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Velkommen til TABU
Kære læsere: Velkommen til dette semesters første TABU. Med dette blad tager gamle såvel 
som nye studerende skribenter læseren med på en udflugt i musikkens, kunstens og 
æstetikkens verden for der at finde kendte og ukendte religiøse motiver. De Forenede 
Stater, verdens klimakrise og syndefaldet er tre arenaer hvor æstetik og religion krydser 
hinanden i dette nummer.

Som appendiks til det tidligere TABU om Sandhed og Metode, marts 2011-udgaven, 
kommer her et bidrag fra lektor i Religionshistorie Mikael Rothstein om netop 
religionsvidenskabelige metode; dermed er den første TABU-føljeton i 3 år en realitet. 
Redaktionen glæder sig til i marts 2013 at modtage yderligere kommentarer til sagen. 

En overraskende nyhed for mange læsere vil givetvis være, at planen for udflytningen til 
KUA2 ser ud til at holde: Det betyder at Religionsvidenskab, såvel som resten af ToRS, 
Musikvidenskab og institutterne SAXO og MEF flytter ind i de nye bygninger ud mod 
Njalsgade i januar 2013, midt i eksamensperioden. Det betyder også, at en truende 
vandskade i kælderen under Artillerivej 86 som følge af manglende fundamentduge 
mellem gade og bygning, der lader vand sive ind i den ellers funklende kælder, nok ikke 
når at blive udbedret mens kælderen er studieområde. Skimmelfetichister vil kunne få 
deres lyster stillet når forårets varme indfinder sig med bedre vækstbetingelser for 
Amagersvampen, Chtomium Globusum. 

En anden central nyhed i denne udgave af TABU er nyheden om den såkaldt betingede 
akkreditering (dvs. tidsbegrænsede godkendelse) af den religionssociologiske kandidat-
uddannelse. Som dårlige smiley'er gives til restauranter for manglende papirarbejde, 
selvom maden er hygiejnisk, kan en universitetsuddannelse således se sig underkendt og 
dermed implicit lukningstruet som følge af manglende overensstemmelser mellem 
obskure lovdokumenter og ordlyden i studieordningen – studieleder og religions-
sociologisk lektor Morten Warmind giver eksklusivt kig i bureakratiets labyrint til sidst i 
bladet. 

Læseren af dette blad skal ikke føle sig udelukket, hvis manglen på invitation til næste blad 
springer i øjnene: Redaktionen har efter adskillige års tematiserende udformning valgt at 
lade de kommende TABU'er være temaløse. Har man lyst til at dele religionsvidenskab-
elige tanker, må man dog ikke tøve med at sende disse til redaktionen, hvis mail-adresser 
står i kolofonen på modstående side – har man mod på at anmelde bøger og modtage 
anmeldereksemplaret til evig arv og eje, skriv trykt til anmelder-ansvarlig 
andreas.baumann.privat@gmail.com. 

For sidste gang på vegne af redaktionen
Mads Damgaard
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Ritualet og krisen 
af Anne Pilegaard Petersen

En litteraturvidenskabskvindes analyse af digteren Lars Skinnebachs æstetiske religions-
produktion med en politisk bevidsthed ud fra religionsvidenskabelige kilder peger på at 
vores eget fag ikke har patent på brug – eller misbrug - af religion. 

”Det post-apokalyptiske er det mest realistiske fremtidsscenarie. Derfor er det eneste 
relevante spørgsmål i dag, om kunsten kan stille noget op over for klimakatastrofen.”1 

Denne kommentar af digteren Lars Skinnebach(f.1973) faldt i forbindelse med en artikel i 
Information, der netop fremhævede hvordan klimakrisen og de deraf affødte fremtids-
forestillinger er blevet en allestedsnærværende, populærkulturel trope, eksempelvis i 
Hollywood-katastrofefilm såsom Roland Emmerich’s The Day After Tomorrow (2004) eller 
i Cormac McCarthys roman The Road (2006). Værker som disse fungerer som en konfigu-
ration over de problemer og forestillinger verden står overfor i dag – de er billeder på 
moderne forestillinger om et postapokalyptisk scenarie. De giver dermed et muligt forslag 
til hvordan fremtiden kunne ende med at se ud, men de giver ingen konkrete 
løsningsmodeller til at undgå disse ændringer. 

Det gør Lars Skinnebach seneste værk Øvelser og rituelle tekster (2011) derimod, hvor han 
ved brug af naturreligiøsitet og shamanisme forsøger at give et bud på en virknings-
orienteret kunst, der kan være en modstandsform mod den truende miljøkatastrofe. Dette 
er samtidig en kritik af det autonome kunstsyn der etableres med den tyske filosof 
Immanuel Kants (1724-1804) æstetik, hvor et værk er autonomt fra etiske og politiske 
fordringer,- er autonomt fra sin kontekst. Derimod fører Skinnebach kunstværket tilbage til 
sin brugsfunktion i riter for netop at påpege, at også kunsten må inddrages i et større hele 
hvis den overhovedet vil være meningsgivende indenfor en nutidig kontekst. Dette re-
etablerer værkforståelsen som del af en større helhed, hvilket viser tilbage til selve 
kunstværkets opståen indenfor religionen. 

Skinnebach kritiserer begrebet om kunstens autonomi, der kan føres tilbage til Immanuel 
Kant, der i sin Kritik af dømmekraften fra 1790 hævder at det i udtalelsen af smags-
dommen om det skønne er muligt at opleve en sammenfatning af både forstandens logiske 
funktioner og fornuftens krav til almengyldighed. Kant fokuserer på det velbehag, der 
relaterer sig til kunst og æstetiske oplevelser, da det ”alene er smagen for det skønne, der er 
et uinteresseret og frit velbehag; for der er ikke her nogen interesse, hverken en sanselig 
eller en fornuftig, der fremtvinger en billigelse” (Kant 2005:63). Det interesseløse velbehag 
ved det skønne er rent betragtende, idet subjektet ingen interesse har i at beherske eller eje 
det skønne og derfor kan formulere og fælde domme, der står over dets individuelle 
tilbøjeligheder. Heraf stammer også ideen om kunstens autonomi: hvis det subjektive 
velbehag ved det skønne ikke er interesseløst, er det partisk og til en vis grad bundet op til 
individet selv, hvilket betyder at dommen om uskønt/skønt bliver vilkårlig, inkompetent og 
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subjektiv. Omvendt giver den interesseløse position det smagsdømmende velbehag frihed 
og autonomi til at kunne levere almene domme, der kan anerkendes intersubjektivt og er 
almengyldige. Derfor hverken kan eller skal kunstens nytte afgøres, for hvis kunsten 
spændes for et formål vil dette straks involvere bestemte interesser og dermed umuliggøre 
den interesseløse position: Hvis kunsten gives et moralsk standpunkt og underlægges 
etikken, vil konstruktionen af den æstetiske dømmekraft som en selvstændig form for 
vurdering og oplevelse smuldre. Kant ønsker at derfor at udstyre kunsten med en 
formålstjenstlighed uden formål: Kunsten må have en som-om-hensigtsmæssighed, altså 
en formålstjenstlighed hvis form, orden og fornuft ikke fremtræder som intenderet og 
spændt op på et særligt formål. Kunsten og det skønne må foregive eller antyde, men ikke 
være. Kunstens formålsløshed bliver en figur for æstetisk autonomi: kunsten er berettiget i 
sig selv og skal ikke tjene noget formål. 

Kants kunstfilosofi viser altså et afgørende brud: som påpeget af Sverre Raffnsøe2  havde 
det enkelte værk i middelalderens store kirkebygninger kun betydning og berettigelse 
indenfor en total praksis, hvor kunsten var udsmykning og delelement i en overordnet 
helhed, men med Kant bliver det subjektets egen fastsættelse af smagsdommen over et 
autonomt kunstværk, der fremstiller værkets mening og betydning. Dette betyder også at 
værket går fra at hente sin berettigelse i en højere magt til nu at fungere som en særegen 
erkendelsesform af selvet, fordi den æstetiske dom netop forener individets logiske og 
fornuftige erkendelse. Op gennem det 20. Århundrede vinder kunsten stigende 
samfundsmæssige autonomi, hvor kunsten som før nævnt var en integreret del af kirke og 
statsmagt, bliver den nu gradvist mere og mere selvstændiggjort fra de tidligere herskende 
institutioners politiske og etiske fordringer grundet ændrede markedsvilkår for kunstneren. 
Dette fører i mere eller mindre grad æstetikken ind i et historisk forløb igennem 1800-
tallet, hvor kunstens rolle er fjernet fra det direkte politiske – kunsten er kun sit eget 
erkendelsesrum. 

At kunsten har et erkendelsespotentiale er Lars Skinnebach enig i, men i Øvelser og 
rituelle tekster udtrykker han eksplicit at kunsten grundet klimakrisen også må forsøge at 
ændre situationen:

Digtning der ikke beskæftiger sig med menneskelighedens største trussel (KK) er ikke værd at 
beskæftige sig med. Fordi alt andet er at spille violin, mens skibet går ned. (Skinnebach 2011:27)

Klimakrisen er dermed også en kunstkrise, idet den rummer den største totalitet i 
menneskets historie, dets eget undergang, og dermed også kunstens ophør. Hvis kunst skal 
være relevant med disse udsigter, må den netop engagere sig og have et formål, være 
direkte virkningsorienteret og ikke-autonom. Dette betyder at digtet potenseres til at have 
en direkte betydning og virkning i den forstand, at det må bevidstgøre om den nuværende 
situation. Dette må betragtes som et overgreb på den formålstjenstlighed uden formål, som 
Kant opstillede. Kunsten spændes for et mål, der involverer bestemte ’interesser’. Og da 
klimakatastrofen for Skinnebach i første omgang ”drejer sig om at undgå verdens-
omspændende sammenbrud, krige, borgerkrige og sultkatastrofer”, kan man måske lidt 
poppet sige, at det er en etisk opgave, kunsten her stilles. Det moralske aspekt ligger ikke 
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bare i spørgsmålet om egen, men alles overlevelse. Skinnebach søger i sin klimakrise-
afværgende poetik  tilbage til netop der, hvor Kant skilte kunsten fra formålet og dermed 
fra religionen. 

At selve digtsamlingen hedder Øvelser og rituelle tekster, indikerer at der her er en 
blanding af riter og tekst. Værkets første del består af otte ”Øvelser”, der alle er variationer 
over  jegets barndomserindringer fra en jagttur i de grønlandske fjelde med faderen. Hver 
øvelse er en genfortælling, hvor skrivehandlingen konceptualiseres over det samme forløb 
via regelbundne gentagelser i hver øvelse. ’Rituelt digt’ som et af tekststykkerne hedder, 
består af linjer fra tidligere værker af Skinnebach, hvor flere linjer kan findes alle værkerne 
imellem. Dette udgør en gentagelsesstruktur der kan ses i sammenhæng med shamanisme, 
et spor der gennemløber nærmest samtlige af Skinnebahcs værker. I Øvelser og rituelle  
tekster er dette yderligere eksplicit, da fortællingens lokaliseres i Grønland. I 
digtsamlingen Din misbruger omtaler Skinnebach ”fællesskaber som sange/ i snehytter” 
(Skinnebach 2011:65 (b)), der tydeligt refererer til den dansk-grønlandske polarforsker 
Knud Rasmussens (1879-1933) Snehyttens sange (1961), der er en indsamling af 
oversatte/gendigtede arktiske sange, samt beskrivelser af deres ritualers udførelse. Men 
hvorfor er Skinnebach så interesseret i inuitternes religionspraksis og hvordan giver det sig 
udslag? Et af de mest karakteristiske træk ved rituelle sange, påkaldelser og besværgelser 
er, at de repetitive strukturer tillægges magisk værdi –  at de  ved deres handling 
repræsenterer en direkte henvendelse og  kommunikation med ånder, guder og forfædre(jf. 
DuBois 2009:201-208). Inspirationen er tydelig; Skinnebach benytter sig ofte af den direkte 
læserhenvendelse, som for eksempel I morgen findes systemerne igen, hvor et af de sidste 
afsnit direkte hedder ”Besværgelser”:

De tager pis på dig/ politikerne som beskytter folkets følelser. Hip, hip, hurra!/ De tager pis på dig/ 
økonomerne når mennesket bliver økonomiernes redskab/ De tager pis på dig/ digterne når de siger at 
talentet er en særlig egenskab/ De tager pis på dig/ det er de privilegerede der forsvarer deres 
privilegier. (Skinnebach 2011: 29 (b))

Rent sprogligt er lighederne med Knud Rasmussens indsamlede digte svære at finde, 
alligevel er der ligheder idet den syntaktiske gentagelse er det konstituerende princip for 
både digte og besværgelser. Det regelbundne, gentagende princip samt den direkte 
henvendelse er elementer i begge. Skinnebach trækker altså på teknikker, der går langt 
tilbage i religionspraksissen, de stilistiske træk i Øvelser og rituelle tekster giver mening i 
kraft af ritualet, hvor henvendelsen til du’et fungerer som en opfordring og inddragelse af 
læseren, men samtidig også fremviser, at betydningsdannelsen i den rituelle digtning(både 
traditionens og Skinnebachs) produceres af nødvendighed, eksempelvis grundet en 
udefrakommende trussel(klimakrise). Gentagelsesstrukturen af trommeslag tillader 
shamanen at nå en trancetilstand, der muliggør kommunikation med Månemanden eller 
Havets Moder3. Shamanen opnår dermed viden om hvilke  religiøse praksisser stammen 
ikke har overholdt eller har gjort forkert, så disse kan ændres og den naturlige orden igen 
kan indtræde. 

På samme måde ønsker Skinnebach netop i sin klimakriseafværgende poetik via øvelserne 
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at lade læseren se, hvilke former for hverdagspraksis der har ført til den nuværende 
problematiske situation. Samtidig ligger der også en klar inspiration af Inuitkulturens 
brugsfunktion af digtningen beskrevet af Rasmussen, hvor vers og sange fungerer som 
argumentationsformer i juridiske kontroverser. Digtningen er altså her direkte knyttet til 
etikken og den virkning, de fremkalder hos lytteren og i samfundet. Sang- og 
versepraksissen i Inuit-kulturen er formålsbestemt og formålsrettet. Skinnebachs 
opmærksomhed på ritualet leder også tilbage til kunstværkets oprindelse i kulten, hvor det 
netop stod i ritualets tjeneste4, og fandt gav mening som en integreret del af en helhed. Her 
var værket en direkte handling, inkorporeret i en større sammenhæng med et formål: 
Ritualet og ritualiseringen kan forstås som en oprindelig, repræsentativ sanseliggørelse på 
det symbolsk-virkelige plan af menneskets delagtighed i en kosmisk helhed. Digtningen er 
her en form for brugskunst, hvis formål er at ændre gudernes humør og forsøge at bringe 
verden tilbage til orden. Ritualet synliggør altså menneskets indlejring i omverdenen, at 
menneske og natur er gensidigt afhængig og påvirkelige størrelser. Dette gør det muligt at 
gentænke øvelserne som rituelle tekster, der via gentagelsesmønsteret, fremmaner et nyt 
kunstsyn. 

Derfor kan Skinnebach også skrive, at ”Fiktionen er alt ondt.”(Skinnebach 2011: 60) forstået 
som en kritik af skønlitteratur, da den via sin fiktive karakter fjerner sig fra og ikke 
forholder sig til den omverden, den er en del af. ”Alt kan indfoldes i hinanden i sig selv 
igennem forholdsordene, især gennem det uendelige i.”(ibid.:11) skriver Skinnebach - 
sproget kan med sine forholdsord netop fremvise menneskets indfoldethed i naturen, at vi 
er ubehjælpeligt afhængig af den omverden, vi er i gang med at ødelægge. Benævnelsen af 
shamanismen og Grønland rummer altså i Skinnebachs værk en anden logik og et 
verdenssyn, der fungerer som en rationalitetskritik af det samfund, der ikke har formået at 
gøre sig uafhængige af olieafbrændingerne:

Det virker skæbnesvangert, at menneskets udvikling af teknologien er kommet dertil, 
hertil, hvor vi med supercomputere kan lave klimamodeller, troværdige simulationer, som 
kan forudsige undergangen, katastrofen som en konsekvens af selv samme udvikling. Og 
at netop den forudsigelse er blevet mulig på det tidspunkt, hvor det er blevet nødvendigt at 
ændre adfærd, nødvendigt at afvikle forudsætningen for teknologien, nemlig 
olieafbrændingen. Som om udviklingen har ført os frem til det skæbnesvangre valg, til 
spådommen.(ibid.:26)

Lidt alternativt kan Øvelser og rituelle tekster’s form måske siges at mime det 
shamanistiske overgangsritual, som beskrevet af den franske etnolog Arnold Van 
Gennep(1873-1957) i Les Rites de passage (1909). Riten med sin kombination af tale og 
handling tænkes at virke direkte ændrende på sit objekt, hvorved relationen til omverdenen 
forandres, så objektet for riten får en ny indsigt eller samfundsmæssig placering. Mere end 
noget andet anses ritualet altså for at være en performance – en symbolsk, italesat handling 
med direkte virkning. Deri rummes også i Skinnebachs tanke om utopien, der beskrives 
som  ”sætningen der sker. Ikke forud med nu” (Skinnebach 2011:11). Det performative 
element der er tilstede i shamanismen indeholder på sin vis det selvkontemplerende 
element fra kunstværket som Kant fremlagde som kunstværkets essens, men samtidig er 
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det også en praksisform, hvor hver handling har et direkte formål, en direkte virkning og 
betydning. Hos Skinnebach fungerer ritualet ikke som en religiøs, verdensbortvendt 
handling, men derimod som en bevidstgørelse af læseren, der herefter på et realpolitisk 
plan kan ændre sit forbrug og dermed forhindre krisen. Skinnebach’s klimakrise-poetik kan 
derfor måske ses som en tilbagevenden til ritualets brug af kunst – værket kan med de 
fremtidige udsigter ikke finde berettigelse som en autonom enhed, men må inddrages og 
bruges i en større sammenhæng, der samtidig fungerer som en kunst- og måske endda 
kulturkritik. 

