


”We cannot understand faith without taking account of its absence”, 
skriver den amerikanske religionssociolog W. S. Bainbridge. Uden at 
vurdere sandheden i dette bombastiske udsagn, vil TABU forsøge at 
undersøge mulighederne i hvad man af mangel på bedre kan kalde en 
apofatisk religionsvidenskab. Ateisme er med andre ord temaet i dette 
nummer af TABU. Temaets artikler adresserer imidlertid vidt forskellige 
spørgsmål: Hvad er ateister for nogen? Hvem er de? Hvordan bliver man 
ateist? Er religionsstuderende mere ateistiske end andre? Og hvad siger 
ateisterne og deres kritikere selv om ateisme? Dette nummer af TABU 
er selvsagt ikke et forsøg på at komme med et endeligt svar på disse 
spørgsmål eller til de relaterede spørgsmål om religionsvidenskabens 
teoretiske og empiriske spændvidde, men derimod at anspore til 
diskussion og undren.   

TABU byder derudover på en artikel om museet som tempel og én om 
grønne guder i religionsvidenskaben. Læs også om hvilken faglitteratur 
der er hot eller not, om hvad der rører sig på religionsstudiet og om de 
faglige og festlige arrangementer i de næste par måneder.

TABU modtager gerne artikler til næste nummer, hvor man kan lade sig 
inspirere af det kuriøse tema ”religion og dyr”. 

Til nye eller gamle, religiøse eller gudløse, god læselyst. 

På redaktionens vegne, 
Kristian Frisk
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Vi kender alle sammen folk der opfatter sig selv som ateister, mange 
endda i en sådan grad at det antager et definerende træk i deres karakter. 
De fleste af dem er måske unge, og fra talrige undersøgelser ved vi at 
kvinder er mere religiøse end mænd, så det er måske rimeligt at fore-
stille sig at den typiske ateist er en ung mand. Men er dét tilfældet?

Mit formål med denne artikel er at afklare den demografiske profil af 
folk, der i Den Danske Værdiundersøgelse (DDV) har angivet at være 
”Overbevist ateist”1. Denne artikel er ikke ment som et dybdegående stu-
die, og derfor vil jeg primært kigge på områderne:
- køn
- uddannelsesniveau
- alder / alderskohorte
- Ronald Ingleharts M/PM-dimension

Problemet er selvfølgelig – som i så mange andre statistiske analyser – at 
data ikke er ”fintkornede” nok, men jeg håber alligevel at kunne give et 
bredt rids af hvem der identificerer sig som ateister og hvorvidt dette har 
ændret sig gennem tiden. Derfor vil jeg søge at afdække tendenser, for 
til slut at forsøge at give et effektmål gennem partielle korrelationer og 
herudfra en klyngeanalyse for at afdække om ateisterne udgør en – eller 
flere – homogene grupper, eller om der er tale om brede tendenser.

I den forbindelse kan man fremhæve at netop en undersøgelse fra DDV 
frem for fx en sample foretaget på medlemmerne af Humanistisk Sam-
fund har den fordel at den afdækker tendensen hos folk der generelt 
identificerer sig som ateister, og da organisations- og institutionalise-
ringsgraden hos danske ateister er ukendt, er det derfor i højere grad mu-
ligt gennem dette sample end i et tilsvarende fra organiserede ateister.

Overordnet set vil jeg derfor sige at der er to parametre der er værd at 
undersøge, nemlig hvorledes samplets mængde af selvidentificerede 
ateister fordeler sig på de ovenfor anførte variable, men også i hvor høj 
grad den undersøgte gruppering af ateister kan siges at være en homo-
gen eller heterogen gruppering på disse demografiske variable. 

Køn
Det er almindeligt anerkendt at kvinder har et større og rigere religiøst 
liv end mænd. Således har utallige undersøgelser vist at kvinder går 
mere i kirke end mænd, at de er mere ortodokse, etc. (Furseth & Repstad 
2007). Derfor kan man forvente at der i højere grad hos mænd end hos 
kvinder sker en identifikation med ”ikke-troende”, men det er ikke sik-
kert at det samme gør sig gældende for ”ateist”.
 DDV er en repræsentativ sampling, og derfor normaliseret til 
den danske befolkning totalt, hvilket betyder at der er 49,4% mænd og 
50,6% kvinder. Af de respondenter der identificerer sig selv som ateister, 
er der imidlertid 67,7% mænd og kun 32,3% kvinder. Udtrykt over tid ser 
udviklingen ud som følger: 

af Andreas Baumann
Danske ateister i demografisk profil: TABU løfter dynen på de 
danskere, der sætter kryds i kategorien »Overbevist ateist« i Den 
Danske Værdiundersøgelse

Hvem er de vantro?

Fig. 1 Kønsfordelingen blandt selvidentificerede ateister i DDV.
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Andelen er således nogenlunde stabilt faldende, selvom forskellen ikke er 
signifikant, hvad der dog også kan skyldes den beskedne samplestørrelse. 
Det er derfor uafklaret hvorvidt kønsfordelingen hos danske ateister 
er under forandring, men den er uden tvivl forskellig fra den danske 
befolkning som helhed.

Uddannelsesniveau
DDV indeholder et mål for uddannelsesniveauet i form af en bivalent 
ordinal variabel. Problemet med variablen er blot at den er kodet i 1981 
og på daværende tidspunkt har man fundet det fornuftigt at kode skellet 
mellem »høj uddannelse« og »lav uddannelse« på gymnasialt niveau, 
en skelnen der måske i højere grad var meningsfuldt i 1981 end i 2008. 
Således kan man også forvente at variablen betyder noget andet på tværs 
af kohortegrænser2. Således illustrerer denne variabel overordnet set et 
af problemerne ved at arbejde med longitudinale datasæt.

Fig. 2  Uddannelsesniveau i den danske befolkning (venstre) og 
blandt ateister (højre).

Det er værd at bemærke at ateisterne generelt er bedre uddannet end 
befolkningen som helhed, men dette er allertydeligst i 1981. For den 
danske befolkning som helhed viser der sig som forventet en stigende 
uddannelsesgrad, men det samme gør sig ikke entydigt gældende for 
ateisternes side, og på nuværende tidspunkt (med udgangspunkt i 2008-
samplet) er der ikke signifikant forskel3.

Som det ovenfor fremgår, henter ateismen flest tilhængere fra 
kohorterne født efter 1955. Om dette skyldes at det i de senere år er blevet 
mere almindeligt direkte at identificere sig som ateist, og at de seneste 
samples, 1999 og 2008 – der naturligvis har flere fra de sene kohorter 
end de tidligere samplinger4 - eller om det skyldes andre tendenser er 
ikke umiddelbart til at afklare med den relativt beskedne mængde data 
der foreligger.

Alder og alderskohorte
Alders betydning for religiøs praksis har været belyst fra en række sider, 
lige fra studier af nye religiøse bevægelser til studier af ældres coping 
med livets efterår. På grund af denne artikels omfang er det ikke muligt 
at inddrage civilstand og antal børn i analysen, selvom disse sammen 
med en aldersvariabel muligvis kunne uddybe analysen af en forbindelse 
mellem religiøs praksis og »livsstadie«. 

Fig. 3  Kohortefordeling hos selvidentificerede ateister (rød) og i 
det totale sample i DDV (blå) .
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Fig. 4  Aldersfordeling blandt ateister (rød) og i den danske 
befolkning som helhed (blå)

Som man måske kan forvente, er de yngre generationer 
overrepræsenterede blandt ateisterne. I den sammenhæng kan man 
anføre at religiøs praksis (og dermed ændret religiøs identitet – i dette 
tilfælde fra »ateist« til »ikke troende«) også afhænger af ståsted i livet, 
og på den måde kan tænkes at modereres med alderen, som det fx også 
kendes fra politisk orientering. Derudover er det ikke muligt at sige 
meget om denne fordeling, bortset fra at ateisterne i den nyeste sampling 
i endnu højere grad end tidligere er koncentreret i de allertidligste 
aldersgrupper, samt naturligvis at en aldersfordeling som de danske 
ateisters ville være en gave til velfærdsstatens nationaløkonomi.

M/PM
Som et eksempel på en værdidimension har jeg valgt at medtage 
materialisme-postmaterialisme-skalaen, formuleret af sociologen 
Ronald Inglehart igennem mange års arbejde med værdiskift igennem 
industrialiserings- og afindustralieringsprocessen (Levinsen 2002). 

I DDV er målingen af M/PM operationaliseret gennem en udvælgelse af 
vigtigst og næstvigtigste item blandt:

1) At opretholde lov og orden.
2) At lade befolkningen have medbestemmelse i vigtige   
 statsbeslutninger. 
3) At bekæmpe stigende priser.
4) At beskytte ytringsfriheden.
Her regnes 1) og 3) for materielle værdier, mens 2) og 4) regnes for 
postmaterielle værdier. En respondent der prioriterer 2 materielle 
værdier, bliver derfor regnet for materialist, en der prioriterer 2 
postmaterielle værdier som postmaterialist og en der vælger en af hver 
som “både-og”.
 M/PM er ligesom uddannelse ovenfor et godt eksempel på en 
variabel som i høj grad er afhængig af tiden. At prioritere fx stabile priser 
er jo et helt anderledes valg efter 70’ernes stagflation – hvor variablen er 
konstrueret – end i dag, hvor prisniveauet overordnet set er yderst stabilt 
og folk generelt har oplevet en vældig stigning i købekraft.  

Fig. 5 M/PM i den danske befolkning (venstre) og blandt erklærede 
ateister (højre)

Som det fremgår, er danske ateister i højere grad end den den almene 
dansker orienteret mod et postmaterialistisk værdisystem, men som 
det er sket for de andre variable, er denne forskel for nedadgående. 
Ateisterne kommer ganske enkelt til at skille sig mindre ud end tidligere 
på disse parametre.
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Endelig har jeg for at give et bud på størrelsen af de heri anførte variable 
samt variablerne »Antal børn« og »Civilstand« foretaget en analyse 
af partielle korrelationer, i første omgang med religiøs identitet som 
fri variabel, i anden omgang med M/PM og religiøs identitet som frie 
variable. Overordnet set bekræfter resultaterne de ovenfor anførte 
analyser.  

Ateisme
Køn -,167
Uddannelsesniveau **
Civilstand ,053
Antal børn -,059
Alder -,060
Kohorte ,037
M/PM ,104

Ateisme M/PM
Køn -,166 **
Uddannelsesniveau ,035
Civilstand ,050 **
Antal børn -,060 **
Alder -,062 **
Kohorte ,38 **

Fig. 6 Partielle korrelationer. ** markerer at korrelationen ikke er 
signifikant under 5%-grænsen.

Det er interessant at notere sig at kun korrelationen mellem uddannelse 
og M/PM er signifikant i den sidste analyse, samt at de enkelte variable 
holder sig nogenlunde konstante i størrelse uanset om der kontrolleres 
for M/PM eller om den medtages som fri variabel. 

Afsluttende bemærkninger
Overordnet set kan følgende derfor konkluderes
 
1) Den gruppe af danskere, der identificerer sig selv som ateister i DDV, 
har en større andel af mænd end befolkningen som helhed. Gruppen har 
tidligere haft en højere uddannelsesgrad end befolkningen, men dette har 
over undersøgelsesperioden udjævnet sig. Når det kommer til Ingleharts 
materialisme-postmaterialisme-index, er ateisterne i højere grad end 
befolkningen som helhed postmaterialister, selvom denne tendens også 
har udjævnet sig over tid. Med andre ord, for alle parametre undtagen 
køn, har gruppen af ateister demografisk set nærmet sig befolkningen 
som helhed i undersøgelsesperioden.

2) Gruppen af ateister udgør en relativt heterogen gruppering når vi ser 
på de undersøgte variable. Mænd udgør en størstedel, men der er ikke 
en koncentration af fx højtuddannede mænd i 20erne med PM-værdier, 
som udgør hoveddelen af danske ateister. Denne heterogenicitet er 
som understreget ovenfor vokset gennem undersøgelsesperioden, idet 
gruppen af ateister er kommet til at ligne den danske befolkning per se 
mere og mere. 

Fodnoter: 
1) Trivalent ordinal variabel ”Troende”, ”Ikke-troende” og ”Overbevist ateist”.
2) Betænk: At en person født i 1930-1939 ikke har en studentereksamen 
el. tilsvarende betyder ikke i samme grad som med en født i 1980-1989 at 
personen har svag arbejdsmarkedstilknytning/”kulturel kapital”, efter at 
studentereksamen efterhånden er blevet så almindelig at mange også tager den 
før de fx tager en håndværksuddannelse.
3) 6,3%, dvs lige over den normale grænse på 5%. Det kan dermed også skyldes 
sample-størrelsen.
4) Da DDV er en repræsentativ sampling og dermed afspejler den danske 
befolkning som helhed.

Litteratur
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  Reitzels Forlag, København. 
Levinsen, Klaus (2002): “Individualisering og politiske værdier” i Peter  
  Gundelach (red.): Danskernes Værdier 1981-1999. Hans Reitzels Forlag, 
  København.
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Biologen Richard Dawkins, filosoffen Daniel Dennett, 
neurovidenskabsmanden Sam Harris og journalisten Christopher 
Hitchens er blandt de mest velkendte nye ateister, Dawkins var således 
en af hovedtalerne på årets ateistiske konference ”Gods and Politics” som 
fandt sted i den Sorte Diamants indre. 
På den selvtitlede hjemmesiden www.richarddawkins.net kan man 
købe, blandt mange andre ting, en dvd hvor de fire ovennævnte 
herrer debatterer religion og ofte stillede spørgsmål. Denne dvd er 
betitlet ”The Four Horsemen” hvilket giver en antydning af at de 
gerne vil se sig selv som en slags dommedagsryttere der, nok i overført 
betydning, ønsker at ende en religiøs æra og frembringe en oplyst 
fremtid med fred og harmoni. Denne dikotomi der går igen i mange 
af de forskellige nyateistiske forfatterskaber opdeler nemlig verden i en 
naturvidenskabelig på den ene side og en religiøs på den anden, rationel 
tankegang overfor irrationel. I bogen ”the God Delusion” citerer Dawkins 
således Carl Sagan ved at skrive:

Efter denne smagsprøve på den tone meget af nyateisternes religionskritik 
foregår med, melder spørgsmålet sig. Hvorfor er det nødvendigt at skrive 
sådan, og har der virkelig ikke været ateistiske dommedagsryttere før?

