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Forord 
 

Denne afhandling er blevet til over flere år, uden at enkeltdelene har været tænkt som dele af en 

samlet helhed. Tværtimod har jeg ofte følt, at jeg gennem inddragelse af et nyt perspektiv lidt 

illoyalt måtte sætte et andet til side. Derfor er det med ekstra stor tilfredsstillelse, at jeg – de 

forskellige perspektiver til trods – i sammenstillingen, håber jeg, har kunnet bidrage til nye 

indsigter i kopternes situation i Egypten i dag. Samtidig har de forskellige indfaldsvinkler været 

brugbare redskaber til en diskussion af minoritetsperspektivet som et særligt forsknings-

perspektiv, som det er forsøgt formidlet i afhandlingens del I og i det konkluderende kapitel. 

Afhandlingen trækker på en række allerede offentliggjorte publikationer, heriblandt en 

forskningsrapport (Galal 2000) og 5 artikler (Galal 1996, 1998, 2007a, b og c). 

 

At få samlet, behandlet og analyseret materiale, der er indsamlet gennem flere feltarbejder, 

kombineret med de år, hvor jeg måtte følge kopternes situation på afstand, er ikke blot en stor 

faglig tilfredsstillelse, men i lige så høj grad en personlig tilfredsstillelse. Tak til alle egyptere, 

muslimer og koptere, der over flere år har stillet sig til rådighed for mine spørgsmål, eller som 

uforvarende og uden protester blev objekt for mine spørgsmål og iagttagelser. Særligt tak til 

Dalal Azmy, Isaaq Azmy, Ezzat Boushra, Sameh Fawzi, Dr. Saad Eddin Ibrahim, Dr. Milad 

Hanna, Moris Sadik, Dr. Rifaat el-Said, Samir Marcos, Suzan Metry, biskop Thomas og 

medarbejdere ved Ibn Khaldoun Centeret.  

 

Tak til mine nuværende kollegaer på Kultur- og Sprogmødestudier, RUC, og mine 

forhenværende kollegaer på Minoritetsstudier, KU, for opbakning. En stor tak til Ditte 

Goldschmidt, der udover at have læst uddrag og kommenteret disse har læst korrektur på hele 

afhandlingen, og tak til Kirsten Hvenegård-Lassen og Randi Marselis for at have gennemlæst og 

kommenteret udvalgte kapitler. Deres kommentarer har alle været til stor gavn for det videre 

arbejde. Tak til Jørgen Bæk Simonsen og Helen Krag, der undervejs stillede op som kritiske 

opponenter, og som på hver deres måde gennem årene har opmuntret mig til at fortsætte 

forskningen i den koptiske minoritet. En helt speciel tak til min ægtefælle Ehab Galal, som er en 

ægte fælle i ordets bedste og bogstaveligste forstand. Han har fungeret som faglig 

sparringspartner, leksikon, sproglig konsulent og ikke mindst tålmodig lytter både i forbindelse 

med feltarbejde og med færdiggørelsen af denne afhandling.  
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1. Indledning: At ankomme 

 
Forbløffelse1 og nysgerrighed er en effektiv drivkraft, ikke kun når det kommer til dagliglivets 

menneskelige indsigter, men også når man begiver sig ind i et nyt tema, et nyt felt eller et nyt 

land. Man tilegner sig, med den formåen man nu engang har, kendskab til nye mennesker, et nyt 

lands historie, ny litteratur og nye verdensopfattelser. Man forbløffes over ligheder såvel som 

forskelle, og ankommer bogstaveligt og mentalt igen og igen, jo mere viden man får, og jo flere 

mennesker man lærer at kende.  

 

Min forbløffelse og nysgerrighed startede i forlængelse af kurser, bøger og offentlig omtale 

vedrørende den arabiske verden, hvor islam var den tilbagevendende fællesnævner. En 

gennemgående tendens var, at islam blev brugt som forklaring på alskens praksisser og 

traditioner i den arabiske verden, mens kun en mindre del af disse beskrivelser og analyser 

pegede på mere komplekse forklaringsmodeller. Da jeg i anden forbindelse blev gjort bekendt 

med eksistensen af et relativt stort kristent mindretal2 – kopterne – i Egypten, blev jeg nysgerrig. 

Gennem den begrænsede litteratur om koptere i moderne tid, jeg kunne finde – det var i starten af 

1990’erne – fik jeg kendskab til en tilsyneladende religiøs opblomstring eller revival blandt 

ortodokse koptere, der havde fundet sted parallelt med den islamiske vækkelse.3 Revival-

bevægelser havde jeg stiftet fagligt bekendtskab med primært i form af nordamerikanske 

indianeres og andre oprindelige folks kamp for rettigheder og identitet. Men her var en gruppe, 

der hverken var et oprindeligt folk i traditionel forstand, forbundet med en særlig relation til 

naturen, eller umiddelbart kunne siges at være socialt og økonomisk stigmatiseret eller frarøvet 

land. Godt nok var de fleste egyptere kristne, da arabiske muslimer med general ‘Amr ibn al-‘Ās i 

spidsen i 640-42 erobrede Egypten, og de arabiske muslimer ikke blot koloniserede, men fik også 

med tiden omvendt flertallet af datidens egyptere til islam (Hitti 1991: 160ff.). Godt nok taler 

nogle koptere i dag om at være ’de oprindelige egyptere’, men hidtil har ingen koptiske grupper 

eller repræsentanter krævet rettigheder som oprindeligt folk. Sammenhængen mellem den 

