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Sommeren er ved at gå på held, og et nyt semester er så småt ved at indfinde 
sig på religion. For nogen af jer er det den spæde start til religionsstudiet, og 
for andre er det blot endnu et semester i rækken. For de nye studerende kan 
det være en stor og forvirrende omvæltning at starte på religionsstudiet, og 
derfor har TABU-redaktionen i dette nummer valgt at hjælpe de nye studerende 
på vej. To af TABUs reportere har i den forbindelse taget diktafonen i hånden 
og besøgt tre af studiets underviserer; Margit Warburg, Jørgen Podemann Sø-
rensen og Carin Laudrup, for at høre, hvad de har af forventninger og gode råd 
til de nye studerende. Det er der kommet tre spændende interviews ud af, der 
henvender sig til nye såvel som gamle studerende. Samtidig bringes en lang 
række artikler, der alle afspejler, hvor mangfoldigt religionsstudiet er, bl.a. to ar-
tikler fra informatik-kurset, der udover at vise spændvidden på faget også viser, 
hvor forskelligt man kan gribe denne eksamen an. TABU håber på i fremtiden at 
kunne trykke flere informatik artikler. 

Før vi studerende overhovedet kan komme i gang med semesteret er det es-
sentielt, at vi ved, hvor Afdeling for Religionshistorie har til huse. En del stude-
rende har det sidste stykke tid haft svært ved at finde religion, da vores naboer, 
Templegym, har opstillet nye reklamer, der på deres egen æstetiske facon har 
altoverskygget Artillerivej 86´s facader. Vores medstuderende Morten Jensen 
har i den anledning taget dem under en kyndig behandling. 
Endnu engang har TABUs hofleverandør i illustrationer – Jeppe – bidraget 
med en hel stribe til bladet, og hans arbejde vil også fremover være at finde i 
TABU.

TABU er med sine mere end tyve år på bagen et studenterbaseret blad, der al-
tid har beskæftiget sig med det, der er relevant for de religionsstuderende. For 
at give nye (og gamle) studerende et indtryk af bladets udvikling, bringer vi i 
dette nummer to artikler, der skildrer TABUs historie: Et uddrag af Peter Wesths 
artikel, skrevet i anledning af bladets 10 års fødselsdag, og en artikel, der tager 
fat, hvor Peter Westh slap og skildrer de lidt bredere linier af TABUs historie. 

I næste nummer vil TABU beskæftige sig med tørklædedebatten set i en mere 
religionsvidenskabelig ramme, og sagen om de udviste irakere i Brorson kirken; 
Hvordan skal kirken forstås som helligt rum i forholdet til staten? Så hvis I efter 
at have læst dette nummer sidder med en spirende lyst til også at skrive et 
indlæg til TABU, eller et af næste nummers emner har inspireret jer, så grib 
pennen og kast jer ud i det. Vi tager gladeligt imod alles bidrag til TABU!

af Ditte Maria Hansen

Leder
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Jeg følte en varme om mit hjerte, en næsten religiøs oplevelse, da jeg mødte 
på mit studie på Artillerivej og så en A3 stor plakat, der højt og tydeligt viste: 
Her bor jeg.

Det var et skilt, der på smuk og akademisk vis fortalte verden og forbipasser-
ende, at her lå ToRS’ afdeling for Religionsvidenskab og Indianske sprog og 
kulturer. 

Tiden havde ændret sig siden mit første år for Reli-
gionsvidenskab, for vi havde fået en overbo, et fitness-
center ved navn City Fitness. Studiet af verdens reli-
gioner havde lært mig, at det ikke altid er let at leve 
sammen med mennesker, særlig ikke, hvis de har hver 
deres sæt af værdier. Nu vil jeg ikke virke fordomsfuld, 
et fitnesscenter kan i teorien godt tiltrække præcis den 
samme type mennesker som Religionsvidenskab, men 
tiden viste dog, at dette ikke var tilfældet. Tiden viste 
desværre også, at naboskabet ville blive et anspændt 
et af slagsen. 

Efter en række frontalangreb fra de fysisk overlegne 
indehavere af City Fitness, måtte de studerende se sig 
slået. Skamfuldt trak rygerne sig selv og deres bøger 
over på den anden side af porten, der fører ind til bag-
gården. 
   Alt åndede fred og ro for en stund. Tiden gik og roen 

faldt til et niveau, hvor kun løbebånd og tilfældigt tabte vægte kunne bryde 
fordybningens ro. Det viste sig dog, til min overraskelse, at striden (eller kri-
gen om man vil) var gået ind i en ny fase. Den kolde del af krigen var allerede 
startet, og det var det føromtalte skilt, der havde sat det hele i gang.   

Et par dage efter min smukke oplevelse var det atter tid til undervisning, så 
mine fødder havde på ny stillet mig foran indgangspartiet til Religionsvidenskab 
og Indianske sprog og kulturer. Rent tilfældigt kiggede jeg op og regnede med 
at se det sædvanlige skilt, der udbasunerede ”City Fitness”. Til min store over-
raskelse var skiltet væk. En ny besked lyste nu op: ”Templegym”.

Der gik en stund, før jeg blev klar over, hvad det egentlig var, der var sket. 
Havde vi endelig overtaget 3. sal? Var forretningen ændret sådan, at man nu 

Af Morten Ingemann Jensen, Stud. Religionsvidenskab, 5. semester

Templegym - Artillerivejs hellige alter
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kunne udøve religiøse studier i et dertil bygget tempel? Disse overvejelser var 
naturligvis ønsketænkning fra en meget forvirret studerende. Navnet var æn-
dret, men resten forblev det samme. En sort varevogn med tonede ruder, der, i 
høj fart, kørte ind i baggården kom til at stå som beviset herpå.
   Det nye skilt fra ”Templegym” var både større og benyttede ydermere det 
tredimensionelle univers, vi befinder os i (Jeg er her klar over at op til flere 
religiøse grupper mener, at der er fire. Den fjerde var i alle tilfælde ikke brugt). 
Fitnessfyrene fra fjerde havde haft murværket under deres kontrol i lang tid. 
Det viste sig første gang ved den famøse ”ryger-sag”, hvor det blev bestemt, 
hvor askebægeret skulle hænge. Dette kunne jeg leve med, så længe vi kunne 
bruge glasfacaden. Dette kunne nogle fristes til at kalde for et kompromis, det 
ord, synes jeg nu, er for stort.

Dagen efter stod det mig klart, at vi lå i åben skiltekrig. Oven i den pæne A3 
plakat var der nemlig skrevet noget. På plakaten, der før så stolt havde fremvist 
vores studie og vidnet om det voksende kundskabstræ i bygningens indre, var 
tallet 86 (ikke 666) blevet påtrykt. Jeg måtte le, simpelthen. 

Min selvironi er heldigvis veludviklet. Var den ikke det, havde jeg nok droppet 
studiet for længe siden. Næsten dagligt opleves ideologiske tæv fra alle sider, 
kun nede i den lune kælder kan man føle sig tryg og fri. 

Det er efterhånden noget tid siden denne episode fandt sted. Nu hænger der to 
flotte skilte ved siden af glasfacaden, én for Templegym og én for ToRS. Oplev-
elsen har dog sat sig i mig, for det gik op for mig, at opgøret gik meget dybere 
end blot skilte, muskler og hjerner.

Den Naturlige Selektion har gået sin sejrsgang over hele verdenen. Vi ser den 
stærkeste overleve overalt, hvor vi kigger hen, dette gælder aber såvel som 
mennesker. Jeg må se mig slået, for jeg er ikke den stærkeste - jeg vil ikke 
overleve. Jeg må være intelligent designet, for det er mit hoved og ikke mine 
arme, der vil give mig et job i fremtiden. De ideologiske tæv, jeg i dag får, kan 
meget vel forvandle sig til fysiske, hvis ikke jeg kravler ned i kælderen, ned i 
hulen. Problemet er bare, at der 
ikke er plads til os alle. Nogle er 
nødt til at skaffe mad og vand (og 
øl). Fremtiden må vise om Reli-
gionsvidenskaben vil overleve. 
Kun fremtiden (og spådoms-
kunst) kan fortælle os, om de 
onde kræfter vil få overtaget og 
forvandle os alle til store arme og 
tatoverede halse.
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Interview:
Tanker før studiestart

af Pernille Hedegaard Jensen og Nina Skafte

I anledningen af studiestart 2009 slog TABUs udsendte vejen forbi nogle af 
vores underviseres kontorer på Afdeling for Religionshistorie for at høre, hvilke 
forventninger de har til de nytilkomne studerende, om de har nogle gode råd til 
dem om universitetsstudiet, og om de kan mærke nogle ændringer i de stude-
rendes tilgang til det at læse på universitetet fra årgang til årgang. 
   Vi bringer hermed interview med 3 undervisere, der ofte er med til at byde 
russerne velkommen på studiet gennem de første semestres undervisning: Pro-
fessor i religionssociologi Margit Warburg, lektor i religionshistorie Jørgen Pode-
mann Sørensen og ekstern lektor i religionssociologi Carin Laudrup.

Margit Warburg, Dr. phil., religionssociologi

forventer, at de studerende er... 
  - Flittige
  - Engagerede
  - Entusiastiske
  - Proaktive
  - Kritiske
  - Sociale

”Jeg glæder mig meget til at møde en gruppe en-
tusiastiske og interesserede unge mennesker. Det 
tror jeg, at alle mine kolleger glæder sig til hvert 
eneste år”

På spørgsmålet om, hvilke forventninger Margit Warburg har til studiestarten 
2009 og mødet med de nye religionsstuderende er der ingen tøven; de nye stu-
derende skal være flittige, kritiske og opsøgende i deres studier. Det er vigtigt, 
at de forholder sig kritisk til de bøger og artikler, de læser, men også overfor 
deres underviseres synspunkter og argumentation. På universitetet er det ikke 
bare tilladt, men forventeligt, at stille kritiske spørgsmål. Endvidere er proak-
tivitet og det at tage ”ansvar for egen læring” centralt for et vellykket univer-
sitetsstudium, mener Margit. Her er det ikke nok at læse det, der bliver aftalt til 
undervisningen, men det forventes, at de studerende selv skaffer sig yderligere 
viden, for i sidste ende er det den studerende selv, der er ansvarlig for at lære
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noget. Proaktivitet bliver også vigtigt senere i studiet, særligt i forbindelse med 
opgaveskrivning, hvor man ikke skal forvente, at ens vejleder/underviser bare 
kommer med løsningen på ens problemer. Den studerende bør selv komme med 
forslag til, hvordan vedkommendes opgave skal håndteres, siger Margit, for 
kun sådan kommer man til at føle ejerskab over sin opgave, og sikrer, at man 
rent faktisk beskæftiger sig med det, man ønsker. Selvom Margit er klar over, 
at karakteren har en betydning, understreger hun dog, at læringsprocessen er 
langt vigtigere – man går på universitetet for at lære.
     Det sociale liv på universitetet er også vigtigt, både for studerende og un-
dervisere. Margit sætter stor pris på at blive inviteret med til de studerendes 
arrangementer, og påpeger, at en invitation i sig selv giver en følelse af at være 
velkommen, også selv om man ved, man ikke altid kan deltage.
     
Indenfor de sidste 10 år har Margit Warburg lagt mærke til, at de studerende 
generelt er blevet yngre, men hun oplever det ikke som en stor forandring i for-
hold til de studerende, der er ældre ved studiestart. Margit gør opmærksom på, 
at studenterhold altid forandrer sig over en lang periode, og hun mener, at dette 
afspejler de generelle samfundsmæssige forandringer over tid, snarere end for 
eksempel at være en reaktion på den nye gymnasiereform. På universitetet har 
man endnu ikke mærket effekten af gymnasiereformen, da de studerende, der 
har været underlagt denne, først er ved at dukke op på universitetet nu. Hvor 
nogle måske kunne frygte, at de næste års studerende kommer ud med dårli-
gere skriftlige færdigheder, lavere sprogegenskaber og mindre historisk indsigt, 
så har Margit de bedste forhåbninger og går bestemt ud fra, at disse beskyld-
ninger vil blive gjort til skamme, og at de vil vise sig helt uretfærdige i forhold 
til de studerende på religionsvidenskab.

Jørgen Podemann Sørensen, Lektor i religionshistorie

“Dialog, diskussion og engagement!”

Religionshistoriker Jørgen Podemann Sørensen 
har også bemærket, at de studerende på univer-
sitetet indenfor de seneste 10 år er blevet yngre, 
hvilket han ser som både en fordel og en ulempe. 
De ældre studerende er mere modne, idet de har 
mere livserfaring i kraft af arbejde eller rejser, 
men til gengæld har de tit stiftet familie eller er 
afhængige af erhvervsarbejde, hvilket kan fjerne 
fokus fra studiet og dermed øge risikoen for fra-
fald. De yngre studerende er mere koncentrerede, 
men er til gengæld ikke gearet til at skulle
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arbejde på et så højt fagligt niveau. Jørgen fornemmer, at de ikke er blevet 
forberedt på, hvor højt niveauet er på universitetet, hvilket kommer til at 
betyde, at det første år ofte bliver meget skolepræget. Da der ikke er så 
mange undervisningstimer til rådighed, og man ikke ønsker at tage tid 
fra det faglige, er der ikke meget plads til vejledning og formaninger, så 
Jørgen vil tilvænne de nye studerende til universitetsverdenens høje krav 
ved at holde et højt niveau i undervisningen. Han frygter, at fagligheden 
på universitetet vil blive udhulet, fordi undervisningsministeriet og univer-
sitets administration har en diskurs, der bygger på erfaringer fra lavere ud-
dannelsesniveauer, hvor det hele skal være meget mere pædagogisk. En 
fordel ved de yngre studerende, der kommer næsten lige fra gymnasiet, 
siger Jørgen med et glimt i øjet, er, at de ikke har så mange faste idéer om, 
hvordan et studium skal være, så de er nemmere at stille tilfredse. 

Jørgen Podemann Sørensen har som udgangspunkt de bedste forvent-
ninger til dette års nye studerende. Han er dog alligevel bekymret over, om 
de med den nye gymnasiereform får tilstrækkelige sproglige færdigheder 
til at kunne gennemskue vigtigheden af ordvalg, der er så centralt for 
forståelsen af religiøse tekster. Da han selv startede på universitetet var 
det almindeligt, at man kunne tre til fire sprog (både moderne og klas-
siske), hvorimod de fleste i dag kun mestrer engelsk. Han håber, at ele-
mentet ”Almen sprogforståelse” kan kompensere for dette, men han er 
dog skeptisk. 