F%?!ng religionskritik
Christopher Hitchens har samlet en række ateistiske tekster i bogen ”The 
Portable Atheist” der på omslaget har påtrykt ”Essential Readings for the 
Nonbeliever”. Udover bidrag fra de ovenstående ”dommedagsryttere” 
byder bogen også på bidrag fra Spinoza, Hume, Darwin, Einstein etc. 
Bertrand Russel er repræsenteret ved artiklen ”An Outline of Intellectual 
Rubbish” der indledes med ”Man is a rational animal - so at least I have 
been told” hvorefter et meget andet end positivt billede bliver tegnet af 
religion og den kristne tradition især. 

Apokalypsens Fire Ryttere
af Morten Ingemann Jensen
I de senere år har ateistisk litteratur stået højt på bestseller-listerne. 
Denne litteratur har gjort op med den respektfulde tone over for 
religionerne og deres tilhængere ved at skubbe til grænserne for 
hvad man som akademiker kan tillade at sige fra en talerstol. De 
har fået samlebetegnelsen: De nye ateister.

12 13

How is it that hardly any major religion has looked at science and 
concluded, ”this is better than we thought! The Universe is much 
bigger than our prophets said, grander, more subtle, more elegant”? 
(Dawkins 2007:33)

En undren over at der stadig findes religion i ellers veloplyste samfund 
blandt veloplyste mennesker går ligeledes igen i bøgerne og artiklerne, 
men denne undren bliver dog efterfulgt af en stadig stigende grad af 
polemik. Polemikken i bøgerne gør dem til underholdende læsning for 
den ikke-troende og provokerende læsning for den troende. Det er en 
form for akademisk råb-dig-til-et-grin-og-få-ret, en stil der også er brugt 
af bl.a. stand-up komikeren Geo. Siger man det højt nok, eller hårdt nok, 
er der nok nogen der gider at lytte. Sam Harris analyserer således 

muslimers motiver til at sprænge sig selv i luften:

To see the role that faith plays in propagating Muslim violence, we 
need only ask why so many Muslims are eager to turn themselves 
into bombs these days. The answer: because the Koran makes this 
activity seem like a career opportunity (Harris 2006:32)

When Benjamin Franklin invented the lightning rod, the clergy, 
both in England and America (…) condemned it as an impious 
attempt to defeat the will of God (Russell 2007:183)

Men at kalde denne form for religionskritik “ny” og den form for ateisme 
“ny” betyder ikke at det er en ny form for kritik (Russells ovenstående 
artikel blev første gang trykt i 1943). Religionskritik er en efterhånden 
gammel teologisk øvelse der ofte har søgt efter konsistens eller 
inkonsistens i Biblen. Religionskritik bliver i denne artikel forstået som 
diskussion eller debat af religion, religiøse overbevisninger og disses 
sandhedsværdi. Noget af den tidligste religionskritik som vi kender til 
stammer fra Xenofanes, der mente at mennesker skabte deres guder i 
deres eget billede. 

I starten af 1700-tallet blev en anonym bog trykt i ly af natten, en bog som 
i dag findes i flere varierende overleveringer og titler, hvoraf den mest 
brugte titel må være ”Traité des Trois Inposteurs” (på engelsk ”Treatise of 
the Three Impostors”), på første gang på dansk præsenteret ved Frederik 
Stjernfelt og oversat af Claus Bratt Østergaard med titlen ”Traktat om de 
tre bedragere”. Dette skrift deler den samme grundantagelse som de 



moderne (ny)ateister hvor en glorificeret tro på videnskabens og 
filosofiens positive sider får et næsten frelsende skær over sig. 

Hvorfor al den polemik?
Det er svært at give et svar på hvorfor tonen er så hård. Det er til min 
stadige undren hvad der kan få filosof som Hume til at skrive ”Those 
who undertake the most criminal and most dangerous enterprises are 
commenly the most superstitous” (Hume 2007:30f). Om det blot er for 
at blive hørt eller om det bunder i et dybt had kan ikke umiddelbart 
læses ud af teksterne. Dog ser det ud til at vi i de kommende år vil se 
en i højere grad akademisk tone i denne for øjeblikket meget ophedede 
religionsdebat. Alistair McGrath, tidligere professor i historisk teologi og 
nu ”Doctor of Divinity” på Oxford, giver således i bogen ”the Dawkins 
Delusion” en meget nøgtern og systematisk gennemgang af Dawkins’ 
argumenter såvel som af samlingen af tekster i ”the God Delusion”. 
Om end selektivt og farvet, er det filosofisk og historisk bedre end den 
åndsvidenskab man støder på fra de fire ryttere. I Danmark er bogen 
”Religionskritik efter Guds død” ligeledes en samling artikler der, på 
et mere teologisk grundlag, viser hvad religionskritik er, når det er på 
akademiske præmisser. 
Det ville være interessant at dykke mere ned i den religionskritiske 
tradition i et forsøg på at afdække om denne polemiske tone har været 
konstant eller om den blusser op med jævne mellemrum. Et gængst 
argument fra nyateisterne, når de spørges om årsagen til deres hårde 
tone, er at det er terrorisme der kæmpes imod, hvorfor der må sættes 
hårdt mod hårdt. 
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Hvis man i stedet for at lade sig nøje med fantasien [religiøse 
overbevisninger] konsulterer forstandens og matematikkens lys, 
og hvis ikke man bevæger sig længere væk end til det, som man 
kan forestille sig ved de naturlige lyskilder, vil alle snart kunne 
enes om, hvad der er sandt. Vurderinger og domme ville ligne 
hinanden og være mere fornuftige end nu (Anonym 2010:63).

Kort sagt: var det ikke for religion ville verdens stridigheder være 
fåtallige og vi ville alle kunne finde frem til en løsning igennem 
intellektuel diskussion. Når en religiøs tro står overfor en anden kan 
man ikke blive enige, da livsaksiomerne er forskellige. 

Bogen behandler religionsstifterne Moses, Jesus og Muhammed. Således 
bliver Moses betegnet som tryllekunstner og illusionist der, med billige 
trick som at forvandle sin stav til en slange overfor Farao, forsøger at 
hæve sig op til Guds udvalgte. For at give sig selv autoritet trak han sig 
tilbage for at tale personligt med sin guddom. Således blev hans ord 
fulgt uden tøven af folket eftersom han var deres forbindelse til Gud 
(ibid:77ff). Ligeledes menes Jesus Kristus at have tillært sig ægyptiske 
hemmeligheder hvilket muliggjorde at han foregøglede sig til sine 
disciples gunst (ibid:83).  

Bogen fortsætter med at behandle andre religionsstiftere og religion 
i det hele taget med overskrifter som ”grunde til at menneskene har 
givet skikkelse til et usynligt væsen eller det, som man almindeligvis 
kalder Gud” (ibid:55). Tonen i bogen er altså den samme som vi finder 
hos Dawkins og co. Om dette er en tilfældighed eller ej kan være svært at 
sige. Det kan dog i højere grad siges at Bertrand Russells bog ”Why I Am 
Not a Christian” er gået hen og blev et must-read for nyateister, særlig 
i USA. De tilgange til religionskritikken som Russell tager op i denne 
ret lille bog er således de samme som bliver taget op af især Dawkins. 
Bogen foreligger i sin helhed på hjemmesiden www.evilbible.com der 
er en nyateistisk hjemmeside, hvis vi her forstå nyateisme som denne 
meget polemiske og religionsoverfølsomme retning af ateisme. Via 
hjemmesiden kan man komme hen til en ateistisk annoteret bibel eller 
få dagens ”evil bible qoute”.      



Hvad fik dig til at skrive bogen ”Gudløse hjerner”?

Idéen fik jeg allerede i 2007. Her kom der nemlig en række oversættelser 
fra Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris og Daniel 
Dennett på dansk. Alle bøgerne bar præg af en grov overgeneralisering 
og metodiske fejl samt logiske fejl og stråmandsargumentation. Alle 
disse ting, og flere til, gjorde at jeg simpelthen måtte reagere og give et 
modsvar på en eller anden måde. Jeg har det svært med at eksempelvis 
Christopher Hitchens kan skrive en bog fuld af historiske forsimplinger 
og forfalskninger og samtidig få den rost. Den nyateistiske litteratur er 
snarere en form for ideologisk propaganda for en naturvidenskabelig 
naturalisme end en egentlig religionskritik, der jo ellers kan være en 
meget lødig og akademisk disciplin. Så en af mine grunde til at gå ind 
i debatten er ikke af ideologiske grunde, det er mere en akademisk 
arbejdsskade. Når det der kommer frem simpelthen ikke er sandt eller er 
på et niveau der hører sig til den offentlige debat.

Mange akademikere tøver tit med at gå ind i en offentlig debat, fordi 
forholdene sjældent er særlig gunstige når man kun har to minutter i 
stedet for de vante 45. For at blive hørt valgte Lars Christiansen og jeg 
derfor at skrive ”Gudløse hjerner”, den polemiske tone var ligeså et valg 
for at få en bredere gennemslagskraft. 

Hvordan har reaktionen så været på jeres polemiske bog?

Nogle har kaldt for kristne apologeter eller påpeget at der skulle være en 
eller anden form for skjult forkyndelse i bogen. Blandt andet Per Bilde fra 
Aarhus Universitet har, sammen med dem vi kritiserer i bogen, beskyldt 
os for at have en særlig kristen agenda. Jeg vil dog mene at det er forkert 

af Morten Ingemann Jensen
Med bogen »Gudløse hjerner« og antologien »Religionskritik 
efter Guds død« samt en række tv-optrædener er Lars Sandbeck 
med til at nuancere nyateisternes budskaber om »den religiøse 
irrationalitet«. TABU interviewer her Postdoc’en fra Afdelingen 
for Systematisk Teologi. 

Interview med Lars Sandbeck at læse bogen som en kristen bog. Der har været så mange præster der 
netop har sagt ting som ”I siger jo ikke hvad man så skal sætte i stedet”, 
men det har netop ikke været et forsøg på at forsvare kristendommen 
eller sige at den er bedre eller rigtigere end nogle andre religioner. 
Bogen har mere været et forsøg på at gøre folk opmærksomme på hvad 
sandheden er omkring kristendommen rent historisk og teologisk. 

Det virker som om de fleste nyateister skriver op imod kreationistiske 
tanker og forfattere?

Ja, den nye ateisme er i hvert fald primært henvendt til et amerikansk 
publikum. Selvom Dawkins er englænder så henvender han sig i forordet 
til sin bog ”The God Delusion” direkte til de amerikanske læsere, dog 
er bøgerne stadig fulde af forsimplinger og det er sjældent klart hvem 
det er de snakker om. Det er i meget generelle vendinger de snakker 
om religion. De siger eksempelvis at religion er irrationel og at religion 
fører til vold og mord, men undlader dog at sige at det kun er fanatikere. 
Dawkins og Harris mener at moderate religiøse er folk der ikke tager 
deres tro særlig alvorligt, samtidig er moderate religiøse også farlige 
fordi de skaber en opfattelse af, ved ikke at være særlig voldelige, at 
religiøse mennesker ikke er farlige. 
I USA kan man måske godt forstå sekularister og ateister der finder 
det utænkeligt med en ikke-kristen præsident og lignende episoder. 
Så derovre er der måske behov for et opgør, men når bøgerne bliver 
oversat til dansk og læst i Danmark kommer debatten til at fremstå 
hysterisk og ude af proportion i forhold til den religiøse virkelighed vi 
støder på i danske sammenhænge. Bøgerne har måske mere en intern 
effekt hvor ateister har behov for at kunne sidde og fnise indforstået 
af de ”dumme religiøse mennesker”. Jeg synes på en eller anden måde 
at, hvis strategien har været at få folk, der ikke var det i forvejen, til 
at blive ateister, eller få folk til at acceptere ateismen som en moralsk 
og intellektuel anstændig livsanskuelse, så tror jeg det er mislykkedes 
totalt. Det har dog nok fået en masse ateister til at have det bedre med 
sig selv og føle et stærkere bånd sammen. At mobbe folk har jo ikke kun 
den funktion at dømme ”dem” ude, det har jo også den funktion at skabe 
og styrke gruppementaliteten og gruppeidentiteten, hvilket jeg tror de 
nyateistiske bøger formår meget godt. 

Flere af de nye ateister sammenligner religion med en virus der skader 
mennesker... 
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Dawkins opfattet som epidemiologisk, altså som noget der spredes, og 
samtidig mener at religion er ”roden til alt ondt”, så vil man da være et 
uansvarligt menneske hvis ikke man forsøgte at udrydde den her sygdom, 
som en læge ville slå ned overfor en ebola-epidemi. Heldigvis mener de 
indtil videre at ”sygdommen” kan ”kureres” igennem et oplysningsprojekt, 
men eksempelvis Sam Harris overvejer at sætte politisk og militær 
handling bag i visse tilfælde. Når det kommer til muslimer og islam 
mener han at der findes tilfælde hvor det ville være etisk forsvarligt at 
slå folk ihjel alene på baggrund af deres fundamentalisme, også selvom 
de ikke har vist nogle voldelige tendenser.      

- Kan du give eksempler på ny ateisternes metodiske fejl?

Der er intet sted hvor de definerer religion, nogle gange er det sådan hos 
Dawkins at det er ”troen på en intelligent designer”. Kigger man efter alt 
det som religion kan betyde i de nyateistiske skrifter så vil man finde ud 
af at ”religion: det er alt det som vi ikke selv tror på”, altså tosserier som 
folk kan finde på at tro på - fx stalinisme, det er også lidt religion, for 
det tror vi heller ikke på. Selve argumentationsformen er den induktive, 
hvor man går på strandhugst i religionernes verden og finder eksempler 
på tosserier. Efter man har tilpas mange eksempler på de her tosserier 
kan man så konkluderer at religion er roden til alt ondt og at det i hvert 
fald ikke er ateister der kunne finde på at gøre sådan noget. Jeg forstår 
agendaen, hvis det er at vise at man ikke har nogen særlig moralsk 
forrang fordi man er religiøs, igen noget amerikanere sikkert tænker, ja,  
så er jeg kun enig, men de ofrer for meget af sandheden i det projekt.