                                                 
1 Jeg låner ordet ’forbløffelse’ fra Kirsten Hastrups fine lille introduktion til ’det antropologiske projekt’ (Hastrup 
1992). 
2 Jeg anvender her bevidst begrebet ’mindretal’ som betegnelse for koptere som et numerisk mindretal. Jeg vil senere 
udfolde min forståelse af begrebet ’minoritet’ som betegnelse for en gruppe, der indgår i en asymmetrisk 
magtrelation til majoriteten, hvor majoriteten har definitionsmagten (mere herom i kapitel 2). 
3 Berit Thorbjørnruds magisterafhandling om Messias’ Piker (1989) satte mig især på sporet af den koptiske revival. 
Jeg gør rede for min forståelse af begrebet revival-bevægelse i kapitel 2.  
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koptiske revival og rettighedsperspektivet blev således indgangen til mine studier af koptere i 

Egypten, hvor den politiske og religiøse kontekst var en noget anden end de oprindelige folks. 

Undervejs har jeg ændret teoretisk, metodisk og empirisk perspektiv flere gange. Resultatet er, at 

denne afhandling handler om ortodokse koptere, om minoriteter, om Egypten og om forvaltning 

af forskelle. 

 

 

1.1. Mangfoldigheden  

Kopterne, som er fællesbetegnelsen for de oprindelige kristne i Egypten, udgør ca. 10% af 

befolkningen, hvor langt det største flertal tilhører den Koptisk-Ortodokse Kirke.4 Majoriteten i 

Egypten er sunni-muslimer, og det officielle sprog er arabisk. Udover de ortodokse koptere er der 

protestantiske, katolske, armenske, syrisk-ortodokse såvel som græsk-ortodokse kristne 

menigheder (Meinardus 2006: 64ff.). Nubierne udgør en etnisk gruppe, som efter den arabiske 

erobring bevarede deres sprog og kulturelle særpræg (Ibrahim 1994), mens jøderne i stort antal 

forlod Egypten i forbindelse med Israels oprettelse og de efterfølgende krige mellem Egypten og 

Israel. Der findes dog i Egypten i dag stadig et lille jødisk mindretal.5  

 

Egypten var tidligere langt mere etnisk, sprogligt og religiøst mangfoldigt, da det var en del af det 

osmanniske imperium. Men med opløsningen af det osmanniske rige, den efterfølgende britiske 

kolonisering og protektorat blev Egypten gradvist omdannet til en moderne nationalstat. Og 

selvstændighedsprocessen satte gang i en genskabelse af egypterne som folk og dermed i en 

proces, hvor etniske, religiøse og sproglige forskelle blev tillagt nye betydninger. Oprettelsen af 

moderne arabiske nationalstater, som generelt fandt sted gennem det 20. århundrede i den 

arabiske verden, blev ifølge den egyptiske sociolog Saad Eddin Ibrahim6 startskuddet til en 

proces, som ikke blot medførte et opgør med kolonimagter og forhandlinger af nye nationale 

identiteter, som stadig er i gang. Den introducerede også, hvad Ibrahim beskriver som 

Management and Mismanagement of Diversity (Ibrahim 1996a). Med introduktionen af 

                                                 
4 Antallet af koptere står til stadig diskussion. De 10 % er et bud, der ligger imellem kirken, der mener, at koptere 
udgør ca. 20 % og staten, der snarere mener, at kopterne udgør ca. 6 % af befolkningen. For en diskussion af antal, se 
også Makari (2007: 38-39), der heller ikke kommer en præcisering nærmere. Uklarheden afspejler, at minoritetens 
antal kan tillægges central politisk betydning.  
5 I 2005 blev The Society for Progressive Judaism in Egypt etableret. I 2007 var den 8 betalende medlemmer ifølge 
foreningens egen nyhedsmail.  
6 Saad Eddin Ibrahim har i en længere årrække været direktør for Ibn Khaldoun Centeret i Cairo, Egypten, som er et 
af de få steder i Mellemøsten, hvor man systematisk har beskæftiget sig med minoritetsforhold i Mellemøsten.  
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nationalstaten skulle der findes nye måder at organisere eller forvalte de etniske, religiøse og 

sproglige mindretal på. Kort sagt gik de religiøse mindretal fra at have dhimmi-status7 under 

kalifatet til at blive en minoritet i nationalstaten. I andre arabiske lande førte denne proces til 

magtkampe mellem forskelle grupper og eliter, der udviklede sig til ofte langstrakte, voldelige 

etniske konflikter i fx Palæstina, Irak, Libanon og Sudan. Konflikter af en karakter, som Egypten 

hidtil har undgået (ibid.). Dog har der i 1990’erne og i det nye årtusind været et varierende antal 

voldelige sammenstød mellem egyptere med henvisning til religion, bl.a. mellem muslimer og 

koptere. Det ser dermed ud til, at der er en stigende tendens til at tillægge de religiøse og 

kulturelle forskelle i Egypten betydning. Denne udvikling må ses i sammenhæng med indflydelse 

fra de islamiske bevægelser og en generel islamisering af det egyptiske samfund.8 