Jørgen Podemann Sørensen forsøger altid at inkorporere dialog i sin under-
visning, men da man også skal nå igennem pensum, er det en konstant 
balancegang mellem forelæsning og diskussion. Jørgens evige ønske er 
flere undervisningstimer, så der ville være bedre tid til både faglighed og 
dialog. Han mener, de studerende i dag er rigtig dygtige til at udtrykke sig 
nuanceret og kraftfuldt, men mangler nogle af de mere nøjagtige kund-
skaber som sprog og historie. Jørgen frygter, at de store undervisning-
shold er med til at skabe præstationsangst blandt de studerende, som 
bliver bange for at dumme sig overfor deres medstuderende. Dette sky-
ldes både, at de studerende er yngre og derfor endnu ikke er så skråsikre 
i deres meninger, men også at der i tiden generelt findes et socialt præ-
stationsræs i samfundet. 
      Jørgen anbefaler derfor kraftigt de studerende til at danne læsegrup-
per, fordi intern diskussion af det faglige er uundværligt for et studie, men 
han mener også, at der skal være plads til dem, der hellere vil sidde med 
stoffet alene. Tekster kommer ikke med facitlister til forståelse, men mu-
lige tolkninger opstår gennem dialogen. Hvis man ikke diskuterer det, man 
har lært i undervisningen, kommer det hurtigt til at virke verdensfjernt og 
utilnærmeligt. Senere i studiet, når man ikke har så meget undervisning 
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og sidder alene med opgaver, er det også vigtigt at huske på nødven-
digheden af dialog, og her kan kontakterne fra de gamle læsegrupper 
være til stor hjælp. 

Om sine nye tiltag i undervisningen i det kommende semester, siger Jørgen: 
”Jeg har planer om at vise flere billeder. Jeg har fået en ny bærbar, der gør det 
lettere end tidligere”.

Carin Laudrup, Ekstern lektor i religionssociologi

mener, at studerende bør engagere sig i...

 - Læsegrupper
 - Foredrag
 - Studierelevant erhvervsarbejde

Carin Laudrup er altid spændt på at møde de nye 
studerende, fordi der sker så stor en udvikling på 
det første år på universitetet. De nye studerende 
har ofte en lidt overfladisk opfattelse af, hvad re-
ligion egentligt er, når de starter, og hun påpeger, 
at især et fag som Religionssociologi stort set er 

ukendt i gymnasiet. Blot efter et år på studiet er deres religionsforståelse udvi-
det markant. Hun advarer samtidig imod, at man vælger religionsstudiet med 
henblik på personlig udvikling, da dette studium udelukkende er videnskabeligt, 
og der forlanges faglighed frem for åndelighed. 

Carin Laudrup mener, at det bør være forventeligt, at de studerende er i stand 
til at læse tekster på både engelsk, tysk og fransk, og hun er bekymret over, at 
de studerende ikke er vant til at læse selv engelsk faglitteratur. Til gengæld har 
hun forhåbninger om, at disse års studerende er stærkere til teori og metode 
efter at have fulgt faget ”Almen studieforberedelse” i gymnasiet.

Hendes bedste råd til de nye studerende er, at de hurtigst muligt danner læse-
grupper. I læsegrupper har de studerende muligheden for at formidle det de 
læser videre til andre. Hun mener, at dette giver en bedre forståelse af stoffet, 
og dette er helt essentielt til eksamen. Ofte oplever nye studerende, at de tror 
de forstår en tekst, men så alligevel har svært ved at sætte den ind i en sam-
menhæng eller formidle den videre på en meningsfuld vis. Derfor inddrager 
Carin altid et obligatorisk oplæg i sin undervisning for at lære de studerende at 
gå dybere ind i teksten og få den fulde forståelse. Hun fremhæver, at læsegrup-
per giver større ansvarlighed overfor læsningen, da man er forpligtet af sine
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medstuderende til at møde op forberedt, og man udvikler evnen til at samarbej-
de, som er guld værd, når man kommer ud på arbejdsmarkedet. 
   Desuden opfordrer Carin Laudrup alle til at gå til foredrag på universitetet, 
fx når der er kandidatpræsentationer eller i Religionshistorisk Forening - ”Her 
får man indblik i, hvad man kan bruge uddannelsen til, og det viser fagenes 
mangfoldighed”. Et andet godt råd, Carin Laudrup har til de studerende er at 
skaffe sig et studierelevant job, idet dette for mange vil være nøglen til at få et 
job efter endt uddannelse.

Studiestart af Jeppe Rømer 
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af Pernille Hedegaard Jensen og Ditte Maria Hansen

Bat Ayin - en skildring af en bosættelse

Den 1. april 2008 drog 19 studerende og professor Margit Warburg af sted mod 
Kana’aens land fulde af forventninger til, hvad denne tur ville give af oplevelser. 
Et par dage senere sluttede studieleder Morten Warmind sig til os. Et hårdt og 
intenst program var på forhånd lagt, og nu skulle det blot gennemføres. Pro-
grammet skulle føre os igennem et bredt spektrum af religiøs diversitet og give 
et indblik i minoritets- og majoritetsforhold i Israel. Vi kom vidt omkring. Fra en 
ultra-ortodoks bosættelse på Vestbredden til en reformrabbiner i Haifa, fra en 
turistguidet tur i druserlandsbyen Usafia til specialguidede ture i de fredfyldte 
Baha’i-haver, og fra den messianske jøde Yoel til den missionerende danske 
præst Hans-Ole Bækgaard. Studieturen varede fra den 1. april til den 15. april, 
hvoraf fem dage blev tilbragt i den hellige by Jerusalem, fem dage i industribyen 
Haifa og til slut fire dage i storbyen Tel Aviv. 
   Nu hjemvendt fra Israel er det blevet tid til at få konsumeret alle indtrykkene 
og få dem systematiseret i en religionsvidenskabelig ramme. Vi har materiale 
til utallige opgaver og artikler, men i nuværende artikel vil vi fokusere på et be-
mærkelsesværdigt besøg i den ultra-ortodokse bosættelse Bat Ayin, som ligger  
på Vestbredden ca. 25 kilomenter syd for Jerusalem. Her mødte vi Rebbetzin 
Chana Siegelbaum. Det skulle vise sig, at dette besøg kom til at illustrere mange 
af Israels facetter, heriblandt den politiske konflikt mellem israelere og arabere, 
og en jødes søgen efter sin jødiske identitet. 

Ingen arabisk chauffør
Det var med ærefrygt, at vi bevægede ud på den konfliktfyldte Vestbred. Det
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var derfor noget af en overvindelse. Aftenen forinden havde vi haft en tele-
fonsamtale med Chana for at få en kørevejledning. Samtalen udviklede sig til 
et påbud om, at vi ikke måtte ankomme med vores arabiske chauffør tæt på 
bosættelsen – som resultat skulle vi gå 2 km. Dette valgte vi at overhøre.
   Dagen efter ankom en bus fuld af studerende, undervisere og den arabiske 
chauffør helt oppe ved indgangen til Bat Ayin. Vores ivrige chauffør, som intet-
anende om situationen ville hjælpe os, var på vej ud af bussen for at informere 
vagten om vores ankomst. Febrilsk fik vi stoppet ham, da vi huskede Chanas 
alvorlige ord fra aftenen før – ingen arabere i radius af 2 km. Vagten - en be-
væbnet mand - kom os i møde. Han så forundret på det mærkværdige selskab,  
der stod på grænsen til hans hjem. Efter lidt tumult blev vi lukket ind, og vi 
skulle nu finde Chanas hus – The Siegelbaum Gardens. 

The Siegelbaum Gardens
Efter en kort gåtur fandt vi huset. Vi tog afsked med de mandlige deltagere, 
da de på grund af deres køn ikke kunne deltage i første del af arrangementet. 
Det er ifølge jødisk ultra-ortodoks tradition ikke tilladt for mænd at høre kvinder 
synge. Vi blev guidet ind i haven, og her blev vi mødt af den mest fortryllende 
og idylliske have. En fantastisk udsigt, poplernes fnug, der fløj i vinden og solen 
der dansede – det hele ledsaget af tre kvinders messende torasang. Velkommen 
til The Siegelbaum Gardens. 
   Med en håndbevægelse bød Chana os velkommen, og de tre kvinder fortsatte 
upåagtet deres sang i det næste kvarters tid. Vi følte os en anelse akavede, 
men efterhånden affandt vi os med at stå og lytte og observere. Efter endt 
sang, kunne mændene slutte sig til os og vi blev nu sat ned til en lektion i 
toraudlægning. Chana gjorde os opmærksom på, at vi var kommet på en meget 
speciel dag – den første dag i den jødiske måned Nissan. Hun redegjorde for, 
hvordan hendes familie og bosættelsen levede fuldstændig i overensstemmelse 
med den jødiske tradition, hvor Toraens ord blevet taget meget bogstaveligt. 
Dette betød bl.a., at der i Siegelbaum Gardens udelukkende voksede bibelske 
planter og træer. Ifølge Chana var det jødisk tradition, at man på den første 
dag i Nissan skulle velsigne blomstrende frugttræer. Derfor skulle vi være med 
til at foretage ritualet ”the blessing of the flowering fruittrees”. Vi gik på jagt 
efter blomstrende frugttræer, der skulle velsignes. Desværre var de afblomstret 
lidt for tidligt dette år, så vi velsignede med en kort bøn det, der var tilbage af 
blomsterne. 
   Derefter havde Chana arrangeret et lille foredrag med sin amerikanske ven-
inde, som var herbalist. Igennem en times foredrag gav hun os 18 gode råd til, 
hvordan vi kunne forbedre vores livsstil. Bl.a. skulle vi for en værd pris være så 
meget som muligt i solen, da dette ville give os en ”sunny personality”. Et andet 
råd var at undgå brugen af solcreme, da dette ifølge hende var kræftfremkal-
dende. Vi skulle i stedet tildække os. Derudover skulle vi sørge for at spise brunt 
salt, drikke meget vand og spise grønt. Det var tydeligt, at både Chana og
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herbalisten var meget prægede af tanker, der er karakteristiske ved New Age 
miljøet. Dette blev vi overraskede over, idet det ikke var, hvad vi ellers havde 
forbundet med en ultra-ortodoks bosættelse.

Chanas livshistorie
Tiden kom, hvor vi endelig 
fik mulighed for at tale med 
Chana alene, og vi kunne 
stille spørgsmål til hendes liv. 
Hun fortalte, at hun oprinde-
ligt kom fra en sekulær jødisk 
familie i Lyngby. Hun gik på 
det fri gymnasium og rejste 
som ung student rundt i ver-
denen og kom på sin vej forbi 
Israel. Her mødte hun sin 
kommende mand, der ligesom 
hende var jøde og også var på 
rejse. Chana var gennem sin 
ungdom meget søgende i sin
tilgang til religion – hun havde været rundt om nye religiøse bevægelser så 
som Scientology, Hare Krishna og meget andet. I Israel mødte de en gruppe 
chasidiske, ultra-ortodokse jøder, som tog dem med til Bat Ayin, hvor de slog 
sig ned og fik børn. I dag er Chana leder af en jødisk kvindeskole, hovedsage-
ligt med amerikanske studerende, der er taget til Israel for at finde sine jødiske 
rødder.
    Herefter gik diskussionen i en mere politisk retning. Hun blev stillet spørgsmål-
et om bosættelsen var lovlig eller ulovlig. Et spørgsmål, hun stillede sig un-
drende overfor, da der i hendes optik ikke fandtes ulovlige bosættelser. Ifølge 
hende havde der ikke boet andre i området, da bosættelsen blev grundlagt. 
Dette spørgsmål affødte en diskussion om deres meget anspændte forhold til 
araberne. Det viste sig, at Bat Ayins beboere i længere tid havde haft en vold-
som fejde med de omkringboende arabere. Ifølge Chana huggede araberne Bat 
Ayins får, hvilket havde ført til, at de huggede dem tilbage. Hun mente, at det 
var det eneste sprog, araberne kunne forstå. Det var dermed tydeligt, at der 
var et indædt had til bosættelsens naboer. Der gik da heller ikke lang tid før hun 
nævnte, at en af bosættelsens beboere var blevet dræbt af en araber året fo-
rinden. Det begyndte at være mere klart for os, hvorfor vores arabiske chauffør 
var uønsket – for Chana var alle arabere en potentiel fare, der ønskede at skade 
jøderne. Men dette stak dybere end blot den politiske konflikt. Påbudet om, at 
ingen arabere måtte være i nærheden af bosættelsen, var også et udtryk for en 
jødisk tradition, hvor alle facetter af livet er opdelt i hellige og profane sfærer. I 
denne optik var den arabiske chauffør en overskridelse af denne opdeling af

Rebetzin Chana Braha Siegelbaum i The Siegelbaum 
Garden - Foto af Lisa Svendsen
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verden, og repræsenterede dermed en kaotisk tilstand. På den måde gennem-
syrede den religiøse levevis opfattelsen og forståelsen af verden.
   Til slut fik vi en rundvisning i hele bosættelsen, der bar præg af, at de ikke 
havde mange penge. Genbrugstøj var i høj kurs, hvilket også var med til at give 
bosættelsen et hippiepræg. 

Rekonstruktion af fortid
Chana er en person, der i sin søgen efter sin egen jødiske identitet, har været 
på en lang rejse. Hvad vil det sige at være jøde, og hvordan lever man som 
jøde? En problematik, der især er blevet aktualiseret efter oprettelsen af Israel 
i 1948. Idet der nu eksisterer en jødisk stat, er kategorien ”jøde” som etnicitet 
og religion, blevet aktualiseret på en helt anden måde end tidligere – man har 
nu en nationalstat. Chanas søgen resulterede i en ultra-ortodoks livsstil. Knyttet 
til hendes historie, som værende fra en sekulær jødisk familie, skal nævnes, at 
hendes familie i Danmark er traditionel jødisk. Hun kommer derfor fra en tradi-
tionel jødisk baggrund, men beskriver selv sin baggrund som sekulær. Dermed 
rekonstruerer hun sin fortid, så den passer ind i nutidens rammer. Hele hendes 
”søgen” bliver legitimeret, idet denne søgen førte til hendes nuværende liv – det 
var meningen, at hun skulle igennem den lange rejse. Ved at tage navnet Chana 
frem for det noget mere danskklingende Hanna, hebraiserer hun sin identitet og 
på dramatisk vis, konstituerer hun sig selv som israeler. Chana ser sig selv som 
den rettroende jøde, der lever det traditionelle jødiske liv i det jødiske hjemland 
i overensstemmelse med Toraens forskrifter, som hun tager meget bogstaveligt. 
Det er i dette lys, at ”the blessing of the flowering fruittrees” og herbalistens 
foredrag skal ses. I hendes traditionelle jødiske livsstil er der inkorporeret et lag 
af New Age tanker. Hendes nuværende livsstil afspejler dermed den søgen, hun 
som ung var igennem og kunne opfattes som en form for synkretisme. 