De bruger sådan en sygdoms-
metaforik på en måde hvor 
religion er sygdom der angriber 
hjernen og ateisme er så kuren. 
Det er jo et meget sjovt retorisk 
spil, for vi ved jo godt at det bare 
er analogier og metaforer. Men 
fordi de ikke altid skriver lige 
tydeligt så blive skellet imellem 
metaforer og begreber 
nogle gange udvisket.  
Eksempelvis bliver 
kultur og religion af

- Hvad var formålet med konferencen, hvorfor blev den afholdt i 
Danmark og hvorfor netop nu? 

Der er flere faktorer, der var med til at afgøre det. Organisationen 
AAI har i mange år afholdt store konferencer i USA, men nu ville de 
se, om man kunne arrangere noget tilsvarende andre steder i verden. 

Gods and Politics
af Kristian Frisk
Fra den 18. til den 20. juni lagde Den Sorte Diamant lokaler til 
den første og største ateistkonference i EU. Konferencen bar 
titlen “Gods & Politics” og blev arrangeret af Ateistisk Selskab i 
samarbejde med Atheist Alliance International (AAI). TABU har 
mødt formanden for Ateistisk Selskab og Ph. D. i bioinformatik 
Stinus Lindgreen til en snak om konferencen, religion, politik, 
ateisme og videnskab.

De kontaktede os og 
spurgte, om vi kunne 
tænke os at stå for en 
sådan konference, og 
vi sagde selvfølgelig 
ja. Da vi så skulle til 
at planlægge, hvad 
konferencen egentlig 
skulle handle om, 
nåede vi hurtigt 
frem til, at det netop 
i Danmark ville give 
mening at fokusere 
på religion og politik. 
I Danmark har vi 
jo som bekendt en 
statsstøttet kirke, og 
vi ser flere uheldige 
sammenblandinger 
af religion og politik, 
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som vi i Ateistisk Selskab forsøger at modarbejde. Det var derfor oplagt 
at have sekularisering som det bærende element i konferencen. Vi 
ønskede at se nærmere på nogle af de problemstillinger - både nationalt 
og internationalt - som ikke-troende står overfor.

- Hvilke problemstillinger drejer det sig mere konkret om, og hvordan 
har I med konferencen forsøgt at adressere disse? 

Der er flere ting. Hvis vi ser ud i verden, er der jo oplagte problemer 
med religiøs fanatisme mange steder, hvor de reformvenlige kræfter, der 
arbejder for en større grad af sekularisering, har meget trange kår. Iran er 
et oplagt eksempel. Vi ser også islamiske kræfter, der i FN arbejder for et 
forbud imod religionskritik, ligesom der både i USA og EU har været især 
kristne kræfter, der arbejder imod undervisningen i evolutionsbiologi. 
Alt dette er ting, som vi er nødt til at være opmærksomme på.

I Danmark er der også flere ting, man kan forbedre: Vi har som sagt en 
Folkekirke, der støttes af staten. Det betyder, at selvom jeg ikke betaler 
kirkeskat, så er jeg stadig med til at betale løn til præster og biskopper. 
Det er også kirken, der står for registreringen af fødsler og dødsfald, 
selvom det oplagt burde være en statslig opgave - i dag er der jo ikke 
længere kun præsterne, der kan læse og skrive.

Det er også problematisk, at Folkekirken og den evangelisk-lutherske 
udgave af kristendommen har så meget indflydelse på folkeskolen. Det 
meste lærebogsmateriale, der anvendes i kristendomsundervisningen, er 
bestemt ikke objektivt. Der er ingen tvivl om, at kristendommen anses 
for noget helt andet end andre religioner. Det er jo også tankevækkende, 
at det først er i de ældste klasser, at eleverne anses for at være modne 
nok til at høre om andre religioner - og om fraværet af religion som 
en mulighed. Det er problematisk, at man på den måde fra barnsben 
af giver eleverne et entydigt positivt billede af religion og specielt af 
protestantismen.

Konfirmationsforberedelsen er også en interessant ordning, idet den 
jo erstatter undervisningen i kristendom og religion i et helt år - dette 
fag skulle ellers ikke være forkyndende, så hvordan kan man erstatte 
det med direkte religiøs oplæring? Endvidere ligger konfirmationsf
orberedelsen generelt i morgentimerne, der jo ellers er nogle af de 

bedste undervisningstimer. Det 
er svært for mig at se, hvordan 
man kan forsvare det. Den slags 
bør ligge om eftermiddagen 
eller i weekenden lige som alle 
andre fritidsaktiviteter. Man kan 
jo heller ikke gå til fodbold eller 
ridning tirsdag morgen.
Der er også andre ting i Danmark: 
Vores Folketing åbner med en 
Gudstjeneste, hvilket vi i Ateistisk 
Selskab anser for at være meget 
upassende, da det er et tydeligt 
symbol på netop sammenblanding 
af religion og politik. Vi har også 
i Danmark og resten af Norden 
en lille men aktiv gruppe af kreationister kaldet Origo, der blandt andet 
udgiver blade, bøger og såkaldt undervisningsmateriale. De er små, 
men vi holder øje med dem, inden de bliver til et seriøst problem. For 
eksempel sidder en af de aktive Origo-medlemmer, Peter Øhrstrøm, også 
i Etisk Råd, så de er da ikke helt ligegyldige.

- En anseelig del af konferencens talere diskuterede netop forholdet 
mellem religion og videnskab. Den amerikanske evolutionsbiolog P. Z. 
Myers talte bl.a. om ateisme som det eneste livssyn, der er videnskaben 
tro. Et nærliggende spørgsmål er derfor, om religion og videnskab er 
uforenelige størrelser på et individuelt såvel som et samfundsmæssigt 
plan? 

Det er svært at svare kort på - det kommer blandt andet an på, hvad 
du mener med religion. Nogle er af den opfattelse, at tro og videnskab 
er to separate størrelser, der kan eksistere side om side. Det mener jeg 
personligt er forkert. Jeg finder det naivt at mene, at religionen bare kan 
holde sig på sin egen banehalvdel og overlade videnskaben til os andre, 
ganske simpelt fordi historien viser, at det ikke er tilfældet. Religioner 
kommer med udsagn, der har konsekvenser for vores syn på verden, og 
det er netop det, der er videnskabens område. Altså udtaler religioner sig 
om videnskabelige spørgsmål, og jeg vil til enhver tid mene, at evidens 
trumfer tro. Hvis du eksempelvis tror på bare nogle af de mest basale 

20 21



elementer af kristendommen - Jesus blev født af en jomfru, døde og 
genopstod - så er det nogle ting, der er inde på videnskabens område, og 
som taler imod alt, hvad vi ved. Hvis du blot ser disse ting som metaforer, 
så er diskussionen en anden. Jeg mener dog stadig, det er fjollet, men 
hvis du ikke tror på dem, så er det selvsagt ikke længere et videnskabeligt 
problem.
Jo flere ting, folk tror på, jo større konflikt er der med videnskaben. Vi ser 
det tydeligt med kreationisterne, om de så tror på, at Jorden er tusinder, 
millioner eller milliarder af år gammel: Deres grundlæggende idé er 
forkert, men de vælger at ignorere videnskaben. Det samme gælder for 
eksempelvis bøn og mange andre religiøse fænomener: De bevæger sig 
ind på videnskabens område hele tiden, men de spiller efter nogle andre 
regler. Det er problematisk.

Så jeg ser personligt en konflikt imellem religion og videnskab. Jeg 
ved dog også, at flere videnskabsfolk er religiøse, men de gode af dem 
formår at holde tingene adskilt - hvordan de gør det, ved jeg ikke, men de 
gør det. Jeg har dog også set mange eksempler på det modsatte.

- En af konferencens absolutte hovedtalere var den engelske etolog 
og evolutionsteoretiker Richard Dawkins, som fik fagligt selskab af 
blandt andet den danske biolog og videnskabsjournalist Lone Frank. 
Fælles for disse og adskillige andre af konferencens talere var en 
evolutionsbiologisk og kognitiv tilgang til studiet af religion. Hvordan 
kan denne naturalistiske tilgang til religion bidrage til en forståelse af 
dette fænomen? 

Det var et stort spørgsmål, og jeg er nok ikke den rette at spørge. Jeg vil 
dog gerne komme med mine egne synspunkter.

Med min baggrund er det tydeligt, at ethvert biologisk spørgsmål 
har evolution i en eller anden udstrækning som den underliggende 
forklaring. Det er derfor oplagt for mig, at en evolutionsbiologisk 
tilgang til et fænomen som religion giver rigtig god mening, selvom det 
selvfølgelig må være et samarbejde mellem biologer og andre med den 
relevante faglighed. Religiøs tænkning er meget udbredt, og det må der 
være en evolutionær forklaring på - der må i vores evolutionære historie 
have været en fordel ved det, eller i hvert fald kan ulemperne ikke have 
været alt for store. 

Der er da også gode eksempler på, hvor religion i hvert fald delvist kan 
komme fra: Vi mennesker ser mønstre i ting. Nogle ser Jesus i et stykke 
toast, andre ser en ko i skyerne. Når vi går i en mørk skov og hører en 

lyd, vil de fleste have en instinktiv reaktion 
som om, der er nogen eller noget efter os. En 
skygge eller en træstub er en potentiel fare. Vi 
er forsigtige dyr, fordi vi igennem størstedelen 
af vores historie har levet et meget udsat liv. 
Husk på at det moderne menneske er ca. 150-
200,000 år gammelt. I den forstand er det 
en klog strategi at være forsigtig, idet det er 
sundere for ens helbred at tro, at der står en 
bjørn, og så er det faktisk bare en træstub, end 
det er at tage fejl den anden vej rundt.

Ligeledes vil vi gerne forstå verden omkring os. Vi vil gerne forstå hvor 
regnen kommer fra, hvorfor Solen går ned, hvorfor det tordner, hvorfor 
vi dør osv. Man har derfor altid fundet på forklaringer, og de fleste af 
dem har været forkerte. Det er den samme nysgerrighed, der driver mig 
og andre forskere. Forskellen på en dogmatisk tro på en forklaring og en 
videnskabelig tilgang er jo, at troen står fast, mens den videnskabelige 
forklaring hviler på evidens og kan ændre sig over tid. Jeg kan ikke 
lade være med at se religioner - i hvert fald delvist - som vores første 
barnagtige forsøg på at forklare verden. De er så blevet iklædt en masse 
pomp og pragt over årene, men deres grundlæggende forklaringskraft 
er lige så ringe i dag, som da man i sin tid fandt på dem.  Det er også et 
faktum, at mennesket tror meget på autoriteter, fordi vi som børn har 
en stor fordel i at handle efter vores forældre. Vi skal ikke alle sammen 
teste, om det nu også er smart at gå ud på vejen - vi tror på, at det er 
en dårlig idé, når far siger det. At tro på autoriteter er generelt en god 
strategi, da vi jo så kan bruge andres erfaringer i stedet for at skulle lære 
alt fra grunden, men det kan også gå galt. 
Hvis man kombinerer disse ting - mennesket ser efter mønstre, vi leder 
efter forklaringer, og vi er ret autoritetstro - så har man da skelettet af 
noget, der kan bruges i religionsforskningen. Men som sagt er det her 
ikke mit felt, og der er mange andre, der er langt bedre kvalificerede end 
jeg.

- Den evolutionsbiologiske tilgang forsøger altså at give en forklaring 
på religions oprindelse. Hvordan knytter dette sig til en konference om 
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religion og politik?

Når vi også havde indlæg om blandt andet biologi på konferencen, var 
det for at skabe mere bredde i talerne. Det var aldrig hensigten at have 
en ren religionspolitisk konferencen, selvom det bærende element var 
sekularisering. Når det er sagt, så er der da helt sikkert nogle mulige 
politiske konsekvenser af dette. Hvis det en dag skulle bliver klart for 
folk - eller i hvert fald vores folkevalgte - at religion er menneskeskabt 
med en større eller mindre basis i vores evolutionære historie, så er det 
klart, at det også vil skubbe gevaldigt til den ophøjede position, religion 
har. 

- Under konferencen arbejdede deltagerne på hvad, der senere blev 
betegnet ”Copenhagen Declaration on Religion in Public Life”, som kan 
læses på http://ateist.dk/downloads/Koebenhavnserklaeringen.pdf. Hvad 
gik deklarationen kort sagt ud på og hvad var formålet med den? 

Målet var at komme med en kort og konkret formulering af, hvordan vi 
ser religionens rolle i det offentlige rum. Deklarationen omhandler blandt 
andet frihedsrettigheder, særbehandling af religioner og diskrimination. 
Det skal ses som et arbejdsblad, som forskellige grupper kan tilslutte sig 
og for eksempel bruge i deres politiske arbejde. Allerede nu har flere 
grupper taget dokumentet til sig, og der er debatter om det flere steder 
på nettet. Reaktionerne har været positive, så vi er godt tilfredse.

- Hvad har konferencen betydet for Ateistisk Selskab i Danmark og 
ateister internationalt? Regner I med flere, fremtidige konferencer? 

Vi får fortsat positive tilbagemeldinger fra deltagere på konferencen, 
så det har været en stor succes. Man kunne jo altid have håbet på mere 
omtale, men den slags bestemmer man jo desværre ikke selv. Men målet 
var at holde en stor konference med en række topnavne, så vi kunne 
tilbyde ateister i Danmark en stor oplevelse. Det fik vi i sandhed indfriet. 
Der kommer helt sikkert flere konferencer internationalt - om kort tid 
afholdes en stor konference i Canada, og til foråret er der en i Dublin 
- og jeg vil ikke udelukke, at der kommer endnu en i Danmark på et 
tidspunkt. Men der går lidt tid, før jeg har kræfter til det igen, og næste 
gang ville jeg gerne have et bredere skeptisk perspektiv, hvor vi kan kigge 
på alskens overtro og ikke kun den slags, der bliver kaldt “religion”. 