 

I regionen ser man ligesom i resten af verden et voksende antal migranter9, der krydser nationale 

grænser med det formål at finde arbejde, søge bedre økonomiske vilkår eller flygte fra 

undertrykkelse og politisk forfølgelse. Migrationsprocesserne og de transnationale fællesskaber 

har som andre steder i Egypten været med til at sætte fokus på etniske og etno-religiøse 

minoriteter bl.a. gennem diasporagruppers kamp for at styrke opmærksomheden på minoriteter, 

minoriteters vilkår og minoriteters rettigheder i oprindelseslandet. Sådanne konflikter og 

bevægelser på tværs af grænser har gjort det klart, at en voksende internationalisering og 

globalisering er et aspekt af minoriteters vilkår i dag, uden at disse processer nødvendigvis fører 

til en større kulturel homogenitet eller fredelig sameksistens. Tværtimod peger en lang række 

globaliserings- og modernitetsforskere på, at modernitetens kollaps af traditionelle og stabile 

identiteter har fået mennesker til at se sig om efter nye identiteter (Giddens 1991, Robertson 1991 

& 1993). For kopternes vedkommende gælder det, at en efterhånden forholdsvis stor gruppe 

koptere med egyptisk baggrund er bosat i vestlige lande, især i USA, Canada og Australien. 

Denne koptiske diaspora deltager på afstand i forhandlingen af udviklingen af Egypten, ligesom 

                                                 
7 Dhimmi-status er en juridisk status udarbejdet af de islamiske lærde på basis af Koranen og traditionerne, og som 
definerer ikke-muslimers relation til det muslimske styre. Som dhimmi indgik man i et kontraktlignende forhold til 
det muslimske styre, der garanterede dhimmi-grupper beskyttelse og sikrede dem en relativt høj grad af ret til 
selvadministration, til gengæld for at grupperne anerkendte det muslimske styre og betalte en særlig skat (jizīa). Se 
Ye’or (1985 & 1996), Braude and Lewis (1982) for et historisk perspektiv på dhimmi-begrebet. Historiske aspekter 
af denne status belyses yderligere i kapitel 4. 
8 Se fx Ansari (1984), Eickelman (1989), Ibrahim (1996b), Paulsen (1993) for sammenhænge mellem den islamiske 
bevægelse og den koptiske revival. Se også Roy (2004) for en analyse af islamiseringen af de arabiske nationer og 
staternes interesse heri, herunder Egypten. 
9 Jeg har valgt at bruge begrebet migrant og migration som neutrale begreber for alle typer af længerevarende ophold 
i andre lande eller regioner end dér, hvor man er født, herunder også når vandringen skyldes flugt.  
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andre arabiske diasporagrupper, bosat uden for den arabiske region, på forskellig vis tager del i 

forhandlinger om regionens fremtid.  

 

Den etniske, religiøse og sproglige kompleksitet, der dermed karakteriserer den arabiske verden, 

syntes at stå i modsætning til antropologiens fokus på islam og rejser samtidig spørgsmålet om 

forskningens blinde vinkler.  

 

 

Minoriteten 

Under Threat of Annihilation (Bistawros 1996), Strangers in their Land (Karas 1985), A Lonely 

Minority (Wakin 1963), The Century-Long Struggle for Coptic Equality (Hasan 2003) er titler 

eller undertitler på bøger om koptere, som understreger og peger på, at kopterne har eller har haft 

en udsat position i Egypten. En anden titel: A Minority under Siege blev brugt som overskrift på 

det første internationale symposium om egyptiske koptere, som blev afholdt i Zürich, Schweiz, 

23.- 25. september 2004, hvor oplæggene fra konferencen siden er udkommet som bog under 

samme titel (Thomas, Youssef, Gstrein & Strässle 2006).10 Læser man disse fortrinsvis historiske 

værker om kristne og jøder under islam og tilføjer Bat Ye’ors (1985 & 1996), får man et billede 

af kopternes situation som værende præget af juridisk, politisk, religiøs og social undertrykkelse 

begrundet i islam. En undtagelse er dog Hasan (2003), der adskiller sig ved at have et mere 

nuanceret blik. Læser man heroverfor de egyptiske aviser, indlæg og citater fra fremtrædende 

personligheder i forbindelse med aktuelle konflikter mellem koptere og muslimer i 1998, lyder 

det, at ’vi er alle egyptere’ og ’vi er alle brødre og søstre’. At de førstnævnte bøger er skrevet af 

forfattere uden for Egypten, og at avisindlæggene fra 1998 er forfattet af skribenter bosiddende i 

Egypten, er næppe en tilfældighed. Kampen om udlægningen af kopternes situation i Egypten er 

på denne måde struktureret af de positioner, som aktørerne indtager, uanset om der er tale om 

intellektuelle, journalister eller almindelige egyptere. Det er samtidig en kamp, som både aktører i 

og uden for Egypten er deltagere i.  