Makro- vs. mikroplan
En pointe, der bør understreges er, at man kan betragte The Siegelbaum Gar-
dens som et mikroplan, der på alle måder rummer makroplanets – Israels – 
konflikter. Hvor idyllisk Chanas have end virkede, var der i bedste David Lynch 
stil et underliggende lag af dyb konflikt. Chanas forhold til araberne repræsen-
terer på alle måder konflikten mellem israelere og palæstinensere og kampen 
om landet. Hvem kom først og hvem har retten? En kamp, der er så indædt, 
at det er endt i et dybt had mellem de to grupper, hvilket den bevæbnede vagt 
også med al tydelighed illustrerede. En konflikt, der ikke kun var til stede i Cha-
nas have, men som vi mærkede på hele vores rejse i Israel. Ved besøget har vi 
fået en oplevelse, vi sent skal glemme.

Studieturen til Israel er blevet til med støtte fra Dansk Israelsk Studiefond til 
minde for Josef og Regine Rosendahl, og ToRS´ Internationaliseringsudvalg.
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skribenter, debattører, 

anmeldere, kritikere... 

Kom og vær med 

og få erfaring med at skrive.

Ordet er dit!
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I det konfliktramte område på grænsen mellem Israel, Syrien og Libanon lig-
ger der gemt i bjergene en række små landsbyer omgivet af frodige marker, 
vindrueplantager og citruslunde. Her bor en lille religiøs befolkningsgruppe, der 
kaldes drusere. Flankeret på den ene side af muslimer, på den anden side af 
jøder, og midt i en kamp om hvem der har retten til at være der, lever druserne 
fredeligt uden at bekende sig på nogens side. Druserne er hverken jøder eller 
muslimer. Så hvem er disse drusere, og hvordan kan man være neutral i et om-
råde som Israel, hvor religion har så stor betydning?

En hemmelig religion
En drusisk landsby ligner til forveksling en 
hvilken som helst anden landsby i det mel-
lemøstlige område; små huse med vasketøj 
hængende til tørre i solen, et par butikker 
med flagrende tæpper og tørklæder, til hvis 
der skulle komme en turist forbi, gamle, 
støvede biler, der tøffer af sted... det be-
mærkelsesværdige er, at der ingen kirker, 
synagoger eller moskeer er at se.
   På fortovet sidder et par ældre mænd og 
nyder en kop té. De er begge klædt i mørke 
pludderbukser og kofte og har en hvid cylin-
drisk turban på hoved. Det er drusernes re-
ligiøse klædedragt. Når de er færdige med 
deres té, forsvinder de sammen ind i et af 
nabohusene, og dørene lukkes grundigt ef-
ter dem. Drusernes religion er nemlig eso-
terisk. Det vil sige, at den er hemmelig for 

alle andre end de, der er blevet indviet i religionens inderste kerne. Intet afslør-
er, at der i dette ganske almindelige hus finder bønnemøder og studier af hellige 
tekster sted, og kun en lille udvalgt gruppe af druserne har lov til at deltage. 
Ifølge druserne indeholder de hellige tekster en særlig viden, som man først må 
gøre sig værdig til at modtage gennem en længere oplæringsperiode. Har man 
ikke opnået det rette religiøse sindelag, kan det være direkte farligt at komme 
i besiddelse af denne hellige viden. Derfor er det kun omkring 10 % af den 
drusiske befolkning, der har adgang til de hellige tekster og dyrker religionen

af Nina Skafte
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fuldt ud. Den resterende del af druserne overholder kun et minimum af re-
ligiøse leveregler, og de fleste har aldrig læst eller bare set en af deres hellige 
tekster. Samfundet er således stærkt opdelt i de indviede, der varetager de re-
ligiøse pligter for hele samfundet, og de ikke-indviede, som sørger for den mere 
jordnære opretholdelse af livet, går på arbejde, dyrker markerne og forsørger 
familien. 
   Det er ganske vist svært for en druser at blive en af de indviede, men for 
en udefrakommende ikke-druser er det helt umuligt. Druserne holder stærkt 
på ikke at tillade nogen udefra at blive en del af deres samfund og tage del i 
deres tro. Det er simpelthen ikke muligt at konvertere til den drusiske tro. De 1 
million drusere, der lever i dag, er alle efterkommere af de første drusere, der i 
perioden mellem år 1017 og år 1024 konverterede til troen. 

Et nyt islam
Grundlæggeren af den drusiske tro, al-Hakim, var kalif i Cairo i år 1017, og 
tilhørte den islamiske trosretning, isma!llitterne, som var udsprunget af shia-
islam. Al-Hakim var skuffet over samfundets udvikling og anklagede sine tros-
fæller for at være blevet dovne i deres dyrkelse af religionen; de overholdt ikke 
spisereglerne, drak og røg, som det passede dem og bad ikke med inderlighed, 
men kun af pligt. Skuffet og desillusioneret besluttede han derfor at reformere 
troen og begyndte at missionere for at skaffe tilhængere til en ny tro, hvor 
både lovreglerne og den åndelige dyrkelse var i centrum. Al-Hakim fik hurtigt 
mange tilhængere til sin nye tro, men allerede fra starten var de forhadte og 
forfulgte af både sunni- og shiamuslimer på grund af deres anderledes tolkning 
af Koranen. Al-Hakim og hans nærmeste rådgivere og religiøse lærere måtte gå 
under jorden, og de nyligt omvendte drusere måtte flygte fra deres hjemland. 
Druserne overlevede ved at gemme sig i bjergene, hvor der var ufremkom-
meligt og tyndt befolket. For at beskytte druserne imod infiltration fra deres 
modstandere og dårlig indflydelse fra de omkringværende samfund lukkede 
al-Hakim for al tilgang til troen i år 1024. Siden har det drusiske samfund været 
selvforsørgende af nye medlemmer ved kun at gifte sig med andre drusere og 
give børnene et stærk tilhørsforhold til det at være drusisk.

Genfødsel
Druserne har et særligt fænomen, de kalder al-nutq, som er med til at skabe 
en fællesskabsfølelse i alle drusere, helt fra de er små børn, og lige til de dør. 
Druserne tror på genfødsel, og al-nutq betyder ”at tale om et tidligere liv”. 
Ifølge drusisk tro vil enhver druser umiddelbart efter sin død blive genfødt ind 
i en ny drusisk familie, og det er en stor ære, hvis man kan finde den familie, 
man i sit tidligere liv var en del af. Så snart et barn lærer at tale, holder dets 
forældre øje med, om barnet mon nævner fremmede navne eller steder, som 
så tolkes som minder fra barnets tidligere liv. Efter omfattende detektivarbejde 
kan forældrene måske finde frem til en drusisk familie med de navne, barnet 
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har nævnt, og som lige har mistet et familiemedlem. Det er ikke altid nemt for 
en familie at blive konfronteret med, at deres gamle bedstemor nu er genfødt 
som en lille dreng i en fremmed familie, men samtidig er det da rart, at man 
kan blive ved med at besøge hende, selvom hun nu sidder og leger med biler 
i sandkassen. Ofte knytter den nye og den gamle familie stærke bånd, både 
på tværs af landsbyer og sociale forhold, og tanken om genfødsel er med til at 
understøtte en social bevidsthed, idet man jo aldrig kan vide i hvilken position, 
man efter sin død vil blive genfødt. Denne trosforestilling afviger markant fra 
traditionel islam. For selvom druserne tolker ideen om genfødsel ud af koranen, 
der ofte taler om gentagelse og tilbagevenden, er det kun meget få andre 
muslimske trosretninger, der opfatter dette som en hentydning til genfødsel, og 
hverken sunni- eller shiamuslimer anerkender det.

Muslimer eller ej?
Da den israelske stat blev oprettet i 1948, befandt druserne sig pludselig i en 
presset situation.  Druserne er arabere af etnisk oprindelse, men mens største-
delen af druserne boede i Syrien og Libanon blandt muslimer, befandt den 
resterende del sig nu på den israelske side af grænsen med israelsk statsbor-
gerskab. Hvem skulle de holde med, jøderne eller muslimerne? 
   Druserne betragter traditionelt sig selv som muslimer, fordi den drusiske 
tro er udsprunget af islam, og druserne lever efter islamiske forskrifter; de 
læser Koranen, tilbeder Allah og Muhammed og følger de fem søjler, der defi-
nerer muslimers leveregler. Alligevel bliver de ikke betragtet som muslimer af 
det traditionelle islamiske samfund. Dette skyldes hovedsageligt, at de anser 
grundlæggeren af den drusiske tro, al-Hakim, for at være et sendebud fra Gud
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til det drusiske samfund. Indenfor den islamiske tro er det altafgørende, at det 
sidste sendebud fra Gud, efter en lang række af sendebud, der blandt andet 
omfatter Abraham, Moses og Jesus, var Muhammed, idet Muhammed fik åben-
baret viden om godt og ondt og ret muslimsk levevis, som et sidste budskab 
til mennesket, præcis som det er nedfældet i Koranen. Når druserne ikke aner-
kender dette, betragter traditionelle muslimer dem som faldne fra den islamiske 
tro.
   Dette har vist sig at være en fordel for druserne i Israel. I Israel klassificeres 
alle folk efter deres tro, og de får markeret på deres identitetskort om de er 
jøder, muslimer, kristne eller noget helt andet. Muslimerne har det ikke altid 
nemt i den jødiske stat, og af samme grund er det belejligt for druserne, at is-
raelerne anerkender deres religion som en selvstændig religion med egen rubrik 
på identitetskortet, og ikke som muslimer. 
Druserne valgte under de palæstinen-
siske oprør i Israel at forholde sig neu-
tralt, men dette blev af både jøderne og 
palæstinenserne opfattet som sympati 
med jøderne.
   I Syrien og Libanon, hvor befolkningen er 
overvejende sunni-muslimsk, har druserne 
haft langt større nytte af at portrættere 
sig som muslimer og arabere. I Syrien 
har druserne kæmpet side om side med 
syrerne gennem historien, bland andet 
under oprør mod den franske overmagt, 
der havde mandat over Syrien fra 1920 til 
1943, hvilket har givet dem sympati blandt 
muslimerne. I Libanon har druserne fået 
deres egne repræsentanter i det politiske 
system, og de lever i fredelig sameksistens 
med deres muslimske naboer. 

Neutrale i konflikten

Druserne har i dag opnået en særstilling som hverken jøder eller muslimer; 
muslimerne lader dem være i fred, fordi de ikke anerkender dem som en del 
af deres islamiske fællesskab, og jøderne udnytter deres arbejdskraft, fx som 
en slags sabbat-politi. Druserne har nemlig, til forskel fra jøderne selv, lov til at 
arbejde om lørdagen, hvor jøderne holder sabbat, hviledag. Ifølge den israelske 
lov må jøder ikke arbejde på sabbat, så de ansætter drusere til at holde øje 
med, at ingen jøder åbner deres butikker, før sabbatten er slut. Desuden er det 
en stor fordel at have drusiske buschauffører og rengøringsfolk, så jøderne ikke 
behøver at gå på kompromis med deres hverdag, blot fordi det er sabbat, og de 
ikke selv må køre bil eller gøre rent.



18

af Gunhild Haubo Christensen Bojesen 

Måske har jøderne sympati med druserne, fordi de betragter druserne som et 
folk i samme situation som dem selv; et folk der har været forfulgt og under-
trykt og levet som en minoritet under fremmede herredømmer. Og ligesom 
jøderne har de fastholdt deres egen identitet og religion på trods af kraftige 
påvirkninger udefra. I kraft af dette har druserne opnået en særlig stilling i Is-
rael, hvor de både har et eget internt retssystem til at dømme i familieforhold, 
og som de eneste arabere har adgang til den israelske hær. 

Druserne lever som et selvstændigt folk med et neutralt forhold til de bekri-
gende jøder og muslimer omkring dem, fordi de ikke hører til hverken det ene 
eller det andet sted. Deres historie har givet dem en god sans for diplomati og 
forståelse for samarbejde med de omkringliggende samfund, og derved har de 
kunnet beholde deres isolerede tilværelse med fred til at dyrke deres tro på 
trods af krigen, der raser omkring dem. 

 

Tyskere spiser ikke kålroer, irere undgår helst rensdyrkød, og jøder 
blander ikke kød og mælk. Verden over er der forskel på, hvad det går 
an at spise.

 Mad som tabu
Blandt maorierne på New Zealand fortælles det, at en maorihøvding af høj 
rang engang efterlod resterne af sit måltid i vejkanten. Senere kom en slave 
forbi. Han var sulten og spiste derfor resten af den gode mad. Men næppe var 
han færdig, før det blev opdaget, og slaven fik til sin rædsel at vide, at det var 

høvdingens madrester, han havde 
fortæret. Slaven ramtes straks 
af voldsomme kramper i maven, 
og inden solnedgang samme dag 
døde han. For blandt maorierne er 
høvdingens mad så fuld af magisk 
kraft, at den er farlig at røre ved.   
Helt så uheldig som den stakkels 
slave er de færreste dog, selvom 
forbud eller tabuer på mad er ud-
bredt over hele verden. Nogle 
tabuer er bevidste, andre ubevid-
ste. Nogle forbud opstår på grund 
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af frygt for sygdomme, andre drejersig om truede dyr og planter, og atter andre 
har historiske, kulturelle eller religiøse begrundelser. 
Selvom rensdyr er en udbredt spise i Alaska, Rusland og Sverige vægrer mange 
irere og englændere sig ved at spise rensdyr, især op mod jul, fordi rensdyret 
associeres med Julemandens hjælper, Rudolf. 
   I Tyskland vil mange ældre tyskere ikke spise kålroe, som forbindes med hun-
gersnød. Efter første verdenskrig blev Tyskland i 1916-1917 ramt af en skrække-
lig vinter, som førte til, at den eneste tilgængelige grøntsag i lang tid var kålroer.  
Derfor udviklede mange en stor lede ved kålroe, som først nu er ved af få en 
renæssance i det moderne tyske køkken. Og da Den Romersk-Katolske Kirke 
første gang fik kendskab til kaffe, blev den hurtigt forbudt, fordi man opfattede 
den som en slags muslimsk vin. Den blev efter sigende tilladt af Pave Clement 
VIII i 1500-tallet, efter han havde udtalt, at ”denne djævelens drik er så god … 
vi burde snyde djævelen ved at døbe den”! 