For mig at se er der ingen forskel på tro og overtro - det er bare de religiøse, 
der har været gode til at brande deres magiske tænkning som noget 
finere end de andres, men det er i min optik den samme overordnede 
tendens. Selv hvis klassisk religion er på vej ned i et land som Danmark, 
så strømmer folk stadig til alternative behandlere, får taget aurafotos, får 
balanceret deres energifelt, tager homøopatisk “medicin” og så videre. 
Det, der mangler helt generelt, er kritisk tænkning og en forståelse for 
den skeptiske, videnskabelige tilgang til verden. Folk er for hurtige til at 
acceptere påstande uden at veje argumenterne for og imod, og det leder 
til magisk tænkning, feer i baghaven og, ja, religion. Og for at komme 
nogle af læserne i forkøbet: Selvom man har et naturalistisk syn på 
verden, betyder det ikke, at den bliver et fattigere sted. Jeg nyder stadig  
bøger og musik, jeg elsker min kone og mit barn, og jeg synes, at en 
solnedgang er smuk. Tværtimod vil jeg hævde, at en generel forståelse 
af naturen øger fascinationen af den fantastiske verden, vi lever i - jeg 
behøver ikke finde på magiske fortællinger for at sætte pris på de ting, jeg 
oplever. En regnbue har stadig flotte farver, selvom jeg forstår, hvordan 
lyset brydes i vanddråberne, og min søn er lige fantastisk, selvom jeg ved 
noget om genetik.

Hvad er Ateistisk Selskab?

Ateistisk Selskab er en non-profit forening, der er uafhængig af 
partipolitiske interesser og arbejder for en adskillelse af stat og kirke 
i Danmark. Ateistisk Selskab får ikke statstilskud og ønsker ikke 
godkendelse fra Kirkeministeriet. 

Ateistisk Selskab udspringer af en uforpligtende liste med 
mailadresser, som Jesper Vind igennem nogle måneder havde 
indsamlet via hjemmesiden www.ateist.dk. I 2002 blev Ateistisk 
Selskab stiftet som forening med Vind som formand og i alt tretten, 
kontingentbetalende medlemmer. I marts 2005 kom Ateistisk Selskab 
på forsiden af Politiken, hvorefter medlemstallet steg fra 75 til 155 på 
seks dage. På foreningens femårsdag var medlemstallet 700, mens det 
i dag er på over 1200. Medlemstilslutning er generelt sket i kølvandet 
på foreningens eksponering i medierne. 

Kønsfordeling af Ateistisk Selskabs 1200 medlemmer: Mænd: 81.5 
%, kvinder: 18.5  %. 
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Den ateistiske pilgrim
af Ester Mark
Hvad får hvert år over hundredtusind mennesker til at gå 800 
kilometer i bagende sol med en tung rygsæk, der langsomt men 
sikkert gnaver sig ind i de i forvejen forpinte skuldre – for til sidst 
at stå i kø i timevis på de opsvulmede og bevablede fødder for at få 
et bevis skrevet på et dødt sprog med et stempel sirligt placeret i 
nederste venstre flan-cremefarvede hjørne?
Det spørgsmål satte jeg mig for at undersøge denne sommer i den 
by, pilgrimmene har sat sig som mål: Santiago de Compostela. Efter 
pilgrimsfærden får du et bevis på dit fysiske og åndelige engagement, du 
bliver tilgivet dine synder, og som en ekstra feature får du mulighed for 
at give apostlen, der ligger til grund for det hele, en lille kammeratlig 
krammer. Motivationen kan være religiøs, men er det mon alle 
pilgrimmes højeste ønske at følge i de religiøse fodspor, som det har 
været kutymen siden Middelalderen?
År 2010 er et helligt år. Et helligt år indtræffer hver gang, apostlen Jakobs 
festdag - d. 25. juli - falder på en søndag. I dette år vrimler byen i særlig 
høj grad med pilgrimme fra hele verden i store, tunge vandrestøvler, 
blitzende turister og unge spanske spejdere. Tivoliet er tilmed kommet 
til byen, og fire gange dagligt udkæmper pariser-hjulets Lady Gaga, 
radiobilernes Stromae og den store katedrals skingre kirkeklokker, der 
slår til messe, en magtkamp om decibel mellem det verdslige og det 
profane.

100 kilometergrænsen
På pilgrimsruten står en hundredekilometersten. Ved denne sten sættes 
folk i tusindvis af busserne for så at kunne gå de resterende 100 kilometer 
af den pilgrimsrute, der slynger sig op igennem hele Europa – og hvor 
nogle endda starter turen til fods i deres eget hjemland. En spansk pilgrim 
fortalte mig, at de spanske skoleelever kan optjene en slags ECTS-point 
ved at gå de 100 kilometer. 100 kilometer udgør minimumskravet for 
at være berettiget til et pilgrimsbevis. Ruten vrimler med skoleklasser 
i ens ’Compostela 2010’-t-shirts, de allerede nævnte spejdere i grønt og 
pensionister med pilgrimsstave af den slags, du kan købe som souvenir 
med kalabas- og muslingevedhæng. 

”Den sidste del af turen er superstresset. Ved hundredekilometerstenen 
vælter det ind med spaniere, der skal på ’stempeljagt’, og de fleste 
pilgrimme står op klokken 5 om morgenen for at have en chance for 
at nå frem til herbergerne, mens der stadig er plads,” fortæller Betti, 
en moderne tysk pilgrim midt i tyverne, mens vi sidder og hænger 
ud på stentrappen foran katedralen i Santiago og kigger på den 
trehundredmeterlange kø, der langsomt bevæger sig fremad for til sidst 
at munde ud i katedralens afkølede helle.

Betti vil ikke betegne sig selv som religiøs, men hun siger, at hun har 
haft en del oplevelser 
undervejs, som 
hun omtaler som 
spirituelle. Hun 
påpeger dog, at hun er 
opmærksom på, at det 
nok i virkeligheden 
drejer sig om 
tilfældigheder. Hun 
fortæller bl.a. hvordan 
hun efter de første 
100 kilometer havde 
fået så store vabler af 
hendes vandrestøvler, 
at hun slet ikke kunne 
overskue at gå videre. 
Hun var ked af det. 
Træt. Opgivende. 
Pludselig mødte hun 
en anden pilgrim, 
der sagde, han havde 
lavet et fejlkøb med 
sine sandaler, som han 
nu i stedet forærede 
Betti. Egentlig 
bare en af de fine 
hverdagsfortællinger, 
vi alle ligger inde 

Den længste kø, hvor folk stod i kø for at 
omfavne statuen af apostlen Jakob inde i den 
store katedral.  Foto: Morten Helmstedt
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Det kan jo problematiseres, at det indirekte er kirken selv, der indsamler 
denne information om pilgrimmenes motivation. Det kan for nogen 
måske have den konsekvens, at de tilpasser deres svar til afsenderen, 
hvorved antallet af pilgrimme med ’religiøs’ og ’religiøs og kulturel’ 
motivation stiger. Derudover er der forskel på de pilgrimsbeviser, man 
modtager. Hvis din motivation kan forbindes med religion, får du det fine, 
autentisk udseende bevis beskrevet i artiklens start. Hvis din motivation 
derimod ikke er religiøs, får du et andet, mindre prangende bevis skrevet 
på spansk. Der er tilmed forskel på papirkvaliteten. Det første er trykt på 
tykt kvalitetspapir, det andet på almindeligt hvidt papir. 

Selvom den ateistiske pilgrim findes, lader det altså til, at den katolske 
kirke holder fast i, at der er en kvalitetsforskel i pilgrimmenes motivation 
- omend ritualet er det samme.

med, men på en strabadserende tur, hvor tankerne får frit løb, hvor 
sanserne er skærpede og hvor selskab er så kærkomment på de mere øde 
strækninger, så virker det ikke bare som en hverdagsfortælling, men som 
et lille mirakel. Noget spirituelt.

Det er oplevelser som denne, der gør, at selvom folk starter ud med en 
ikke-spirituel eller ikke-religiøs motivation, men i stedet fx bare gerne 
ville sætte kroppen på prøve, alligevel ender med følelsen af en spirituel 
oplevelse. Det var der adskillige eksempler på i Santiago.

Den ikke-religiøse pilgrim
En pilgrimsfærd kan ses som et overordnet ritual. Ifølge den engelske 
teolog William Robertson Smith er den rituelle adfærd det primære i 
udøvelsen af religion. I modsætning til den engelske antropolog E.B. 
Tylor, mener Smith, at ritualet går forud for myten. Således kan man 
forstå ritualet som en fleksibel handling, hvis fortolkning kan variere i 
tid og sted – og fra person til person.

I Middelalderen var den fremherskende myte i forbindelse med 
pilgrimsfærden, at apostlen Jakob fungerede som religiøst forbillede 
og nærmest havde fået martyrstatus. Denne myte gør sig stadig 
gældende for mange pilgrimme. Men der findes også pilgrimme, hvis 
motivation er præget af gerne at ville lære sig selv bedre at kende eller 
møde nye mennesker fra hele verden. Atter andre går den primært for 
den sportslige præstations skyld. Ritualet har de dog tilfælles, selvom 
motivationen, eller det mytologiske plan, varierer.

Ifølge Pilgrimskontoret, der udsteder pilgrimsbeviserne, og i øvrigt 
ejes af den katolske kirke, fordelte pilgrimmenes motivation i 2009 sig 
således:
42,6 pct. havde religiøs motivation
48,2 pct. havde religiøs og kulturel motivation
9,2 pct. havde ikke-religiøs motivation 

Selvom flertallet har svaret, at deres motivation relaterer sig til religion 
(og kultur), er der ikke desto mindre 9,2 pct., der svarer, at deres 
motivation ikke var religiøs overhovedet. Dette giver os en formodning 
om, at den ateistiske pilgrimsfærd er en realitet - at den ateistiske pilgrim 
findes.

Er religionsstuderende virkelig 
areligiøse og religionsfjendtlige?
af Ester Mark
Som studerende på Religionsvidenskab er ens private forhold til 
religion et interessant, men fordomsbelagt emne. TABU og de 
religionssociologiske kandidatstuderende undersøger sagen.
”Hvis du skal tilhøre gruppen af religionsvidenskabsmænd, er der 
visse ting, du ikke må gøre,” skriver samfundsdebattør Hans Hauge i 
Religionsvidenskabeligt Tidsskrift (6:1994). Det gælder bl.a. det at gå i 
kirke, siger han. En fordom, der lever trygt og godt i det danske samfund 
og i medierne1. I Jyllands-Posten er Hauge desuden gået så langt som til 
at sige, at selve målet med religionsvidenskaben er at udrydde religionen. 
Et ikke ukendt synspunkt, de fleste af os sikkert er stødt på.
Sådanne fordomme antager to ting. For det første at religionsstuderende 
er areligiøse. For det andet at religionsstudiets dagsorden er at udrydde 
sit eget forskningsobjekt. Så hvis Hans Hauge m.fl. har ret i deres 
antagelser, ville der blandt religionsstuderende være færre religiøse end 
blandt resten af befolkningen. 
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På kandidatholdet i metodefaget på Religionssociologi besluttede vi os 
forrige semester for at undersøge sagen, og jeg skrev i denne forbindelse 
opgave om emnet. De to grundlæggende hypoteser var, at:
1. religionsstuderende er mindre religiøse end resten af befolkningen,
2. religionsstudiet påvirker de studerendes forhold til religion. 
Resultatet var overraskende...

Grundlaget for undersøgelsen
For at kunne undersøge, om de religionsstuderendes religiøse holdninger 
og praksis adskiller sig fra resten af den danske befolknings, sammenholdt 
jeg vores undersøgelse af religionsstuderende med et udsnit fra 
værdiundersøgelsen fra 2008, som er en undersøgelse af den danske 
befolknings værdier generelt. For at gøre sammenligningsgrundlaget 
så optimalt som muligt, arbejdede jeg med en kohorte, eller et udsnit, 
bestående af veluddannede unge i aldersgruppen 18-39, der bor i 
storbyen, da dette kendetegner flertallet af de religionsstuderende ved 
Københavns Universitet.

Hvordan måler man begrebet ’religiøsitet’? Folkekirken spiller en 
særlig rolle i det danske samfund og fungerer som en vigtig indikator 
for danskernes religiøse værdier og holdninger, da et medlemskab kan 
fungere både som religiøs, kulturel og national markør. Men denne 
indikator kan ikke stå alene. Det er der ifølge religionssociolog Peter 
Andersen to grunde til: ”På den ene side er det langtfra alle religiøse 
bevægelser, som overhovedet operer med medlemskab? På den anden 
side siger medlemskab heller ikke nødvendigvis noget om en persons 
religiøse tros- og aktivitetsniveau” (1999:40). Eksempelvis indgik der i 
vores undersøgelse blandt de religionsstuderende også spørgsmål om 
trosforestillinger og religiøs praksis som indikatorer for religion. Tabel 
1, på næste side, viser undersøgelsens mest centrale indikatorer for 
religiøsitet.

Af tabel 1 kan vi se, at kohorten blandt de religionsstuderende ligner 
kohorten i værdiundersøgelsen. Den adskiller sig dog ved, at flere i 
værdiundersøgelsen end i religionsundersøgelsen tror på en åndelig 
kraft, og ved at flere religionsstuderende beder eller mediterer. Det 
sidste kan skyldes en større åbenhed over for andre religioner, hvor flere 
eksempelvis går til yoga samtidig med, at de er medlemmer af et (ikke-
hinduistisk) trossamfund.