 

Kopterne er, som jeg senere vil belyse, en minoritet i Egypten i forhold til, at der er visse job i 

statsadministration og militær, de ikke har ret til at besidde; de er stort set ikke repræsenterede i 

parlamentet; de oplever diskrimination i forhold til kirkebyggeri, og de er i høj grad usynlige i det 

                                                 
10 Om konferencen, se http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=129840 (læst 03-07-2007). 
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nationale curriculum som del af den egyptiske historie (Fawsi 1996, Ibrahim 1996a & b, Zaki 

2007). Endelig er de meget lidt synlige i de nationale medier. Til gengæld er det svært at 

argumentere for, at kopterne socialt, uddannelsesmæssigt og økonomisk skulle være generelt 

dårligere stillede end den muslimske befolkning. De findes i alle samfundslag og er primært, med 

få undtagelser, bosat efter socialt tilhørsforhold, snarere end religiøst tilhørsforhold.11 Der er også 

mange eksempler på, at koptere er socialt aktive, indflydelsesrige og succesfulde borgere.  

 

Minoritetspositionen synes da heller ikke at være et dominerende tema i de antropologiske og 

religionsvidenskabelige studier af kopterne og den religiøse revival.12 Kopteres relationer til den 

muslimske majoritet belyses kun sporadisk både i disse revival-studier og i andre studier.13 Flere 

af disse studier nøjes med at påpege den store lighed i kulturelle praksisser mellem muslimer og 

koptere, samtidig med at der kort refereres til forskellige historiske konflikter mellem de to 

parter. Ofte fremhæves perioden under Sadat som særlig smertefuld for kopterne, men ellers 

undersøges majoritets-minoritetsforholdet ikke yderligere. Set i lyset af Edward Saids og dele af 

antropologiens kritik af stereotypiseringen af islam og muslimer (Said 1985, Abu-Lughod 1989, 

Gilsenan 1990) er det overraskende, at forskningen ikke har taget spørgsmålet op enten for at 

bekræfte det negative billede af den muslimske verden eller give et positivt modbillede. Doorn-

Harder mener, at der er en form for berøringsangst blandt forskere, fordi det er et meget følsomt 

tema (Doorn-Harder 1995: 26). At det også i Egypten er et følsomt emne, fik jeg hurtigt 

bekræftet, når jeg rejste problemstillingen. Men udover forskningstraditioner og politiske 

dilemmaer kan man formode, at en del af forklaringen findes i Egypten, i magtstrukturer i det 

egyptiske samfund og i kopternes egen kultur, vilkår og situation. Min pointe er her, at denne 

manglende belysning delvis afspejler eller er struktureret af netop forholdet mellem majoritet og 

minoritet. Konsekvensen af den manglende forskning i relationen mellem den muslimske 

majoritet og den koptiske minoritet er derfor, at der er aspekter ved den koptiske revival, som 

endnu ikke er forskningsmæssigt belyst, ligesom der er aspekter ved det egyptiske samfund, som 

forbliver underbelyst. Mit håb er med denne afhandling at kunne bidrage til at udfylde dette hul i 

forskningen. Netop de tilsyneladende modsætningsfyldte fortolkninger af kopternes situation har 

                                                 
11 Undtagelser er bydelen Shubra i Cairo og enkelte landsbyer i Øvre Egypten, hvor antallet af kristne borgere er 
relativt stort, hvis ikke flertallet.  
12 Se fx Doorn-Harder (1995), Paulsen (1993 og 1996), Thorbjørnsrud (1989 og 1999), Gruber (1997a + b og 2003), 
Stene (1991 og 1997a). 
13 Der findes en stor mængde af litteratur om kopternes indflydelse på kristendom, egyptisk kunst og arkæologi, men 
disse studier ligger uden for denne afhandlings tematiseringer. 
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for mig understreget vigtigheden af i studiet af kopterne som en minoritet nærmere at forfølge, 

hvem der deltager i kampen om fortolkninger og definitionsmagt, hvordan og på hvilke 

præmisser. Dette blev yderligere understreget af mødet med kopternes fortællinger.  

 

 

1.2. Historier og historien 

At tage på feltarbejde er et møde med historier og historien. Med denne adskillelse påstår jeg 

ikke, at historien kan fortælles som en sand udlægning af, hvad der er sket igennem tiden, og 

andre fremstillinger blot er historier, der fortælles uden skelen til virkeligheden. Når jeg skelner, 

skyldes det, at jeg gennem mit feltarbejde stødte på historier om kirkens og kristendommens 

betydning i Egypten fortalt af informanter fra den koptiske kirke, såvel som jeg for at forstå 

sammenhænge og forandringsprocesser i forholdet mellem koptere og muslimer nødvendigvis må 

inddrage den historiske udvikling i Egypten. Det interessante i denne sammenhæng er, at de 

historier eller fortællinger (som jeg herefter vil kalde dem), som informanterne fra kirken fortalte, 

var nogle andre end den officielle historie, som historikerne vil pege på som væsentlig til 

forståelsen af kopternes situation i dag. Undersøgelsen af begge typer af historier viste sig central 

for forståelsen af forvaltningen af mangfoldigheden i Egypten. 