Hvordan mad sikrer verdensordnen
En særlig gruppe inden for forbudt mad begrundes i religiøse myter. Myternes 
funktion er at opsætte en verdensorden, og forklare hvorfor verden ser ud, 
som den gør. I en koreansk myte kan man således læse, hvordan myren fik sin 
smalle talje; en australsk myte fortæller, hvor boomerangen kommer fra, og en 
indisk myte forklarer, hvordan kastesamfundet opstod. 
Men hvad giver egentlig myterne den særlige autoritet, der gør, at de bliver 
troet og respekterede? I mange tilfælde er det fordi myterne er hensat i en 
tid før mennesker var til – i urtiden. Myten kender verdens begyndelse. Andre 
gange er myten en åbenbaring, som kommer fra det hellige selv – i sidste ende 
fra guden. Alene kravet om autoritet bliver så indiskutabelt, at det bliver ac-
cepteret. 
   Men myter forklarer ikke kun, hvorfor verden er, som den er. Myter inddeler 
også verden i kategorier, som viser, hvordan verden bør se ud. Myter viser, hvor-
dan mennesker bør opføre sig, de opsætter retningslinjer for, hvordan samfun-
det skal fungere, og hvad der hører til den civiliserede verden, og hvad der er 
udenfor. Og de fortæller, hvad det går an at spise, og hvad der er forbudt. 
I Femte Mosebog i Det Gamle Testamente står der: Af det, som lever i vandet, 
må I spise alt, som har finner og skæl. Men det, som ikke har finner og skæl, 
må I ikke spise; det skal I regne for urent. 
   Hvad er der mon på spil her? Citatet fremsætter et bestemt billede af, hvordan 
verden er indrettet. Dyr, som harfinner og skæl, hører naturligt til i vand. Men 
rejer og hajer, som lever i vand, men ikke har finner og skæl, hører ikke ind 
under kategorien ’fisk’, og de står på sin vis helt uden for kategori. Derfor er de 
farlige: Fordi de står uden for den ordnede verdens kategorier. I samme tekst 
får man at vide, at man kun må spise tamkvæg, eller de vilde dyr, som ligner 
mest. Det er nemt at finde ud af, om et dyr er tilladt at spise: Det skal både 
have klove og tygge drøv. Hvis kun det ene krav er opfyldt, skal dyret opfattes 
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som urent og må ikke spises. Fx skal man holde sig fra at spise svin, fordi det 
har klove, men ikke er drøvtygger. Klovdyr er som regel drøvtyggere, så på den 
måde falder svinet uden for en konsekvent inddeling af verden. Den mad, man 
spiser, skal altså passe ind i nogle bestemte kasser for at være tilladt. 
Hvis tabuerne bliver overtrådt, risikerer man at nedkalde en katastrofe over sig 
selv eller over hele samfundet. Maorislaven i New Zealand omkom, fordi han 
havde forbrudt sig mod et tabu, som var helt grundlæggende for hans opfat-
telse af verden. Ofte er konsekvensen mere vidtfavnende: Det der står på spil 
er hele samfundets sundhed og velstand. Nogle gange kan man heldigvis be-
grænse skaden ved at foretage et renselsesritual eller et soningsoffer. 

Mad markerer overgange
Når et barn på Andamanerne i Den Bengalske Bugt træder ind i de voksnes 
rækker, må han først afstå fra at spise deres vigtigste mad, havskildpadde, i en 
periode. Når denne periode er slut, må barnet i de næste 48 timer derimod kun 
spise havskildpadde og kun drikke vand.  Når ritualet er slut, må han igen spise 
normalt, men fra da af opfattes han som voksen – som fuldgyldig skildpad-
despiser. Her indgår maden som en markør for, at den unge mand går ind i en 
ny fase i livet. Også i mange andre kulturer er det almindeligt, at mad indtager 
en særlig rolle i forbindelse med overgangsriter. Overgangsriter er en form for 
ritualer, der fx markerer overgangen fra barn til voksen som hos andamanerne. 
Men det kan også markere fødsel eller død, en indvielse til munk, eller endog 
en fysisk overgang fra ét sted til et andet, eller en overgang i tid. Tænk bare 
på, hvordan champagneproppen springer kl. 24 nytårsaften for at markere den 
overflod og velstand, man ønsker for det nye år. Eller tænk på risene, der kastes 
efter brudeparret, når de kommer ud af kirken, for at markere den frugtbarhed, 
ægteskabet forhåbentlig bringer med sig. Begge dele kan betegnes som små 
overgangsriter. 
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Det kan være farligt at blande kategorierne
Brud på madtabuer kan være farlige for verdensordenen. Men nogle gange er 
det endnu mere farligt at blande kategorier, som ikke er farlige hver for sig. I 
den jødiske Torah findes flere af den slags forbud mod blandinger. Man må ikke 
pløje med okser og æsler sammen. Man må ikke så to slags korn på sin mark. 
Og man må ikke væve stof af en blanding af uld og linned. Et af de mest omfat-
tende og mest ukrænkelige forbud går på blandingen af kød og mælk. Der skal 
helst gå nogle timer mellem man indtager de to fødevarer, så de ikke blandes alt 
for meget i maven. Og i tilberedningen af maden skal kød og mælk holdes fuld-
stændigt adskilt. Ofte kan den negative kraft, der er i et tabu, overføres ved den 
blotte berøring. Derfor må jøder, som følger disse regler, have to helt adskilte 
sæt af service, ét til tilberedning og servering af kødretter, og ét til mælkeretter. 
For det er ikke nok, bare at vaske den kniv op, man vil skære løg med til en 
kødret, hvis den tidligere har været i berøring med ost. Hvis de to kategorier 
kommer for tæt på hinanden, bliver maden tabu og må smides ud. Det gælder 
endda, hvis gryderetten og ostekagen er blevet bagt i den samme ovn, eller 
bliver stillet på den samme dug. Kød og mælk skal holdes på så stor afstand fra 
hinanden som muligt. 
   Jøderne er ikke alene om 
dette forbud. Før israelitterne 
slog sig ned i Kanaan var de 
kvægavlere, og reglen om at 
holde kød og mælk adskilt har 
de tilfælles med andre kvæg-
avlerfolk. Ofte er hensynet til 
mælken det vigtigste, fordi det 
forbindes med kvægets vel-
befindende. Derfor må men-
nesker, som på en eller anden 
måde er i særlig tæt kontakt 
med den hellige sfære, eller 
på anden måde anses for at 
være i besiddelse af en vis 
farlig kraft, holdes på afstand af mælken for ikke at skade kvæget. Hos nogle 
afrikanske stammer må menstruerende kvinder af den grund ikke drikke mælk 
eller nærme sig kvæget. Det gælder også kvinder i barselseng og sårede mænd 
– fordi blod og mælk ikke på nogen måde må komme i nærheden af hinanden. 
Ligesom jøderne holder også masaierne i Østafrika kød og mælk så skarpt ad-
skilt, at de har to sæt gryder, potter og kar, og deres føde er skiftevis baseret på 
kød og på mælk ti dage ad gangen. Når de ti dage er gået, skal maven renses 
grundigt med afførings- og opkastningsmidler, før en periode med den anden 
fødevare kan indledes. 
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TABU googler... Catharina Raudvere
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Dette indlæg bygger på min personlige oplevelse af og undren over fødselsfor-
løbets italesættelse i det danske sundhedssystem.
I 2007 var jeg gravid i henholdsvis Berlin og København, og jeg fik derfor mu-
lighed for at opleve to sundhedssystemer indefra. 
I Tyskland bliver man ved konstatering af en graviditet sendt hjem med et tillyk-
ke og en meddelelse om, at det er bedst at undgå råt kød. I Danmark bliver 
man, til min store undren, indsluset i et helt system af spirituelle metaforer, der 
gør fødslen til en oplevelse af religiøs karakter mellem to livsstadier, en dør fra 
pige til kvinde.
Således blev min kæreste og jeg ved 
vores første jordemoderkonsultation 
i Danmark mødt af en jordemoder, 
der med det samme begyndte at  
forklare, at man som fødende kvinde 
gennem smerten når et andet be-
vidsthedsniveau, hvor kvinder før, 
nu og i fremtiden forenes i en slags 
urmoderkraftens fællesskab. En an-
den jordemoder, vi konsulterede, 
italesatte dette sted som ”urmo-
derhavet”. Og denne urmoder- eller 
urhavsbetegnelse er meget gængs 
i den måde, man omtaler en fødsel 
på. 
Som fødende sættes man i en situ-
ation, man ikke kan styre, hvor det 
gælder om at opgive sit kendte ”jeg” 
og lade kroppen styre sagerne. Der-
for har den moderne kvinde en følelse af at finde en biologisk sandhed, at 
skrælle alle ydre lag af og komme ind til den urkvinde, der gemmer sig i DNA-
massen.

Jeg vil gerne eksemplificere denne opfattelse med nogle uddrag fra to bøger om 
fødselsoplevelser, skrevet af kendte danske kvinder.
I bøgerne som hos jordemødrene opfattes fødslen som en stærk overgangsrite 
fra pige til kvinde, og fødselsoplevelsen kan derfor opdeles i et før, under og 
efter. Det før, der her gengives af May Schack, illustrerer forvandlingsforvent-
ningen:

af Astrid Trolle

Urkvinden i DNA-massen
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Vi er ti kvinder til fødselsforberedelse. Som tunge havdyr, der er kom-
met op på landjorden, går vi rundt med vores langsomme bevæ-
gelser. Vi forsøger at forberede os til noget, vi ikke rigtig ved, hvad 
er. Der er et værelse på fødeafdelingen, vi ikke kan komme til at se. 
Her ligger man, når man lige har født. Der er ingen vinduer, men en 
glasvæg ud til gangen, hvor vi står. Gardinerne er trukket for, men 
gennem en sprække ser jeg en kvinde. Hun ligger helt stille, og der 
er et særligt lys over hendes ansigt. Hun ser ikke vores nysgerrige 
blikke, hun ser ud, som om hun befinder sig i en anden verden. Der 
er noget forklaret i hendes udtryk, jeg kan ikke finde andet ord for 
det (Schack 1991: 33).

Som gravid skiller man sig altså 
ud fra majoriteten ved sin blotte 
fremtoning ”som tunge havdyr”. 
Det, man forbereder sig på, fød-
slen, er skjult for en. Man be-
tragter det som et mysterium, 
kun de, der er nået levende i-
gennem, kender til. Kvinden bag 
gardinet er blevet indviet i dette 
mysterium, hun befinder sig der-
for i en anden verden. Mere viis, 
mere forklaret, mere kvinde end 
den havdyrsflok, der endnu ikke 
må komme ind på fødeafdelin-
gen.

Og hvad er det, der gør forvand-
lingen fra pige til kvinde mulig?
Svaret er smerte. Oplevelsen af 
smerte bliver så intens, at den 
bliver et middel til en ud-af-krop-
pen oplevelse:

Det gør så ondt, at verden forsvinder, at jeg selv bliver en gloende 
ildkugle. Det varer længe, så længe at jeg bliver bange for at miste 
mig selv. Bange for at forsvinde ud i urskoven i tusinde dele, som 
aldrig kan samles igen. Alt hvad jeg plejer at mene er typisk, person-
ligt, uundværligt, dele som tilsammen gør mig til hvad jeg tror jeg er, 
forsvinder, så jeg tror jeg bliver sindssyg. Så meget smerte kan ikke 
rummes i verden, som jeg kender den, så jeg flygter, flyder, daler ud i 
en anden verden hvor smerten kan være (Plum 1991: 87).
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Den fødende må i de smertefulde fødselstimer forlade sin fornuft og sin per-
sonlighed for at blive ren krop, ren sanselighed og dermed forenes med sit 
urmoderinstinkt:

Anne er smuk, fuldstændig overgivet til en urkraft. Hun er på en vej, 
hun kun selv kan gå. Hun gløder af veenergi, kan næsten ikke magte 
smerten, men overgiver sig ikke som besejret. Fødende kvinder er 
så smukke på det tidspunkt i fødslen. Alle masker er væk, alle slør 
er faldet, hvis der er en sandhed, er dette tidspunktet, hvor den er 
nærmest (Jordemoder Taxbøl 1991: 117).

Og videre, fra den fødendes synsvinkel:

 ...det er kroppen, der styrer. Jeg er alle verdens kræfter samlet i 
én krop. Så stærk som Arnold Schwarzenegger, som en bissende 
moskusokse, som alle billeder, der findes af urkraft. Så stærk som 
en fødende kvinde. Jeg er hele verden, og hele verden er mig...Når 
smerten kommer, lader jeg mig føre med igennem den, som at lade 
sig føre indover inden i en vesterhavsbølge, næsten druknende, og 
når den mindsker sin styrke, presser jeg, fører den videre. Til det 
sidste. Min krop er min tanke og min viden, og jeg ved, at dette er 
sandhed. At intet nogensinde bliver mere sandt for mig end at føde 
dette barn (Christensen 1991: 81).

Og hun fortsætter:

...til slut ekstatisk. Hinsides. Sprængende. Måske for første gang over-
hovedet at miste al selvbeherskelse, at være så meget kun sin krop. 
Så forunderligt bagefter at jeg også er sådan. Og ikke længere kun 
det jeg var, før jeg fødte. Jeg er noget nyt i mig selv, foruden dette 
nye at være mor. ...  Jeg er kvinde. På en anden måde end før... Indtil 
da var jeg kvinde som seksuelt væsen. I forhold til mænd. Nu viste 
min krop sin inderste hensigt. At sætte børn i verden. Den er indrettet 
til det. Jeg er indrettet til det. Og jeg kan (Ibid: 81).