Som følge af Folkekirkens særstatus undersøgte jeg, hvor mange af dem, 
der havde svaret ja til at være medlem af et religiøst trossamfund, egentlig 
var medlem af Folkekirken. Blandt de religionsstuderende drejer det 
sig om 57 pct., mens hele 92 pct. af værdiundersøgelsens respondenter 
er medlemmer af Folkekirken. Blandt de religionsstuderende er en 
del medlemmer af et andet trossamfund end Folkekirken, hvilket 
igen tyder på en større åbenhed over for andre religioner end blot 
folkekirkekristendommen.

I forbindelse med det religiøse aktivitetsniveau ses af tabellen, at 22 pct. 
af de religionsstuderende går i kirke ved højtider såsom juleaften og 
eventuelt i påsken. Peter Andersen forklarer, at mange bruger kirken 
som led i en traditionsbevarelse (1999:46), således at kirken betragtes 
som et symbol på den traditionelle (protestantiske) danskhed snarere 
end som formidler af et egentligt religiøst budskab. 
Selvom den religiøse praksis ikke er så høj, kan medlemskabet stadig ses 
som et udtryk for religiøsitet, hvilket understøttes af religionshistoriker 
Tim Jensen: ”Dette er efter min bedste overbevisning ikke et tegn på 
manglende religiøsitet, men på stærk religiøsitet og på en stærk følelse 
af at tilhøre en eksklusiv elite” (Jensen 2005). Ifølge Tim Jensen er 
folkekirkemedlemskabet altså mere end blot en indikator for religiøsitet. 
Socialisering og tilhørsforhold spiller også en central rolle – og det udgør 
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Tabel 1. 
Sammenligning 
af religiøsitet i 
Værdiundersøgelsen 
og blandt de 
religionsstuderende

Værdiundersøgelsen 
2008 (udvalgt 
kohorte)

Undersøgelsen 
blandt 
religionsstuderende 
ved KU

Medlemsskab 73 pct. 70 pct.
Troende 41 pct. 37 pct.
Personlig gudstro/
åndelig kraft

12 pct./36 pct. 14 pct./11 pct.

Dogmatisk tro 10 pct. 9 pct.
Kirkegang: Ofte/ved 
højtider

5 pct./18 pct. 3 pct./22 pct.

Bøn/meditation 36 pct. 44 pct.



for mange en del af det danske værdifællesskab (Gundelach, Warburg et 
al. 2008).

De religionsstuderende er...
Man skal ikke tro på alt, hvad man hører. Undersøgelsen har nemlig 
vist, at de religionsstuderende hverken er areligiøse eller har til formål 
at udrydde religionen. Opgavens to hypoteser kan afvises. Det ser 
hverken ud til, at de religionsstuderende er mindre religiøse end resten 
af befolkningen i samme kohorte, eller at religionsstudiet påvirker de 
studerendes forhold til religion generelt i nogen særlig grad4.
Resultatet går altså imod de generelle fordomme over for religionsstudiet, 
som de blev introduceret i indledningen, hvor Hans Hauge ligefrem 
påstod, at selve målet med religionsvidenskaben var at udrydde 
religionen. Derimod ligner de religionsstuderende anno 2010 resten af 
den danske befolkning i kohorten, hvad angår deres religiøsitet. 

Denne undersøgelse var blot en pilotundersøgelse og kunne med fordel 
udvides til også at indbefatte en sammenligning med både undervisere 
og religionsstuderende ved de andre danske universiteter, som Peter 
Andersen et al. gjorde i 2002 blandt religionsstuderende ved KU og 
Syddansk Universitet. Herved kunne man både få et større datasæt 
og sammenligne resultaterne over en årrække, samt se på eventuelle 
forandringer i form af øget privatisering eller en eventuel øget 
pluralisme.

Fodnoter:
1) Carsten Breengaard siger i Jyllandsposten (10/3/2007), at Religionsvidenskab 
”er sammenfaldende med den kulturradikale korrekthed og dermed følgende 
dybe mistro over for religion.” Dette understøttes ligeledes af en debat i 
Folketinget foranlediget af Morten Messerschmidt, som citerer Carsten 
Breengaard, hvor han ytrer samme holdning i forbindelse med §20-spørgsmålet 
13/3/07 (http://www.ft.dk/samling/20061/spoergsmaal/S3481/index.htm). 
2) Dogmatisk tro dækker i denne sammenhæng de, der mener, der kun er én sand 
religion, og dækker svarmulighederne ’Kun én sand religion’ og ’Kun én sand 
religion, men også visse grundlæggende sandheder i visse andre religioner’.
3) ”Ofte” dækker her mindst én gang om måneden.
4) Det svarede 62 pct. af de adspurgte i undersøgelsen.

Hvordan museet er et tempel
af Anders Kristensen
Hvordan museet er et tempel, har ritualer og relikvier, og 
skaber myter - en tilvalgsstuderende taler ud om misbrug af 
religionsvidenskabelige termer i museologiens verden. 

Da jeg begyndte på mit tilvalg i museologi sidste efterår stødte jeg 
på noget sjovt. Jeg opdagede hvordan man i faget naturligt bruger 
religionsvidenskabelige termer i beskrivelsen og analysen af museer. 
Jeg var den eneste på holdet der studerede religionsvidenskab, og da jeg 
udtrykte min undren overfor kursets andre deltagere, fandt de min kritiske 
indstilling ubegrundet og syntes at koblingen var naturlig. Alligevel 
kunne jeg ikke lade være med at føle at de religionsvidenskabelige 
begreber var lidt malplacerede i det museologiske felt. Hvad dette er 
udtryk for, er i virkeligheden en af de fundamentale problemstillinger i 
religionsvidenskaben, nemlig afgræsningen af det religiøse felt; hvornår 
kan vi sige at noget er religion og noget andet ikke?

Faget museologi udbydes tværfagligt af etnologi og Institut for Kunst- og 
Kulturvidenskab, og navnet siger næsten sig selv: læren om museer. Det 
indebærer i korte træk alt fra museets historie, etiske problemstillinger 
og dets rolle i samfundet til objekt-subjekt relationer, arkitektur, 
udstillingsanalyse og formidling. I den forstand har det ikke meget med 
religion at gøre, eller har det? Lad os starte et sted: arkitekturen.
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funktion er ideologisk og 
omfatter og portrætterer ideen 
om staten. Museet bliver en 
manifestation af statens magt 
når f.eks. Louvre indeholder 
Napoleons krigsbytte og 
Parthenonfrisen hænger på 
British Museum, langt fra dens 
oprindelsessted. Museet skal 
imponere og samle folket om 

Museet som ceremoniel bygning
Det klassiske museum ser vi ofte som store smukke statslige bygninger, 
f.eks. Louvre, British Museum og sågar Nationalmuseet i København. 
Duncan og Wallach (1980) placerer museumsbygningen i samme 
arkitektoniske og kunsthistoriske kategori som templer, kirker, 
helligdomme, mausoleer og paladser. Sammenligningen er ikke kun 
af arkitektonisk karakter, som f.eks. British Museums neoklassicistiske 
stil, men også bygningens funktion og indhold har betydning. Museets 

staten og ideen om staten som civilisationens højborg. Det skal vidne 
om Vestens overlegenhed, når det portrætterer ”de andre” med sære 
og kuriøse genstande fra fremmede steder i f.eks. Nationalmuseets 
etnografiske samling. I den indre arkitektur er der indbygget et rituelt 
program som fører den besøgende igennem museet med henblik på 
at indføre og indordne den besøgende i værdierne i det ideologiske 
program. Museets ritualiserede arkitektoniske narrativer er ideologiske 
og epistemologiske, og museet udtrykker derfor værdier af etisk, 
moralsk og ontologisk karakter. Illeris (2006) skriver om Frederik 
III’s kunstkammer, hvis samling bl.a. blev grundlaget for det danske 
Nationalmuseum. Kunstkammeret er en såkaldt fyrstesamling, der skal 
illustrere fyrstens magt. Illeris beskriver den ritualiserede iscenesættelse 
i kunstkammeret – et dannelsesritual af bevidst opdragende karakter, 
der igennem et narrativt forløb skal påvirke den besøgende. Dette 
dannelsesritual skal senere udvikle sig til 1800-tallets borgerlige 
dannelsesideal i museet. Museet skal altså, i det narrative forløb, have 
en transformativ virkning på individet. Sat på spidsen er der altså tale 
om en slags sekulær overgangsrite, der skal påvirke og ændre individet 
kvalitativt til en ny forståelse af og plads i samfundet. Man kan måske 
ligefrem tale om et udtryk for civilreligion. British Museums inspektør 
Neil MacGregor taler tilmed om, at den besøgende ikke skal lære 
noget, men blive til noget (Henning 2006). Det er klart at det kan være 

svært at applicere dette på senmoderne alternative udstillingstyper, og 
i den forbindelse er det vigtigt at understrege at Duncan og Wallach 
skriver om såkaldte universelle museer, altså de større europæiske 
museer som skulle være udtryk for en samlet nation under angiveligt 
universelle værdier. Det universelle museum er et udtryk for en 
kolonialistisk 1800-tals tankegang der helt konkret handler om at 
indsamle bevaringsværdige kulturgenstande til Europa, fordi Vesten er 
bedre til at passe på og studere genstandene – det har så i nyere tid givet 
anledning til adskillige repatrieringsdebatter mellem ”oprindelige” folk 
og de større europæiske museer. Senest udleverede Nationalmuseet en 
tredjedel af deres grønlandske samling til Grønland, hvilket skabte en 
del utilfredshed blandt øvrige europæiske nationale museer.

Genstandene i museumstemplet
De udstillede ting i de universelle museer er typisk ”skatte” af forskellig 
karakter og ”døde” ting der er fjernet fra deres oprindelige kontekst, og 
dermed afgrænset fra omverdenen i en museal kontekst. Det øjeblik 
genstandene ikke er dagligdags brugsgenstande længere, men er 
blevet udvalgt til udstilling, tillægges de en ny værdi og en ny plads i 
offentlighedens bevidsthed, som noget der er værd at udstille og bevare. 
Når et objekt lægges i glasmontren bliver det tillagt en værdi; det 
bliver genstand for den marxistiske varefetich. Dermed sammenlignes 
glasmontrens virkning med butiksvinduets. Men værdien af et udstillet 
objekt er ikke kun økonomisk. Værdien kan f.eks. for et kunstværk ligge 
i dets kunsthistoriske og æstetiske unikhed. Kunstmuseets opfattelse af 
æstetikken er bl.a. blevet påvirket af Kants teori om, at æstetisk vurdering 
kan være universel og ren. Walter Benjamin taler sågar om et kunstværks 
metafysiske lag, og bruger begrebet aura (Henning 2006). Mordhorst 
(2001) mobiliserer Benjamins aurabegreb, og taler om tidens relikvie. 
Mordhorst skelner imellem det kristne relikvie, erindringens relikvie og 
tidens relikvie. Erindringens relikvie får tillagt værdi, en aura, i kraft af at 
have tilhørt eksempelvis en kendt person – Kierkegaards skrivebord eller 
Kurt Cobains All Stars. På samme måde tillægges tidens relikvie værdi i 
kraft af dets tilstedeværelse i tiden. Tidens relikvie har en værdi i sig selv, 
fordi det er gammelt. Objektet har været til stede i historien og har derfor 
en forbindelse til fortiden, relikviet fungerer altså som en slags mediator 
mellem beskueren og fortiden. Det har en aura af tid, et metafysisk lag 
og kan tale gennem tid i en objekt-subjekt relation. Således producerer 
de udstillede vragdele på Vikingeskibsmuseet en ”virkelig” vikingetid 
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for beskueren. Der er altså ikke tale om genstandenes videnskabelige 
historiske vidnesbyrd, i kraft af at være historiske levn, men om en mere 
irrationel og subjektiv oplevelse af genstanden. Hvis man for eksempel 
stillede et publikum foran en nøjagtig kopi af Solvognen, og først ikke 
lod dem vide at det var en kopi, og derefter fortalte dem at det var en 
kopi, ville den subjektive oplevelse af genstanden blive ændret, eller 
svækket, fordi den aura som tidens relikvie har, ikke kan kopieres. 
Kopien ville være fin til at fortælle os lidt om religion i bronzealderen, 
i det geografiske område der nu er Danmark, men ville ikke give et 
”historiens vingesus”.
Ligesom museale genstande kan tale gennem tid, kan de også være et 
billede på en tid, eller rettere producere en forestilling om en tid og 
historiske forhold – en myte. Roland Barthes brugte oprindeligt Saussures 
langue/parole-begreber i sin semiotiske analyse af fransk populærkultur 
og de myter der skabtes på baggrund af den. I museologisk kontekst 
bruges analysen til at vise hvordan objekter kan skabe myter og blive 
symboler. Hvis vi igen bruger Solvognen som eksempel, bliver Solvognen 
som materialitet (signifier), kombineret med ideen om bronzealderens 
religion (signified) til Solvognen som tegn/symbol. I andet niveau 
bliver Solvognen som tegn, kombineret med en forståelse af den danske 
nationale historie, til et billede på en dansk identitet og nationalitet 

grundet i oldtiden. Solvognen bliver altså et symbol på en forestilling 
om danskhed, og indgår på den måde i danskernes egen fortælling om 
dem selv. En fortælling der er identitetsskabende og styrker indadtil, et 
nationalt meta-narrativ. Symbolet kan bruges i forskellige sammenhænge 
med forskellige interesser. Hvis vi i analysen f.eks. indsætter de udstillede 
Skuldelevskibe på Vikingeskibsmuseet i Roskilde i stedet for solvognen, 
bliver de et symbol på en fortælling om den danske viking, et folk i 
det kolde nord, hårdføre og tæt på havet. Symbolet kan bruges politisk, 
for eksempel i nationalistisk propaganda, eller i populærkulturen, når 
danske roligans tager til landskamp med plastikvikingehjelme, når 
turister køber en lille dannebrogsfarvet viking i træ i en souvenirbutik 
på Strøget eller når Mikkel Kessler får tilnavnet The Viking Warrior på 
grund af hans nationalitet. Således kan et museum være med til at skabe 
og opretholde myter der udgør en væsentlig rolle i konstruktionen af 
national identitet.
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Solvognen

Forside på DNSAP-pjece fra 1940



Religionsvidenskaben og Museologien
I L’amour de l’art: les musées d’art européens et leur public (1969) 
konkluderer Bourdieu og Darbel, at kunstmuseets ekskluderende natur 
på en offentlighed uden den rette kulturelle kapital, har ligheder med 
distinktionen mellem det hellige og det profane: ”… everything leads to 
the conclussion that the world of art opposes itself to the world of everyday 
life just as the sacred does to the profane” (Bourdieu og Darbel 1991:113). 
Museet er altså ekskluderende for de besøgende, der ikke kan læse dets 
koder, og inkluderende for de besøgende der har tilegnet sig kulturel 
kapital til at tyde museets koder. Det er ikke kun museets kulturelle 
koder, men adskillige andre aspekter af museet som arkitekturen, 
stilheden, objekternes urørlighed og manglen på information, der alt 
sammen bidrager til at adskille museet fra den omkringliggende profane 
verden (Bourdieu og Darbel 1991).