 

Når jeg besøgte en kirke i Egypten, skete det ofte, at jeg blev vist rundt i kirken og straks 

introduceret til de helgener og martyrer, som figurerede på de ikoner, der prydede kirkens mure. 

Ikke blot til deres navne, men også til deres historie. Var jeg på udflugt med en menighed til 

klostre eller kirker, indgik fortællinger om helgener og martyrer med tilknytning til stedet som et 

centralt element. Disse personligheder og fortællinger var primært hentet fra kirkens tidligste 

historie i perioden fra grundlæggelsen i år 42 e. Kr., til kristendommen fik status af officiel 

religion i Egypten i år 389 og frem til den arabiske erobring.14 At træde ind i kirken var derfor 

også at træde ind i en række fortællinger, der blev fortalt, formidlet og defineret af kirken, og som 

først og fremmest bestod af religiøse narrativer, men også af fortællinger om særligt 

fremtrædende nutidige kirkelige personligheder. Fortællinger om fx den nuværende koptisk-

                                                 
14 Kristendommen fik status af rigsreligion i år 389 med tilladelse af den romerske kejser. Kopt svarer til det græske 
ord qibt, der gengiver hovedstavelsen i det græske ord aigyptios. Kopter betyder slet og ret egypter. 
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ortodokse pave Shenouda III15, der blev udpeget i 1971, og den forrige pave, Kyrillos VI (1959-

1971)16. Tilsyneladende var disse fortællinger levende og aktuelle for koptere i dag, og kom 

dermed til at fylde meget under mine ophold. På samme måde stødte jeg igen og igen på 

fortællinger om den allerede nævnte forbrødring mellem koptere og muslimer i Egypten, mens 

jeg kun i mindre grad fik fortællinger om den muslimske majoritets overgreb på eller 

diskrimination af kopterne i dag.  

 

Disse historier modsvaredes af historikernes fremstilling og herunder mødet med mere sekulære 

og intellektuelle koptere. At fordybe sig i minoritetens vilkår førte uvilkårligt til studier af en del 

af Egyptens historie, som ikke dominerer historiebøgerne. Historiebøgerne er over alt i verden 

fortrinsvis majoritetens historie, der samtidig er nationens historie (se fx Chapman, McDonald & 

Tonkin 1989: 8). Det gælder den egyptiske historieskrivning, men så sandelig også den 

internationale historieskrivning om Egypten, der sjældent levner megen plads til den koptiske 

minoritet i Egypten. Minoriteters historie er ikke kun interessant, fordi den lærer os noget om 

minoriteten, i dette tilfælde kirken og kopterne, men også fordi den fortæller os noget om 

majoriteten, i dette tilfælde den egyptiske stat og den muslimske majoritet. Når talen faldt på den 

moderne historie under mit feltarbejde blandt såvel muslimer som koptere, gik to fortællinger 

igen. For det første fortællingen om det nationale sammenhold mellem koptere og muslimer 

under oprøret mod den engelske kolonimagt og revolutionen i 1919, en fortælling, der blev kædet 

sammen med fortællingen om broderskabet mellem muslimer og koptere. For det andet 

fortællingen om præsident Sadats svigt af kopterne. Begge fortællinger er elementer i en national 

historie, hvor kopterne som minoritet er blevet skiftevis inkluderet i og ekskluderet fra det 

nationale fællesskab.  

 

Et af antropologiens problemer har været en tendens til at studere ’de andre’ i tidslig og rumlig 

isolation. Som om ’de andre’ ikke befandt sig i historien (Fabian 1983, Wolf 1982). De 

fortællinger, jeg blev præsenteret for, understregede med al tydelighed kopternes tilstedeværelse i 

historien. Men også den praksis, jeg observerede blandt koptere, understregede nødvendigheden 

                                                 
15 I Danmark har vi haft tradition for at kategorisere overhovedet for den Koptisk-Ortodokse Kirke for patriarken af 
Aleksandria. I Egypten bruger kopterne i dag på engelsk betegnelsen ‘pope’, som jeg har valgt her at bruge oversat 
til dansk. På arabisk omtales den nuværende pave al-bābā Shenouda (faderen Shenouda). 
16 Der er oprettet en hjemmeside om pave Kyrillos VI (http://www.kyrillos.com/ læst 02-07-2007), som afspejler 
denne persondyrkelse. Her kan man fx tilmelde sig nyhedsbrevet, der hver måned sender nyheder om, hvilke 
mirakler den afdøde Kyrillos VI har foranlediget.  
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af at se på praksisser og strategier som tæt forbundne med tid og rum. Selv inden for få år kan 