Den sandhed, der her tales om, er en kroppens sandhed. Såvel fødende, som 
deres jordemødre, kommer ind på denne ekstra dimension af fødselsoplevelsen. 
Idet smerten har løsrevet det kendte jeg fra kroppen, så den fødende kvinde 
udelukkende er krop, forenes kroppen med en urkraft, der ligger gemt i DNA-
massen. Kroppens ultimative sandhed bliver at sætte børn i verden. Smerten 
får en mening, og kroppens biologiske funktion får kvinden til at føle sig et 
med menneskehedens kvinder en masse. Urmoderhavet, hvor alverdens kvin-
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der mødes i smerte, kræver altså, at man lader sit kendte jeg dø et øjeblik for 
at blive et med kroppen og derefter give liv til to nye mennesker: Barnet og det 
nye jeg. 
Dødsmetaforikken er hyppigt brugt, når kvinder skal gengive fødselsoplevelsen, 
fordi smerten og udmattelsen skaber en anomisk tilstand, hvor livets essens, 
jeg´et og verden, bliver sat på spil: ”Alt er så tæt på, liv og død er tilstede sam-
tidigt, helt komprimeret. Skabelsens allerførste sekund og evigheden, rædsler 
og glæder, alt på én gang. Livet komprimeret til et sort hul af fortættelse” (Plum 
1991: 89). 
Den fødende gennemgår altså en forvandling fra pige til kvinde ved at give slip 
på sit hidtidige jeg i den indre anomi, som smerten medfører. Hun overskrider 
sig selv og bliver dermed urkvindelig dna-masse for at genopstå som et nyt 
menneske, moder og kvinde. 
I den måde mange jordemødre og fødende kvinder italesætter en fødsel på, 
bliver begivenheden ikke blot et overgangsritual fra pige til kvinde, men også 
en transcendent størrelse, idet den fødende oplever at indgå i et mytisk kvin-
defællesskab, hvor det kendte jeg ophører med at eksistere og biologien eller 
urkvinden tager dets plads. 

Kropsfremmedgørelsens samfund?
Det interessante er så, hvordan det kan være, at en simpel fødsel bliver en så 
”sprængende”, nærmest religiøs, oplevelse? 
Her bliver fødslens italesættelse en indikator for, hvilket samfund individet er 
socialiseret ind i. Igennem fødselsfortællingerne dukker begrebet ”sandhed” op 
flere gange. Den kropslige sandhed, som er mere sand end nogen anden sand-
hed, fortællerne har oplevet. Den rent biologiske mekanisme at føde et barn re-
ducerer altså de ellers så velreflekterede moderne kvinder til en bunke kød med 
urkvindekræfter, og denne oplevelse virker så stærk, at de fødende foretrækker 
denne kroppens sandhed fremfor alle de andre sandheder, de møder i det om-
kringliggende samfund. 
Fødselsfortællingerne bliver altså uhyre kritiske overfor samfundets 
fremmedgørelse overfor kroppen. Til daglig oplever disse kvinder at være intel-
ligente og fornuftige karriere-kvinder, men denne tilværelse udfordres i deres 
nyvundne urkvindeform. De tilhører nu et fællesskab af kvinder, der udover at 
være en hjerne også er en krop. At dette fællesskab er forankret i ekskluder-
ende (overfor mænd og kvinder, der ikke har født) og stereotype kønsfore-
stillinger har ingen betydning, idet biologien overvinder alle andre kulturelle og 
sociale sandheder. Kvinderne finder altså en ren sandhed i deres DNA, som en 
befriende konsekvent stereotyp i et samfund, hvor alle værdier er relative og 
individerne bevægelige hjerner i overhalingsbanen.

Jeg ved, at mange fødende har glæde af at italesætte fødslen på denne måde, 
men det er 
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kritisabelt, at man i det offentlige sundhedssystem ikke kan fravælge denne 
mytiske diskurs. For de af os, der bare gerne vil vide, hvordan en fødsel rent 
teknisk foregår og ellers er ganske tilfreds med tilværelsen som hjerne, er det 
ingen hjælp at høre om urmoderhavet og det mytiske kvindefællesskab. 
Fødsler i Danmark er tæt forbundet med idéen om, at den naturlige fødsels 
smerte viser en persons sande jeg: Jeg´et som krop. Midt i lægevidenskabens 
verden forventes urmoderkraften at indtræffe, så fødestuerne både bliver et 
rum for alternative behandlingsmetoder, men i lige så høj grad et rum for en
alternativ verdensforståelse. Det er svært for mig at bedømme, hvor meget eller 
hvor lidt denne tilgang til fødslen hjælper de fødende. Jeg personligt fik ikke 
meget ud af den mytiske italesættelse, men efter at have konsulteret nybagte 
mødre, jordemødre og faglitteratur om emnet, er det gået op for mig, at den 
danske model med naturligheden og smerten som både middel og mål i sig selv 
faktisk udmærker sig i forhold til andre landes fødselspraksisser, hvor fødslen i 
langt højere grad er medicineret og videnskabeliggjort. Der, hvor den mytiske 
italesættelse bliver problematisk, er i dens implicitte ekskludering af alle andre 
mennesker end de fødende/mødre, der overgiver sig til urmoderkraften. 

Tekstreferencer fra Forløsning. 
Ni kvinder skriver om at føde, 
May Schack (red.), Rosinante 
1991:
Christensen, Camilla, ”Min krop 
er min tanke og viden”.
Plum, Camilla, ”Ok, hvordan 
føles det så?”
Schack, May, ”Lille stjernekig-
ger”.
Taxbøl, Dorte, ”En nat i okto-
ber”.
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Det var meningen, at denne artikel skulle tage udgangs-
punkt i den 4. i rækken af 50 koncerter, Michael Jack-
son skulle have påbegyndt i London i juli måned, og det 
var meningen, at omdrejningspunktet skulle være en 
forståelse af relationen mellem MJ og hans fans ud fra en 
Webersk forståelse af forholdet mellem den karismatiske 
leder og dennes tilhængere. Men så skete det, der i dette 
teoretiske perspektiv er meget interessant: Den karisma-
tiske leder døde.
     ”Michael Jackson er død”. Sådan lød utallige over-
skifter i medierne d. 25. juni 2009 – selv dagbladet Bør-
sen havde denne nyhed på forsiden af sin hjemmeside i 
de tidlige timer denne torsdag morgen. For sidste gang 

fik ”Kongen af Pop” hele verdens opmærksomhed, og man skulle leve i en hule 
for ikke at høre historien. I de næste dage kunne man høre hans musik strømme 
ud fra vinduer i lejligheder og butikker, og det var som om, at verden ikke kunne 
forstå, at MJ havde nået sit endeligt. Og med god grund. Intens mediedækning 
af alt, hvad Michael Jackson har foretaget sig kunne siges at have ført til, at en 
socialt skævvredet social relation gjorde sig gældende mellem Michael Jackson 
og hans fans – de følte de kendte ham. Følgende er mit 
bud på, hvordan en sådan parasocial relation kan forstås. 
Om end det er en smule kliché at påpege, så kan Michael 
Jackson betragtes som en karismatisk leder, og hans død 
er en begivenhed, der bør ses på i et religionssociologisk 
perspektiv.     

ET KARISMATISK HERREDØMME
Ved et kig på det debatforum, der er tilknyttet Michael 
Jacksons hjemmeside (www.michaeljackson.com), må 
man hurtigt sande, at der er tendenser og elementer til 
stede i den måde hans fans forholder sig til ham på, der 
kunne lede den religionsstuderendes tanker hen på Max 
Webers begreb om den karismatiske leder. I sit sene forfatterskab definere-
de Weber et karismatisk herredømme, som et herredømme beroende ”…på 
den ekstraordinære hengivenhed for en persons hellighed, heltekraft eller for-
billedlighed og for de ordninger, som denne person har åbenbaret eller skabt” 
(Weber 1922). Den karismatiske leder har modtaget en guddommelig 

af Pernille Hedegaard Jensen

Michael Jackson
- En karismatisk leders død



29

åbenbaring, og lederens lære eller budskab er derfor guddommeligt legitimeret. 
Den centrale pointe er, at karismaen opstår, idet en helt særlig social relation 
mellem lederen og tilhængerne er til stede. Tilhængerne anerkender, at lederen 
har egenskaber, der er noget helt specielt og guddommeligt. For at opretholde 
sin autoritet, må den karismatiske leder løbende bekræfte tilhængerne i, at han 
eller hun er i besiddelse af disse egenskaber (Tybjerg 1993:152-153).
     Både de der er fans af Michael Jackson, og de der ikke er, kan hurtigt blive 
enige om, at Michael Jackson var noget udover det sædvanlige, men der vil 
sandsynligvis herske uenighed om, hvilke egenskaber den meget omtalte herre 
var i besiddelse af. For at forstå dyrkelsen af Michael Jackson er det nødvendigt, 
at gøre sig klart, hvem der dyrker ham – hvem er hans fans? Der er ingen tvivl 
om, at der er tale om en mangfoldig skare, men her vil jeg beskæftige mig 
med de fans, der anvender debatforummet1. Idet de diskussionslystne fans er 
anonyme, er det derfor svært at sige noget generelt om dem, men det er mit 
indtryk, at der er tale om forholdsvis unge mennesker. I en tråd på debatforum-
met med titlen ”What is the most you admire about Michael other than his ta-
lent??” er tendensen, at fansene betragter MJ som noget helt ekstraordinært2. 
Adjektiver som ydmyg, uselvisk, uskyldig, engleagtig og generøs er domine-
rende i beskrivelsen af den mand, de (sandsynligvis) beundrer mest i verden:

Earthstarearthstar (USA): “…I wish more people were like him he is a 
gentle angelic person! It radiates from him”.

Nunz (Canada): “…His love for people all around the world is amazing 
and he has done so much for the world. It is amazing to think how 
this one person is capable of touching the hearts and changing the 
lives of billions of people.”

Lizzeh (USA): “I admire the generosity and passion in his soul…He 
puts other people’s needs before his own. I also admire the strength 
he has…”

Ada: “I wish that others could see what he represents and stands for; 
he’s message has always been love. (http://www.michaeljackson.
com/dk-en/content/what-most-you-admire-about-michael-other-his-
talent. Set d. 23. aug. 09).

1 Som enhver religionsstuderende ved, er der forskellige grader af tilhørsforhold til en religiøs 
bevægelse. Nogle er kernemedlemmer og meget engagerede, nogle er mere perifere medlemmer, 
og nogle er udelukkende sympatisører. På samme måde kan der siges at være forskellige grader 
af det at være fan af Michael Jackson. Der vil nødvendigvis være nogle, der er større fans end 
andre. Jeg beskæftiger mig med de fans, der anvender debatforummet på www.michaeljackson.
com, og det må forventes, at disse hører til gruppen af engagerede fans.
2 Alle indlæggene i denne tråd er skrevet før MJs død, hvilken fansene her derfor ikke forholder 
sig til.
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Det er tydeligt, at mange af de fans, der benytter sig af dette forum godt 
kan siges at tillægge ham en heltekraft, og han karakteriseres i høj grad som 
et menneske, der havde et budskab og ville ændre verden. Dvs. at Michael 
Jackson opfattes som et menneske, der ud over at være en dygtig entertainer 
og kunstner er et forbillede for, hvordan mennesker skal agere i verden. Han 
beskrives, som en person, der prioriterer andre højere end sig selv, en person, 
der er uselvisk, og der udvises en beundring af hans hjælp til verdens fattige 
mennesker.
     Derudover er det helt tydeligt, at hans fans betragter ham, som en stor per-
sonlighed, der havde et vigtigt budskab, men som blev uretfærdigt behandlet 
af verden. I denne sammenhæng refereres der især til den måde, medierne har 
behandlet MJ på og til de retssager om pædofili, han har været involveret i. Det 
overordnede narrativ er, at verden er ude på at udnytte Michael Jackson pga. 
hans formue. Endvidere er der ingen, der forstår ham og den person han er. Det 
er som om, verden ikke anerkender hans sande, uskyldige og venlige væsen – 
verden forstår ikke karismaen. Efter hans død skriver en fan bl.a:

Karina: ”God send his angel, down on earth to heal the world and we, 
we killed him; people who disrespected you and your message. You 
was such and honest man, but there have been so many people who 
didn’t believe in you. You had the biggest heart on earth, but all the 
ignorance, hate and distrust which is shown to you broke your heart… 
so god had to take you, his angel, back just to save you. Please sorry, 
that WE couldn’t save you… Now we have to bear the consequences 
in living without you.” (https://www.michaeljackson.com/sites/mjack-
son/memories/index.html. Set d. 11. aug. ’09).
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Her opfattes Michael Jackson som værende sendt til jorden af Gud for at for-
midle et budskab – et budskab om at frelse verden. Men da vi her på jorden i 
al vores uvidenhed ikke forstod, hvad MJ mente, var Gud nødt til at tage ham 
tilbage igen, og vi må nu se i øjnene, at vi er overladt til os selv. Det kan altså 
godt siges, at nogle af MJs fans udviser hengivenhed overfor et budskab, som  
de opfatter som guddommeligt åbenbaret. Citatet her er et eksempel på en 
opfattelse af Michael Jackson, som en messiasskikkelse sendt af Gud, men som 
ikke blev forstået af verden.
     For at forstå, hvordan denne opfattelse er 
opstået, må man tage MJs fremstilling af sig 
selv i betragtning. I 1985 skrev Michael Jackson 
nummeret ”We are the World” sammen med 
soul og R&B kunstneren Lionel Richie. Projektet 
blev en amerikansk pendant til det europæiske 
Band Aid initiativ fra 1984, og det var her, MJ 
for første gang viste interesse for humanitære 
emner. Interessen syntes at fortsætte på hans 
kommende plader, og med tiden begyndte der 
at komme flere og flere sange i Michael Jack-
sons repertoire, der havde et lignende tema. Det er derfor ikke mærkeligt, at 
hans fans lægger vægt på dette, idet det med tiden blev en meget indgroet del 
af hans image.
     Endvidere har Michael Jackson i løbet af sin karriere flere gange iscenesat 
sig selv som en frelserskikkelse. Især op gennem 1990’erne er der adskillige 
eksempler på, at han gør dette i sine musikvideoer. Bl.a. i musikvideoen til hittet 
”Earth Song” fra midten af 1990’erne er det helt tydeligt, at Michael Jackson 
iscenesætter sig selv, som en frelser. Man kunne måske sige, at hans fans kan 
har adopteret den diskurs, som MJ i sin selviscenesættelse har lagt fundamen-
tet til.
     