Anvendelse af religionsvidenskabelige termer i museologien er 
således i den grad til stede. Selvom f.eks. Barthes mytebegreb 
ikke skal forstås i traditionel religionsvidenskabelig forstand, så 
er det stadig et mytebegreb, der for så vidt kan forveksles med et 
religionsvidenskabeligt begreb. Pointen er at når et museumsbesøg i en 
analytisk ramme bliver til et ritual, og de udstillede genstande bliver til 
relikvier, kan man være bange for at begreberne i en vis forstand bliver 
udvandet. Ligesom fetichbegrebets religionsvidenskabelige betydning 
er blevet udvandet bl.a. på grund Marx og Freud, så kan anvendelsen 
af begreberne i museologien, som normalt ikke umiddelbart regnes 
for at beskæftige sig med religion, have konsekvenser. Anvendelsen 
af religionsvidenskabelige begreber i museologisk sammenhæng kan 
komme til at blive til analysen for analysens skyld, altså man trækker 
et analytisk begrebsapparat ned over hovedet på et felt -medmindre der 
kan opnås en vis enighed om religiøse tendenser i museumsbesøget. Det 
bringer mig tilbage til den indledende overvejelse: Kan man tale om 
religion i en museal kontekst? Hvor går grænsen mellem religion og 
ikke-religion? Er et morgentandbørstningsri-tual religion, fordi det har 
rituel karakter? Det kan sommetider være svært at bedømme:

Grænserne er flydende, men hvis vi ikke i en eller anden forstand kan 
konkretisere religion som kulturelt fænomen, kan vi i princippet slet 
ikke tale om religion, og så kan man som religionsforsker ligeså godt 
pakke sammen og tage hjem. Hvis religion flyder sammen med alt andet 
kulturel og social adfærd er den videnskabelige tilgang besværliggjort, 
selvom religion er en foranderlig størrelse. Tillad mig at citere Mikael 
Rothstein: ”Kultur er ikke altid religion, men religion er altid kultur” 
(Rothstein 2000:8).
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“… there cannot be a universal definition of religion, not only 
because its constituent elements and relationships are historically 
specific, but because that definition is itself the historical product 
of discursive processes” (Asad 1993:29)

”we run the risk of either calling a system of ideas and practices 
religion that are in no way religious, or of passing by religious 
phenomena without detecting their true nature” (Durkheim 1995:
21)

Således lyder Talal Asads kritik af Clifford Geertz’s religionsdefinition, 
og efter Asad formulerede denne i 1993, er der opstået berøringsangst 
med den universelle transhistoriske religionsdefinition. Fra et 
religionsfænomenologisk perspektiv kan man hævde, at det er 
nødvendigt at have en fælles idé om hvad religion er, ikke nødvendigvis 
en universel idé, men en idé i den konkrete kontekst der arbejdes i. Som 
Durkheim skriver i The Elementary Forms of Religous Life:



Gaia i akademia
af Kristian Frisk

Den stigende opmærksomhed på klodens tilstand har genereret 
en religionsvidenskabelig underdisciplin med fokus på 
sammenhænge mellem menneskets religiøse liv og den ydre 
natur. Roy A. Rappaport har været en teoretisk motor for denne 
gren af religionsvidenskaben, men også – og underbelyst – en del 
af et bredere miljøteologisk paradigme.

Menneskets placering i naturen har været diskuteret siden antikken og 
sikkert længe før. Diskussionen har med rod i 1960’ernes USA og gennem 
de sidste 20 års klimadebat taget form til en religionsvidenskabelig 
underdisciplin (Taylor 2008:1373). Forskere fra antropologi, biologi, 
filosofi, historie, sociologi og teologi nærmer sig emnet på forskellig vis 
og med forskellige ideer om hvad det vil sige at være menneske, hvad 
religion er og hvordan mennesket og religion er relateret til den del af 
den omgivende virkelighed, der ikke er direkte skabt af mennesket og i 
en vestlig kontekst typisk betegnes naturen.

Den amerikanske antropolog Roy A. Rappaport (1926-1997) er en af 
de mest indflydelsesrige forskere, både i antropologien og inden for 
det specifikke studie af religion og natur. Rappaport forbindes ofte 
med Marvin Harris og den antropologiske retning ”cultural ecology”, 
”ecological anthropology”, ”historical ecology” eller mindre flatterende 
”environmental determinism”. Gennem størstedelen af sin karriere har 
Rappaport stået for et materialistisk kultursyn og forsøgt, at bringe 
evolution tilbage i antropologien (Sponsel 2008:544). Med Ritual and 
Religion in the Making of Humanity – som blev posthumt udgivet i 1999 
– sprænger Rappaport imidlertid rammerne for sit tidligere arbejde. 
Værket er allerede blevet udråbt til en religionsvidenskabelig nyklassiker 
og glimrer i sin ambitiøse, eklektiske originalitet (Jensen 2003:69). 
På over 500 sider bidrager Rappaport særligt til den durkheimianske 
ritualteori ved sine skarpe belysninger af ritualets diskursive og formelle 
kvaliteter. Dette er blevet diskuteret adskillige steder (eksempelvis Jensen 
2003; Lambek 2004; Hart 2008). Hvad der sjældent diskuteres er værkets 
miljøteologiske aspekt. Ritual and Religion in the Making of Humanity 

er nemlig ikke ”kun” en omfattende ritualteori, men også et forsøg på, 
at formulere et fundament for fremtidens religion; en religion, som skal 
integreres med videnskaben og være garant for en (gen)opretholdelse af 
naturens balance. 

Tabet af religion er et tab af helhed
Religionsteoriens religiøse dimension udfoldes i den afsluttende 
del af Ritual and Religion in the Making of Humanity. Rappaport 
udgangspunkt er – ligesom Durkheims – at problematisere det 
forhold, at videnskaben har fordrevet religion som intellektuel base for 
samfundets organisering uden at være i stand til at erstatte religions 
rolle ((Rappaport 2008:400; Hart 2008:xiv). Rappaports samfundsanalyse 
er baseret på en epistemologisk grundantagelse, hvori menneskets 
meningsdannelse anskues som tre, gensidigt konstituerende processer 
– et såkaldt meningshierarki (se skema 1). 
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Low-
order 
meaning

En semantisk relation mellem betegnelsen og det betegnede, 
hvis betydning er fastlagt per konvention. Meningsdannelsen 
sker på baggrund af forskelle, som udtrykkes i taksonomiske 
systemer og symboler. 

Middle-
order 
meaning

En subjektiv relation, hvor mening dannes ud fra ligheder 
mellem tilsyneladende forskellige fænomener. Middle-
order meaning betragtes dermed som en værdiladning af 
de taksonomiske kategorier, som udspringer af low-order 
meaning.

High-
order 
meaning

Total subjektiv relation, hvor mening ikke er referentiel. Den 
radikale identificering, helhedsoplevelsen eller den mystiske 
enhed mellem selvet og verden ophæver alle sproglige 
distinktioner. Denne erkendelse hviler på rituel deltagelse 
og numinøs erfaring (Rappaport 2008:71-73)

Skema 1: Rappaports meningshierarki

Rappaport argumenterer for, at det oplevelsesmæssige, emotionelle og 
religiøse (”high-order meaning”) er en betydningsfuld erkendelseskilde. 
Fornuften alene (”low-order meaning”) formår derfor ikke at erkende 
verden i sin helhed: 



Rappaport finder det sunde, gensidigt konstituerende meningshierarki 
i før-moderne samfund, altså hos oprindelige folk. I kontrast hertil 
står det moderne samfund. Rappaport hævder, at det moderne 
samfunds teknologiske og sociale kompleksitet, sekularisering og 
distancerede magtforhold har resulteret i en polarisering af processerne 
i meningshierarkiet. ”High-order meaning” og ”low-order meaning” 
udgør altså ikke længere komponenter i en samlet meningsdannelse, 
men to bipolære og separate former for meningsdannelse, som kommer 
til udtryk i fundamentalisme (en entydig ”high-order meaning”) og 
mere dominerende: det naturvidenskabelige paradigme (en entydig 
”low-order meaning”) (Rappaport 2008:444-446). Meningshierarkiets 
polarisering har på et samfundsmæssigt plan skabt en distanceret, 
relativ og fragmenteret viden. På et individuelt plan er konsekvenserne 
et erkendelsesmæssigt tab af helhed og en reducering af fornuften til et 
instrument for egoet (Rappaport 2008:446-450). Rappaport argumenterer 
dermed for, at polariseringen og tilsidesættelse af den religiøse erkendelse 
reducerer mennesket til konkurrerende enheder, hvis ødelæggende 
potentiale forstærkes af modernitetens højteknologiske og globaliserede 
karakter (Rappaport 2008:456).

De falske og de sande guder
Meningshierarkiets polarisering fører ifølge Rappaport – og med 
henvisning til teologen Paul Tillich (1886-1965) – til en form for 
afgudsdyrkelse, forstået som en relativering af det absolutte og 
en ophøjelse af det relative til det absolutte (Rappaport 2008:442). 
Modernitetens afgudsdyrkelse består i opgraderingen af relative, 
betingede og materielle værdier til ultimative eller absolutte postulater, 
som ifølge Rappaport manifesteres i økonomiske principper. Penge er 
med andre ord blevet modernitetens gud; altings målestok og værdifulde 
i sig selv. Dette har fatale konsekvenser:

Økonomiens absolutte status relativiserer altså det absolutte, nemlig 
naturen og livet selv. Rappaport betegner derfor økonomien som 
en adaptiv løgn, da økonomis erstatning for religion formindsker 
chancerne for menneskeartens overlevelse. I modsætning til økonomien 
er oprindelig religion derimod en adaptiv sandhed, da dets principper 
er uden materiel og social signifikans og dermed en fleksibel og ikke 
usund adfærdsdikterende ramme om samfundets normer (Rappaport 
2008:443-448). 
 Rappaport hævder altså, at samfundets sociale og økologiske 
problemer er grundet i en mangel på ritualer og religion. For Rappaport 
er det derfor afgørende, at mennesket træder ud af modernitetens 
fragmenterede og destruktive modus og ind i postmoderniteten, hvor det 
sociale liv, videnskab og religion skal have fælles fundament i økologien 
eller hvad Rappaport betegner ”Gaia” med reference til både græsk 
mytologi, James Lovelocks Gaia-hypotese og New Age (Rappaport 2008:
459; Johnston 2010:12). Grundtanken er, at det enkelte menneske og 
samfundet som et hele kan komme til at forstå sig selv som en hel del af 
– og ikke adskilt fra – livet på planeten Jorden (Hart 2008:xvi). Økologien 
som postmodernitetens epistemologiske fundament vil ifølge Rappaport 
ikke kun få de sociale institutioner og teknologiske videnskaber ind på en 
miljøvenlig kurs, men også fremme en ny, grøn fortolkning af religiøse 
traditioner og dermed tilvejebringe en religiøs, holistisk revitalisering, 
som igen vil virke tilbage på det sociale liv og videnskaberne et cetera 
(Rappaport 2008:460). 

”The Religious Environmentalism Paradigm”
Rappaport gør altså økologien til religion og ritualet til klodens 
overlevelsesmekanisme i en gentænkning af samfundet som projekt 
(Hart 2008:xix). Med bogen placerer Rappaport sig i et spændingsfelt 
mellem videnskab og religion. Rappaport står imidlertid ikke alene i 
dette spændingsfelt. Man kan derimod tale om et paradigme inden for 
studiet af religion og natur. Ligesom i Ritual and Religion in the Making 
of Humanity, er grundantagelsen i mange andre studier af religion og 
natur, at der forekommer en fundamental og direkte sammenhæng 
mellem et samfunds håndtering af naturens ressourcer og samfundets 
opfattelse af naturen. Disse anskuelser har ofte en teologisk karakter og 
kan derfor placeres inden for hvad den danske antropolog Poul Pedersen 
betegner ”The Religious Environmentalism Paradigm”. 
 ”The Religious Environmentalism Paradigm” har til hensigt 
at afdække et mønster, hvori sociale aktører i både politik, akademia 
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...ritual in general, and religious experience in particular, ... not 
always hide the world from conscious reason behind a veil of 
supernatural illusions. Rather, they may pierce the veil of illusions 
behind which unaided reason hides the world from comprehensive 
human understanding (Rappaport 2008:404).

To give precedence to economic over biological values is to 
subordinate the fundamental, the processes of life themselves, to 
values which are merely instrumental, conventional, and arbitrary 
(Rappaport 2008:455).



og religiøse sammenhænge appellerer til religiøse traditioner og 
værdier snarere end videnskab og teknologi i kampen mod verdens 
miljøproblemer. Paradigmet er domineret af en dikotomi, hvor der i 
modsætning til den antropologiske evolutionisme tegnes et negativt 
billede af den rationelle og videnskabsorienterede occident og et positivt 
billede af de spirituelle og emotionelle andre (Kalland 2008:1368-1367). 