Noter:
1  ’Kunst, der ikke spejler katastrofen, er ikke vigtig’, bragt i Information d.4 november 2011 - 
http://www.information.dk/284118
2  Jagten på den svigefulde sandhed, 2006
3  Knud Rasmussen, Snehyttens sange, 1961
4 Walter Benjamin nævner dette i Kunstværket i dets tekniske reproducerbarheds tidsalder, p.20: ”Det ”ægte” 
kunstværks unikke værdi har sit fundament i ritualet, hvori det havde sin oprindelige og første brugsværdi.” 
Her mener 
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Det Moderne Syndefald:
Det Gyldne Kompas og Sölle

af Ninna Lange

Kulturelle og æstetiske udtryks forbindelser til religiøs diskurs er et centralt område for 
studiet af religion og æstetik. I det følgende går 4. semestersstuderende Ninna Lange 
Booker-vinderen og religionskritikeren Philip Pullman i bedene for at se om hans trilogi 
His Dark Materials kan lignes med tysk teologi.

Philip Pullman udgav den første bog (på dansk Det Gyldne Kompas) i trilogien His Dark 
Materials , som udgøres af The Northern Lights, The Subtle Knife og The Amber Spyglass, 
i 1995. Efterhånden som bøgerne udkom, blev de mere omdiskuterede både som børne- og 
voksenbøger. Det var fantasytrilogiens omfattende religionskritiske indhold som skabte 
røre. Trilogien foregår i flere forskellige verdener, med de 11-årige Lyra og Will som hoved-
personer. I Lyras verden er der krig mellem kirken og antikirkelige oprørere, som repræ-
senteres af hendes fremmedgjorte mor Mrs. Coulter på kirkens side, og hendes lige så 
fremmedgjorte far Lord Asriel på oprørernes side. Begge begår de forfærdelige ting for at 
opnå deres mål, men det er dog tydeligt, at Pullmans sympati ligger hos Lord Asriel, altså 
de kirkekritiske. Lyra og Will er forudset til at genspille syndefaldet som Eva og Adam, 
hvilket udgør rammehistorien for hele trilogien.

Pullman, som erklæret ateist, advarer altså mod den organiserede kirke, men man finder 
trods dette mange ligheder mellem den tyske teolog Dorothee Sölles budskaber og 
omfortolkninger af kristne dogmer og hans trilogi. I artiklen her diskuteres en komparativ 
analyse af His Dark Materials og Sölles befrielsesteologi.

Dorothee Sölle
Den tyske teolog og digter Dorothee Sölle (1929-2003) fandt sin teologi i kølvandet på en 
lang række nye teologiske retninger og navngav den i 1971 politisk teologi (og senere 
befrielsesteologi). Sölle siger om sin politiske teologi, at den ikke er politik klædt forklædt 
som teologi, men derimod at ”basic theological distinctions underlie the political conflicts”. 
Der er altså ingen klar distinktion mellem politik og teologi, men Sölle er omvendt heller 
ikke ude på at forvandle teologien til sociologi. Med Viggo Mortensens ord opfatter Sölle 
først og fremmest den politiske teologi som en ”autentisk teologi under moderne beting-
elser.” Hvor religionen før var en selvfølge, man fandt mening og legitimitet i, er det 
moderne menneske med sin øgede frihed nu uden denne sikkerhed i verden. Som mod-
vægt til denne udvikling så Sölle religionen. Hun trækker blandt andet på Emile 
Durkheims opfattelse af religionen som meningsskabende, hvor samfundet bruger 
religionen til at bekræfte sig selv.
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For Sölle er det vigtigt, at man reflekterer over religionen og ikke blot ser religionens svar 
som en eksakt ubestridelig videnskab. Hun mener, at denne kritiske reflekteren over 
religionen også nødvendigvis må føre til en øget ansvarsfølelse for de samfundsmæssige 
uretfærdigheder, man finder i den moderne verden. Her mener Sölle, at befrielsesteologien 
repræsenterer ”a change of perspective.” Den tvinger os til at stå til ansvar, ikke kun for os 
selv men også for vores handlinger. Dette indebærer også ansvar i et større, globalt 
perspektiv: krig, finansiel politik som medfører undertrykkelse andre steder i verden osv. 
Dette stemmer overens med det Jesus-billede, befrielsesteologien udtrykker. Det er et Jesus-
billede som man finder i Esajas’ messiasprofeti, som Markusevangeliet henviser til, nemlig 
den menneskelige og ydmyge Jesus som vil gå forrest og tjene folket.

Frelsen og Synden
Sölles frelsesbegreb retter sig både indad og udad. Den ydre frelse retter sig ud mod verden 
med et ønske om at ændre konkrete politiske uretfærdigheder. Begreber som synd og 
lidelse tolkes ikke længere kun ind i en individualistisk og hinsidig kontekst, men ses i en 
større sammenhæng. Kristendommens begreber må altså nyfortolkes, så de tilpasses 
vilkårene for det moderne samfund. Dette gælder også begrebet som synd, som i den 
kristne tradition kom ind i verden ved syndefaldet. Sölle kobler, som i traditionel 
kristendom, syndefald og lidelse sammen, men tolker syndefaldet i en anderledes positiv 
retning. Med bl.a. Augustin indførtes begrebet arvesynd i kristendommen. Han tolkede 
syndefaldet som det tidspunkt, hvor mennesket mistede sin frihed og siden har været 
afhængig af Guds frelse. Adam og Evas synd bestod i at sætte sig selv i Guds sted, og de 
blev som følge deraf separeret fra Gud.  Sölle tolker syndefaldet i en anden retning. Her 
bliver myten nemlig symbol på det afgørende punkt i et ungt menneskes liv, hvor man 
løsrives fra sine forældre og lærer at stå på egne ben. Dette fører både bevidsthed og ansvar 
med sig, hvilket ifølge Sölle er absolut afgørende. Uden bevidsthed om sig selv, er man 
heller ikke bevidst om det ansvar man har overfor sine medmennesker og den jord ”vi har 
arvet fra Gud”. Synd ifølge Sölle bruges som en positiv styrke eller til negativt 
magtmisbrug. Hvis synden bliver brugt som et middel til at holde folk nede og til at slå 
dem i hovedet med ideen om, at de er syndige mennesker, bliver synden til et farligt og 
negativt begreb. Hvis man i stedet, som befrielsesteologien, ikke tolker synden som en 
individuel hjælpeløshed, som mennesket er fanget i, men som noget man selv har 
indflydelse på og magt over, kan synden bruges konstruktivt.

Paradise Lost for teenagere
Synd er et centralt tema i Pullmans trilogi. Rammefortællingen i bøgerne er syndefaldet, 
og det overordnede tema er (som så ofte i tekster der har syndefaldet som omdrejnings-
punkt) overgangen fra barn til voksen. Pullman har hentet inspiration fra meget anden 
litteratur, og trækker derved både eksplicit og implicit på mange store engelske forfattere. 
Selve trilogiens titel vidner om dens omfangsrige intertekstualitet, da den er taget fra John 
Miltons episke digt Paradise Lost fra 1667: ”all these in thir pregnant causes mixt 
Confus’dly, and which thus must ever fight, Unless th’ Almighty Maker them ordain His 
dark materials to create more Worlds”. Pullman gør opmærksom på dette ved at lade disse 
vers være indledning til Northern Lights. Miltons Paradise Lost er et meget kendt værk, 
som i 12 bøger gennemspiller syndefaldet og som har fået stor indflydelse på Pullmans 
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forfatterskab. Pullmans eksplicitte mål med His Dark Materials var at skrive Paradise Lost 
for teenagere, men det er ikke en genskrivning han begår, men snarere en omskrivning. 
Fortolkningen af syndefaldet og budskabet med de to værker er nemlig vidt forskellige. De 
har dog kritikken af den kristne kirke tilfælles. John Milton var dybt religiøs og havde 
oprindeligt planlagt at blive præst. Dog var han en stor kritiker af den daværende engelske 
kirke, som han mente der med det Elizabethanske kompromis i 1559 blandede for meget 
katolsk kristendom med den ellers proklamerede protestantiske engelske kirke. Milton var 
altså kritisk overfor den katolske kirke, da han mente, at især troen på transubstationen ved 
nadveren var et problem. Milton havde dog som protestantisk kristen et helt andet 
udgangspunkt for genskrivningen af syndefaldet end ateisten Philip Pullman. I Paradise 
Lost er syndefaldet tolket negativt. Det er djævlen som lokker Eva til at spise æblet, og Eva 
fremstilles som snedig og udspekuleret. Modsat er det i Pullmans omskrivning af 
syndefaldet, hvor det, som i Sölles tolkning, er noget absolut nødvendigt og helt igennem 
godt.

Sölle og syndefaldet
Syndefaldet er den centrale narrative struktur i His Dark Materials, og det er via 
omskrivningen af denne, at Pullman får synliggjort sin holdning til kirken. I bøgerne er 
kirken bange for Dust, intelligente partikler, som forbindes med seksuel bevidsthed og 
derfor kun klæber til voksne. Kirken forbinder Dust med den synd, Adam og Eva begik i 
Edens Have og som altid vil følge mennesket. Dust klæber først til mennesker, når de 
indtræder i puberteten, og deres daemon (manifesterede sjæle i dyreform) stopper med at 
skifte form. Kirken mener, at Dust fører til “all sort of troublesome thoughts and feelings” 
med sig. Kirken er altså bange for den bevidsthed, og vished om hvem man er, som følger 
af puberteten og tolker det derfor som synd. Et begreb som i trilogien fører til grusomme 
handlinger fra kirkens side, i et forsøg på at adskille mennesket fra de oplevelser som netop 
gør det menneskeligt. Pullman gør budskabet meget klar, da han lader Lyra indse at hvis 
kirken, repræsenteret ved Mrs. Coulter mener, at Dust er ondt, må det nødvendigvis være 
godt. Vi får altså her klart opstillet kirken som de onde ved at lade heltinden indse, at det 
kirken opfatter som ondt kun kan være godt. Sölles kritik af den dominerende kristne 
traditions syn på syndefaldet er enslydende med Pullmans. Hun mener, at kirken ”er besat 
af en skræk for ulydighed, da den har gjort sig til forkæmper for en bestemt fase af 
barndommen.”. I hendes øjne er kirken bange for løsrivelse og bevidsthed der følger med 
puberteten, præcis som kirken i His Dark Materials desperat forsøger at forhindre børnene i 
at opnå bevidsthed. Ganske som Pullman søger Sölle en anderledes positiv fortolkning af 
syndefaldet, og de når frem til samme resultat.

Der findes tre forskellige versioner af syndefaldet i His Dark Materials. Den første version 
man introduceres for er næsten identisk med den, vi kender fra Første Mosebog 3, bortset 
fra tilføjelsen af Adam og Evas daemoner. Lord Asriel læser syndefaldet op for Lyra og 
forklarer, at ”(…) that was how sin came into the world, (…) sin and shame and death”. Her 
præsenteres vi for den traditionelle kirkes negative tolkning af syndefaldets udfald. Dette 
kan stilles op overfor de to andre versioner, hvor syndefaldet tolkes udelukkende positivt og 
som en nødvendighed for verdens eksistens. Den ene er Muleffaernes syndefaldsmyte, som 
i deres verden er en myte om, hvordan de opnåede bevidsthed og mulighed for at leve i 
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symbiose med naturen. Den tredje version er Lyra og Wills gentagelse af syndefaldet i 
Muleffaernes paradisiske verden, symbolet på Edens have. Heksen Serefina Pekkela 
fortæller, at hvis ikke dette syndefald fuldføres ”…it will all fail; death will sweep through 
all the worlds; it will be the triumph of despair, for ever.”. Syndefaldet er altså en 
forudsætning for en verden, hvor mennesker kan leve i fredelig sameksistens. Hvis ikke 
børn får lov at blive voksne, med alt hvad dette indebærer, vil der udbryde kaos. Sölles 
befrielsesteologi taler netop om nødvendigheden af at befri sig fra faderen: ”Det er et 
moralsk valg at modsige forældregudens autoritative stemme, at påtage sig den skyld det 
medfører at forlade forældrene, og at begive sig ud på en ny vej.”. Denne nye vej indeholder, 
at man påtager sig ansvaret som følger med den spirende bevidsthed. Et ansvar som Lyra 
og Will også bliver tvunget til at påtage sig, da de har fuldført syndefaldet og derved har 
forladt barndommen. 

Ligesom Adam og Eva bliver de også ”smidt ud” af Edens Have og må forlade det fredelige 
trygge paradis for at påtage sig det ansvar, der følger med at blive voksen. Denne 
udvandring af Edens Have er en lige så vigtig pointe for Sölle, da mennesket uden den ikke 
ville møde konflikt og lidelse. For hende er det at opleve lidelse nødvendigt for at kunne 
forstå andre menneskers lidelse. Hvis ikke man kan sætte sig ind i hvordan andre folk føler, 
vil man heller ikke føle ansvar for at hjælpe andre. Derfor er udsmidningen af Paradis og 
den medfølgende lidelse en nødvendighed for at blive et forstående og medfølende 
menneske. Sölle mener, at den traditionelle kristne forståelse af syndefaldet opfordrer 
mennesket til regressivt at vende tilbage til Haven, til livmoderen. Lyra og Will får da 
heller ikke lov til at dvæle lang tid i deres netop opdagede forelskelse, før de må forlade 
hinanden. His Dark Materials skiller sig ud fra mange børnebøger ved ikke at lade 
slutningen ende lykkeligt for de to hovedpersoner. Men denne adskillelse er netop vigtigt 
for Pullmans budskab om det at blive voksen. Lyra og Will må fravælge egoismen og 
hinanden for den uselviske handling at bygge ”The republic of heaven” på jorden.

Pullmans trilogi og Sölles befrielsesteologi har mange budskaber tilfælles. De mener begge 
at syndefaldet skal tolkes som noget positivt, nødvendigt og uundgåeligt. Begge forstår de 
den kristne myte ud fra det moderne menneskes synspunkt. De mener, at der er et behov 
for at omfortolke de gamle kristne dogmer og myter. For Sölle eksisterer behovet fordi 
kristendommen har brug for en modernisering, hvis den skal overleve, og for Pullman 
fordi han mener, at mange af de kristne dogmer og myter er undertrykkende for det 
moderne menneske. De har altså to helt forskellige udgangspunkter, men når langt hen af 
vejen frem til det samme. Sölles teologi og Pullmans trilogi kan altså også ses som et 
udtryk for hvordan det moderne menneskes kan bruge kristendommen, og som eksempler 
på hvilke krav der stilles til en omfortolkning. Kristendommen bruges og tolkes gennem 
litteraturen, da det er myter som langt de fleste i den vestlige verden har kendskab til. 
Selvom Pullman anser sig selv som ateist og som stærkt religionskritisk, er han gennem 
sin trilogi netop med til at tolke og genbruge en kristen myte. Det er blandt andet sådan en 
gentolkning, som Sölle mener er nødvendigt for kristendommens overlevelse i en moderne 
verden. 
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Marxisten og den glemte mestertænker
af Erik Sporon Fiedler

Religionsvidenskaben har som alle andre akademisksystematiserede discipliner sine 
teoretiske kæpheste, sine kardinal teoretikere og sine blinde vinkler. Hvert årti kan med en 
god portion essentialisme tilskrives sin egen strømning - som Sherry Ortner gør i sin 
glimrende “klassiker” artikel Theory in Anthropology Since the Sixties. 60‘erne var symbol, 
natur og struktur; 70‘erne var marx’ årti og 80‘erne drejede sig om praxis. Men de 
akademiske skoledannelsers blik opfanger ikke alt - her sparkes to tænkere ind, jeg ikke 
selv er stødt på i løbet af min bachelor, dermed ikke sagt at de ikke er i spil på afdelingen.