Der er ikke tale om en egentligt organiseret bevægelse af Michael Jackson 
tilhængere, der udgør et samlet hele med Michael Jackson øverst i det sociale 
hierarki3. Der er derimod tale om en fragmenteret størrelse bestående af indi-
vider rundt om i verden, hvor elementer af organisation og en fælles dagsorden 
til tider dukker op, men den er meget skrøbelig og individualistisk4. Webers 
begreb er en idealtype, og derfor mener jeg, at hans begreb om den karisma-
tiske leder med rette kan anvendes til at forstå, hvad det er der sker i forholdet 
mellem Michael Jackson og hans fans. 

3 Om end, der givet eksisterer fanklubber, der til en vis grad kan siges at udgøre en organisation.
4  Der er eksempler på, at fans forsøger at organisere bøn for Michael Jackson på præcis samme 
tidspunkt og der er eksempler på, at fans opfordrer hinanden til at samle underskrifter ind, så 
Michael Jackson kan komme et skridt nærmere Nobelprisen (https://www.michaeljackson.com/
us/node/119731), og der er fans, der opfordrer andre til at fejre MJs fødselsdag, hvor end de 
befinder sig d. 29. aug. 2009 (https://www.michaeljackson.com/us/node/124746). 
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KARISMATISERING
Denne hengivenhed overfor en person som Michael Jackson virker umiddel-
bart en smule overdreven for udenforstående. Mange vil måske undre sig over, 
hvordan nogen kan synes, at Michael Jackson er så fantastisk, som nogle af 
hans fans gør, og for mange vil de egenskaber, som fansene tillægger MJ, virke 
absurde og helt ugenkendelige. Hvordan er denne tilstand opstået? Med inspi-
ration fra Weber introducerede Eileen Barker begrebet karismatisering. Med 
dette begreb forklarer Barker den socialiseringsproces, hvorved personer bliver 
tilhængere af en karismatisk autoritet. Ifølge Barker er det, der karakteriserer 
en karismatisk leder, at personen bryder med det traditionelle og typisk har 
ubegrænset indflydelse på tilhængerens liv og gennemsyrer dennes tilværelse. 
Den karismatiske leder er ikke underlagt nogen regler – lederens ord er ufor-
udsigelige, og der kan ikke stilles spørgsmålstegn ved dem. Barker mener, at 
en sådan relation opstår pga. interne processer i en gruppe af tilhængere5. 
Hendes argument er, at en karismatisk autoritet til dels er et resultat af sociale 
processer, der sker i gruppen og som føres an af personen, som får autoriteten, 
og først når tilhængere er en del af bevægelsen, lærer de at anerkende deres 
leders karisma (Barker 1993:182-184). En tilhænger er konstant i et socialt 
miljø, hvor en socialiseringsproces sker, så denne efterhånden accepterer den 
karismatiske leders position. Ud fra hendes teori fordres det således, at der skal 
være tale om et relativt lukket socialt miljø.

I relationen mellem Michael Jackson og hans fans kan der ikke siges at have 
været tale om et lukket socialt miljø, hvori MJ fungerede som autoritet, der 
med en religiøs åbenbaring legitimerede en laden og gøren, der på alle leder 
og kanter gennemsyrede tilhængernes hverdag. Og dog. Man må se på, på 
hvilken måde fansene bliver mødt med Michael Jackson i deres hverdag. De har 
mulighed for at lytte til hans musik og se hans musikvideoer. Derudover kan de 
se de tv-udsendelser, de kan læse historier i sladderpressen, og de kan følge 
med i de retssager, han har været involveret i. De kan købe merchandise, have 
plakater hængende og læse om ham på Internettet. Der er derfor rig mulighed  
for at omgive sig med Michael Jackson relaterede ting i mange af livets sfærer, 
selvom man ikke befinder sig i et lukket socialt miljø. Derudover har afstanden 
til Michael Jackson, hans uopnåelighed og utallige mere eller mindre mærkvær-
dige rygter om ham virket fremmende i forhold til fortællingerne omkring ham 
og hans person. Dette har i kombination med hans selviscenesættelse været 
med til at få ham til at fremstå for sine fans, som noget helt ekstraordinært og 
mystisk.
     Hans fans kunne derfor siges at være i en tilstand, hvor de selv er drivkraften 
i deres egen socialisering, idet de selv aktivt opsøger og omgiver sig med ting, 
der har noget med MJ at gøre. Det er interessant at overveje, hvilken betydning 

5 Hun afviser dog ikke, at eksterne processer også har betydning, men den primære årsag er 
intern. Her adskiller hun sig fra både Bryan R. Wilson og Roy Wallis (Tybjerg 1993:156-157). 
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det har, at hans fans med Internettet er i stand til at kommunikere med andre 
fans6. Dette gjorde de givet vis også før Internettet for alvor slog igennem i 
den sidste halvdel af 1990’erne, men Internettet har åbnet og udvidet denne 
mulighed. Nu behøver fans ikke at mødes fysisk, men kan mødes i det virtuelle 
rum. Betydningen af at interagere med andre fans, der forstår dyrkelsen af MJ 
kommer bl.a. til udtryk i et indlæg, der handler om hans død:

Smileysarah94 (Storbritannien): ”For a month I havn’t been able to 
express how much his death has crushed me to any of my friends or 
family because they wouldn’t understand and they are not huge fans 
like me.”

Tilhængeren er løbende selv den aktive og opsøgende. Idet individet geografisk 
er placeret i sit eget sociale miljø, der ikke er Michael Jackson specifikt, opsøger 
personen via Internettet sociale relationer, der gør det lettere at opnå en til-
stand, der kan minde om karismatisering. 

REAKTIONEN PÅ DEN KARISMATISKE LEDERS DØD
Efter MJs død har hans album top-
pet salgslisterne, og hans musik 
vil sandsynligvis blive ved med at 
sælge langt ud i fremtiden. I forhold 
til Webers teori om det karismatiske 
herredømme, hvor den karismatiske 
leders død nødvendigvis medfører, at 
en efterfølger må tage over, hvorved 
bevægelsen bliver traditionaliseret, 
kan man overordnet sige, at en efter-
følger ikke på denne måde kan tage 
over for Michael Jackson og fortsætte, 
hvor han slap. Men hvordan har hans fans reageret på hans død?
   
Nogle fans er konspiratoriske og reagerer ved at nægte at anerkende hans 
død. De er overbeviste om, at MJ gemmer sig et sted, og at de skal hjælpe 
ham – dog er det lidt uklart, hvordan de har tænkt sig at gøre dette7. Andre 
reagerer ved at tolke hans død indenfor rammerne af en religiøs verdensopfat-
telse. Nedenstående citat er et eksempel på sidstnævnte:

6 Dette medfører dog spørgsmålet om, hvorvidt kommunikation over Internettet kan siges at 
udgøre autentiske sociale interaktioner og relationer, eller om de er af en anden art. Mit udgangs-
punkt er her, at sociale interaktioner via Internettet er af samme type, som en relation IRL.
7 http://www.michaeljackson.com/us/node/132928 
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”WORDS TO THE WORLD”
“My Dearest All: Although this earth no longer sees my presence, I 
am with you all. I’m watching, not alone, but within all of you. I no 
longer suffer or struggle, I feel Peace and Love as it was meant to be 
for everyone. I am gracious and humbled by all your thoughts and 
prayers, keeping my spirit alive with all you do. I was loved on the 
earth as I am loved now—all in between has been handled. I feel 
the love being sent to me in the heavens as my wings are fruitful 
to fly ever so freely…The freedom I have now been given allows me 
to watch over all, send my love, and watch as all of you “Make that 
Change”…..With all my love and grace…”  (https://michaeljackson.
com/sites/mjackson/memories/index.html. Set d. 11. aug. ’09).

Det at tolke hans død ind i et religiøst verdensbillede er ikke i sig selv bemærkel-
sesværdig. En fans reaktion på MJs død vil naturligvis tage udgangspunkt i det 
verdensbillede, pågældende har. Og da det virtuelle fællesskab er globalt, kan 
der ikke siges at være en reaktion i ”miljøet”, der er default. De fans, der ytrer 
sig på hans hjemmeside kommer fra forskellige samfund i verden, hvor religion 
ikke har den samme samfundsmæssige placering. Vi kan hverken vide, hvem 
der har skrevet ovenstående indlæg eller hvilken motivation, der lå bag, men 
det er tydeligt, at vedkommende sætter sig i MJs sted, som skrev han til sine 
fans efter sin død – jeg får associationer til en New Age inspireret tankegang. 
Derudover ses det her, at der er en opfattelse af Michael Jackson, som en, der 
på en næsten guddommelig facon holder øje med, hvordan det budskab, han 
formidlede, da han var på jorden, vil blive forvaltet efter hans død.
   Endvidere er der blandt Michael Jacksons fans en vilje til, at det budskab, der 
af nogle opfattes som værende guddommeligt åbenbaret, skal videreformidles 
og leve videre på trods af, at MJ ikke længere er i live til at gøre det – der er 
en vilje til at fortsætte det arbejde, Michael Jackson menes at have fortaget: At 
ændre verden:

Donna Anna (Rusland):
“…We can continue his idea to try to change the world…and I feel 
like Michael cares of everyone” (https://www.michaeljackson.com/
us/node126835. Set d. 11. aug. ‘09).

Derudover ses det igen, at MJs selviscenesættelsesprojekt, som værende frel-
ser har bidt sig fast, og en fan sætter ham ind i en apokalyptisk sammenhæng, 
idet vedkommende skriver:

Mihaela (Romania): ”Expect a return on earth of Jesus and Michael!”  
(“https://www.michaeljackson.com/us/node/132928. Set d. 11 aug. 
‘09).
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Der er mange aspekter, man kunne inddrage i forhold til dette emne. Men som 
vi har set, gælder det om ikke andet, så for nogle af Michael Jacksons fans, at 
der er elementer til stede i dyrkelsen af ham, der kan retfærdiggøre en karak-
teristik af MJ, som værende en karismatisk leder. Der er ingen tvivl om, at 
”Kongen af Pop” betragtes som meget mere end en musiker og entertainer i det 
virtuelle miljø af fans, der er centreret omkring debatforummet på hans hjem-
meside. Flere fans skriver indlæg, der indikerer, at de opfatter popstjernen som 
et forbillede til efterlevelse og en person med et guddommeligt åbenbaret bud-
skab om at ændre verden. Med det virtuelle fællesskab som social støttepude, 
omgiver fans sig med Michael Jackson relaterede ting på en måde, så det kan 
siges, at de selv er drivkraften i noget, der kunne minde om det, Eileen Barker 
kalder karismatisering. Selvom deres idol ikke længere lever, er det deres hen-
sigt at lade det budskab, de mener, han formidlede, leve videre.
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Bøger til anmeldelse!

Anmeld en bog og mærk glæden ved at formidle! 
Det er supersjovt, og du får selvfølgelig den bog, du anmelder, for tid og 
evighed. Her er en liste med de bøger, vi har hjemme, der bare venter på at 
blive anmeldt. Vi kan også skrive specifikt efter nyudgivne bøger, hvis der er 
nogle, der har særlig interesse. 
Så skriv endelig til anmelderredaktøren Astrid Trolle (Trolleas@stud.ku.dk) og få 
dit eget anmeldereksemplar. 
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af Pernille Hedegaard Jensen, Ditte Maria Hansen og Astrid Trolle

TABU gennem 21 år

I anledning af at TABU i 2008 fejrede sit 20. år, valgte vi at dykke ned i de 
gamle udgivelser for at se, hvordan TABU startede, udviklede sig og er i dag. 
Det blev hurtigt klart, at redaktionen havde fået samme idé ved TABUs 10 års 
fødselsdag. Derfor har vi valgt at genoptrykke Peter Wesths artikel fra 1998, 
hvor han kommer ind på, hvordan TABU startede som studenterpolitisk forum 
i de hyggelige kaffepauser i Kannikestræde. Nærværende artikel omhandler 
derfor kun de sidste 11 års TABUhistorie. De meninger, der kommer til udtryk i 
artiklen, repræsenterer ikke redaktionens holdning som helhed, men afspejler 
vores personlige blik på TABUs historie.  

TABU har altid været et blad for de religionsstuderende. Et blad, der trykte 
det, de studerende havde på hjerte: Debatindlæg, annoncering af diskussions-
grupper, faglige artikler, rejsebeskrivelser, opslag af undervisningsudbud, bog-
anmeldelser og lignende. Dog er det tydeligt, at TABU i løbet af sine 21 års 
eksistens har ændret karakter. 21 år, der har været vidne til både økonomisk 
ruin (se Peter Wesths artikel, red.) og kontroversielle debatter. 
   Fra midten af 1990erne til 2003 begyndte der at komme artikler med et højere 
fagligt niveau end tidligere, og debatindlæggene hobede sig efterhånden op på 
de da faste debatsider. Ja faktisk var TABU skueplads for adskillige viden-
skabsteoretiske debatter mellem studerende og undervisere som f.eks. debatten 
mellem den daværende student Oluf Schönbeck/fire overbygningsstuderende 
og Mikael Rothstein om, hvorvidt det er muligt at bedrive religionsvidenskab, 
hvis man selv er religiøs. Her argumenterer de studerende for, at det kan være 
frugtbart for forskningen, hvis man ser på religion både med videnskabelige og 
religiøse briller. Mikael Rothstein mener modsat, at har man først iført sig de 
religiøse briller, bliver det umuligt at se videnskabeligt på forskningsobjektet. 
Debatten kan læses i TABU 1996, årg. 8, nr. 4 og årg. 9, nr. 1 og er vældig 
underholdende. 
   Derudover skal den videnskabsteoretiske diskussion nævnes, som Peter Weiss 
Poulsen startede i TABU årg. 13, nr. 2 2000,  hvor han satte spørgsmålstegn ved 
faget Komparativ religionshistorie, affødt af en frustration over den komparative 
metodes manglende brugbarhed i praksis, og undervisernes minimalistiske brug 
af fagets teori- og metodebegreb. Debatten strakte sig over flere TABUnumre, 
hvor både Jørgen Podemann Sørensen og den daværende studerende Anders 
Lisdorf også gik ind i debatten. Den udviklede sig efterhånden til en anden dis-
kussion om faget Tekst og metode; om hvor bredt man kan definere en tekst og 
de metodiske konsekvenser heraf. De spændende debatter kan læses fra TABU 
årg. 13, nr. 2 til årg. 14, nr. 4 2002.