minoritetens strategier ændre sig. I 1992 var en af kirkens strategier fx at indsamle alt, hvad der 

blev skrevet om koptere i de egyptiske aviser. I 1998 havde det samme kontor fået til opgave i 

stedet at indsamle pressedækning af sociale initiativer over for udsatte grupper. Kirken har altså 

på få år inden for en afgrænset del af deres virke skiftet fokus fra en antidiskriminatorisk tilgang 

til en socialbevidst aktivisme. Dette kan ikke forstås uden at forstå ændringerne i det egyptiske 

samfund i samme periode. På samme måde må den koptiske revival belyses og forstås i tid og 

rum. Det betyder, at de forskellige fortællinger, der i sig selv er interessante og kan ses som 

identitetsrepræsentationer, må undersøges i den sociale praksis – i tid og rum – for at forstå, hvad 

kopterne bruger dem til, og hvordan de indgår som element i forvaltningen af forskelle mellem 

muslimer og kristne i Egypten. Hertil var feltarbejdet en forudsætning.     

 

 

Felten 

Mine studier af den egyptiske mangfoldighed og forvaltningen af denne har forløbet over mere 

end et årti. Jeg har lavet feltarbejde i Egypten i 1992, 1994, 1998 og 2006, udover kortere ophold. 

Det analytiske perspektiv har dog ændret sig væsentligt gennem årene. I 1992 og 1994 havde jeg 

fokus på revival-bevægelsen blandt koptere som et primært internt anliggende, der handlede om 

at genforhandle en kristen identitet i et nationalt og moderne Egypten. En identitet, der blev skabt 

gennem brug af fortællinger, ritualer og nye religiøse institutioner. Forholdet til den muslimske 

majoritet berørte jeg i det omfang, at minoritetens revitalisering delvis måtte forklares med en 

generel, øget italesættelse af religionens betydning i det egyptiske samfund knyttet til den 

islamiske bevægelses øgede gennemslagskraft, og kopternes understregning af egen ikke-

muslimsk identitet i den sammenhæng. I 1998 havde mit analytiske perspektiv ændret sig gennem 

en introduktion af et minoritetsperspektiv. Fra at have fokuseret på kopternes interne 

identitetskonstruktioner blev mit objekt nu relationen mellem majoritet og minoritet samt 

minoritetens og majoritetens forvaltning af denne relation. Med dette analytiske perspektiv 

ønskede jeg at belyse sammenhængen mellem magtforhold, den eksterne kategorisering og 

minoritetens identitetspolitiske strategier.  

 

Med de to analytiske perspektiver fulgte også særligt to metodiske udfordringer. Hvordan 

undersøge den koptiske identitet i et land med over 70 millioner indbyggere og en hovedstad, 
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Cairo, med mindst 15 millioner indbyggere? Og hvor finde det afgrænsede fællesskab at studere, 

når kopterne i højere grad er bosat efter socialt klassetilhørsforhold i forskellige landsdele og 

boligområder og med blandet engagement i det specifik koptiske? Med det første analytiske 

community-perspektiv blev løsningen at lave feltarbejde i specifikke udvalgte koptiske ’rum’, 

såsom kirken, klostret, udflugten, søndagsskolen, den koptiske film etc. Det var i disse rum, at jeg 

mødte de forskellige fortællinger om helgener, martyrer og gejstlige personligheder. Denne 

afgrænsning af rum medførte samtidig en afgrænsning af analyseobjektet, idet jeg dermed ikke på 

nogen måde kunne sige at fremstille den koptiske identitet, men alene belyser en eller måske 

snarere flere koptiske identiteter, som de udspillede sig i 1990’erne og i starten af det nye 

årtusinde blandt især yngre, aktive koptere i kirken. Samtidig betød valget af de specifikke rum, 

at jeg særligt belyste de identitetsprocesser, som kirken forsøger at autorisere og forvalte.  

 

Med minoritetsperspektivet opstod andre metodiske udfordringer, herunder spørgsmålet om, 

hvordan man overhovedet studerer en relation. Mit fokus var på den ulige magtrelation mellem 

majoritet og minoritet, hvordan denne kom til udtryk, hvor den kom til udtryk, og hvordan den 

strukturerede minoritetens strategier. Frem for at tage denne relation for givet ønskede jeg at 

afsøge processer af inklusion og eksklusion, grænsedragning og grænseoverskridelse for at 

komme nærmere en forståelse af, hvordan dominansforhold opretholdes og vedligeholdes, og 

hvordan kopterne i denne proces identificeres og identificerer sig selv. Som udgangspunkt havde 

jeg en ide om, at sådanne processer skulle studeres i både flygtige og institutionaliserede 

sammenhænge for ikke at ende i en for entydig udlægning af minoritets-majoritetsrelationen (jf. 

Jenkins 1994). Derfor var jeg både optaget af institutioner, lovgivning og de mellemmenneskelige 

relationer mellem kristne og muslimer, såvel som de konkurrerende fortællinger om forholdet 

mellem koptere og muslimer. I denne sammenhæng fik de koptiske ’rum’, ikke mindst kirken, ny 

analytisk betydning, som et sted for forvaltning af forskelle og grænser (mellem majoritet og 

minoritet).  