René Girard er franskmand, uddannet arkivist og med en lang akademisk karriere i USA, 
kulminerende med et professorat i Litteratur og civilisation ved Stanford University.
Girard har udgivet en del bøger siden 60‘erne hvoraf en stor del faktisk er kommet på 
dansk. I Århus omtales han gerne af både Hans J. Lundager Jensen og Lars Qvortrup, men 
jeg er først stødt på denne tænker for nylig, og han synes på sæt og vis at være gledet ud af 
den akademiske bevidsthed. 

Girards tænknings hovedidé er tanken om det mimetiske begær, det vil sige menneskets 
tilbøjelighed til at ville efterligne. Kort fortalt kan det forklares som at jeg, et subjekt, 
anskuer en andens, mediatorens, stræben efter noget, objektet og det er denne triadiske 
bevægelse, eller relation om man vil der er hjørnestenen, for sidenhen at denne afsats til 
mange af de følgende analyser i forfatterskabet. Begrebet om det mimetiske begær får 
accentueret nogle potentialer i forbindelse med kristendommen og i forlængelse af 
studierne af denne opstår der en generel idé om civilisationers opståen. Girard udfolder 
også en tankestruktur omkring vold og i den forbindelse kommer han frem til idéen om 
syndebukken. Menneskets begær opstår ved mimesis og dermed kan der opstå mellem-
menneskelige forviklinger i bestræbelserne på at begære det samme objekt. En syndebuk 
kan her sone og forlige parterne og skabe ro i samfundet - for således senere at opnå en 
guddommeliggørelse.

I Hans J. Lundager Jensens glimrende monografi Rene Girard fra 1991 opdeler Lundager 
Jensen Girards forfatterskab hidtil i fire tematiske dele: Litteraturen og det mimetiske 
begær. Antropologi og religion. De bibelske læsninger. Hermeneutikken.  
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Girard er stadig aktiv trods en alder af 89 og i 2010 udkom eksempelvis bogen Christianity,  
Thruth and Weakening Faith: A Dialogue, hvor Girard er i dialog med den svage 
tænknings fadder Gianni Vattimo. 

Jacques Rancière er elev af den franske marxist Louis Althusser, men brød med denne efter 
værket Reading Capital. Dette skete offentligt og fandt sted på baggrund af at Rancière 
anså Althussers tænkning for rigid - der var ikke plads til folkelig opstandelse. Et af de 
grundlæggende spørgsmål for Ranciere er spørgsmålet omhandlende positionen hvorfra vi 
taler og med udsynet til hvad og hvorhen. Ranciere forsøger at udvikle en analysemetode 
hvori han kombinerer Arbejdets Historie og Kunstens Historie. Dette forsøg orienterer sig 
blandt andet i mod den platoniske deling og bestemmelse af kunsten (digterens eksil fra 
staten). Heri reflekterer Ranciere relationen mellem arbejderen og kunstneren i tre 
regimer i en kronologisk rækkefølg. Hermed fremskrives eller fremstilles disse tre regimer 
som en udviklingshistorie:

1) I kunstens etiske regime baseres kunstens målestok på den værdi kunsten har for 
samfundet. Dette Regime Aesthetique er sammenfattet med Platons 
kunstbestemmelse, altså at kunsten er det samme som det almindelige 
kunsthåndværk. På dette sæt og vis fremstår den aristokratiske idé om at den 
almindelige arbejder ingen dominerende stemme har i samfundet.

2) Det andet regime er kunstens poetisk repræsentative regime. Kunstens poetisk 
repræsentative regime er en ny måde at forstå kunsten på. Kunsten får sin egen 
plads med sine egne regler og er dermed uafhængig af den almindelige arbejders 
sfære. Dette regime etablerer kunstens selvstændighed, eller autonomi om man vil - 
med andre ord bourgeoisiets kunstner. Således er kunsten politisk distanceret fra 
arbejderen.

3) Slutteligt er der kunstens æstetiske regime (Rancières eget begreb); et regime hvori 
de bestående hierarkier fra de andre regimer styrter sammen. Kunst er i dette 
regime en egalitær institution, der ikke er forbundet med specifikke dele af 
samfundet. Denne kunstneriske egalitet er analog med sammenbruddet i andre 
hierarkiske afdelinger af samfundet, for eksempel sociale og politiske.

 
Denne sammenstilling består kun på analogiens måde, det er ingen fremstilling af 
kunstneriske og sociale relationer i et korrelerende en-til-en forhold. Man ser her 
grundlaget for Rancières kernebegreber: Politikkens æstetik og æstetikkens politik, begge 
begreber læner sig op ad hinanden og er på denne måde et nyttigt værktøj at bruge i 
analysen. 

For Rancière giver nye kunstformer muligheder for at skabe nye fællesskaber. Samtidig 
åbnes der for nye måder hvorpå folk kan interagere med hinanden på og således giver 
dette en mulighed for folket til at relatere til politik / relatere politisk. Politik forstås af 
Rancière på en æstetisk måde: Som en omstyrtning i den forstand at vi deler og fordeler 
vores tid og rum, tale og stilhed, synligt og usynligt. Netop her har religionsvidenskaben 
også en stemme og Rancière er et spændende bekendtskab for vores fag.
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In the Light of the Golden Calf
af Anders Kristensen

På rockgruppen Arcade Fires album Neon Bible, skyder de med skarpt mod det 
konservative og kristne USA, alt sammen pakket ind i dyster organisk americanarock. I 
denne artikel tager en religionshistoriestuderende et blik på ammunitionen.

Den canadisk/amerikanske indierockgruppe1 Arcade Fire udgav i foråret 2007 deres andet 
album, Neon Bible. Gruppen havde tidligere udgivet det meget roste album Funeral i 2004, 
og blev herefter repræsentanter for en lyd i nyere rockmusik, der bundede i klassisk 
americanarock med rødder i for eksempel Bruce Springsteen.
Neon Bible er et koncept album om det sen/postmoderne Amerika – et dystert værk om 
fortvivlelse og forvirring, og ikke mindst et indspark der både kritiserer og parodierer det 
konservative USA, institutionaliseret religion og amerikanske medier og populærkultur.
Jeg vil i følgende artikel beskæftige mig med Arcade Fires anvendelse af religiøs symbolik 
og kritik af religion i gruppens lyrik, musik, visuelle og æstetiske udtryk.

Tyrekalven og det kommercielle samfund
På albummets tekstside optræder adskillige eksplicitte referencer til religion. Bandets 
guitarist William Butler udtalte umiddelbart efter albummets udgivelse at ”Referencerne 
til religion skal (…) forstå(s) som abstrakte kommentarer til det kulturelle niveau, vi 
befinder os på lige nu.” (Ulfus 2007). Sammensætningen af ordene neon og bible på 
albummets tredje nummer, titelnummeret ”Neon Bible”, refererer til en kommercialiseret 
religion. Neonskiltene, som er byens reklamelys, skal fange opmærksomheden fra 
bymennesket og lede dem til at købe et produkt. 

”Take the poison of your age / Don’t lick 
your fingers when you turn the page/ What 
I know is what you know is right / In the 
city it's the only light.”

Neonlyset, ”samtidens gift”, omtales 
efterfølgende som “(…) the light of the 
golden calf”. Her refereres til Exodus 32, 
1-6, hvor Aron, i Moses fravær, støber en 
afgud i form af en tyrekalv af guld. 
Denne afgud, som teksten omtaler, er det 
eneste der lyser i byen, og afleder 
mennesket fra det væsentlige i livet. 
”Neon Bible” kan dels forstås som en 
kritik af kommercialiseret religion, men 
også som adresseret på samfundets 
generelle kommercialisering og dyrkelse af kapitalismens frie marked. Den relativt korte 
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sang afsluttes med de dystre ord “It was wrong but you said it was right. In the future I will 
read at night, in the Neon Bible, the Neon Nible. Not much chance for survival, if the Neon 
Bible is right.” Gruppens forsanger og tekstforfatter Win Butler (bror til William Butler) 
voksede op i Texas, hvor han studerede religion, inden han rejste til Canada. Han mindes 
de såkaldte mega churches fra sin barndom: ”I’ve been exposed to that quite a bit—the 
commercial church.” (Gilmour 2009). Titelnummeret ”Neon Bible” er repræsentant for 
albummets (anti)religiøse tema: ”Det kunstige springer selvfølgelig i øjnene med ordet 
”neon”, så måske det handler om menneskers forfladigelse af noget ellers åndeligt, som 
religion vel er ment til at være.” (Ulfus 2007).
Albummets fjerde nummer ”Intervention” indledes af et tungt, højstemt og dramatisk 
kirkeorgel. Store dele af albummet blev indspillet i en mindre kirke i Quebec, men orgelet 
blev dog indspillet i en større kirke i Montreal. Tekstens omdrejningspunkt er de fatale 
konsekvenser af den institutionaliserede religions udnyttelse af den menige mand.

”Been working for the Church while my family dies. / Your little baby sister’s gonna lose her mind. / 
Every spark of friendship and love / will die without a home. / Hear the soldier groan, “We’ll go at it 
alone””

Den menige mand omtales her som en soldat. Religiøse militære metaforer er for 
eksempel også kendt fra Frelsens Hær. Soldaten kæmper på kirkens side, men forsømmer 
sin familie. Igen henvises der til bibelen: ”Who's gonna throw the very first stone?” (Joh. 8, 
7). Soldaten kæmper for kirken, men er drevet af frygt, og er et offer for kirken: ”Been 
working for the church / While your life falls apart / Singing hallelujah with the fear in 
your heart”.

”(Antichrist television blues)” er en 
sang om ”a good christian man”, der 
ikke vil arbejde i byen fordi ”the 
planes keep crashing always two by 
two”, referende til post-9/11 Amerika. 
I stedet pacer han sin datter til en 
sangkarriere, og beder til Gud om at 
han skal vise sin storhed gennem 
hende. “Lord, will you make her a star 
/ So the world can see who you really 
are? (…)Oh! God, would you send me 
a child? / ’cause I wanna put it up on 
the tv screen / So the world can see 
what your true Word means”

Da forsanger Win Butler blev spurgt til rygterne om at sangen oprindeligt hed Joe 
Simpson, den kristne konservative popsangerinde Jessica Simpsons far, svarede han blot ”no 
comment” og grinede (A.V. club 2007). 

“Dear God, I’m a good Christian man /In your glory, I know you understand /That you gotta work hard 
and you gotta get paid /My girl’s thirteen, but she don’t act her age /She can sing like a bird in cage /Oh 
Lord, if you could see her when she’s up on that stage!”
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Men vreden og de slette profitorienterede intentioner viser sit ansigt, da den gode kristne 
mands frustration bryder igennem til overfladen: ”If my little mockingbird won’t sing /
Then daddy won’t buy her no diamond ring.” Afsluttende eskalerer hans vrede og 
frustration, og ligeledes gør nummerets intensitet, og hans egen indre splittelse og det 
paradoksale spænd mellem det kommercielle og kristne budskab eksploderer.

”Do you know where I was at your age? / Any idea where I was at your age? / I was workin’ downtown 
for the minimum wage! / And I’m not gonna let you just throw it all away! / I’m through being cute / 
I’m through being nice / O tell me Lord, am I the Antichrist?”

Der findes adskillige flere referencer til religion og kritik af USA på albummet - for 
eksempel på numrene ”The Well and the Lighthouse”: ”The lions and the lambs ain’t 
sleeping yet” (Es. 11, 6) , og ”Windowsill”, hvor Win Butler synger ”I don’t want to fight in a 
holy war / I don’t want the salesmen knocking at my door / I don’t want to live in America 
no more”. Interessant nok var nummeret ”Keep the Car Running” fra albummet at finde, da 
præsident Barack Obama for nyligt offentliggjorde sin kampagne-playliste. Ligeledes 
spillede bandet for Obamas stab, efter Obama havde indtaget det Hvide Hus i 2009 
(Soundvenue.com 2012; Pitchfork.com 2009).

Miroir Noir
Op til albummets udgivelse havde bandet produceret en falsk reklame for The Neon Bible, 
der gjorde grin med teleevangelister, og opfordrede folk til at ringe til nummeret 1-866-
neon-bible2, vel og mærke uden at der blev gjort opmærksom på, at der hér var tale om 
noget Arcade Fire-relateret. Hvis man ringede til nummeret blev man mødt af en 
telefonsvarer, der takkede for at man ringede til The Neon Bible, derefter blev der spillet et 
stykke af nummeret ”Black Mirror”, hvorefter der var mulighed for at lægge en besked. 
Musikfilmen Miroir Noir (2008) er en samling af koncertoptagelser, private optagelser, 
lydklip og andet. På filmen høres nogle af de beskeder som folk, der havde ringet til 1-866-
neon-bible, indtalte. Nogle var klar over at der var tale om forvarsling af albummet, mens 
andre var enten forvirrede eller vrede over denne mystiske neonbibel. Andre aspekter af 
Arcade Fires æstetiske udtryk har religiøse referencer. For eksempel prydes albummets 
cover af et neonskilt, der sandsynligvis skal forestille en bibel. Booklet’en til cd’en er prydet 
med orgler, buede kirkevinduer og synkronsvømmere med kors på brystet (muligvis en 
reference til dåben) (Gilmour 2009).

Arcade Fires Neon Bible verdensturné bragte dem til Danmark to gange i 2007, først på 
Roskilde Festival og derefter i KB-hallen. Jeg var heldig nok til at overvære begge 
koncerter. Med sig på scenen havde de et funktionelt orgel. Orgelpiberne var hængt op på 
en baggrund på rødt fløj, hvorpå der også var projiceret samme neonbibel-motiv, som 
pryder coveret. Derudover var der på scenen en række små skærme. Ved koncertens start 
afspilledes en video med en tv-evangelist der ophidset prædikede på de små skærme. 
Generelt kan man altså sige, at ikke kun albummets tekster, men også det generelle 
æstetiske udtryk omkring Neon Bible gør brug af en lang række kristne symboler og 
referencer i kritikken af en bestemt form af selvsamme kristendom.
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”Arcade Fire’s Parodic Bible” og kristen symbolik
I en specialudgave af Journal of Religion and Popular Culture skriver Michael J. Gilmour 
om Arcade Fire’s Parodic Bible (2009). I analysen af Neon Bible inddrager han professor 
Linda Hutcheons definition af parodi og citerer, at parodi er ”a method of inscribing 
continuity while permitting critical distance. It can, indeed, function as a conservative force 
in both retaining and mocking other aesthetic forms; but it is also capable of 
transformative power in creating new syntheses.” (2009). Han citerer ydermere, at man kan 
se “parody as repetition with critical distance that allows ironic signalling of difference at 
the very heart of similarity.” (2009).  Gilmour konkluderer at Arcade Fire på albummet, og i 
albummets udformning, anvender kristne symboler og referencer til at parodiere og 
kritisere det konservative kristne Amerika, netop ved at skabe en kritisk distance ved 
efterligning af det kritiserede. Som vi har set, er det ikke blot i teksterne og albummets 
udformning, at Arcade Fire anvender kristen symbolik til at parodiere og kritisere, men 
også i promoveringen og i deres sceneoptræden. Alt i alt har Arcade Fire, i hele den 
æstetiske ramme omkring albummet, anvendt kristen symbolik i deres religionskritiske 
projekt.

“Through Neon Bible, the band is seemingly sending a beacon to other reasonable people forced 
underground by the world's insanity”3

Noter:
1 Efter internetfænomenet Lana Del Rey er blevet afsløret som en kvindestereotypicerende fabrikeret 
marionetdukke fort jakkesætklædte majorlabel branchemænd, og den dermed påståede afdækning af det 
såkaldte indiemiljøs naive selvbedrag (information 2012), er det blevet farligt at bruge ordet indie, men 
eftersom Arcade Fire, i hvert fald i USA, bliver udgivet på et uafhængigt pladeselskab, så vover jeg alligevel 
pelsen.
2 http://www.youtube.com/watch?v=Ci988zofxvc
3 Fra Kyle Ryans anmeldelse af Neon Bible på A.V. club, 2007
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Beat og Biblen
af Christian Haldrup

Om religiøse referencer i amerikansk beatmusik: Debuterende TABU-skribent og førsteårs-
studerende Christian Haldrup leverer her en karakteristik af den tidlige amerikanske rocks 
religiøse konnotationer

Beatmusikken og dens mange forgreninger har gennem de sidste 50 år været den domi-
nerende genre i vestlig musikkultur. Beatmusikkens iørefaldende lydbillede kombineret 
med fængende lyrik er dels blevet benyttet til underholdning, men har vist sig også at være 
i stand til at udfordre sine omgivelser. Den forholder sig til det samfund den befinder sig i, 
og beskæftiger sig både med tidens tendenser og med emner af mere universel art. 
Beatmusikken distancerer sig i mange tilfælde fra traditionen, heriblandt det dydige 
religiøse liv og dyrker i høj grad det individualiserede og fritstillede menneske i det 
moderne samfund, samt konsekvenserne og realiteterne ved denne tilværelse.