38

Fra 2003 og frem ændrede TABU karakter i kraft af en række rejseartikler, der 
signalerede en vis opblødning i forhold til den hårde faglige linje. De videnskabs-
teoretiske diskussioner er ikke længere så funderet i den interne religionsfaglige 
teoretiske og metodiske uenigheder, dog med undtagelse af temanummeret fra 
maj 2007 (se nedenfor). Derimod positionerer Religionsvidenskab sig udadtil, 
f.eks. i forhold til Teologi (se TABU 20.årg, nr. 3 2008). Det studenterpolitiske 
element er ikke en fast del af det nuværende TABU, men dukker op, når der er 
større sager, der har relevans for de religionsstuderende. 

Den redaktionelle linje
Under læsningen bemærkede vi, at man kunne tegne et mønster i TABUs redak-
tionelle historie, som er præget af en udvikling fra et selverklæret fagråds- og 
institutblad til i højere grad at være mere fagligt funderet. Den fagligt høje stan-
dard, som redaktionen sidst i halvfemserne og frem lagde (her må nævnes at 
størstedelen af den daværende redaktion også blev ph.d’er efterfølgende), fik 
den uheldige konsekvens, at der opstod en art ærefrygt blandt de studerende 
overfor TABU, som gjorde, at den efterfølgende redaktion skulle finde sit eget 
ståsted. TABU fik nu en bredere profil, der talte til den almindelige studerende. 
Det høje faglige niveau er dog genfundet i de sidste par års diskussioner om 
religionsdefinitioner og den førnævnte positionering overfor Teologi. Her er der 
værdifulde videnskabsteoretiske bidrag, som vi studerende får meget ud af at 
læse.
   Ifølge Peter Westh var der i hans tid ingen bevidst redaktionel linje. Men ikke 
desto mindre kan man se, at det redaktionelle mønster i høj grad bestemmes af 
de ledende personligheder i redaktionen. TABU trykker alle modtagne indlæg, 
men størstedelen af artiklerne bliver stadig produceret af redaktionsmedlem-
merne, der ofte kun er en lille (og dygtig) skare. Der er altså overordnede møn-
stre, ikke som resultat af bevidste strategier, men i kraft af TABUs redaktionelle 
frihed og tilfældige sammensætning. 

Intern kritik
Som før nævnt har TABU fungeret som et fællesformidlende organ. Man har, 
som ovenfor nævnt, diskuteret relevansen af fagene Tekst og metode, Kompa-
rativ religionshistorie og relevansen af propædeutikkravet på overbygningerne. 
I dag er det ikke sikkert, at vi ville se de samme diskussioner i TABU. Ikke fordi 
redaktionen ikke ville trykke dem, eller de ville blive stoppet af afdelingens cen-
sur, men mere på grund af en frygt for reaktioner udefra. Et eksempel herpå 
er relevansen af propædeutikkravet, hvor der er studerende, som frygter, at alt 
for meget opmærksomhed omkring dette emne simpelthen resulterer i en af-
skaffelse af propædeutikken. Hovedparten af den gruppe studerende, der i dag 
er tilknyttet afdelingen, har kun oplevet besparelser, som for hvert semester 
medfører forringelser. I kølvandet på besparelserne er der opstået en frygt for 
offentligt at udtrykke kritik mod religionsfagene. Derimod værner vi, om det vi
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har (f.eks. propædeutik). Vi håber, at I vil bryde denne tendens og benytte 
TABU som studenterpolitisk organ, hvor kritiske kommentarer er velkomne. 

Fra institutblad til fagligt tidsskrift
Så på trods af arven med at tage sprængfarlige emner op i offentligheden, er vi 
endt i en situation, hvor de studerende er bange for at kritisere religionsfagene. 
Om frygten er reel eller ej, så føler vi, at vores eksistensgrundlag er truet, fordi 
det politiske fokus i stigende grad er erhvervsrettet med en inkorporeret virk-
somhedsfilosofi – det er yt at fordybe sig. I kraft af institutsammenlægningerne 
er det nødvendigt at redefinere TABUs profil og funktion. Hvad er TABUs rolle 
idag?

I forbindelse med denne overbliksartikel talte vi med ovennævnte TABUmand 
Peter Westh, som nu er ekstern lektor på Religionsvidenskab. Han kom med 
nogle skræmmende overvejelser omkring TABUs fremtid:

”Jeg må indrømme, at jeg ikke læser TABU så grundigt længere. Jeg forventede 
egentlig, at TABU ville stoppe, da Slyng kom. Religion er næsten usynligt på 
instituttet, selvom vi jo er langt det største fag. De gode kræfter i TABU kunne 
måske gøre mere nytte ved at infiltrere Slyng, istedet for at holde fast i ideen 
om at afdelingsblad.”

Slyng udkom første gang i 2007 og definerer sig selv som et institutblad – et 
blad, der bringer artikler af og for alle studerende og ansatte ved ToRS. På 
denne måde kan Slyng siges at have den funktion, TABU oprindeligt havde. For 
at dementere Peter Wesths udtalelse, må man stille spørgsmålet, om TABU bør 
integreres i Slyng? På dette spørgsmål må vi svare kategorisk nej. 

Slyng er et meget spændende og oplysende blad, og vi i TABU er glade for at 
få et sted, hvor vi kan mødes på tværs af fagene. Slyng er vigtig for at inte-
grere og samle de studerende på ToRS, men TABU er mindst lige så vigtig for 
at holde fast i de religionsstuderendes faglige identitet. Derfor bliver det for os 
ikke et spørgsmål om at integrere TABU i Slyng, men om at fastholde TABUs re-
ligionsfaglige identitet. Vi bliver bedre religionsstuderende af at have et forum, 
hvor vi kan diskutere vores allesammens fag.
   TABU er blevet et studenterbaseret tidsskrift for religionsvidenskabelige em-
ner. En legeplads, hvor vi studerende kan prøve kræfter med religionsformidlin-
gens svære kunst. Heri ligger vores berettigelse som afdelingsblad. Vi vil derfor 
opfordre alle til at fatte pennen og bidrage til TABUs fremtidige debatter.
 
Gode og relevante debatter og indlæg på TABUs sider:
TABU årg. 13, nr. 3 2001, hvor den ordsprudlende Pegasus Pow-wow klumme, 
startet af Thore Bjørnvig, tager de religiøse elementer af populærkulturen 
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under kærlig behandling. 
l TABU årg. 11, nr. 4 1999 er en glimrende artikel af Anders Lisdorf om formid- 
ing og religion. Informatikstuderende kan have glæde af at læse den. 
TABU årg. 13, nr. 2 til årg. 14, nr. 4 2002 om Komparativ religionshistorie og 
Tekst og metode.
TABU årg. 15, nr. 4 2003 har nogle gode artikler om begrebet fundamental-
isme.
TABU maj 2007 er et oplysende temanummer om religionsdefinitioner, hvor 
TABU interviewede mange af underviserne på Religionsvidenskab om deres 
definitioner. Læs her især den uddybende leder af Linda Langemark.   
TABU årg. 20, nr. 1 og årg. 20, nr. 2 2007, hvor TABU bringer en interessant 
interviewrække med dekanen Steffen Kjeldgaard-Pedersen fra Teologi.

Næsten alle TABUer kan findes på biblioteket og den gamle TABUhjemmeside  
www.stud.hum.ku.dk/tabu (årg. 10 nr. 1, 2, 3 og 4, årg. 11. nr. 1, 2, 3 og 4, 
årg. 12 nr. 1, 2, 3 og 4, årg. 13 nr. 1, 2 og 3, årg. 14 nr. 1, 2, 3, 4 og 5, årg. 15 
nr. 1, 2, 3 og 4) eller den ny TABUhjemmeside http://religionsvidenskab.ku.dk/
omuddannelsen/studiemiljoe/tabu/ (årg. 18 nr. 2, årg. 19 nr. 1 og 2, Temanum-
mer om religionsdefinitioner, årg. 20 nr. 1). 

En skarp politisk kommentar fra februar 1993. Teksten lyder: “ Efter mange Haarde år med smerter er vor ærede 
styrelseslov sovet stille ind... Fagrådet, hidtil et led i studenterdemokratiet, som nu, dels pga. den nye styrelseslov 
og dels pga. den tilsyneladende mangel på interesse og engagement, synes at smuldre helt. Den etiske debat 
er i gang: Skal der slukkes for respiratoren?... Det er med dyb sorg, at vi må meddele læserne at nærværende 
nummer af TABU bliver det sidste, medmindre antallet af abonnenter forøges drastisk”. 
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af Peter Westh, Religionshistorisk overbygning, TABU nr. 4, 10. årg. 1998

Ti års TABU 
- institutbladets genealogi

Med dette nummer af TABU har Institut for Religionshistorie i ti år haft noget, 
som studerende på mange andre institutter med god grund misunder os: Et 
veletableret, velfungerende institutblad der så vidt vides - oven i købet bliver 
læst af størstedelen af instituttets studerende og ansatte. Men hvordan blev 
TABU til, og hvorfor? 
Denne jubilæumsartikel graver efter svar på disse, og mange andre spændende 
spørgsmål.

TABU startede som et fagrådsblad - det er i  hvert fald hvad der står i lederen i 
det allerførste nummer fra maj 1988. Redaktionen bestod af en masse navne på 
folk som vel for længst har spredt sig ud på landets gymnasier eller guderne må 
vide hvor. Jeg kender i hvert fald ikke nogen af dem. Og dog? Nederst på side 
to, under “lay-out” står navnet Per Holst Hansen. Er det ikke...?

Jo. Et opslag i undervisnings kataloget bekræfter min fornemmelse. Per Holst 
Hansen har siden efteråret 97 været ansat som undervisningsassistent i re-
ligionssociologi. Bevæbnet med min båndoptager opsøger jeg ham på hans 
kontor.

TABU: Kan du huske hvordan TABU startede?

Per: Der var Henrik Morell, og Tina [Jensen], Su-
sanne [Ørum Madsen], tror jeg nok. Og så Nanna 
[Solow] og Lars Ole [Pedersen]. Susanne, hende 
så jeg i øvrigt herude forleden dag, hun har lige 
afleveret speciale. Der havde været sådan en fag-
lig dag om formidling. Og så i den forbindelse, 
sådan over frokosten, så fandt vi så ud af, at der 
skulle følges op på det.

Køkken-kultur i Store Kannikestræde
TABU: Det var i fagråds-regi?

Per: Neej, der var ikke rigtigt noget formelt fagråd, mere sådan en køkken-
kultur i Store Kannikestræde, hvor vi sad og spiste frokost og fandt på alle 
mulige ting. Men det var i vid udstrækning Henrik Morell der trak læsset og la-
vede redaktionsarbejdet. Jeg tror mest jeg var med til lige sådan at få ideen, og 

Jørgen Podemann Sørensen danser Sufi-
dans for sine studerende på en studietur 
til Ægypten, januar 1990
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synes at det var en rigtig god idé. Ideen var at lave et forum for de studerende. 
Jeg var sådan set ikke med til det.

TABU: Du står ellers som layouter på det første nummer. Men det passer måske 
ikke?

Per: Nææh... Jo, det var jeg sgu, nu kan jeg huske det. Jeg sad med Letra-
set-bogstaver og lavede overskrifter. Så sad vi der i Store Kannikestræde og 
klippede og klistrede og lavede layout. Det var før computerne.

TABUretten
Det første nummer af TABU blev sendt ud med posten til alle indskrevne på insti-
tuttet. Dengang hed bladet TABUretten. Det viste sig imidlertid, at der allerede 
fandtes et blad med det navn, og da avispostkontoret ikke ville omdele to blade 
der hed det samme, måtte redaktionen i gang med at klæbe hvide mærkater 
på forsiden af hver eneste eksemplar. Fra nummer to hed bladet da TABU. TABU 
blev betalt via fagrådskontingentet (ja, det var der noget der hed dengang), et 
arrangement der små seks år senere nær var ved at føre til bladets ruin.

Henrik Morell, Henrik Morell. Det er altså ham man skal have fat i, hvis man vil 
vide mere. Heldigvis er der kun én Henrik Morell i telefonbogen - godt han ikke 
hedder Hansen. Da jeg en sen eftermiddag ringer til nummeret, lyder stem-
men i den anden ende af røret ikke den mindste smule overrasket. Vi får os en 

Det allerførste nummer af TABU fra maj 1988 - før og efter navneforandringen. Tegning af Mikael Rothstein.
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længere sludder. 

Henrik: Det var sådan ret tilfældigt, den måde TABU startede. Der var så mange 
andre steder, hvor de havde fagblade, og der var meget lidt organiseret aktivitet 
på vores fag. Det var sådan noget meget isoleret noget. Der var Religionssocio-
logi, der holdt til i lejligheden i Store Kannikestræde, og så var der Religions-
historie og Kristendomshistorie ovre hos teologerne. Det var to forskellige ver-
dener, adskilt af et stort hav, der hed Købmagergade. Og så var det altså, vi ville 
prøve at få noget i gang, noget debat og diskussion. Og på den måde startede 
TABU.

TABU: Det var altså på Religionssociologi, at TABU startede. Mener du, at det 
var en tilfældighed. Kunne det lige så godt være startet på Religionshistorie 
eller Kristendomshistorie?

Henrik: Øhm, nej det vil jeg ikke sige. Vi var jo nok lidt mere aktive med at holde 
frokoster og den slags. Der var et bedre miljø blandt de studerende, og nogle 
gode faciliteter til at mødes udenfor undervisningstiden.

TABU: Margit Warburg har hævdet, at religionssociologien startede som en 
slags karismatisk bevægelse, med Arild Hvidtfeldt som midtpunkt. Man sad ved 
mesterens fødder og indsnusede hans aura af blålig piberøg. Som studiet vok-
ser, sker der så det, Weber ville have kaldt en rutinisering af karismaen, alt 
skal sættes i faste rammer, studieordninger osv., og de studerende bliver til en 
anonym masse.