De kristne miljøsyndere
”[W]e shall continue to have a worsening ecological crisis until we reject 
the Christian axiom that nature has no reason for existence save to serve 
man” skriver den amerikanske middelalderhistoriker Lynn Jr. White 
afslutningsvis i sin berømte og berygtede artikel “The Historical Roots 
of Our Ecologic Crisis” fra 1967 (White 1967:1207). 
 White placerer sig som en af de første og største inden for 
”The Religious Environmentalism Paradigm” og argumenterer for, at 
miljøproblemerne i det moderne samfund har rødder i et antropocentrisk 
natursyn i Genesis 1: 28, hvor Gud giver Adam og Eva herredømme over 
naturen (White 1976:1204). Ifølge White er kristendommen altså grundet 
i og generator for et instrumentelt og udbyttende forhold til naturen. Det 
destruktive potentiale i det jødisk-kristne natursyn er derfra kun blevet 
forstærket gennem de teknologiske fremskridt i middelalderens klostre 
og i naturteologiens syn på de teknologiske videnskaber som en spirituel 
praksis. Bag Whites argumentationen ligger der en antagelse om, at 
menneskets (ofte ubevidste) religiøse forestillinger og værdier – og ikke 
for eksempel politik eller økonomi – er de dominerende drivkræfter 
for social og miljømæssig forandring (White 1967:1205; Whitney 2008: 
1736-1737). Selvom Rappaport har et positivt syn på naturteologien 
i modsætning til White, når White ligesom Rappaport frem til, at 
miljøproblemernes religiøse årsag kræver en religiøs løsning. Denne 
løsning skal bestå i at fremme de grønne værdier i den jødisk-kristne 
tradition (White 1967: 1206). 

Den miljøvenlige vilde
“The Historical Roots of Our Ecologic Crisis” skabte en grøn bølge blandt 
teologer og kristne organisationer og tydeliggjorde samtidig et overset 
område af det historiske genstandsfelt. Forestillingen om religiøse 
værdier som direkte motiverende for menneskets syn på og omgang 
med naturen blev hos mange imidlertid en teoretisk præmis, og ikke et 
område, der skulle undersøges. Dette er også tilfældet for den ambitiøse 

Harvard-serie Religions of the World and Ecology fra 1990’erne (Tucker 
og Grim 1997:xvi-xix). 
 I forlængelse af White og i lighed med Rappaport er målet med 
Harvard-serien at afdække og fremhæve det grønne potentiale i verdens 
religioner. I seriens forord skriver Mary Evelyn Tucker og John Grim 
således følgende hensigtserklæring:  
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Gaia-hypotesen

I 1979 udgav fysikeren James Lovelock 
bogen Gaia: A New Look at Life on 
Earth om Jorden som ét fysiologisk 
system. Hypotesen om en homeostase 
mellem Jordens levende organismer 
og biosfæren blev udviklet med afsæt 
i et NASA-projekt ti år tidligere, 
hvor Lovelock sandsynliggjorde, at 
der ikke var liv på Mars på grund af 
planetens manglende atmosfære. Gaia- 
hypotesen har været indflydelsesrig 
i naturvidenskaben, teologien og de 
globale miljøbevægelser (Potts 2008: 
1013).

To identify the minimum common ground on which to 
base constructive understanding, motivating discussion, and 
concerted action ... [and to] articulate in clear and moving terms 
a desirable mode of human presence with the earth (Tucker og 
Grim 1997:xxiii, original kursivering). 

I lighed med Ritual and Religion in the Making of Humanity er der 
i Harvard-serien en tendens til at tegne et billede af den “den ædle 
orientaler” og “den ædle vilde“. I begge værker beskrives og analyseres 
sydøstasiatisk og oprindelige folks religion som noget, der tilskynder 
menensket at leve i harmoni med naturen. Et illustrativt eksempel på 
Harward-seriens placering inden for ”The Religious Environmentalism 
Paradigm” er seriens forskellige undertitler, som indikerer fremstillingen 
af ikke-vestlige religioner som økocentriske, monistiske og holistiske 
kosmologier: Hinduism and Ecology: The intersection of earth, sky, and 
water, Buddhism and Ecology: The interconnection of dharma and deeds 



og Indigenous Traditions and Ecology: The Interbeing of Cosmology and 
Community over for eksempelvis Islam and Ecology: A Bestowed Trust 
og Judaism and Ecology: Created World and Revealed World (Lambek 
2004:264-266; Rappaport 2008:442-446; Kalland 2008:1368-1369).

Klimakrisen er en religiøs krise
Også The Oxford Handbook of Religion and Ecology fra 2006 placerer 
sig inden for ”The Religious Environmentalist Paradigm”. I antologiens 
forord vender Robert S. Gottlieb ligesom Rappaport klimakrisen til en 
religiøs krise. Konsekvensen af den globale ødelæggelse af naturen 
er ifølge Gottlieb, at: ”we must deal with our shame and despair and 
struggle to retain a sense of God’s presence and our belief that existence 
really has meaning” (Gottlieb 2006:12). Tabet af naturen er altså et tab af 
mening på et absolut plan – det vil sige det religiøse. 
Ligesom Rappaport anser Gottlieb religion for et miljøideologisk værktøj. 
For Gottlieb er det dog ikke ritualets holistiske erkendelsespotentiale, 
men religion som en moralsk ressource, umiddelbar appelform og 
institutionel gennemslagskraft, der er det afgørende (Gottlieb 2006:13). 
Evnen til at fremme de grønne værdier i verdens religioner er imidlertid 
ikke kun afgørende for en forbedring af miljøet, men er ifølge Gottlieb 
også af vital betydning for verdens religioner:  

feltet og banet vejen for mere empiriske, ikke-teologiske værker som 
eksempelvis Enclyclopedia of Religion and Nature fra 2005. 
Fremkomsten af nye religionsformer og nye videnskabsformer kan 
således anskues som sideløbende processer, der ofte er svære – hvis ikke 
umulige – at adskille. Rappaports Ritual and Religion in the Making of 
Humanity er i den forstand interessant, da bogen i sig selv udtrykker 
en både kreativ og problematisk fagspecificering og teoriudvikling i 
spændingsfeltet mellem videnskab og religion.
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”It is my firm belief that religion’s response to the environmental 
crisis ... will be the single most important factor in determining 
whether religion will be a vital part of humanity’s future or sink 
into increasing irrelevance” (Gottlieb 2006:18).

Ligesom hos Rappaport er der altså for Gottlieb tale om et dobbelt 
bevaringsprojekt, hvor miljøet og religion deler skæbne. 

Problemer og potentialer
De religiøse motiver, under- og overtoner i studiet af religion og 
natur har ikke undgået kritik. Religion-og-natur-forskere er blandt 
andet blevet kritiseret for, at tilsidesætter gode, akademiske analyser 
til fordel for teologiske spekulationer og mission med økologien som 
fortegn. Samtidig kan man dog ikke udelukke, at spænding mellem 
de miljøteologiske forskere og de mere analytiske forskere kan have et 
kreativt potentiale (Taylor 2008:1374, 1379). Det er værd at bemærke, 
at det i høj grad har været de miljøteologiske og agiterende forskere 
som White, Tucker, Grim, Rappaport og Gottlieb, som har tydeliggjort 
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Anmeldelse
af Kristian Frisk
Catherine L. Albanese, Reconsidering Nature Religion, Rockwell 
Lecture Series, Trinity Press Int., Pennsylvania, 2002. 77 s.
Den amerikanske religionshistoriker Catherine L. Albanese 
introducerede begrebet naturreligion i en religionsvidenskabelig 
sammenhæng med Nature Religion in America. From the Algonkian 
Indians to the New Age i 1990. I Reconsidering Nature Religion fra 2002 
reflekterer Albanese videre over sin og andres brug af begrebet til at 
beskrive religion, hvor naturen er det hellige, symbolske center. Bogen 
består af tre kapitler, der udspringer af en række forelæsninger ved Rice 
University i Texas i 2000.
 I bogens indledende kapitel diskuterer Albanese begrebets 
muligheder og begrænsninger. Ligesom Robert Bellahs begreb om 
civilreligion er formålet med begrebet om naturreligion, at afsøge 
konvergensen mellem religion og ikke-religion. Ideen er, at bryde med 
videnskabelig vanetænkning og tydeliggøre religions rolle uden for 
de traditionelle og institutionelle rammer og i alt fra populærkultur 
til politik. Modsat begrebet om civilreligion begynder begrebet om 
naturreligion ifølge Albanese dog ikke med historien, men med 
det, der står lige over historien, nemlig naturen. Naturreligion er 
altså religion i ental, en religionstype, hvis styrke ligger i dets brede, 
historiske anvendelighed. Begrebets skrøbelighed ligger imidlertid 
også i dets styrke. Det betegnedes flydende og flygtige karakter – som 
Albanese forstår med Ernst Troeltsch begreb om mysticisme – stiller 
nemlig spørgsmål ved, om begrebet er rimeligt eller om grænsen for 
religionsvidenskabens terminologiske frugtbarhed er nået. Albanese 
problematiserer derudover selv begrebets indlejring i en kristen tradition 
med rod i oplysningstidens deisme og den tyske, romantiske filosofi og at 
begrebet (endnu) ikke er blevet afprøvet uden for studierne af religion i 
USA og neopaganisme.  
 I bogens andet kapitel benytter Albanese begrebet om 
naturreligion til at karakterisere religiøse elementer i nordamerikanske 
miljøbevægelser fra det 20. århundrede til i dag. Særlig opmærksomhed 
får den radikale miljøgruppe ”Earth First!”, hvis biocentriske 
projekt, selvforståelse, events og miljøterrorisme – kaldet ”ecotage” 

– har en animistisk og rituel karakter. I anden del af kapitlet afdækker 
Albanese naturreligions etiske dimension i en historisk og sociologisk 
gennemgang af den spirituelle vegetarisme i USA. I bogens tredje og 
afsluttende kapitel er fokus på naturreligions metafysiske dimension, 
altså New Age. Albanese analyserer her den såkaldte ”animal 
communication movement”. De påståede telepatiske eller spirituelle 
kommunikationsformer mellem mennesker og dyr er et farverigt 
felt, som Albanese belyser og nuancerer med udgangspunkt i bøger, 
tidsskrifter og religiøs entreprenørvirksomhed.
 Reconsidering Nature Religion bidrager positivt til 
religionsstudiet ved at indkredse en ny religionsform, som dog i højere 
grad er: ”the smell and the smoke than the fire burning bright” (Albanese 
2002: 47). En kritik af bogen er, at Albanese gang på gang beskriver 
naturreligion som: ”chronically invested with the material for its own 
collapse” (Albanese 2002: 54). Selvom Albanese undgår en eksplicit 
definition af naturreligion og (rigtigt) lader begrebet være ligeså flydende 
som fænomenet selv, opererer hun på paradoksal vis med et puristisk 
religionsbegreb. Når der ikke er tale om en individuel awe’n’bow i og 
for naturen og når naturreligion indgår i en større politisk, etisk eller 
metafysisk sammenhæng, er det for Albanese blevet transformeret til 
noget, som det i udgangspunktet ikke er. For en analytisk begrebsbrug 
vil det være positivt, at betragte naturreligion som et heuristisk værktøj 
uden samtidig at benytte begrebet som – hvad der hos Albanese ligner 
– et religiøst ideal. Alt i alt er Reconsidering Nature Religion dog en lille, 
velskrevet publikation, der både introducerer, diskuterer og åbner op for 
et underbelyst, religionsvidenskabeligt område.   

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

Skriv en boganmeldelse
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Studietur til USA
af Mads Damgaard
TABU har fået lov at løfte en flig af sløret for studieturen til USA, 
der arrangeres af underviserne Carin Laudrup, Morten Warmind 
og Lars Bruun samt de studerende Kamille Launbjerg og Kristine 
Schwarz.  Her interviewes Lars, Carin og Kamille om den foreløbige 
plan for turen. 
- Lad os få facts på bordet først - hvornår foregår turen?
Lars: Turen foregår fra (ca.) 4.-16. april, med mulighed for at kunne 
forlænge turen sådan helt for egen regning og risiko i den følgende 
uge, som er påskeferie (palmesøndag er den 17. april, og som alle gode 
kulturkristne ved, er det søndagen før påskesøndag).

- Hvor mange kan deltage i turen?
Carin: Vi har ikke i gruppen lagt os fast på antal deltagere, men det må 
vi vist tage stilling til hen ad vejen - det skal være sådan af bustransport 
ikke blive en økonomisk belastning. 

Kamille: Turen er koblet til et undervisningsforløb, og de studerende der 
skal til eksamen i faget har naturligvis førsteret til at tage med – og så 
fylder vi op med andre interesserede deltagere i faget. 

Lars: Ja, det er meget væsentligt! Der knytter sig til studieturen et 
undervisningsforløb i forårssemesteret 2011, som er obligatorisk at 
deltage i. Kurset vil forventeligt kaste 15 ECTS af sig og involvere en 
større skriftlig opgave (ca. svarende til frit emneområde/BA-projekt). 
Undervisere vil være Morten Warmind, Carin Laudrup og Lars Bruun 
- suppleret af øvrige lærere samt enkelte USA-kloge folk udefra. 
Forløbet vil blive delt i to: Fra semesterstart og indtil afrejsen vil der i 
forelæsningspræget form blive gennemgået en række kilder der historisk 
og aktuelt belyser USAs historie fra religionsvidenskabelige synsvinkler. 
Dertil kommer fælles grundbogslæsning. Fokus vil i sagens natur ligge 
på udviklingen i USAs historie af forskellige kristne forestillinger og 
livsformer, som dels præger, dels selv er udtryk for nogle særegne 
amerikanske erfaringer. Herunder vil forholdet mellem religion (læs: 
protestantisk kristendom) og politik, med civilreligion som et vigtigt 

udgangspunkt, spille en væsentlig rolle. Pensum vil samtidig være 
tilrettelagt sådan, at det forbereder os til det feltarbejde, studieturen også 
er. Efter rejsen vil tiden være afsat til opgaveskrivning og -vejledning. Det 
er her, emnet for opgaven endeligt afgrænses, bl.a. under inddragelse af 
data fra turen. 

- Hvad kommer turen til at koste?
Kamille: Det kommer til at afhænge af hvor mange vi bliver, og hvor 
meget økonomisk støtte vi kan få til turen, men vi regner med omkring 
10.000 kr, og håber på lidt mindre.