Da beatmusikken slog igennem i 50’erne og 60’erne blev den sidestillet med atombomben, 
altså som værende en trussel mod de etablerede og bestående værdier - herunder kristen 
moral og etik. Men sådan gik det ikke. I takt med beatmusikkens frembrud og de moderne 
samfunds forandringer, har flere beatudøvere, især amerikanske, flittigt benyttet sig af 
referencer fra religiøse temaer, karakterer og symboler. Beatmusikken har på den måde 
brugt de religiøse symboler i en moderne kontekst, hvor de har fungeret som stærke 
lyriske virkemidler, og i samspil med musikken, skabt slagkraftige og virkningsfulde 
æstetiske og etiske udtryk. 

Den kristne modernist
Bob Dylan (1941 - ) er et kendt fænomen i vestlig beatkultur, og er en kunstner de fleste 
har en mening om. Han har siden sin musikalske karrieres spæde start i 1960’ernes New 
York fascineret, udfordret og provokeret sine lyttere og kritikere.
Dylans privatliv har altid været lukket land for alle andre end hans nærmeste, hvilket har 
efterladt indholdet af Dylans tekster som den eneste mulige fortolkningskilde. Betegnelser 
som ”moderne profet”, ”Judas”, ”spokesman of a generation” og ”genfødt kristen”, har Dylan 
jævnligt fået påklistret, i takt med at han i flere omgange har skiftet både musikalsk og 
lyrisk udtryk.

Litteraturhistorikeren Anders Thyrring Andersen diskuterer i artiklen ”Knocking on 
Heaven’s Door” i bogen Geni og Apostel Bob Dylans brug af bibelske referencer, og 
analyserer gennem adskillige teksteksempler især Dylans tidlige 60’er-lyrik ud fra et mere 
universelt perspektiv. Sangen ”A Hard Rain's a-Gonna Fall” (fra the Freewheelin' (1963)) 
betragtes dermed ikke som en kommentar til konsekvenserne af radioaktivt nedfald eller 
som en advarsel mod det politiske magtspil i den kolde krig. Thyrring Andersen er mere 
optaget af tekstens indirekte henvisning til den bibelske syndflod: 
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Heard the roar of a wave that could drown the whole world, / (…) I'm a-goin' back out 'fore the rain 
starts a-fallin', / And I'll tell it and think it and speak it and breathe it, / And reflect it from the 
mountain so all souls can see it, / Then I'll stand on the ocean until I start sinkin', / But I'll know my 
song well before I start singin'

Pointen er ifølge Thyrring Andersen, at narrativet i sangen har indsigt i den moderne 
verdens forhold. Tilværelsen er under konstant forandring - individualismen har gjort 
verden uoverskuelig, usikker og relativ, uden et egentlig formål. Thyrring Andersen 
bemærker: ” (…) hvis man ikke gør sig klart at man lever i modernismens sidste tider, 
drukner man i det.” (Thyrring Andersen, 2006: 118). Thyrring Andersen understreger 
desuden, at Dylans kompositioner er en kombination af traditionelle virkemidler, f.eks. de 
bibelske tekstreferencer og den moderne, populære beatmusik.

Det kan hermed siges, at Dylan anvender beatmusikken og lyrikken til at give udtryk for 
religiøse temaer, der tjener til at danne billeder af alment menneskelige vilkår. Dylan 
genfortolker førstehåndskilden, her biblen, således at den tematisk og sprogligt henvender 
sig til den moderne tids mennesker. De traditionelle bibelske narrativer fornyes på den 
måde, og gør Dylan til en slags kristen modernist.

Den barmhjertige amerikaner
Bob Dylans musik er et af mange eksempler på en udbredt brug af kristne referencer i den 
amerikanske musikkultur. Et centralt tema i denne sangtradition er historierne om 
mulighedernes land - det forjættede og gudsgivne USA, hvor forestillingen om frihed og 
jagten på lykke ligger dybt forankret i den amerikanske drøm.

Singer-songwriteren Johnny Cash (1932-2003) var, i modsætning til Dylan, mere åben 
omkring sig selv og sit syn på tilværelsen. Cash spillede umiddelbar og folkelig country, 
men hans særegne barytonstemme og udadvendte personlighed gav musikken originalitet. 
I det lyriske gjorde Cash en dyd ud af at udtrykke sine kristne værdier i musikken. Sangen 
”Give My Love To Rose” (fra (bl.a.) American IV: The Man Comes Around (2002)), kan 
derfor tolkes som en moderne fortælling om den barmhjertige samaritaner: 

I found him by the railroad track this morning / I could see that he was nearly dead / I knelt down 
beside him and I listened
Just to hear the words the dying fellow said. (...)He said they let me out of prison down in Frisco / For 
ten long years I've paid for what I've done (...) Give my love to Rose please won't you mister / Take her 
all my money / tell her to buy some pretty clothes /
Tell my boy his daddy's so proud of him / And don't forget to give my love to Rose.

Jeg’et i teksten anerkender det syndefulde menneske og lægger vægt på den næstekærlige 
handling. Cash rækker hånden ud til mange af de mennesker, der i det individualiserede 
samfund er dømt ”ude”, og har mistet de bibelsk formulerede forhåbninger. Cash’ eget liv, 
der var præget af alkoholproblemer og bl.a. et kort fængselsophold, skaber en personlig 
forbindelse til temaet, og vidner om en interesse for at gøre opmærksom på og inkludere 
nogle af de ”glemte” i det amerikanske samfund. Noget der også understreges af Cash’ 
sorte outfit og de berømte optrædener i lukkede amerikanske fængsler.
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Waits og Djævelen
Sangskriveren og storytelleren Tom Waits (1949 - ) er også kendt for at beskæftige sig med 
slagsiden af det amerikanske samfund. Med sin grove, nedslidte værtshusstemme og de 
skæve melodier som musikalsk fundament, tager Waits ofte udgangspunkt i 
drukkenbolten, forbryderen, luderen eller servitricen med de fortabte drømme. Gennem 
disse personer udtrykkes denne slagside, hvor drømmene om det forjættede land 
overskygges af livets barske og håbløse realiteter.  

Djævelen, et kontroversielt og betydeligt fænomen i religiøse fortællinger, er en hyppig 
aktør og repræsenterer i Waits´ univers det materielle og egoistiske menneske, og dermed 
modsætningen til den idylliserede forestilling om det gudsvelsignede land:

I spent all my money in a Mexican whorehouse baby / across the street from a Catholic church / And 
then I wiped off my revolver / and I buttoned up my Burgundy shirt (...) You got to tell me brave 
captain / why are the wicked so strong / How do the angels get to sleep / when the Devil leaves his 
porchlight on

Det overstående tekststykke fra sangen ”Mr. Siegal” (fra Heartattack And Wine (1980)), hvis 
titel refererer til 1930’er gangster-bossen Bugsy Siegal, tager fat i en karakter der i al sin 
håbløshed er havnet i den kriminelle underverdens miljø. Med den religiøse symbolik i 
tankerne, kunne man passende spørge, hvem der egentlig har fået mest indflydelse på 
dyderne i den moderne verden, hvor kriminalitet, hasardspil og seksuel tilfredsstillelse 
konstant frister mennesket. En fælles tendens hos Dylan, Cash og Waits er, at de 
kombinerer beatmusik med alment kendte religiøse referencer, der bruges til at udtrykke 
forskellige forestillinger om den verden de lever i. Valget af sådanne referencer stemmer 
overens med den mytiske og religiøse retorik, som det kristent dominerede amerikanske 
samfund omgiver sig med. 

Fænomenet, der i denne artikel er blevet analyseret med udgangspunkt i det amerikanske 
samfund, er bestemt heller ikke et ubenyttet virkemiddel i f.eks. den europæiske beatmusik. 
Den religiøse verden har efterhånden også taget denne udtryksform til sig, og 
gospelmusikkens succes i USA er et godt eksempel på, at beat og bøn i bogstaveligste 
forstand kan mødes. Canadisk/amerikanske Arcade Fire er en nyere succesfuld rockgruppe, 
behandlet andetsteds i bladet her, der også har benyttet sig af de religiøse rammer til at 
diskutere den moderne verdens realiteter: Tendensen ser dermed ud til at fortsætte i det 21. 
århundrede, og synes at forblive aktuel. På trods af at de vestlige samfund har været under 
stærk påvirkning af sekularisering og individualisering, så fortsætter den religiøse verdens 
symboler og historier med at være den moralske og etiske vejviser i en tilsyneladende både 
djævelsk og guddommelig verden.
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Når religionsvidenskab går for vidt: 
Studieskift som konversion

af Sari Saadi

TABU-skribent Sari Saadi giver her et eksempel på, hvordan religionsvidenskab, som en 
akavet (nærmest ubuden) gæst til et middagsselskab, kan finde snart den ene, snart den 
anden vej til områder og emner, der ikke så indlysende kommer den ved: Gennem 
klassiske religionssociologiske teorier belyses universitetsstuderendes studieskift som en 
form for konversion.

Når vi arbejder i det religionsvidenskabelige område, studerer vi fænomener, der på den 
ene eller anden måde har med religion at gøre. Nuvel, det kan virke selvindlysende. Ikke 
desto mindre glemmer vi ofte at se tilbage på det faglige udgangspunkt; for hvad er 
religion? Der findes mange definitioner, og der er også dem, der mener, at religion ikke 
kan defineres endeligt. Når vi glemmer at holde videnskabsmanden (også den i os selv) i 
snor, ja, så løber denne fra sit udgangspunkt, sin religionsanskuelse, hvorefter han kan 
pege på hvad som helst og sige: ’’Religion!’’.

Religion er et bredt kulturstudie (hvis ikke det bredeste), og det er derfor klart, at der 
kommer meget skidt ind med skovlen, når vi graver i det religionsvidenskabelige område. 
Hvad der dog kan være til forvirring eller irritation er, når dette forekommer at være den 
ligefremme hensigt. Religionsvidenskab (om det så er -historie eller -sociologi) er en 
relativt ung disciplin, og for dette skal den ikke klandres. Det kan tage århundreder og 
mere at finde ud af, hvad en ny disciplin går ud på, og hvad der er dens område. Se bare på 
filosofi, der er en antik tradition, men som gang på gang har vendt og vender sig selv på 
hovedet for at finde op og ned.

For ikke blot at snakke tomt om emnet, har jeg valgt at give et konkret eksempel: et 
religionssociologisk argument for, at universitetsstuderendes studieskift kan ses som en 
slags konversion. Med studieskift mener jeg en studerende, der har gået på et studie, men 
som af en eller flere årsager er faldet fra og har valgt et nyt studie.

Konversion – religionssociologisk set: Religionssociologiske konversionsteorier
Moderne religionssociologi ser konversion (omvendelse) som en proces i flere trin og altså 
ikke som et pludseligt brud med den tidligere religiøse identitet, som vi kender det fra 
Saulus’ omvendelse (ApG 9,1-19). Ifølge Lofland og Stark kan man se dette forløb i syv 
stadier.
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Vejen til omvendelse består ifølge Lofland og Stark i, at et menneske:
1. Oplever intense og vedvarende spændinger,
2. og at religiøse løsninger i forvejen giver mening for vedkommende.
3. Det får personen til at se sig selv som religiøs søger,
4. og ved et vendepunkt i livet henvender han eller hun sig til den religiøse  

bevægelse
5. og knytter sig følelsesmæssigt til et eller flere medlemmer af bevægelsen,
6. samtidig med at de følelsesmæssige bånd uden for bevægelsen bliver svækket,
7. og konvertitten hele tiden omgås andre medlemmer af gruppen (Warburg 1992: 

56-57).

Lofland og Stark har ikke selv hævdet denne models almengyldighed, men har udarbejdet 
den i et konkret studie af de amerikanske moonier (Unification Church). Ikke desto mindre 
kan den have nogen relevans i det almene studie af konversion. Det skal yderligere 
understreges, at modellen fokuserer på personens sociale og psykologiske tilpasning til det 
nye gruppetilhørsforhold samt, at den arbejder med en situation, hvor omvendelsen tjener 
som løsning på et problem. Problemet er nærmest en forudsætning set gennem de syv 
stadier.

Sociologen J.D.Y. Peel har udarbejdet den såkaldte intellektualistiske teori. Her vil den 
enkelte mere selektivt og selvstændigt udvælge dele af virkeligheden, og sætte dem 
sammen med religiøse idéer og forestillinger, der tjener som rationel forklaring på 
konvertittens egne handlinger og dennes omgivende virkelighed. Den søgende vil typisk 
have stiftet bekendtskab med den pågældende religion gennem bøger, aviser, tidsskrifter, 
fjernsyn eller endda foredrag.

Hos Thomas Robbins gennemgås yderligere en række motiver for at lade sig konvertere. 
Ud over den intellektualistiske konversion er der den mystiske, den eksperimentelle, den 
følelsesmæssige (affection) og revivalist (’vækkelse’). Den mystiske er karakteriseret ved, at 
man kommer i ekstase ved mødet med religiøse participanter. Det sker oftest efter en 
længere periode med stress eller lignende pres. Den eksperimentelle konversion er 
tilfældet, når en person deltager i en religiøs bevægelse uden endnu at have accepteret 
dennes verdenssyn. Man møder op med en ’vis mig’-attitude. Den følelsesmæssige 
konversion beskriver en situation, hvor en person over en længere periode skaber 
følelsesmæssige bånd til et eller flere medlemmer af en religiøs bevægelse. Derefter vil den 
pågældende, for at være sin(e) kære mere lig og nær, lade sig omvende til deres religiøse 
overbevisning. Vækkelseskonversionen er en lidt svær størrelse i Europa. Den forbindes 
oftest med amerikansk kristendom, selv om den her har været faldende siden det 20. årh. 
Den forekommer typisk i mindre, religiøse bevægelser (typisk det som kaldes kulte eller 
sekter). Der er tale om arrangerede, kollektive ophidselser samt manipulation og 
iscenesættelse. Til sidst skal nævnes den tvungne konversion. Selv om der findes eksempler 
på tvangsomvendelse, er denne type blot med for at illustrere en hypotetisk karakterisering 
af tvangsomvendelse.
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De nævnte konversionstyper er her stillet op i et skema. Heraf fremgår også forskellene i 
socialt pres, varigheden for konversionsprocessen, følelsesintensiteten, tonen forbundet 
med selve ændringen i religiøs orientering samt, om forløbet vidner om deltagelse i den 
religiøse bevægelse før troen eller omvendt.

Konversion Intellek-
tuel

Mystisk Eksperi-
mentel

Følelses-
mæssig

Revivalist 
(vækkelse)

Tvungen

Socialt pres Nej Nej Kan 
diskuteres

Medium 
til høj

Stærkt Stærkt

Varighed Medium Hurtig Lang Lang Hurtig Kort
Følelser Medium Højt Lavt Medium Højt Højt?
Tonen Oplysning Ekstase Nysgerrighed Venskab/

Følelser
Genfødsel/
Vækkelse

?

Tro <--> deltagelse Tro først Tro 
først

Deltagelse 
først

Deltagels
e først

Deltagelse 
først

Deltagelse 
først

Konversionstyper og deres karakteristika.

Strukturel modtagelighed
Men hvem er det så, der vælger at konvertere? Nogle er mere tilbøjelige til at lade sig 
omvende end andre, og her taler vi om strukturel modtagelighed. Overordnet set kan man 
sige, at personer med færre forpligtelser og mere tid mellem hænderne er mere strukturelt 
modtagelige for omvendelse end personer med flere forpligtelser (f.eks. fuldtidsarbejde, 
ægtefælle og børn) og mindre tid mellem hænderne (f.eks. fuldtidsarbejde, ægtefælle og 
børn). Eksempler på strukturelt modtagelige personer kunne her være unge, der flytter fra 
land til by eller pensionister.

Det sociale netværk har en også en særlig betydning, idet man kan tilhøre en ny gruppe og 
etablere nye sociale relationer ved at lade sig omvende. I mange tilfælde er allerede 
eksisterende bekendtskaber i en særlig gruppe afgørende for, hvordan man stifter 
bekendtskab med denne. I andre tilfælde kan mission på åben gade være vejen til 
omvendelse og medlemskab af en ny gruppe. Det skal også nævnes, at de fleste 
konversionsforskere er enige om, at der ikke kan findes videnskabeligt belæg for såkaldt 
hjernevask i forbindelse med omvendelse.