Henrik: Ja. Men på den anden side kan det også være lidt indelukket sådan et 
sted. Det er jo sådan ligesom med familien, ikke? Der er positive og negative 
ting ved det. Eller landsbyer, små landsbyer.

Et par dage senere diskuterer jeg det sammen med to andre gamle redaktions-
medlemmer, Tina Jensen og Oluf Schönbeck. Jeg spørger dem, om de synes, 
der er mindre liv på instituttet nu, end der var for 5- 10 år siden?

Oluf: Ja, det synes jeg. Købmagergade var altid et dødt sted, ikke? Selve byg-
geriet lagde jo ligesom ikke op til så meget. Til gengæld var der så meget desto 
mere gang i den i Store Kannikkestræde. Det var selvfølgelig også mindre. Men 
jeg kan da huske første gang, jeg var til en julefrokost hos sociologerne. Der 
kom jo alle mulige folk, som havde gået der tidligere, alle de specialestuder-
ende, og alle de ansatte var der, eller de fleste af dem.

TABU: Ja, i dag er det faktisk kun Peter Andersen, der viser sig. Og dig, Oluf.
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Oluf: Ja, jeg satser på at blive den nye Peter Andersen....

Tina: Det var nu mest religionssociologer, der kom.

Oluf: I havde også en tradition for, at man lavede middag, når folk blev færdige, 
og der blev skrevet sange og sådan nogen ting.

Tina: Ja, men det blev jo nærmest opløst, da vi flyttede til Amager. Det var nok 
meget forbundet med stedet. Men jeg tror også at den noget ringere kontakt, 
der er mellem de studerende og undervisere i dag skyldes, at årgangene efter-
hånden er så store.

Et tandløst TABU?
Et af de mest slående træk ved de tidlige numre af TABU, når man sammen-
ligner dem med det blad, vi laver i dag, er deres langt mere åbenlyst politiske 
karakter. I hvert eneste nummer er der en leder, hvor aktuelle fagpolitiske sager 
bliver diskuteret, og kritikken flyver til højre og venstre. I dag er TABU ramme 
om nogle gode, videnskabsteoretiske diskussioner, men det politiske er så godt 
som fraværende. Er der indlæg fra Fagrådet, er det næsten udelukkende refe-
rater af afholdte møder, eller indkaldelser til nye. Er TABU blevet tandløst? 
   Forandringen hænger utvivlsomt sammen med bladets historie. I 1994 skete 
der nemlig det, at TABU som fagrådsblad gik rabundus. Årsagen var dels, at 
der var meget få, der betalte deres fagrådskontingent eller tegnede støtte-
abonnement, dels at redaktionen pludselig fik en regning fra Studenterrådet 
på 20.000 for tryk af bladet. Institutbestyrelsen indvilligede da i at køre bladet 
videre som et institutblad. Dette betød formelt, at institutlederen blev bladets 
ansvarshavende redaktør, samt at bladet forpligtede sig til at fungere som med-
delelsesorgan for instituttet.

Dette arrangement har ikke medført nogen form for officiel indblanding i TABUs 
redaktionelle linje. Man kan fortsat skrive, hvad man har lyst til i TABU. Men det 
har betydet, at både fagråds- og studienævnsrepræsentanterne er hørt op med 
at bruge TABU til andet end indkaldelse til møder og lignende. Og derved er et 
væsentligt studenterpolitisk redskab gledet dem af hænde. Burde Fagrådet ikke 
have en fast repræsentant i TABU-redaktionen?

Men tilbage til Henrik Morell:

TABU: De politiske hensigter er forholdsvis tydelige i de tidlige numre. Der er 
en leder i hvert nummer, som jeg går ud fra er forfattet af dig, i din egenskab 
af ansvarshavende redaktør?

Henrik: Nej, der var flere forskellige, der skrev dem. Det var jo det, vi lagde op 
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til, at alle kunne skrive frit i bladet. Og i den forbindelse vil jeg da tro, det har 
været en fordel, at institutbestyrelsen ikke var involveret. Så var der ikke den 
at tage hensyn til.

TABU: Synes du, bladet opfyldte sit formål?

Henrik: Mm... Ja. Der var jo rent faktisk folk, der skrev i det, og det lød da også 
som om TABU betød noget for den debat, der var på instituttet. Derudover 
fungerede det jo også som kontaktorgan mellem de studerende. Folk der havde 
studeret i mange år havde ofte meget lidt kontakt til studiet, og det kunne de 
så få i kraft af TABU.

TABU: Så du mener altså, at TABU reelt gjorde noget godt for integrationen af 
instituttet og for den faglige debat?

Henrik: Ja, det tror jeg.

De tre fagretninger
TABU: En af de ting man kan se, når 
man bladrer igennem de første årgange 
af TABU er, at der fra starten af har 
været en livlig debat om samkøringen 
af de tre religionsfag, navnlig omkring 
oprettelsen af det fælles studienævn. 
Det ville selvfølgelig også have været 
mærkeligt andet.

Tina: Fra starten var det jo nok et af 
hovedformålene med TABU at integrere 
de tre fagretninger. Også fordi vi selv, 
som grunduddannelsesstuderende, var 
rimeligt frustrerede over, at der var så 
stor afstand mellem fagene.

Oluf: Den nye fælles grunduddannelse 
var blevet gennemført i 1985, ikke? Så 
det var stadig ret nyt. Men efterhån-
den fik den jo så den konsekvens, at 
de studerende fra fagene lettere kunne 
mødes til faglige dage osv. Man holdt 
op med at tænke over, hvem der var 
kristendomshistorikere, og hvem der 
var sociologer. 

Også instituttets navn har været til debat i TABU. 
Titlen er meget sigende: “Enhed eller splittelse?” Fra 
juni 1989.
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TABU: Hvad med Tabu i dag? Synes I, at bladet udfylder en funktion? Synes I, 
at der er noget der mangler?

Oluf: En af TABUs vigtigste funktioner er jo, at folk kan bruge det til at udtrykke 
nogle holdninger eller nogle krav, nogle forventninger til uddannelsens form 
eller andre ting - f.eks. det med, at der er utilfredshed med, at der i lektions-
kataloget altid bare står titlen på et kursus, og ikke en lidt mere udbygget 
kursusbeskrivelse. Men det er meget sjældent, at der er nogen, der svarer på 
det. Det  synes jeg er en mangel.

Tina: Var det ikke sådan i starten, at lærerne skulle skiftes til at skrive et eller 
andet?

Oluf: Jo, der var flere indlæg af underviserne i starten. Men jeg tror simpelthen, 
at de kom til at føle, at nu havde de gjort deres pligt.

Ti år til?
TABU er, som det vil være fremgået af denne artikel, på mange måder et 
produkt af de forandringer, faget gennemgik i sidste halvdel af 80’erne, som en 
konsekvens af den fælles grunduddannelse.

I dag gennemgår vores fag tilsvarende forandringer, som konsekvens af reli-
gionsfagenes vækst fra at være et “lille” til at være et “mellemstort” studium.

Hvilke krav stiller det nu til et blad som TABU? Det spørgsmål kan kun besva-
res af dig, kære læser. Ligesom fagråd, studenterdemokrati, studiemiljø, den 
faglige debat, ja i grunden selve studiet, eksisterer TABU kun i kraft af, at der 
på ethvert givent tidspunkt er nogen, der synes det er umagen værd at lægge 
et stykke arbejde i sagen. At der er nogen, og at det er umagen værd, er ikke 
nogen selvfølge. De sidste 10 år har begge dele været tilfældet. Tillykke med 
det.

Ti års faglig debat
Medens meget af det, der bringes i et blad som TABU naturligt nok har begræn-
set holdbarhed, er der visse indlæg, som stadig kan og bør vække en faglig 
interesse. Det følgende er én aldeles  subjektiv bladren gennem de sidste ti års 
faglige diskussioner, som de har udfoldet sig i TABU. Næsten alle numre står i 
institutbibliotekets samling af tidsskrifter, så jeg skal opfordre alle til at bladre 
med.

I det allerførste nummer fra september 1988 afslører Søren Wichmann, i to ud-
drag af den dagbog, han førte på sit feltarbejde i Mexico samme år, et betydeligt 
litterært talent.
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Carsten Breengaards indlæg i 1. årg. nr. 2 “Mine forventninger til de nye studer-
ende”, - en titel Breengaard som god protestant selv har det dårligt med: ‘Jeg 
bryder mig ikke om narcissistisk pædagogik eller følsomhed. Forventninger bør 
rettes til en selv som fordring” - er skarp og sober læsning.

I det næste nummer (1. årg. Nr. 3) forsvarer Jørgen Po-
demann Sørensens (lidet overraskende) religionsfænom-
enologien som disciplin. Artiklen er interessant, fordi den 
blev udgangspunktet for en vittig og bidsk diskussion mel-
lem Podemann og Tove Tybjerg i temanummeret fra den 
faglige dag i marts 1991 (3. årg. nr. 4.) Dette temanummer 
er i øvrigt (ligesom efterfølger fra 1997) et must for enhver 
studerende, der er interesseret i fagets historie.

Årgang 2. nr. 4 (juni 1990) indeholder tre interessante 
artikler om hhv. Jungs og Eliades arketyper (v. Helle Hinge), Max Webers karis-
mabegreb (v. Maria Bro Hasselfeldt) og Edmund Leach’og Clifford Geertz’ sym-
bolstudier (v. Mikael Aktor).

I polemik mod sidstnævnte, afslører Finn Madsen i to numre (3.årg. nr. 1 og 4. 
årg. nr. 1) en  overordentlig stærk skepsis overfor religionsfænomenologien.

I to indlæg i 5. årg. nr. 2 og 3 med titlen “Hvo intet vover” introducerer Oluf 
Schönbeck den postmoderne kritik af den traditionelle, historiske kildekritik. 
Dette er mig bekendt første gang, Hans Hauge spøger i debatten på religions-
fagene.

7. årg. nr. 3 indeholder en artikel af Armin Geertz, ‘Hvornår bliver religions-
historien voksen? “Den mildt sagt irriterende titel til trods, står der nu mange 
udmærkede ting i den, og Geertz opremsning af, hvad han opfatter som en 
moderne, videnskabsteoretisk velfunderet religionsvidenskabs kongerække har 
i hvert fald været undertegnede til nytte ved sammensætning af pensum.

Fra april til december 1996 (8. årg. nr 4 til 9. årg. Nr. 2) løb 
en intens polemik om religionshistorikerens engagement 
i den offentlige opinionsdannelse, igangsat af to indlæg 
af hhv. Oluf Schönbeck og fire overbygningsstuderende. 
Samme diskussion brød i slutningen af 96 ud i dagspres-
sen, og et referat af denne strid kan læses i 9. årg. nr. 3. 
Som en direkte følge af denne pennefejde, arrangeredes 
der i maj 1997 en faglig dag om “Objektivitet og Engage-
ment i Religionsforskningen”, hvis indlæg kan læses i Sær-
nummeret 10. årg. nr. 1 (August 1997).
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Sydhavnen, en til tider grå og trist del af København, bedst kendt for sine 
forhutlede alkoholikere på overførselsindkomst, der på deres helt egen facon 
giver bydelen folkelighed og kolorit. Det er også den bydel, jeg selv er bosid-
dende i, og hvor jeg har min vante gang. Men en dag midt i den daglige trum-
merum faldt mit blik på noget interessant. Nogen havde haft dybere tanker end 
bunden af den næste flaske. En spidsfindig graffitimaler havde været på spil. 
Sirligt udvalgt var en stor hvid væg, enhver graffitimalers drøm, der nærmest 
opfordrer til politiske og underfundige budskaber. Herpå havde graffitimaleren i 
nattens mulm og mørke stillet spørgsmålet: 

”ER DIN GUD DEMOKRATISK?”

Men som det så ofte sker med graffitimaleri på offentlige bygninger, blev det 
hurtigt fjernet. Dette gav graffitimaleren et nyt lærred til sine filosoferinger, og 
et par uger senere var graffitimaleren igen på spil. Nu med et nyt spørgsmål: 

”ER DIT DEMOKRATI GUDDOMMELIGT?”

Som religionsstuderende kunne de spørgsmål ikke stå upåagtede hen. Efter 
længere tid at have funderet over skribleriernes betydning, besluttede jeg mig 
for, at de måtte underlægges en retorisk analyse for derigennem at komme 
nærmere en forståelse af de retoriske artefakter. Hvem var afsenderen, hvem 
var modtageren og hvilken debat indskrev de sig i? 

Da det var graffiti på en offentlig væg, var det i sagens natur en anonym af-
sender. En person, der var villig til at udføre en kriminel handling for at stille sine 
spørgsmål i det offentlige rum. Men samtidig en person, der ikke helt turde stå 
ved debatten og valgte et anonymt medie. 
Modtageren var hver eneste person, der havde ladet sit blik falde på denne mur. 
Men var spørgsmålene rettet mod hver eneste tilfældige person på gaden, eller 
var der en udvalgt gruppe, de underfundige spørgsmål var tiltænkt? Jeg var 
ikke kommet nærmere en løsning. Jeg måtte gribe direkte til teksten. 

I teologiske kredse i Danmark er der en tanke om, at det moderne demokrati 
udspringer fra kristendommen. Spørgsmålene kunne være indskrevet i denne 
diskussion, hvor afsenderen forholdte sig kritisk til denne tanke. Hvis det mod-
erne demokrati udspringer af kristendommen, ville det være nærliggende at 
stille spørgsmålet, om den kristne gud er demokratisk, og lige så nærliggende 
ville det næste spørgsmål være - er dit demokrati guddommeligt? Hvis det 
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udspringer af kristendommen og bibelske tekster, må der vel være en flig af no-
get guddommeligt i den optik. Med spørgsmålenes kredsen om de to begreber 
gud og demokrati, lukker spørgsmålene sig om hinanden, som en cirkelargu-
mentation. Den samme cirkelargumentation, som naturligt udspringer af postu-
latet om, at det moderne demokrati udspringer fra kristendommen. 

Dette er selvfølgelig kun gætværk. Da graffitimaleren er anonym, ved vi ikke, 
hvad vedkommende mente med sine spørgsmål, eller hvem de blev stillet til. 
Med valget af det anonyme medie, er der lagt op til fri fortolkning.
    




