en gang i Landet for Alle og Ingen Religioner to brødre, Rel His og Rel 
Soc, der lå i evig krig med hinanden. De to brødre stredes om at blive eneher-
sker i landet, og hver dag bølgede kampene frem og tilbage. 
Den ene dag smed His gamle støvede bøger med krøllede bogstaver efter Soc, 
så han både fik hold i nakken (for det var tunge bøger), og da han slet intet 
kunne se for alt det støv, der lagde sig om ham, blev han helt viklet ind i hiero-
glyffer og ligaturer. 

Men den næste dag svarede Soc igen ved af snige en hær af diskursanalyser 
ind i His´ boglager, hvorefter alle ordene fik en ny betydning, og de gamle bø-
ger faldt helt fra hinanden. Så måtte His bruge resten af dagen på at få samlet 
bøgerne sammen igen og formane ordene om at beholde deres oprindelige 
betydning, for hvilken værdi ville bøgerne da have, hvis man ikke engang kunne 
stole på ordene i dem. Næste dag var de altid klar med et nyt angreb, og de to 
brødre holdt aldrig fred, men planlagde hele tiden, hvordan de kunne fratage 
den anden hans magt.

Men uden for Landet for Alle og Ingen Religioner lå en stor og fremmed ver-
den, overdækket af en enorm uformelig øko-poli-global-sfære, og her var bø-
ger og diskursanalyser og anden litterær krigsførelse fuldstændigt ukendt. Ud 
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af denne sfære skabtes en stor og 
væmmelig trussel mod al fordybelse 
og dovenskab (hvilket den troede 
var det samme), nemlig det frygtede 
Ace-monster, som var så afskyeligt, 
at alle der mødte det, måtte tage sig 
til hoved og sukke ”ak, hvad skal der 
dog blive af os”. Ace-monsteret gik 
især efter lande, hvor der herskede 
uorden og forvirring, og hvor man 
ikke havde en korrekt optælling af, 
hvor mange indbyggere der var. Og 
fordi His og Soc havde alt for travlt 
med at bekæmpe hinanden, havde 
de aldrig taget sig tid til at tælle, 
hvor mange af de hårdtarbejdende 
studenser, der egentligt boede i Lan-
det for Alle og Ingen Religioner. Så 
nu kom Ace-monsteret rasende som 
en tyfon imod landets forsvarsløse 

grænser med frådende gab og tilstoppede ører, så den ikke kunne høre alt den 
gråd og jamren, der opstod på dens vej. 

Studenserne var His og Soc´ undersåtter, og de arbejdede dag og nat med 
at læse og skrive og analysere for at forsyne de to brødre med kasteskyts og 

snedige angrebsstrategier. Da studenserne så Ace-monsteret nærme sig, blev 
de meget bange og råbte ”Vi bliver spist. Vi bliver spist” lige så højt de kunne 
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for at få His og Soc i tale. Det var nemlig sådan, at His og Soc kun kunne høre, 
hvad studenserne sagde, når de råbte rigtigt højt og gentog alting to gange. 
Men selvom His og Soc hørte, hvad de små studenser råbte, så havde de alt 
for travlt med at bekæmpe hinanden til at tage sig af det. ”Der er ikke noget at 
være nervøs for”, sagde Soc, mens han udløste en sækfuld af statistikker over 
His´ hypoteser, og His nikkede og sagde, ”Vi tager jer skam meget seriøst”, men 
han tænkte nu mest på at få en flok fænomenologier gjort klar til at jage de 
løsslupne statistikker på flugt igen.

Først da Ace-monsteret stod og åndede His og Soc ned ad nakken, og mange 
af de små studenser var faldet døde om af skræk, gik det op for brødrene, at 
de hellere måtte tage denne nye udefrakommende trussel alvorligt. His og Soc 
kiggede udfordrende på hinanden, for begge syntes de, at det måtte være den 
andens ansvar, men lige meget hjalp deres skulen, for ingen af dem vidste, 
hvordan de skulle bekæmpe monsteret - de var jo kun vant til at bekæmpe 
hinanden. ”Foren jer. Foren jer” råbte studenserne så i kor. Helt uvant sam-
lede His og Soc alle deres lagre af støvede bøger, knivskarpe analyser, forfløjne 
fænomenologier og sprøde statistikker og rettede et stort samlet angreb mod 
Ace-monsteret. Den slags akademisk krigsførelse var monsteret ikke vant til, og 
den begyndte straks at trække sig tilbage. Og med et sidste velanrettet skud 
formidling fik His og Soc og de små studenser endelig jaget det væmmelige 
Ace-monster ud af Landet for Alle og Ingen Religioner.
His og Soc indså, at de hellere måtte holde fred og koncentrere sig om at for-
svare landet grænser. For hvor om alting var, så ville der jo ikke være nogle til 
at klappe i deres små hænder, når His og Soc havde udtænkt et særligt skarpt 
indlæg mod den andens position, hvis alle studenser var blevet spist af et 
glubsk monster ude fra den store verden.   
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