Omvendelsesberetningen
Nogle konvertitter beretter om omvendelsen som et nyt kapitel i livet, mens andre ser det 
som en naturlig kontinuitet: ’’Inderst inde har jeg altid været buddhist’’, ræsonnerer nogle 
af disse. Omvendelsesberetningen er konvertittens egen udlægning af det skift i religiøs 
identitet, der har fundet sted. Det er således klart, at omvendelsesberetningen kan ændre 
sig over tid, da man som konvertit kan se forskelligt på sit liv på forskellige tidspunkter. 
Typisk vil beretningen have en art selvforklarende logik, som konvertitten kan sætte sig 
selv i forhold til. James A. Beckford ser omvendelsesberetningen som en slags 
efterrationalisering. Konvertitten er så at sige tilbøjelig til at tolke sit liv ind i en narrativ 

24



ramme med konversionen som konstant, meningsgivende fikspunkt. Det skal også nævnes, 
at der oftest hører en indvielsesrite til konvertitten, som derved bliver markeret og gjort til 
en del af det nye samfund eller fællesskab.

To konvertitter og deres konversionsberetninger
Jeg mødtes med Sandra Wolter og Lise Petersen, som begge er fra bacheloruddannelsen i 
religionsvidenskab. De har tidligere læst på CBS; Sandra læste kinesisk med 
erhvervsøkonomi, Lise læste japansk med erhvervsøkonomi. Jeg interviewede dem begge 
hjemme hos Lise, hvis bogreol rummer en stor mængde japansk litteratur: ’men 
økonomibøgerne har jeg fået solgt.’, siger hun.

Fortæl mig om jeres liv som studerende?
Lise: Vi begyndte med propædeutik på CBS. Det var bare sprogundervisning og lidt 
historie. I starten var det ikke CBS-stresset. Men senere kom økonomien. Sandra: Ja, det var 
fint første år, men det andet år fik vi flere fag. Man følte ikke, man kunne give nok, når der 
var så mange fag samtidig. Det blev overfladisk, og man styrtede gennem mange af 
tingene. Lise: Sprogniveauet steg meget på andet år, og med økonomi, sociologi og 
metodefag blev det ret meget på én gang. Det var som om, at fagprofilen på uddannelsen 
var forvirret og led under nogle strukturelle skævheder. Sandra: Ja, hvis interessen mest er 
for det sproglige og kulturelle, så er CBS ikke stedet. Fokus var mere på økonomi end det 
andet. Lise: Umiddelbart tror jeg, at vi begge havde tænkt, at CBS-modellen med 
japansk/kinesisk og så noget mere erhvervsrettet økonomi ville give bedre jobmuligheder.

Kan I fortælle om jeres studieskift?
Lise: (lettere spøgende) Det var en traumatisk tid! Sandra: Vi begyndte at overveje det for et 
års tid siden. Jeg fandt mere og mere ud af, at jeg ville mere med mennesker end med 
økonomi. Jeg ville ikke lære om Kina for at tjene penge på Kina. Lise: Så vi gik i ’protest’ 
ind på KU’s hjemmeside og kiggede på forskellige studier. Financial management var jo 
kedeligt – hvem gider høre på det! Og underviserne var uengagerede. Vi klikkede os rundt 
i KU’s interessehjul og fandt så frem til religionsvidenskab. Sandra: Vi kom fra HHX, så det 
var på en måde naturligt for os at fortsætte på CBS. Men med religionsvidenskab tænkte 
jeg, at man jo gerne vil vide noget mere om noget, der er vigtigt i verden.

Havde i venner eller andre bekendte fra religionsvidenskab, hvor I først lærte studiet at  
kende?
Sandra: Nej, overhovedet ikke. Vi var heller ikke til Åbent Hus. Lise: Vi prøvede at kontakte 
studievejlederen, men der var ferielukket.

Havde I nogen ’second thoughts’ ved at skifte studie?
Sandra: ’Det kan umuligt være værre end det, vi læser nu’, tænkte jeg. Så nej.

Hvordan var det så, da I sendte den nye ansøgning afsted?
Lise: Vi fejrede dagen, hvor vi meldte os ud af CBS. Vi tog faktisk billeder af os selv, da vi 
var på CBS en sidste gang for at melde os ud. Og så spiste vi Ben & Jerry’s is. Man følte sig 
fri. Sandra: Ja, det var skønt – bare man ikke skulle tilbage.
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Hvordan reagerede jeres venner og familie på jeres studieskift?
Lise: Min mors reaktion var ret voldsom. ’Er du nu sikker på, at du ikke bare har lidt 
eksamensstress!? Er det bare, fordi Sandra vil skifte studie!?’
Sandra: Vennerne fra studiet havde en anden reaktion. Det var fedt, at vi tog beslutningen 
og gik efter mavefornemmelsen, men de var også kede af, at vi skulle skilles. Men de havde 
også nogle betænkeligheder ved det: ’Du ved jo ikke, om det er bedre end her’.

Hvordan var jeres engagement så på CBS, efter I tog den endelige beslutning?
Lise: Vi gad ikke rigtig eksaminerne. Sandra: Ja (grin). Jeg tog ikke de reeksaminer, som jeg 
var tilmeldt, efter jeg havde været syg. Der var nok en mening med, at jeg var syg 
(spøgende).

Ser I stadig venner fra jeres tidligere studie?
Lise: Ja, men det handler ikke om studiet. Kun lidt. Man hører lige, hvordan det går. Og 
ellers er det andre emner. Sandra: Man hører lige, hvor slemt det er derovre, ha ha.

Hvordan er de sociale relationer på religionsvidenskab, jeres nye studie?
Lise: [tommelfinger op]. Sandra: [Armene i vejret]. Lise: Rusturen på CBS gik KUN ud på 
druk. ALT handlede om druk. Ikke bare at man drak, også hvad man drak. Sandra: På 
religionsvidenskab var det allerede rusturen, der var lovende. På religion hilser alle på 
hinanden, og de gider det hele meget mere. Jeg føler, at jeg kender dem meget bedre [end 
dem på CBS]. På CBS er der en del, der mest dukker op for at ’netværke’ – så taler de kun 
med dem, som de kan bruge, når der skal søges job efter uddannelsen. Lise: I forhold til 
f.eks. fredagsbaren, så venter man ikke nødvendigvis på, at alle kommer – for der skal nok 
være en eller anden man kan snakke med. På CBS dukkede ingen fra vores hold op. Sandra: 
Det hjælper også at være med i festudvalget. Så det kommer selvfølgelig også an på ens 
eget engagement.

Hvad betyder det for jer at have skiftet studie?
Lise: ALT! Sandra: Det er et helt nyt liv. Man står op om morgenen og tænker ’YES!’, jeg 
glæder mig til der, hvor jeg skal hen.

Tager vi udgangspunkt i Lofland-Starks syv stadier, så kan vi i store træk ’oversætte’ de to 
studieskiftere til konvertitter. (1) De oplever gradvis flere spændinger ved at være CBS’ere, 
og (2) studiemæssige løsninger giver forvejen mening for dem. (3) De begynder at søge 
efter nyt studie. Punkt 4 (henvendelse til studiet) og dermed også 5 glipper dog lidt, da de 
ikke f.eks. deltager i Åbent Hus, og studievejlederen er på ferie – men tanken er der. (6) De 
begynder herefter gradvist at engagere sig mindre i CBS. Punkt 7 holder ikke helt, men 
igen, modellen er oprindeligt blevet til ud fra studier af moonierne.

De to studieskiftere må siges at passe ind i idealtypen over personer, som er strukturelt 
modtagelige; de er unge, studerende og tilflyttere fra Jylland, og de har hverken ægtefæller, 
børn eller fuldtidsarbejde. Studieskiftet kan også ses som en intellektuel konversion. 
Følelserne spiller ikke den største rolle, studieskiftet beror på, for studieskifterne, logiske 
tanker om, hvad der giver bedst mening for deres verdensbillede. Som Sandra sagde: ’’Jeg  
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ville ikke lære om Kina for at tjene penge på Kina.’’ De stiftede bekendtskab med studiet 
gennem internettet, typisk for intellektuel konversion.

Og studieskift som ritual:
Ud fra konversionsberetningen er der nogle elementer, der peger mod studieskiftet som et 
slags ritual. Det centrale ligger i selve skiftet i form den nye ansøgning, der bliver sendt 
afsted. Ifølge Lise fejrede de dagen ved at tage billeder af sig selv ved 
studieadministrationen, for dem sidste stop som CBS’ere, derefter spiste de den helt særlige, 
og for unge københavnere meget populære, Ben & Jerry’s is. Udskillelsesfasen så at sige 
kulminerer i udmeldelsens udødeliggørelse ved kamera, mens de på liminal vis spiser en 
is, der adskiller det fortid fra nutid i en sakral mellemtid, hvor kun indtagelsen af isen 
eksisterer, som et forberedende stadie til den nye identitet, der står i vente. Sandra beskriver 
det: ’’Ja, det var skønt – bare man ikke skulle tilbage.’’
Ser vi på det opstillede skema over konversionstyper og deres karakteristika, kan vi sige 
følgende om deres studiekonversion: der var ikke noget socialt pres, varigheden (ca. et 
semesters tid) er medium, følelserne ligger på medium (men forhøjes ved den rituelle 
liminalitet), tonen er oplysning (studie med vigtigere indhold), men kan også pege hen ad 
genfødsel – som Sandra sagde: ’’Det er et helt nyt liv.’’ Sidst, men ikke mindst, er 
spørgsmålet om tro/deltagelse. Her kan man sige, at troen kom først; deltagelsen var trods 
alt ikke aktuel før studiestart. Skulle deltagelsen komme først, skulle vi f.eks. have set dem 
på studiet før studiestart eller til Åbent Hus, hvad der altså ikke var tilfældet. Dette peger 
igen på en intellektuel konversion.

Et spørgsmål om definition
Det er nødvendigt, for at arbejde videnskabeligt med religion, at have gjort sig nogle 
tanker om, hvordan religion forstås. Man kan evt. arbejde ud fra en konkret definition; så 
har man klare linjer. Man kan også arbejde uden en specifik definition; så risikerer man 
ikke at skubbe noget, som er religion, ud, men hiver måske noget, som ikke er religion, ind. 
Den første fremgangsmåde betyder, at man har et fast holdepunkt – måske for fast. Den 
anden kan potentielt være for løs og inkonsekvent – ’’så er der frit slag!’’
Vi kan inddele religionsdefinitioner i to typer: de substantielle (definerer hvad religion er) 
og de funktionelle (definerer hvad religion gør). Var jeg virkelig ivrig, kunne jeg vælge en 
funktionel religionsdefinition af ordlyden: ’’Religion giver mening til menneskets 
tilværelse’’. Godt, for så må mine studieskiftere for alvor siges at være konvertitter i religiøs 
forstand; de nye studier gav bedre mening til deres tilværelser. En anden definition gives af 
antropologen Clifford Geertz. Han definerer religion som:

(1) a system of symbols which acts to
(2) establish powerful, pervasive, and long-lasting moods and motivations in men by
(3) formulating conceptions of a general order of existence and
(4) clothing these conceptions with such an aura of factuality that
(5) the moods and motivations seem uniquely realistic (Geertz 1985: 4).

Geertz’ definition skal gennem et større tolkeapparat for at give mening i forhold til 
studieskifterne – og det apparat findes. Studieskifterne har flyttet sig til omgivelser, der
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(1) består af symboler (religionsvidenskabelig litteratur, ’ToRS’, Jobbank Humaniora 
   etc.),

(2) skaber og vedligeholder motivationen til at blive der (studievejledning, 
karrierevejledning, løftet om en fremtid i arbejde),

(3) formulerer disse koncepter på en autoritativ måde (kloge ord fra undervisere og 
   vejledere), 

(4) maskerer disse koncepter med en aura af virkelighed (one-hit-wonder unikke   
  fortællinger, der præsenteres som almengyldige (myter) om humanister, der blev 
  direktører i store virksomheder)

(5) fastholder de studerende i en tro af, at konceptet er realistisk (bekvemme    
   arbejdsløshedsstatistikker)

Nej, så stopper tolkeapparatet også – det er blevet overbelastet. Min pointe er, at en selektiv 
tilgang til religionsdefinitioner giver et mudret og vilkårligt tolket billede af virkeligheden, 
hvilket i sidste ende skaber mistillid og skepsis fra læserens side. Frit slag er ikke et plusord, 
men en måde at føre læseren bag lyset – så har man fejet udfordringerne til side og kan 
pege på alt og alle og finde religion. Videnskabsmanden, som ønsker at overbevise sit 
publikum, må kritisere sit valg af definition, inden han går videre; kun således viser han sit 
arbejde transparent og åbent for enhver. Dette er muligt uden at gå på kompromis med 
videnskabelighed, fagligt niveau og akademisk integritet.

Et spørgsmål om teori
Dette vil jeg gøre kort. Man kan aldrig nøjes med én teori – så passer alt ind i billedet. Man 
må have to eller flere teorier (med forskellig vinkel og/eller udgangspunkt) i sit 
videnskabelige arbejde for at fremhæve nuancerne i analyser og resultater. I humanistisk 
videnskab er der aldrig et facit og aldrig mindre end to sider af sagen. Man må 
argumentere for og imod sine påstande for at fremstå pålidelig – det er en akademisk farce 
på skrift, men det er transparent og åbent.

Jeg kan derfor ikke nøjes med at fremstille Peels konversionsmodel (den passede på min 
hypotese, flot, hurra, bravo, klap i hænderne), men må også inddrage Lofland-Stark og 
Robbins; så kan vi nærme os at kalde det argumenterende og tilstræbe det videnskabelige.

Religionsvidenskab for vidtgående
Jeg vil gerne opfordre andre skrivende fra religionsvidenskab – studerende som 
undervisere og forskere – til at give flere eksempler på, hvornår religionsvidenskab går for 
vidt. Bliver der fremført en rite, hver gang en golfbane bliver musestille, så golfspilleren 
kan udføre sit ritual i ritualet: det sakrale golfslag? Er TV2 News’ helikopter et mytologisk 
kaosvæsen? Er Øresundsbroen et religiøst tempel, hvorpå der ofres røg fra biler? Er 
dommeren i retssalen en gud? Fremføres et ritual, når man banker desperat på sin 
computer og siger: ’’Virk nu! Virk!’’?

Litteratur:
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Om sandhed og metode
af Mikael Rothstein, lektor i religionshistorie

Fra metoderefleksion til kæpheste: TABU efterlyste for godt et år siden – under 
overskriften ”Sandhed og Metode” - artikler til et tema-nummer om anvendt metode i 
religionsforskningen. En af de modtagne artikler så desværre aldrig dagens lys. Her er den.

I forlængelse af TABU nr. 4, 2010 har redaktionen bedt om refleksioner vedrørende 
”Sandhed og metode”. Nedenstående blev afsendt fra min maskine, men forsvandt et sted i 
cyberspace. Her kommer det med nogen forsinkelse, men den interesserede kan vel opsøge 
den relevante diskussion.

Videnskabelig viden er ikke et mål i sig selv. Viden er grundlaget for forståelse, dvs. 
resultatet af en systematisk analyse (bemærk lige: Det betyder ikke at viden for videns 
skyld er en dum ting. Slet ikke. Viden er en herlig ting på alle måder. Men videnskab 
handler om andet og mere). En sådan analyse kan gennemføres på mange forskellige 
måder alt efter emne og interesse. Eftersom religionshistorie har mennesker som sit eneste 
virkelige objekt - dvs. mennesker i deres egenskab af religionsproducenter og 
religionsforbrugere - er der næppe nogen metode som ikke lapper over til andre 
humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner. Som religionshistorikere betoner vi 
visse ting og rendyrker særlige indfaldsvinkler, men da religion bare er noget mennesker 
siger, tænker og gør, er der ingen grundlæggende forskel på religionshistorisk arbejde og 
så mange andre menneskeanalyser. I alle tilfælde studerer man jo menneskelig kreativitet 
og fantasi på den ene eller anden måde.

Ikke desto mindre er der en ulykkelig tilbøjelighed til at omgærde religion med en særlig 
respekt, som om det var noget helt specielt. Frasen ”kultur og religion”, som man ofte 
støder på, viser f.eks., at religion næsten altid udskilles som en ting for sig, som noget der 
er forskelligt fra det, vi ellers kalder ”kultur”. Herfra er der ikke langt til en idé om, at 
studiet af religion også kræver en ganske særlig indstilling eller metode, men det er 
forkert. Som en klog mand har sagt i mange år: ”Kultur er ikke altid religion, men religion 
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er altid kultur”1. Religion kan altså, sagt på en anden måde, kun begribes som kultur. Går 
man anderledes til værks er der ikke længere tale om videnskabeligt, religionshistorisk 
arbejde. Vores kilder demonstrerer med al ønskelig tydelighed at religion er noget 
mennesker skaber på samme måde som de skaber alt muligt andet, og der er derfor ikke 
noget punkt udenfor dét, vi kalder kultur, hvorfra religion kan iagttages endsige forstås. At 
studere religion er at studere kultur. Så langt så godt. Hvis ikke dén side af sagen var på 
plads ville den ærede læser næppe være studerende ved just dette fag.