 

 

Teorien 

De to analytiske og metodiske perspektiver åbner samtidig for to teoretiske perspektiver. 

Antropologien er denne afhandlings faglige fundament. Det var med antropologiske begreber om 

etnisk revival, religiøse og kulturelle fællesskaber, jeg første gang drog i felten. Men det var også 
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med en kritisk antropologis skepsis over for at repræsentere ‘de andres’ kultur som afgrænsede 

stabile helheder defineret ved deres modsætning til ‘vores’ kultur.17 Der lå på forhånd en 

udfordring i at tænke helheder og processer som samtidige fænomener. På denne baggrund blev 

perspektivet på kopternes verden i høj grad deres egne selvidentifikationer samt deres praksis 

som aktører ‘inden for’ grænserne af fællesskabet, i mit tilfælde materialiseret i kirken som 

rammen for et specifikt fællesskab.   

 

Minoritetsperspektivet drejede perspektivet væk fra fællesskab og kultur og ind på relationer, 

magt og grænsedragninger. Perspektiver som i antropologisk sammenhæng ofte forbindes med 

Frederik Barth, Pierre Bourdieu, og i mit tilfælde også Anthony Cohen og Richard Jenkins, men 

som også henter inspiration fra studier af den nationale idé, rettighedsspørgsmål og 

medborgerskab. Det blev på denne måde et perspektiv, der delvis tog fat på nogle af problemerne 

i antropologiens fokus på afgrænsede fællesskaber, og som samtidig gav en ramme for 

fortolkning af kopternes specifikke kulturligheder. Da ethvert perspektiv har det med at udelukke 

andre – vi har som bekendt ikke øjne i nakken – ser jeg det frugtbart at forsøge at forene et 

antropologisk og et minoritetsteoretisk perspektiv og måske dermed overkomme nogle 

begrænsninger hos dem begge (noget jeg skal uddybe nærmere i kapitel 2). Med antropologiens 

og minoritetsperspektivets fælles interesse for identitetskonstruktioner og grænsedragning rejser 

der sig et spørgsmål om, hvilke strategier og betingelser minoritetsgrupper har og er underlagt i 

en verden, der knytter forskellige typer af rettigheder til folk, etniske og religiøse grupper på den 

ene side, og individer på den anden side. Med andre ord, hvordan hænger den koptiske revival 

sammen med minoriteters muligheder og betingelser for identitetsforhandlinger, 

rettighedsstrategier og modstand i et arabisk land som Egypten? Man kan på den baggrund 

spørge, hvordan et arabisk land som Egypten og en stat som den egyptiske har valgt at forvalte 

forskellen på muslimer og koptere, og ligeledes må man spørge, hvordan den koptiske minoritet 

forvalter denne forskel i det egyptiske samfund?  

 

Med dette udgangspunkt i interessen for at forstå hvordan religiøs og etnisk forskellighed 

forvaltes i et moderne arabisk land som Egypten, sætter denne afhandling derfor fokus på 

relationen mellem majoritet og minoritet. Denne relation undersøges mere specifikt gennem en 

                                                 
17 Se fx Abu-Lughod (1993b), Clifford (1988), Hannerz (1993), Said (1985). 
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analyse af forvaltningen af forskelle i særlige rum af forskellige aktører. På denne baggrund er 

afhandlingens hovedspørgsmål følgende:  

 

Hvordan strukturerer minoritets-majoritetsrelationen den koptiske minoritets sociale og religiøse 

praksisser og fortællinger i Egypten, og hvordan bidrager analysen heraf til forståelsen af 

sammenhænge mellem minoritetsstatus og identitetskonstruktioner?  

 

Dette spørgsmål besvares gennem analysen af minoritetens og majoritetens forvaltninger af 

forskelle med særligt fokus på den Koptisk-Ortodokse Kirkes, de kirkeligt aktives og den 

egyptiske stats forvaltning. Det primære mål med afhandlingen er på denne baggrund at 

præsentere en række analyser, der vil kunne bidrage med nye perspektiver på den kulturelle og 

religiøse mangfoldighed i den arabiske verden og særligt i Egypten.  

 

Det er væsentlig at understrege, at dette formål og denne afhandling ikke er resultatet af en fra 

starten konstrueret problemstilling udmøntet i ét feltarbejde og én analyse. Afhandlingen er frem 

for alt resultatet af flere feltarbejder, forskellige perspektiver, over tid genereret viden og 

forskellige bud på forvaltninger af forskellen på koptere og muslimer i Egypten. Resultatet er en 

række kapitler, som kan læses som selvstændige artikler, men som forhåbentlig samtidig i 

sammenhæng kan belyse dele af den kulturelle og religiøse kompleksitet, der kendetegner 

minoritets-majoritetsrelationen i Egypten, ligesom jeg håber, de vil kunne bidrage til generelle 

overvejelser over og indsigter i studiet af minoriteter, uanset tid og sted.   