- Hvor i USA foregår studieturen?
Lars: Vi planlægger med  to byer: regeringsbyen  Washington DC (med 
udflugter til Charlottesville, Virginia og Gettysburg,  Pennsylvania) og  
New York  i det nordøstlige/østlige USA. Vi agter således at flyve til 
Washington, køre med bus/tog til Virginia og til sidst igen med bus/tog 
til New York, hvorfra vi flyver hjem – eller omvendt. Detaljerne her 
afhænger af de mest favorable  tilbud vi kan få fra flyselskaberne.

Carin: Vi har delt det op således at Lars er hovedansvarlig for Jefferson-
delen, Morten for Washington-delen og jeg  for New York-delen.

- Hvad skal deltagerne se i New York?
Carin: Erik Jørgensen fra Jehovas Vidner i Danmark har lovet at formidle 
kontakt til JV’s hovedkvarter i NY, der ligger i en imponerende bygning 
med flot udsigt over East River til Manhattan. 
Der er en kirke i Harlem, som er stærkt inspireret af Grundtvigs 
uddannelsesideer (!) - men kontakten er endnu ikke etableret. Det vil vi 
kombinere med en gospelgudstjeneste. Vi skal besøge Ground Zero  og  
Battery Park på sydspidsen af Manhattan.  I august  vedtog man  at bygge 
et islamisk kulturcenter tæt på Ground Zero – vi vil tage kontakt  med 
henblik på et møde med et medlem af byplanudvalget.  NY’s borgmester 
Bloomsberg holdt en flot tale med Frihedsgudinden i baggrunden om 
hvordan denne beslutning var udtryk for den ægte amerikanske ånd - 
rendyrket civilreligion. I skrivende stund går bølgerne højt efter denne 
beslutning blev truffet
På Manhattans Lower East Side ligger der et  immigrantmuseum,  hvor 
yngre historiestuderende kyndigt guider os gennem et af de restaurerede 
huse, som hhv. italienske, irske eller jødiske immigranter boede i, da de 



ankom til New York i slutningen af 1800 tallet. Det er en real eye opener! 
FN bygningen bør også indgå. New York Rangers spiller ishockey frem 
til og med 9. april i Madison Square Gardens Det kan være svært at sikre 
billetter til så mange, men det skal absolut undersøges. Der er ikke et øje 
tørt når Stars and Stripes hyldes med God Bless America og et stående 
publikum med højre hånd på hjertet inden kampen ’skydes’ i gang. 

Lars: I New York må deltagelse i en baptist-gudstjeneste i Harlem 
vel anses for et must; dertil kommer en række andre aktiviteter i 
denne forrykte by, hvoraf nogle måske er af mere general og ligefrem 
turistmæssig karakter - men ikke af den grund uden religionsfaglig 
relevans! Således vil et besøg på immigrantmuseet på Ellis Island kunne 
yde et meget væsentligt bidrag til forståelsen af nogle af de dynamikker, 
der har været med til at skabe det pluralistiske samfund, USA er.

- Hvad er programmet i Washington?
Lars: I Washington vil vi besøge Lincoln Memorial og andre civilreligiøse 
hotspots. Desuden er et besøg på Catholic University i Washington 
under planlægning. Dels vil der dér blive mulighed for at mødes og 
tale med religionsstuderende og -lærere, dels er det oplagt at sætte 
fokus på katolicismens historie i USA. Skønt i dag det suverænt største 
kirkesamfund i USA (det skyldes naturligvis den katolske kirkes særlige 
’universelle’ struktur, hvor der ikke opereres med fri kirkedannelse), 
blev katolicismen især i forbindelse med de store indvandringer fra 
Øst- og Sydeuropa og Irland i 1800-tallet mødt med skepsis fra en række 
indflydelsesrige protestantiske grupper, der i katolicismen så en trussel 
mod den ’Americanization’, som primært blev sat i forbindelse med 
protestantiske ’værdier’.

Fra Washington vil vi forsøge at indlægge en 1-dags bustur til Gettysburg, 
hvor præsident Abraham Lincoln i 1863 indviede en begravelsesplads 
for de faldne soldater og holdt sin berømte Gettysburg Address, som er 
et centralt civilreligiøst dokument. Charlottesville er i modsætning til 
både Washington og New York en (efter sigende yderst velfungerende 
og nydelig, men også meget levende) provinsby, som primært lever af sit 
universitet: University of Virginia. Vi har en aftale med deres Department 
of Religious Studies om et besøg. Vi håber også at få mulighed for at 
deltage i en enkelt lektion eller to. Bortset fra at University of Virginia 
har en fremragende religionsafdeling, er stedet også interessant derved, 
at universitetet er grundlagt af Thomas Jefferson i 1819. Jefferson 
insisterede på, at der på hans universitet ikke skulle være en divinity 
school, dvs. et teologisk fakultet, idet studiet af religion ifølge Jefferson 
ikke hørte til på en offentlig uddannelsesinstitution. University of Virginia 
var og er nemlig et statsuniversitet og hører for øvrigt til i den såkaldte 
”Public Ivy League”, dvs. at det rangerer som et af de mest attraktive 
statsuniversiteter i landet. Og når vi nu er kommet til Charlottesville, vil 
vi naturligvis også besøge Monticello, Jeffersons domicil.
Tæt på Charlottesville ligger et andet og ganske nyt og privat college/
universitet, nemlig Liberty University, grundlagt af den kristne 
højreradikale (tør vi vist godt kalde ham) Jerry Falwell (1933-2007), der 
tillige stod bag den indflydelsesrige politiske lobby-organisation Moral 
Majority, (de plæderede bl.a.for dødsstraf til homoseksuelle) der gennem 
1980’erne promoverede ’kristne værdier’ som fundament for politisk 
aktivitet. Vi har en aftale om et besøg på Liberty University.
Når vi er længere fremme med planlægningen vil vi overveje om eller 
hvilke udflugter, der skal afvikles som et tag-selv bord og hvor meget der 
skal indgå i den samlede pris for turen.. 

- Hvor kan man få mere at vide om turen?
Carin: Der vil blive etableret et grupperum på Absalon omkring 
semesterstart (dette efterår), hvor information vil blive lagt ud. Vi  
afholder  et orienteringsmøde torsdag d. 23. september kl 15 – 17 i 
0.34. På dette møde vil vi uddybe nogle af de punkter vi allerede har 
beskrevet, besvare spørgsmål, modtage gode forslag og oplyse mere om 
undervisningen og grupperummet på Absalon.
Vi vil derudover besvare spørgsmål ved personlig henvendelse eller pr. 
mail: laudrup@hum.ku.dk eller larskb@hum.ku.dk.  
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Tirsdag 21. september kl. 15.15-17: Gülen-bevægelsen i Danmark. Sekularisme 
og medborgerskab i en transnational muslimsk bevægelse. Foredrag v/ 
cand.scient.anth. Jens Stensgaard Jakobsen, ToRS. U3,Snorresgade 17-19.

Fredag d. 24. september kl. 14.00: The Secret Life of Monsters: Boundary Issues 
and Beyond. Gæsteforelæsning v/ Dr Ralph Goodman, Stellenbosch University, 
South Africa. Nye KUA, 24.2.11. 

Onsdag d. 29. september kl. 17.00: Islamic Veils, Identities, and Public Spheres. 
Foredrag v/ Professor Mohamed Kerrou, Faculty of Law and Political Sciences of 
Tunis, El Manar. Biografen, Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12.

Torsdag d. 30. september kl. 10.00: Expressions of a new Islam - New expressions 
of Islam in North Africa. Lukket seminar om Islam i Maghreb landene Tunesien, 
Algeriet og Marokko v/ ph.d. studerende Rikke Hostrup Haugbølle og Center 
for den Nye Islamiske Offentlighed. Snorresgade 17-19, 4. sal, lokale 487. 

Torsdag d. 7. oktober 19.30: Danskernes religiøsitet – i lyset af værdiundersøgelsen. 
Oplæg v/ Peter Andersen, Peter la Cour, Peter Lüchau, Margit Warburg og Brian 
Arly Jacobsen. Artillerivej 86.

Tirsdag d. 12. oktober kl. 15.00: EURECO Distinguished Lectures: ”Secular Europe 
- Religious Diversity and Secular Legal Models in Europe” v/ Professor Henrik 
Palmer Olsen, Det Juridiske Fakultet. Anneks B, Studiegården, Studiestræde 6.

Onsdag d. 13. oktober kl. 16.15: The Impact of Islam on the UK’s Law of Religion. 
Foredrag v/ Professor Julian Rivers. Metro Annex lokale 10, Fiolstræde 4-6.

Torsdag d. 14. oktober kl. 14.00-16.00: The Moral implications of Plato’s Form of 
the Good. Gæsteforelæsning v/ Prof. Rosemary Wright, Nye KUA, 27.0.09. 

Tirsdag d. 26. oktober kl. 15.00: EURECO Distinguished Lectures: ”Political 
Europe - Rewriting the History of European Integration” v/ Morten Rasmussen, 
Historie, SAXO-Instituttet. Anneks B, Studiegården, Studiestræde 6.

Tirsdag 26. oktober kl. 15.15-17: Contemporary Interpretations of Islamic 
Miracles. Foredrag v/ Stefano Bigliardi. U3, Snorresgade 17-19.

Fredag 29. oktober kl 21.00: Midtvejsfest for Religionsvidenskab. Kantinen, 
Snorresgade 17.

Kalender - september/oktober
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Præsentation: Allan Jakobsen, Studievejleder
Jeg hedder Allan Jakobsen, og er ny 
studievejleder på ToRS for Religionsfagene 
og Indianske Sprog og Kulturer. Jeg begyndte 
at læse Religionsvidenskab i 2006 og læser nu 
på Kandidatuddannelsen i Religionshistorie 
med gymnasierettet tilvalg i Filosofi. Jeg har 
propædeutik i Oldgræsk og er netop vendt 
hjem fra summerschool i Beijing, hvor jeg 
studerede Kinesisk Filosofi. 
 Jeg glæder mig til at vejlede i 
studieplanlægning, studieliv, regler, 
studietvivl og andre forhold omkring studiet. 
Så mail, ring eller kig forbi lokale 0.16. Find 
træffetider og kontaktoplysninger på http://religionsvidenskab.ku.dk/
studievejledning/kontakt/

Nyt fra Fagrådet
Ved semestrets første møde mandag d. 6. september har fagrådet på 
Religionsvidenskab valgt Jesper Kristiansen til ny formand og Anders 
Kristensen til kasserer. Fagrådet siger tusind tak for arbejdsindsatsen 
til afgående formand Anna Holmes, der under de lykkeligste 
omstændigheder forlader posten, samt tak til Erik Fiedler, der overgiver 
økonomien i sikre hænder under sit udlandsophold. Kristian Frisk, 
Andreas Baumann og Kristine Schwarz indstilles til Pædagogisk Udvalg, 
der skal arrangere de kommende to semestres faglige arrangementer. 
Udover den nye konstituering af poster har fagrådet besluttet at omlægge 
mødedatoer til den første fredag i hver måned ved frokosttid. 
Næste møde ligger således fredag d. 1. oktober kl 12:30 i lokale 1.38 på 
Artillerivej, hvor alle der er interesserede i fagets og universitetetlivets 
forhold udenfor bøgerne er velkomne til at møde op - fagrådet er alle på 
Religionsvidenskab, der har eller har lyst til at have en holdning - kontakt 
religionsfagraad@punkt.ku,dk hvis du har spørgsmål.

På fagrådets vegne, Mads Damgaard



Tirsdag d. 9. november kl. 15.00: EURECO Distinguished Lectures: 
”Constitutional Europe - The Constitutional Engine: How Legal Thinking 
Shapes European Integration” v/ Prof. Helle Krunke, Det Juridiske Fakultet. 
Anneks B, Studiegården, Studiestræde 6.
 
Onsdag d. 10. november kl. 16.15: Accomodating Islamic Family Law(s). A 
critical analysis of some recent developments and experiments throughout 
Europe. Foredrag v/ Prof. Marie-Claire Foblets, Katholieke Universiteit, Leuven. 
Metro Annex lokale 10, Fiolstræde 4-6.

Torsdag d. 11. november 20.00: Social sammenhængskraft og etnisk diversitet 
i Danmark. SOCED-projektet præsenteres v/ Garbi Schmidt, Louise Lund 
Liebmann og Catharina Raudvere. Artillerivej 86. 

Tirsdag d. 16. november kl. 15.00: EURECO Distinguished Lectures: ”People’s 
Europe - Ritualizing Citizenship - Citizenship Ceremonies in Northern Europe 
between Local, National and Transnational Identities” v/ lektor Tine Damsholt, 
SAXO-Instituttet. Anneks B, Studiegården, Studiestræde 6.

Onsdag d. 24. november kl. 16.15: Promoting the duty to combat »Defamation of 
Religions«: A subversive campaign in the UN Human Rights Council. Foredrag 
v/ Professor Ann Mayer, The Wharton School, University of Pennsylvania. Metro 
Annex lokale 10, Fiolstræde 4-6.

Fredag d. 26. november: Kandidatpræsentation, Artillerivej 86. 

Torsdag d. 2. december kl 20.00: ”Lys, immanens og det trejde rum” Foredrag 
om komparative dødeforestillinger v/ Tim Floor. Artillerivej 86. 

Fredag d. 3. december, 19.00: Julefrokost for Religionsvidenskab. Kantinen, 
Snorresgade 17-19. 

Tirsdag 7. december kl. 15.15-17: Islamic prayer rooms in Berlin. Urban 
Representation and Institutionalization. Foredrag v/ Dr Riem Spielhaus, CEIT, 
Københavns Universitet. U3, Snorresgade 17-19.

Onsdag d. 15. december kl. 16.15: The religious lives of second generation: 
Constructing religiosity across time and space. Foredrag v/ Professor Peggy 
Levitt, Department of Sociology, Wellesley College, MA. Metro Annex lokale 10,  
Fiolstræde 4-6.

Kalender - november/december