Der er dog et sub-problem som ofte melder sig, en slags anden-fase problem der popper op 
selv om arbejdsgrundlaget er som det skal være: De religionshistoriske analyser - fra 
fagfolk såvel som studerende - er ofte alt for ukritiske, og undgår ofte at søge egentlige 
årsagsforklaringer. I oplægget (i TABU nr. 4, 2010) spørger redaktionen om evt. 
utilfredshed med religionshistoriens metodetilstand kan skyldes, at den, der tager 
udfordringen op (i denne sammenhæng mig), mon bare er ”blevet gammel [og] bitter”. Det 
vil være vanskeligt for mig at modbevise denne hypotese eftersom jeg hastigt ældes og 
unægtelig er mere bitter end før, men bortset fra dét synes jeg nu at jeg har en pointe: 
Vores opgave er ikke kun at beskrive og diskutere. Vi skal også forklare. I modsat fald 
overlader vi alt for meget til religionerne selv. De ved nemlig altid besked, men deres svar 
er teologiske og mytologiske og derfor videnskabeligt uanvendelige. Foretrækker man en 
mere eksplicit akademisk terminologi handler det altså om at intensivere det 
eksplanatoriske arbejde. Bortset fra det bør det også fremhæves, at religionshistorie faktisk 
er et svært fag, som man ikke kan tilegne sig over en nat eller et semester; det kræver et 
gevaldigt overblik og sans for de mest forskellige tankebaner og analytiske strategier. Her 
er ingen simpel værktøjskasse med fastnøgler, nydelige skabeloner og entydige modeller. 
Religionshistorikeren er dømt til selv at være kreativ, fordi hans eller hendes studieobjekt 
er det. 

Vi er generelt for søde ved religionerne. Det gælder især protestantisk kristendom og islam 
hvilket - ikke spor overraskende - viser, at de politiske omstændigheder i høj grad indvirker 
på det videnskabelige mod og temperament. Jeg siger ikke at religionshistorikere skal 
afmontere alverdens religioner for at genere de mennesker, der løbende producerer dem, 
men det er nu engang den analytiske dekonstruktion - hverken mere eller mindre - der gør 
arbejdet til videnskab! Det er altså for videnskabens skyld den kritiske sans skal skærpes, og 
det kan kun lade sig gøre hvis vi opgiver den misforståede respekt for religionerne. 
Religionshistorie må gerne føre til religionskritik, for hvordan skal vi ellers håndtere de 
relultater der vokser ud af vores videnskabelige analyser? De viser jo at verden netop ikke 
er som religionerne hævder, men at det er religionerne selv der producerer de 
verdensbilleder, som de forsvarer. Religionshistoriens opgave er at sige noget om 
religionerne som religionerne ikke siger om sig selv, først og fremmest fordi de ikke ved 
det og ikke interesserer sig for det, men også fordi det kan være særdeles ubekvemme ting.

Mange års erfaring siger mig at en læser eller to nu vil angribe mit synspunkt med det 
gode gamle relativismeargument: ”Jamen det du siger er jo også en social konstruktion! 
Videnskab er da bare en anden måde at se tingene på!”. Hvis vi går tur på det noget 
anstrengte filosofiske overdrev er det sandt nok, men der er altså en grund til at religion 
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altid taber til videnskab: Religion hviler på postulater mens videnskab (hvis den opfører sig 
som den skal) baseres på hypoteser, dokumentation, argumenter og en metode som 
religionerne ikke ejer. Heller ikke når de iklæder sig videnskabens gevandter og kalder sig 
forskning.

Vores metoder er altså i deres mangfoldighed gode nok. Om det går tilbage i historien, ud i 
samfundet, ind i hjernen, bagom tekster, ud fra billeder, under sproget, hen til 
begivenheder eller hvad ved jeg. Vi skal bare sætte en ære i at bruge dem mere offensivt. På 
den måde kan religionshistorie så meget desto mere bidrage til oplysning, forståelse og 
indsigt om det særeste af alle dyr, mennesket, og i forlængelse heraf gøre os alle sammen 
klogere og gladere! Religionshistorie bør, som al videnskab, være et Oplysningsprojekt, 
ikke mindst i en tid hvor myte, magi og mirakel igen kommer til ære og værdighed.

Igen vil jeg forebygge en misforstået kritik, som jeg har mødt alt, alt for ofte: Dette projekt 
har ikke til hensigt at bekæmpe religionerne, men på et humanistisk grundlag - og i 
Oplysningens tjeneste - at gøre os klogere på os selv og verden. En af de ting vi som 
religionshistorikere ved er, at langt de fleste mennesker er tilbøjelige til at producere 
religion, og at ”det menneskelige” historisk set kun kan beskrives og forstås med dette 
forhold som perspektiv. Personligt har jeg derfor utallige gange gennem snart 25 år 
forsvaret religiøse menneskers ret til at være religiøse, og religiøse organisationers ret til at 
virke for deres sag. Det er en simpel demokratisk indstilling som næppe møder modstand 
blandt TABUs læsere. Men hvorfor skulle det afholde mig for en faglig religionsanalyse der 
viser, at religion er noget helt andet end religiøse mennesker selv mener? Og hvorfor 
skulle det afholde mig fra at vise hvordan religion af og til kan være en forudsætning for 
opretholdelsen af livet, biologisk som socialt, og andre gange årsag til ufattelig dumhed og 
graverende problemer?

Noter:
1 Den kloge mand er denne artikels forfatter.
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Efterlysning: 
Den gode religionsformidling

af Carsten Viggo Nielsen 

I hele metodedebatten synes det gennemgående fokus at være den bedst mulige tilegnelse 
af brugbar viden om det vi begriber som religion. Men når først det er tilegnet, hvordan 
viderebringes denne viden så bedst? Denne artikel er et forsøg på at indlede en 
meningsudveksling om formidling af religionsfaglig viden.

Stop! 
Inden du læser videre, vil jeg opfordre dig til først at læse den foregående artikel af Mikael 
Rothstein. Det er nemlig med dette oplæg min hensigt – med udgangspunkt i Mikaels 
metodiske overvejelser angående det at forklare religion – på essayistisk vis at skitsere 
mine egne overvejelser angående de formidlende aspekter af vores fag, for derved at mane 
til en generel udveksling af ideer og erfaringer vedrørende 'den gode religionsformidling'. 
I samme instans håber jeg, at emnet giver fagets (mere) professionelle formidlere blod på 
tanden til at forklare deres metoder og tanker omkring emnet her i bladet.

Mikael og jeg er enige i mange henseender (og givetvis ganske uenige i andre). Derfor vil 
jeg afholde mig fra at dissekere hans indspark i debatten, eftersom dette blot ville føre til 
sårdannelse i min egen argumentation. Derimod vil jeg forsøge at fortsætte, hvor han 
slipper, og arbejde videre med hans opfordring til ”[…] at intensivere det eksplanatoriske 
arbejde”. Jeg vil dog tillade mig, forsigtigt at hæve pegefingeren hvad angår det i mine øjne 
lidt bombastiske maksime om hvorledes religion kun kan forstås som kultur. Antagelsen er 
ikke nødvendigvis forkert, og efter min bedste overbevisning er det endog ganske 
sandsynligt, at den er korrekt. Dog forbliver min overbevisning til alle tider min 
overbevisning. 'Min' i den forstand, at jeg ikke kan antage eller kræve, at andre skal dele 
den. 'Overbevisning' i den forstand, at selvom jeg kun til dels kan argumentere for 
sandsynligheden i ovenstående antagelses rigtighed, men i sidste instans ingen konkrete 
beviser har. At religion er et kulturelt fænomen forbliver en kvalificeret videnskabelig 
antagelse, hvilket man i formidlingsøjemed bør have in mente. 

Religionshistorien er i kraft af dens status som interhumanistisk disciplin en videnskab, der 
bygger på antagelser, som efterfølgende testes efter alle mulige kunstige og kunstfærdige 
regler. Resultatet af denne proces er sjældent et ”ja”, ”nej”, ””14” eller ”Slaget ved Køge 
Bugt”, men oftest en parentes i den religionsvidenskabelige forskningshistorie. Fra tid til 
anden afstedkommer den religionsvidenskabelige stræben dog et (i hvert fald for en tid) 
absolut resultat såsom ”teologien kan betvivles som værende det eneste videnskabelige 
ståsted ud fra hvilket religioner kan studeres sagligt” eller blot ”reduktionisme har det med 
at bide én i enden”. Det er derfor helt korrekt, når der i omtalte artikel konkluderes, at 
religionsvidenskaberne har en fordel i forhold til religionerne, når det kommer til tilstræbt 
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objektiv formidling og sammenligning af religioner: den videnskabelige metode vinder 
sagligt hævd over det religiøst funderede postulat.

Jeg er også ganske enig med Mikael i, at vi ikke bør nære forkærlighed for enkelte 
specifikke religioners påståede sandhedsværdi frem for andres. Gør vi det, ryger hele den 
saglighed, den videnskabelige metode udstyrer os med, i vasken. Vi står således på en 
knivsæg i hele vort virke: når vi beskriver religion, når vi diskuterer den og især når vi skal 
forklare for andre, hvad religioner og deres indbyrdes forhold går ud på.

Min pointe er altså følgende: som religionsfaglig forsker eller formidler har man en 
platform, hvorfra man er i stand til at forme og definere det fagbegreb, man har valgt at 
kalde religion. Det er efter min bedste overbevisning nødvendigt, at denne privilegerede 
talesituation (ja sgu!) bestrides med en stor grad af ydmyghed i form af en inkluderende 
indstilling til alle tænkelige etic og emic indfaldsvinkler til vores objekt (religion, dem der 
producerer det, dem/det der produceres af samme proces etc.). Kortere formuleret: der er 
altid en hypotetisk mulighed for at de forskede har mere ret end de forskende, hvilket man 
som religionsformidler bør være sig bevidst og gøre sit publikum bekendt med. 

Lad os bevæge os et skridt videre udi relativismens overdrev, og se nærmere på fænomenet 
forskning. Der findes en videnskabelig disciplin, som kaldes teologi. I modsætning til de 
religionsvidenskabelige discipliner omhandler denne udelukkende studiet af én religion - i 
de fleste for vort vedkommende lokale tilfælde specifikke forgreninger af den 
monoteistiske YHWH-kult. Udover blot at omhandle én bestemt religion, hvormed det 
komparative islæt må siges at være en anelse begrænset, adskiller teologien sig også fra 
religionsvidenskaberne ved slet og ret at være religiøs videnskab. Grunden hertil er det 
videnskabelige aksiom. Et aksiom kan defineres på følgende vis:

”Oprindelse fra græsk aksioma 'værdi(ansættelse), vurdering, bestemmelse, dom, grundsætning'
Betydninger
1. […] udsagn hvis rigtighed antages uden bevis, og hvoraf en række andre udsagn kan udledes, 
fx inden for matematik og logik [...]
1.a påstand der anses for selvindlysende sand og derfor ikke betvivles
(Ordnet.dk)

Der er med andre ord tale om en kollektiv grundantagelse, ud fra hvilken hele den 
videnskabelige gerning udføres. I religionsvidenskaberne findes en sådan kollektiv 
antagelse: vi antager – og det utvivlsomt med rette – at folk tror. Hvad angår teologien 
bebuder det religiøst videnskabelige aksiom derimod at Guds eksistens er en realitet. Der 
er i begge tilfælde tale om absolutte antagelser. Den graduerende forskel på de to aksiomer 
er, at hvor det første med lethed kan dokumenteres ad simple og videnskabelige veje, kan 
det anden det ikke. Dette eksemplificerer vigtigheden i at absolutte antagelser i alle 
henseender bør holdes være ekskluderede fra den religionsvidenskabelige forskning og 
formidling. Sker det ikke, risikerer vi at sætte vores videnskabelighed såvel som 
troværdighed over styr.
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At folk tror, betyder at troen – for den troende – i realiteten er et eksplicit udtryk for 
virkeligheden. Armin Geertz' transempiriske agenter er med andre ord fuldstændigt 
empiriske og konkrete i kraft af troen. Virkeligheden er et konstant foranderligt og 
subjektivt begreb, som altid er til forhandling. Af samme grund mener jeg, at det er 
religionsformidlerens forpligtigelse at være sig meget bevidst om, at antallet af 
virkelighedssfærer i en formidlingssituation nok må regnes for at være større end oftest 
antaget1. Og netop derfor skal man som formidler utrætteligt bekæmpe og undgå 
essentialisering af religioner. Men hvordan?

Som nævnt tidligere bør religionsformidleren først og fremmest indse, vedkende sig og 
åbent formulere egne generaliseringer – forsætlige såvel som uforsætlige. Dertil, som et 
middel til triangulering af formidlingsobjektet, at benytte (mange) konkrete og forskellige 
eksempler. På den måde tilføjes objektet en vis elasticitet, hvormed de for emnet oftest 
meget abstrakte rammer konkretiseres med et minimum af essentialisering. I kraft af at 
religion netop er en dynamisk og abstrakt størrelse, kan formidleren som nævnt være 
nødsaget til at tale i generelle og dermed til dels fejlbetyngede termer og billeder. Som 
modvægt mener jeg, for igen at benytte mig af et malerisk medicinsk udtryk, at en stor 
grad af dissektion er nødvendig. Cancer er eksempelvis en sygdom i kroppen, hvis 
virkningsårsag kan eksemplificeres ud fra en generaliseret løgmodel. Men uden at åbne op 
finder vi aldrig selve tumoren. Analytisk dekonstruktion alfa og omega. 

Personligt holder jeg meget af myten som fortælleform, hvorfor jeg nu kort vil opridse og 
argumentere for, hvorfor myter er et godt udgangspunkt for formidling. For det første er 
det altid et godt didaktisk trick at bløde stemningen op med en god historie (og hermed 
gør jeg hævd på fagbegrebet 'religionsdidaktisk liminalitet'). Her har især 
religionshistorien som disciplin en force uden lige i form af indgående kendskab til netop 
religiøse menneskers mythos – fantastiske beretninger som af givne aktører anses for at 
have en absolut eller relativ sandhedsværdi. For det andet kan man med udgangspunkt i 
enkelte religioners myter danne et komparativt grundlag for forståelse af de mange 
nuancer, der kendetegner forskelle og ligheder mellem religioner. For det tredje danner 
myten et stabilt grundlag ud fra hvilket en analytisk tilgang til religiøs adfærd – eller rituel 
praksis som vi også kalder det – åbnes. For det fjerde kan man ud fra forholdet mellem 
myte og ritual indlede sig på at analysere sociale såvel som interpersonelle magtforhold. 
Med myten som udgangspunkt har religionsformidleren altså et narrativt virkemiddel til 
at udrede de ideologiske aspekter i en given religion. Det er her den før i parentes omtalte 
privilegerede talesituation indtræder i sin fulde kraft. For det femte danner myten 
grundlag for visuelle og auditive religiøse repræsentationer og udtryk, hvormed andre 
kunstanalytiske discipliner såsom billedanalyse, ikonografi, musikologi etc. kan inddrages i 
formidlingssituationen. Således kan der gradvist åbnes op for en multifacetteret, 
komparativ, analytisk, ikke-reduktionistisk narrativ religionsformidling hvor udgangs- og 
omdrejningspunktet er den gode historie, myten. 

Slutteligt vil jeg slå et slag dekonstruktivismen. Med reference til min tidligere påstand om 
at den religionsformidlende talesituation i lighed med den religiøse er privilegerede (det er 
i mine øjne altid et privilegium at have et opmærksomt publikum), vover jeg ud fra en 
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anden podemannsk maksime – ”det formative princip i ritualer er effikacitet” – antagelsen, 
at det om ikke andet er sandsynligt, at den vidende religionsforklarende/-formidlende 
person til enhver tid vil have en tilsigtet virkning af sit eget eksplanatoriske møje for øje. 
Ved valget og fravalget af formidlende udtryk manipuleres og tilpasses formidlerens viden 
uundgåeligt efter dennes individuelle virkelighedsopfattelse eller ønskede projicering af 
samme. Og således tilspørger jeg jer: kan det overhovedet undgås at objektet for den 
formidlende part får en eller anden form for ontologisk status?

Litteratur: 
Ordnet.dk: Den Danske Ordbog. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 
Internetadresse: http://ordnet.dk/ddo/ - Besøgt d. 10.02.2012

Noter:
1) Blandt andet i kraft af at (religions)formidling er en relationel og retorisk proces, kan man siges at gøre 
brug af (den sene) Wittgensteins såkaldte sprogspil, hvormed formidlingen og forståelsen opererer på 
uendeligt mange simultane planer.

Kommentar ved Mikael Rothstein
af Mikael Rothstein, lektor i religionshistorie

Carsten har bedt mig kommentere det essay, han har skrevet, ganske kort. Den kommer 
her: Jeg har formidlet frugterne af mit arbejde på alle mulige måder nærmest dagligt 
gennem 25 år, også i forbindelse med debat om religion i offentligheden. Jeg har derfor 
solid erfaring med praksis, hvor Carsten taler om teori. Og her strækker jeg våben! Jeg har 
aldrig nogen sinde overvejet om der skulle en særlig strategi til, en særlig epistemologisk 
bagtanke eller en særlig religionsformidlingens konduite. Aldrig. Jeg har talt om religion 
på samme måde, som jeg ville tale om alt muligt andet. Jeg udelukker ikke at der kan være 
vigtige strategiske og pædagogiske pointer i Carstens overvejelser, jeg er faktisk sikker på, 
at der er meget at komme efter, men jeg har aldrig følt behov for den slags. Jeg har heller 
aldrig fattet hvad der menes med begrebet ”religionspædagogik” eller ”religionsdidaktik”, 
som man af og til møder. Jeg forstår godt, at man i religiøs opdragelse eller mission har 
brug for særlige strategier for at sælge varen, men når produktet er akademisk viden om 
religion kan jeg for min dyd (som sandt nok er noget slidt) ikke se, at der skal særlige 
overvejelser til. Som jeg skriver i den lille artikel, Carsten henviser til: Religion er kultur. 
Basta. Det fremgår med entydig og glasklar selvfølgelighed af vores data og vores 
undersøgelser. Just derfor mener jeg ikke der er brug for særlige tanker om formidling af 
religionshistorisk indsigt ud over det, vi altid må forsøge at blive bedre til: At gøre vores 
fag begribeligt for folk, som ikke har de samme faglige forudsætninger. Men det gælder jo 
i alle fag!
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Anmeldelser

Lars Qvortrup: Paradokshåndtering og ritualproduktion. Tro som vidensform. Anis, 2011. 
151 sider. 

af Erik Sporon Fiedler

Umiddelbart syner bogen ikke af meget med sine 151 sider, litteraturliste inkluderet, men 
man skal som bekendt ikke skue hunden på hårene. Mit forhåndskendskab til Lars 
Qvortrup ikke i udgangspunktet prangende. Jeg forbinder ham med artikler om Niklas 
Luhmann i Religionsvidenskabeligt Tidsskrift og i øvrigt mindes jeg ham som en meget 
dygtig formidler. Med hensyn til begge dele kan jeg konstatere at jeg husker korrekt. Lars 
Qvortrup er en fremragende formidler af et meget kompliceret materiale og hans hang til 
Luhmann er mildest talt fremtrædende i bogen.
 
Nærværende bog er en samling af tidligere udgivne tekster i en redigeret form, således at 
sammenhængen bliver tydelig. I forordet præsenteres bogens to store spørgsmål: “Kan et 
moderne menneske tro på Gud? Og hvis det moderne menneske ikke alene kan, men også 
gør det, kan det så gå i kirke og modtage sprog til sin tro?” (Qvortrup 2011:7). Omkring 
disse spørgsmål udfolder bogen sig til områder som vidensformer, - undertitlen antyder 
dette - tre-enigheds diskussioner som pendant til den engelske matematiker Georg Spencer-
Browns logiske distinktions-filosofi, med udblik til tyskerne Peter Sloterdijk og Niklas 
Luhmann, samt Augustin. Bogen afsluttes med et organisationsteoretisk indspark i den 
aktuelle debat om den danske folkekirke.

Ole Bjørn Petersen: Jesus – profet, frelser eller rebel? Religionspædagogisk Forlag, 2011. 
288 sider.

af Kristoffer Porner Nielsen

Ole Bjørn Petersen vil med sin bog Jesus – profet, frelser eller 
rebel prøve at finde frem til den historiske Jesus. Han leder 
ikke efter den virkelige Jesus, men efter en historiske Jesus, 
som findes igennem det kristiske studie af diverse tekster. 

“Den historiske Jesus er altså en konstruktion, der befinder sig 
imellem den virkelige Jesus og kildernes skildring af Jesus. Så når 
vi i det følgende skriver den historiske Jesus, er det vigtigt at være 
sig bevidst, at det er en konstruktion skabt på grundlag af den 
kritiske analyse og fortolkning af kilderne.” 
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I citatet kan vi se, at forfatteren er klar over, at der er tale om en potentiel fiktiv person, 
selvom det virker sandsynligt, at der har levet en person, der hedder Jesus og at han er 
kommet i klinch med datidens romerske magthavere og derfor er blevet henrettet. Dette er 
forfatteren godt klar over, men han bruger lang tid på at installere dette videnskabelige 
udgangspunkt, hvilket er vital tog essentielt for bogen. 

Bogens tese er at Jesus starter som følger af en Johannes Døberen-bevægelse, som han 
bryder ud af, for derefter at samle sin egen gruppe af tilhørere og efter en række 
begivenheder rejse til Jerusalem, hvor han bliver anholdt og henrettet. Teorien bygger på, 
at dette er historien om den virkelige Jesus og at det som vi kender som Det Nye 
Testamente er de kristnes fortolkning af Jesus som værende guds søn. Samtidig bryder 
denne teori med den Kristusfigur der er hos Paulus og de kanoniske evangelister, der 
lægger vægt på at Jesus opfinder en ny religion. Teorien i bogen er at Jesus er en 
eksatologisk jøde, der er fast overbevist om at Jahve snart kaster dommedag ned over 
verden og at man kun komme forbi dette, hvis man omvender sig og følger Jesuses 
budskab.

Kildegrundlaget for bogen er en kombination af de kristne tekster og historiske tekster fra 
same periode, hvor Jesus på den ene side bliver fremstillet som kristusfiguren og på den 
anden side som en fjende af staten – og det er i dette brydningsfelt at forfatteren mener, at 
man i overensstemmelserne kan se de faktuelle begivenheder og i forskellene kan se en 
manøvrering med fakta. 

Bogen er bygget op som en undersøgelse af kritiske nedslag i Jesuslegenden, med 
udgangspunkt i henrettelsen, for derefter at fokusere på samtiden, Johannes Døbers rolle i 
skabelsen af jesuskulten, fokusering på diverse af Jesuses ytringer, kvinderne i 
Jesusbevægelsen, for at fokusere på hvad Jesus gjorde, Jesus i Jerusalem og slutter 
kristuslegenden af med et kapitel om de kristnes reaktion på henrettelsen. Derfra går 
bogen over og kigger på kristusfiguren i det nye testamente for at slutte med 
kristusfigurens udvikling i kirken, hvor der blandt andet bliver fokuseret på ikonografiens 
udvikling. 

Bogen er skrevet til religionsundervisning i gymnasiet, men kan også bruges til en hurtig 
opfriskning af pointer fra Kristendomshistorieundervisningen på 3. semester – den kan dog 
ikke erstatte de grundbøger, der bliver brugt der, da niveauet ikke er gymnasieorienteret. 
Dog virker den fint til det formål den er skabt og har en force i sin gennemgående 
fokusering på de sociokulturelle omstændigheder og det arbejde der er blevet gjort fra 
skaberne af biblen til at konstruere figuren Jesus Kristus. 

37



Tim Jensen, Michael Rothstein og Jørgen Podemann Sørensen (red.): Gyldendals 
Religionshistorie. Gyldendal, 2011. 763 sider.  

af Kristoffer Porner Nielsen

Gyldendals religionshistorie er en mastodont 
indenfor religionshistorien og er en genudgivelse 
af selvsamme bog fra 1994. Forskellen mellem de 
to bøger er en forøgelse på ca. 200 sider og en del 
revision af kapitler samt tilføjelsen af nye områder 
og omstrukturering af andre, blandt andet er 
kapitlet om kristendommen inddelt i tre 
underkapitler. Samtidig har man tilføjet et kapitel 
om keltisk religion, man har lavet en større 
dækning af nye verdeners religion, der nu ikke kun 
er koncentreret omkring Amerika, Australien og 
Afrika, men også indeholder det cirkumpolare 
område, Sydøstasien samt en opdeling af Amerika 
blandt andet. Bogen er bygget op med fokus på 
oldtidens religioner, jødedom, kristendom og 
islam, for så at koncentrere sig om Asiens 
religioner og til sidst lægge fokus på det, som 
bliver kaldt nye verdener og religiøs innovation. 

Opbygningen giver mening i det omfang at vi ser en nogenlunde kronologisk inddeling af 
traditioner, med udgangspunkt i det tidligst daterbare kildemateriale. Dette sagt med 
forbehold, da især sektionen om oldtidens religioner har et noget sværere tilgængeligt 
kildemateriale end kristendommen og jødedommen. Der bliver i introduktionen lagt vægt 
på, at værket selvfølgelig vil have mangler og i en opbygning af den samlede 
religionshistorie vil det være naturligt, at man simpelthen ikke kan nå omkring alt. Der er 
derfor fra redaktionens side lagt vægt på tre hovedpunkter; mytologi, ritualer og 
ikonografi, som giver et fremragende overordnet indblik i de forskellige trossamfund og 
derfor understreger bogens force som opslagsværk og introduktion til både enkelte 
religiøse traditioner eller samfund men også som en gennemgang af religionens historie i 
hovedtræk. 

Den komparative tilgang er i nogle kapitler central, hvorimod den i andre kapitler ikke er 
at spore overhovedet, hvilket man egentlig godt kan savne, da det ville binde bogen endnu 
mere sammen. Den er dog komparativ i den forstand at alle kapitler netop er bygget op 
omkring ritualer, mytologi og ikonografi, hvor et afsnit om lignende instanser indenfor 
andre religioner kunne være spændende læsning og egentlig understøtte et andet projekt 
med bogen, som er den videnskabelige fremstilling af religionernes særegenhed, 
individualitet men samtidig deres fællesindhold. 
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Den monoteisme der præger Den hebraiske Bibel og blev et af den senere jødedoms varemærker, 
skyldes ikke en åbenbaring i Sinajørkenen, men er et resultat af en langt senere udvikling i eftereksilsk 
tid under indflydelse af persisk og hellenistisk religion. (Gyldendals Religionshistorie, Det gamle 
Israels religion, Christian Halvgaard, s. 72)

Bogen er, som set i citatet, en videnskabelig fremstilling af religionernes historie og den er 
et udtryk for en tilgang, der slår sig fast på at ingen religioner opstår over nat, men er et 
biprodukt af pågældende historiske, samfundsmæssige og kulturelle instanser og 
omvæltninger, som er med til at udvikle, erobre eller udviske traditioner. 
Den er dog ikke et angreb mod religionerne, men simpelthen en ihukommelse af at alle 
traditioner er unikke, men dog har fællesindhold og er derfor ligeberettigede til studier af 
deres historie – ingen religion er bedre end en anden. 
Undervejs i bogen bliver der brugt basale fagtermer, som en hjælpende hånd til det 
komparative projekt i bogen, hvilket netop binder diverse traditioner sammen. Derfor, 
såfremt man vil bruge bogen som grundlag for undervisning kan en hurtig gennemgang 
af bl.a. axis mundi begrebet være nødvendigt og en supplerende kildesamling er 
selvfølgelig også central. Ønsker man dog blot en introduktion og et godt overblik over 
religioners historie er bogen et fremragende udgangspunkt idet den er letforståelig, godt 
skrevet og spændende i læsning. 
Et kritikpunkt til bogen kan være at man ved den øgede dækning af kristendommen i 
forhold til de andre religioner er, at man derved giver denne en særstilling, der egentlig 
kan tolkes forholdsvis problematisk i forhold til at man vil give en tilgang til religioners 
historie. Et svar på dette kan være at man vil skabe et opslagsværk, som især skal bruges af 
folk, der er kulturelt og historisk er funderet i den Nordvesteuropæiske del af verden. Dette 
er dog en diskussion, der ikke hører hjemme i en anmeldelse.

Studiekredsløbet fortsætter i 2012
af Mads Damgaard og gruppen bag Studiekredsløbet

Som følge af det vellykkede forsøgsprojekt, der kørte i efteråret på Religionsvidenskab, er 
det nu bekræftet at studerende igen i forårssemesteret får mulighed for at mødes i 
interesse-fællesskaber med forskere og andre studerende i studiekredse. 

Nedenstående studiekredse repræsenterer et diverst udsnit af afdelingens faglige miljø, 
idet vigtige, nutidige religions-problemstillinger er opstillet som studiekreds-emner side 
om side med teoretisk funderede diskussions-kredse. Nogle fortsætter efterårets indsatser 
og studiekredse, andre er nye i emne, visse ændrer form som følge af studenter- og 
undervisererfaringer, og projektet fokuserer dermed fortsat på dialogisk tilrettelæggelse og 
afvikling.
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Studiekreds: Politisk Teologi - v/ Lars Kjær Bruun, adjunkt

Gruppen mødes ca. 4 gange. Mens emnet første gang vil være kristendom som 
minoritetsreligion i Mellemøsten – et emne, som er overtaget fra sidste semester, bliver 
overskriften de sidste tre gange Politisk teologi. Temaet er ganske hot på 
forskningsfronten, ligesom det må påkalde sig betydelig interesse i forhold til den aktuelle 
politiske udvikling, både i Europa og globalt, hvor nationalistiske såvel som totalitaristiske 
bevægelser/ideologier synes at have vind i sejlene.

Formen vil fortsat være den klassiske studiekreds, der involverer studerende på alle 
niveauer samt lærere. Jeg forestiller mig at invitere tre oplægsholdere udefra, der alle er 
eksperter inden for deres felt. Tanken er at få en teori-ladet introduktion til og diskussion 
af emnet ud gennem en fælles læsning af tre toneangivende teoretikere: Carl Schmitt, 
Hans Blumenberg og Reinhardt Koselleck. 

 
Studiekreds : Statistisk tænkning - v/ Andreas Baumann, stud.mag.

Studiekredsen er tænkt som en introduktion til kvantitative metoders forskningslogik og 
ræsonnementer samt nogle grundlæggende begreber til brug for fortolkningen af 
kvantitative studier (signifikans, sampling, likelihood etc.). Seminaret henvender sig 
primært til religionsstuderende, men kan også tænkes at være interessant for andre
ToRS-studerende, der beskæftiger sig med kvantitativt materiale.

Seminaret trækker på nyere tendenser indenfor kvantitativ didaktik, i.e. (Nolan & Gelman 
2002; Downey 2011).

Studiekreds: Liv, fortælling, bevægelse – Tim Ingold-læsninger -v/ professor Catharina 
Raudvere og post.doc Laura Feldt

Tim Ingold er en verdenskendt antropolog fra Aberdeen universitet, som på inspirerende 
vis udfordrer samtidens forskning ikke alene i antropologien, men også interdisciplinært. 
Ingold interesserer sig især for menneskers interaktion med en omverden (fx landskab, 
vejr, ting, materialer). 

I denne studiegruppe vil vi sammen diskutere uddrag af hans nyeste essaysamling, Being 
Alive. Essays on Movement, Knowledge and Description, Routledge 2011. Ingold sætter her 
bevægelse, fortælling og liv - forstået som en vejfindingsproces - som centrum for sin 
antropologiske forskning. Vi mødes tre gange og diskuterer udvalgte uddrag af bogen og 
hvilken inspiration vi evt. kan drage i vores religionsvidenskabelige arbejde. Tilmelding til 
Laura (lfeldt@hum.ku.dk)
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Studiekreds: En relationel religions- og kulturvidenskab? - v/ Niels Reeh, post.doc

Inden for de seneste 40 års humanvidenskab har man imidlertid i vid udstrækning 
dekonstrueret religions- og kulturbegreberne. Man har stort set opgivet at afgrænse 
religioner og kulturer. Dette rejser imidlertid et problem, da man kan iagttage, at religiøse 
og kulturelle tekster og aktører ikke destomindre forholder sig til hinanden som noget der 
er forskelligt fra dem selv. Det gamle Testamente forholder sig eksempelvis til 
kanaanærnes religion, Det nye Testamente til jødedommen, islam til kristendom og 
jødedom osv. Religioner og kulturer opfatter sig med andre ord selv som afgrænsede 
forhold til andre religioner og kulturer.

Målet med studiekredsen er en bedre forståelse af dynamikken mellem religiøse og 
kulturelle aktører/fællesskaber. Studiekredsen vil bestå i to dele, nemlig en drøftelse af en 
række teoretisk bud på en relationel religions- og kultur videnskab, dels i 
fremlæggelser/drøftelser af de studerendes egne konkrete arbejder. 

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

Studiekredsen er åben for studerende fra hele ToRS, men er primært tiltænkt 
overbygningsstuderende fra tværkulturelle studier og religionsvidenskab. Første gang 
onsdag den 8/2 kl. 13:15 i Seminar-lokalet (0.26) i stuen på Artillerivej 86, hvor der vil være 
en kort introduktion samt planlægning af resten af semestret.

Studiekreds : Religion og seksualitet - v/ cand.mag Kristian Frisk 

Studiekredsen undersøger seksualitetens kulturhistorie med fokus på religions betydning 
for menneskets seksuelle liv og opfattelse af seksualitet, køn, krop, familie og alder. 
Studiekredsen har to formål: For det første, at opsøge empirisk viden om religion og 
seksualitet. For det andet, at arbejde med teorier om seksualitet og køn i religionsstudiet.   

Studiekredsen består af tre åbne og bredt anlagte foredrag om religion og seksualitet. 
Foredragsrækken skal ruste og inspirere deltagerne til at skrive et tema-nummer til TABU. 
Arbejdet med artiklerne foregår i workshops, hvor vi vil brainstorme, læse, diskutere og 
give feedback på hinandens artikler. Studiekredsen har derudover til hensigt at opbygge et 
online bibliotek, hvor den anvendte litteratur arkiveres, så deltagerne har mulighed for at 
fordybe sig i materialet på et senere tidspunkt, f.eks. i forbindelse med opgaveskrivning. 

Infomøde  - d. 7. marts, kl. 15.15-16.15, lokale 0.26 - Hvis du er forhindret i at komme til 
mødet, men gerne vil deltage i arbejdet med artikelskrivning, må du gerne sende en mail 
til kristian_frisk@hotmail.com
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Foredrag: Incest-ægteskaber i oldtidens Zarathustra-religion  v/ Paul John Frandsen, d. 27 
marts, kl. 15.15-16.15, lokale 0.26

Robot-sex, orgasmegudinder og business as usual: Sex i de nye religioner
v/ Mikael Rothstein, d. 19. april, kl. 15.15.-16.15, lokale 0.26

Studiekreds: Bhagavadgita og dens virkningshistorie  - v/ lektor Erik Reenberg Sand

Bhagavadgita burde ikke kræve nogen særlig introduktion. Den burde være en del af alle 
religionsvidenskabsstuderendes basisbaggrund, idet den indgår som en del af disciplinen 
Almindelig Religionshistorie allerede det første semester. Alligevel er det nok ikke mange 
studerende, der, når de er færdige med disciplinen Almindelig Religionshistorie, er klar 
over, at Bhagavadgita, når vi undtager Bibelen og Koranen, nok er en af de 
religionshistoriske tekster, der har haft den mest interessante virkningshistorie, ikke 
mindst tværkulturelt set: Selvom det umiddelbart må siges at være en hindu-tekst, der er 
vandret til Vesten, så er der på den anden side ingen tvivl om, at netop den vestlige 
interesse for teksten på den anden side har vækket og styrket den moderne interesse for 
teksten i dens hjemland, Indien.

Jeg forestiller mig, at vi i studiekredsen lægger ud med en læsning af Gerald J. Larsons 
indflydelsesrige artikel “The Bhagavad Gita as Cross-Cultural Process: Toward an Analysis 
of the Social Locations of a Religious Text”, Journal of the American Academy of Religion, 
Vol. XLIII, No. 4, December 1975, 651-669 (gennem KU's adgang til e-databaser: 
http://www.jstor.org.ep.fjernadgang.kb.dk/stable/i263702), efterfulgt af en introduktion til 
Bhagavadgita, dens forskningshistorie, baggrund og kontekst, kombineret med en 
kursorisk læsning af centrale dele af teksten. Dette skulle gerne sætte os i stand til at danne 
os en egen opfattelse af teksten, inden vi giver os i kast med dens virkningshistorie.

Resten af semestret, tænker jeg mig, skal gå med nedslag i Bhagavadgitas 
virkningshistorie. Hvor vi slår ned, vil være op til deltagerne og deres særlige interesser. 
Jeg forestiller mig, at deltagerne hver bidrager med oplæg om et emne efter eget valg. 
Deltagere er velkomne til at henvende sig til ersand@hum.ku.dk i forvejen, hvis man 
ønsker ideer og / eller litteraturhenvisninger med henblik herpå. Studiekredsen er 
skemalagt til at foregå mandage 10-12 i auditorium 1.34 med mulighed for fleksibilitet, 
såfremt der skulle være brug for det eller ønske herom.
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Betinget dom til 
Religionssociologisk Kandidat 
af Morten Warmind, lektor og studieleder 

Den religionssociologiske kandidat-uddannelse har henover vinteren fået besøg af den 
nationale institution ACE Denmark, som bedømmer kvaliteten i videregående 
uddannelser. Studieleder og religionssociolog Morten Warmind, der har det formelle 
ansvar for den religionssociologiske kandidat, forklarer her forløbet. 

Den første juli 2011 indsendte vi (ToRS-ledelsen, red.) en dokumentationsrapport for 
Religionssociologi til ACE-Denmark. Heri belyses fem overordnede kriterier, nemlig 1) 
behov på arbejdsmarkedet, 2) forskningsbaseringen, 3) formål, 4) struktur og 5) 
kvalitetssikring.

14. november 2011 fik vi besøg af akkrediteringspanelet, bestående af en udenlandsk 
fagperson (in casu Jonas Otterbeck fra Lund), en aftager samt en studerende. De talte med 
ledelsen, de studerende og de tilknyttede undervisere.

Den 15. december fik vi så en akkrediteringsrapport i høring, med det overraskende og 
nedslående resultat ”betinget akkreditering”, hvilket vil sige, at der gives 1-2 år til at rette 
op på de forhold som ikke skønnedes at være i orden. Det drejede sig om 3 forhold:

1.       Vi havde ikke vist tilstrækkeligt at vi havde en systematisk kontakt med de 
dimmiterede kandidater

2.       Der var ikke tilstrækkelig overensstemmelse mellem kompetencemålene og 
kvalifikationsrammen (ministeriets generelle beskrivelse af uddannelsers mål, red)

3.       Fakultetets kvalitetssikringspolitik var ikke på plads

Nummer 1 var en uventet nyhed. Ingen af de tidligere akkrediterede uddannelser har 
skullet leve op til dette krav. Nummer 2 skyldes det forhold at kvalifikationsrammen er 
kommet til efter at kompetencemålene var skrevet. Vi bruger et begreb vi kalder ”almene 
humanistkompetencer” og den går altså ikke. Nummer 3 ligger meget (men ikke kun) i 
fakultetets hænder.

I høringssvaret den 10. december havde vi allerede forsøgt at rette op på nummer to, ved at 
udarbejde et nyt sæt kompetencemål, der nu er indarbejdede i studieordningen. Desuden 
gjorde fakultetet rede for forholdene omkring kvalitetssikringspolitikken, der i 
mellemtiden var blevet vedtaget på fakultetsniveau. Siden har vi ventet med tilbageholdt 
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åndedræt. Det vil sige… vi har fået et forvarsel om, at ACE vil udbede sig yderlige 
dokumentation i uge 7, så dette er cutting edge (om end det ikke er oplysende).

Min personlige kommentar: Vi har en fremragende Religionssociologisk KA-uddannelse, 
der har et rimeligt højt kandidattal, spændende og samfundsrelevante specialeemner, og få 
ledige kandidater. Ikke at akkreditere den ville være højst besynderligt!

Præsentation af ny studievejleder
Mit navn er Erik Sporon Fiedler og jeg er fra 1. februar ny studievejleder for Religions-
fagene, samt Indianske Sprog og Kulturer. Indtil omkring 1.maj er jeg i en oplærings-
periode og det er dermed Allan Jakobsen, der står for den ugentlige vejledning eventuelt 
med mig som bisidder. Til gengæld bliver det mig, 
der afholder Pitstop I + II, og det ser jeg meget frem 
til.

Min faglige baggrund er i Religionsvidenskaben, 
hvor jeg startede på BA-delen i 2007. 

Siden da har jeg, på tilvalg, været omkring stu-
dierne Europæisk Etnologi, Litteraturvidenskab, 
Filosofi og Germanistik henholdsvis på Køben-
havns Universitet og ved Freie Universität Berlin. 
I dette semester læser jeg Italiensk Propædeutik.

Jeg glæder mig til at vejlede i konkrete forhold 
omkring studiet såvel som til at være sparrings-
partner i studieplanlægning. Derudover er jeg 
naturligvis til stede omkring studietvivl, studie-
vanskeligheder og andre forhold.
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Religion på Gaden 
af Mads Damgaard

Konference for Danmarks religionsvidenskabsstuderende om religion, når den 
revolutionerer realiteter, agerende og aktuelt spiller sammen med samfund, stat og 
systemer, såvel som på hverdagsplaner, i praksis og på gaden – 2. og 3. maj 2012 i Odense

Ulven kommer som bekendt først tredje gang, Peter råber. Men har man taget ved lære af 
denne fabel, bør man tage det alvorligt denne gang: De religionsvidenskabelige fagråds 
fælles konference kommer. Det bliver dagene lige inden St. Bededag. Der er bestilt varmt 
vejr, god stemning og en stor portion spændende indlæg og oplæg. Det bliver bedre, sjovere 
og klogere end “Religion på Kanten“, arrangementet som de studerendes fagråd og 
forskernes forening Danish Association for the Science of Religions (daværende DAHR) 
stablede på benene i 2010. 

Dengang som nu kommer det til at gå løs i på Syddansk Universitet i Odense, fra efter-
middag til eftermiddag, og arrangørerne arbejder lige pt på at finde overnatnings-
muligheder og catering til en fornuftig pris. Som tidligere vil prisen på arrangementet 
være presset helt i bund, så alle har mulighed for at tage med, uanset studiejob og -gæld. 
Selvom budgettet er under udarbejdelse pt., er håbet altså et deltagergebyr inkl forplejning 
begge dage på omkring 300 kr. Transport til og fra København er støttet af Dansk 
Magisterforening, og det kommer for medlemmer af DM til at være næsten eller helt 
gratis. 

Og hvad handler det så om? Hvad bliver kastet op til diskussion? Oplægsholderne er 
naturligvis i varierende grad ved at udarbejde deres oplæg, men i presseteksten kan man 
læse følgende: 
Hvordan forstås religion i øjenhøjde, religion i undergrunden, religion i pressen, religion  
som hvermandseje, religion i hverdagen, gadeprædikanter, folkereligion, religiøs  
arkitektur og artefakter, religiøs retorik og gestik?

Med "Religion på Gaden" sætter de tre religionsvidenskabelige miljøer i Danmark altså 
fokus på hverdagspraktiske, lokale og konkrete manifestationer af vores studieobjekt 
gennem denne to-dages konference for studerende og forskere på Syddansk Universitet. 
Arrangørgruppen understreger, at studerende på alle niveauer kan få noget ud af 
konferencens faglige del, og netværks-mulighederne indenfor miljøet er desuden 
betydelige – så der er ingen undskyldning for ikke at hoppe på bussen onsdag eftermiddag 
og se girafferne fra pensumlisten og kollegaerne fra de andre universiteter! 

Tilmelding inden 16. april 2012 – skriv til schwarzkrist@gmail.com, som også er 
kontaktperson ang. indkvartering og program for én eller begge dage. 
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Kalender
 Forår 2012

Onsdag d. 29. februar 2012 kl. 19.01: Koranen og dens genspejling i islamisk kunst. Omvisning på 
Davids Samling v/ Johan Hermann Rump. 
Tilmeldning på religionshistoriskforning@yahoo.dk. Kronprinsessegade 30-32.

Onsdag d. 7. marts 2012 kl. 16.15: Copenhagen University Islam Lecture Series: Historical and  
contemporary trajectories in Muslim debates about New Medias. Gæsteforelæsning af Senior 
Lecturer Göran Larsson, Department of Literature, History of Ideas, and Religion, University of 
Gothenburg. Fiolstræde 4-6, Lokale 5.

Torsdag d. 8. marts 2012 kl. 17.00: Åbent Hus på ToRS - for alle potentielle studerende der er 
interesseret i fag på ToRS og som påtænker studiestart i 2012. Snorresgade 17-19, 1. sal.

Tirsdag d. 13. marts 2012 kl. 9.00: Hvad er det nu lige du kan? Opklaring og afklaring af  
kompetencer v/ Karrierevejleder Dorthe Horvath Horup. Tilmelding nødvendig. Snorresgade 17-19.

Onsdag d. 21. marts 2012 kl. 16.15: Copenhagen University Islam Lecture Series: New Media in the  
Midst of the Arab Revolution. Gæsteforelæsning af Senior Lecturer i media and sociology Miladi 
Noureddine, School of Social Sciences, University of Northampton. Fiolstræde 4-6, Lokale 5.

Torsdag d. 29. marts 2012 kl. 20.00: Karneval, knaldperler og kejthåndethed: Autonomi og friktion i  
moderne satanisme. Foredrag i Religionshistorisk Forening v. Jesper Aagaard Petersen. Artillerivej 
86, 2. sal.

Onsdag d. 11. april 2012 kl. 16.15: Tilvalgsdag på fakultetet. KUA, Njalsgade.

Onsdag d. 11. april 2012 kl. 16.15: Copenhagen University Islam Lecture Series: Learning from 
19th century Middle Eastern travelers to Europe. Gæsteforelæsning af Dr. Bekim Agai, head of the 
Research group: Europe as seen from outside - Near Eastern perspective on Europe from Europe, 
Institute of Oriental and Asian Studies, Bonn University. Fiolstræde 4-6, Lolake 5.

Onsdag d. 25. april 2012 kl. 16.15: Copenhagen University Islam Lecture Series: The production of  
knowledge about Islam and Muslims in Europe: some theoretical and methodological explorations. 
Gæsteforelæsning af Senior lecturer i gender, culture and development Nahda Shehada, 
International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam. Fiolstræde 4-6, Lolake 5.

Fredag d. 27. april 2012: Kandidatpræsentation v/ Religionshistorisk Forening: Færdiguddannede 
kandidater i Religionssociologi og Religionshistorie præsenterer deres specialer. Artillerivej 86, 2. 
sal.

Onsdag d. 2. maj 2012 kl. 13.15: Praktikinfo - hard core. Hurtig gennemgang af formalia og 
hvordan får man en praktikplads. Snorresgade 17-19, 3. sal, lokale 387. 
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Onsdag d. 2. maj – torsdag d. 3. maj 2012: Religion på Kanten – to-dages studenterkonference på 
Syddansk Universitet, Odense. 

Fredag d. 4. maj - lørdag d. 5. maj 2012: Chaos symposium 2012: Religion og Litteratur. Göteborg 
Universitetet, Sverige.

Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 16.15: Dig og dit CV og planlægning af studiet. Workshop om 
studieplanlægning, CV-opbygning, karrieretanker og læsning af jobopslag. Snorresgade 17-19, 3. 
sal.

Onsdag d. 9. maj 2012 kl. 16.15: Copenhagen University Islam Lecture Series: ‘Salafism is  
everywhere’ – Understanding an Islamic utopian movement. Gæsteforelæsning af Post-Doc Martijn 
de Koning, Radboud University Nijmegen. Fiolstræde 4-6, Lolake 5.

Torsdag d. 10. maj 2012 kl. 20.00: Religionsforskning og arkæologiske kilder: eksemplet  
”torshamre”. Foredrag i Religionshistorisk Forening v/ Lasse Sonne & Bo Jensen. Artillerivej 86, 2. 
sal.

Særudstillinger i foråret 2012:

2. marts - 13. maj: I pyramidernes skygge. Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7.

2. marts - 13. maj: Buddha, barok & bryggeren. Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7.

7. januar - 3. juni: Europa møder Verden. Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12.

Opgaveseminar for alle studerende på religionsvidenskab   v/ Kate Østergaard  

Onsdage 12:30-14 (der er ikke pause) - Sted 0.26 (mødelokalet i stuen)

Opgaveskrivning er sjældent en medført færdighed, men et håndværk der skal læres. 
Universitetsopgaver er desuden en genre for sig selv. Seminaret er et tilbud til alle 
studerende, der skal skrive opgave på religionsvidenskab. Seminaret vil være en blanding af 
oplæg og øvelser. Derudover vil Søren Rantzau undervise i litteratursøgning herunder 
artikelsøgning. Kate vil undervise 7/3, 21/3 og 11/4, Søren underviser 14/3. På seminaret vil 
vi bl.a. komme ind på:

- hvordan kommer man fra emne til problemformulering;
- hvordan ser en god problemformulering ud;
- formalia i opgaver;
- plagiat;
- selvstændighed;
- argumentation i opgaver;
- hvordan skaber man den røde tråd;
- hvad er metasprog;
- hvordan vurderes opgaver. 
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