 

 

1.3. Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen består af fire dele og en afslutning, som hver især anlægger specifikke perspektiver 

på relationen mellem den koptiske minoritet og den muslimske majoritet. Første del præsenterer 

og diskuterer projektets teoretiske, analytiske og metodiske tilgang. Således gøres der i kapitel 2 

rede for, hvad der menes med et minoritetsteoretisk perspektiv, og hvordan dette kan afprøves 

gennem inddragelsen af på den ene side antropologiske teorier om identitet, revival og fortælling, 

og på den anden side historisk-politologiske studier af den nationale ide og medborgerskab. Der 

argumenteres for, at sammentænkningen af en politologisk og kulturanalytisk tilgang kan bidrage 

til forståelsen af betydningen af sammenhænge mellem politik og kultur for opretholdelse af 
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dominansforhold. I kapitel 3 sættes der, udover en introduktion til de antropologiske feltarbejder 

afhandlingen trækker på, særligt fokus på de udfordringer, der er forbundet med at lave 

feltarbejde i en minoritetsgruppe. Kapitlet rejser især spørgsmål om adgangen til felten og om 

tavshed og fortielser af diskrimination og ulighed.  

 

Anden del sætter fokus på relationen mellem muslimer og koptere i Egypten i et historisk og 

aktuelt perspektiv. Der gives eksempler på, hvordan denne relation er blevet genforhandlet flere 

gange i tæt sammenhæng med udviklingen af den moderne egyptiske nationalstat siden første 

halvdel af det 20. århundrede. Samtidig sættes der fokus på centrale aktører i konstruktionen af 

den egyptiske nationale identitet. I kapitel 4 belyses udviklingen af historisk forskellige modeller 

for forvaltning af forskelle i Egypten. Der argumenteres for, at der med udviklingen af kopternes 

formelle status fra en religiøst defineret gruppe, dhimmi, til civilt defineret borgere, medborgere, 

samtidig er sket en udvikling, hvor det religiøse fællesskab, repræsenteret ved den Koptisk-

Ortodokse Kirke, (for)bliver en helt central aktør som mellemled mellem den egyptiske stat og 

den koptiske borger, som i stigende grad må se sig defineret som medlem af en minoritet. I 

kapitel 5 analyseres den nationale enhedsfortælling, og hvordan den bl.a. aktiveres i forbindelse 

med aktuelle konflikter, der involverer koptere og muslimer. Gennem en analyse af italesættelsen 

af de religiøse konflikter indkredses, hvordan kopterne som minoritetsgruppe tildeles en position 

i konstruktionen af den moderne egyptiske nationale identitet. Der trækkes tråde tilbage i 

historien, særligt til begyndelsen af det 20. århundrede, hvor den nationale bevægelse for alvor 

vandt frem.  

 

Tredje del sætter fokus på koptiske praksisser som udtryk for religiøse, nationale og 

ungdomsidentiteter og på de rum, som kirken stiller til rådighed for sådanne identitetspraksisser. 

Hvor anden del beskæftiger sig med officielle diskurser og kategoriseringer, der omsættes i 

lovgivning og eksklusions- og inklusionsprocesser, er spørgsmålet i kapitel 6 og 7, hvordan den 

enkelte kirkeligt aktive kopter navigerer mellem og forhandler de identiteter, som tilskrives ham 

eller hende. Med fokus på bevægelser og aktiviteter i rum forsøges den antropologiske forskning 

i revival-bevægelser sammentænkt med nyere identitetsteorier med særligt fokus på forhandling 

af grænser. Kapitel 6 tager udgangspunkt i de omfattende aktiviteter, som kirken tilbyder koptere 

i form af søndagsskole og klosterture. Udviklingen af søndagsskolen, ungdomsaktiviteterne og 

klosterture ses i relation til udviklingstendenser i det egyptiske samfund, herunder 
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udviklingstendenser i forholdet mellem majoritet og minoritet. Der argumenteres for, at den unge 

er en handlende aktør, der vælger kirken af flere grunde. Valget kan ses som udtryk for 

modernitet og en spirituel strategi, som både kan udlægges som udtryk for en egyptisk 

tidssvarende ungdomskultur og som en minoritetsstrategi, hvor tilbagetrækningen til kirken og 

klostret er en tydelig markering af grænser og opretholdelse af forskel. I kapitel 6 analyseres 

betydningen af en række helgen- og martyrfortællinger, som de fortælles på udflugter, i kirker og 

i spillefilm, der er produceret af og for ortodokse koptere i Egypten, og som iscenesætter en 

række koptiske martyrers liv og gerninger. Analysen af det rum, fortællingerne repræsenterer, 

relateres til kopternes aktuelle situation i Egypten, både i relation til majoriteten og staten. I 

kapitlet argumenteres der for brugen af historien i konstruktionen af en moderne 

minoritetsidentitet, hvor relationen til majoriteten spiller en flertydig rolle. Majoriteten er ikke 

kun muslimerne, men også den sekulariserede og forbrugsorienterede egypter.  

 

I fjerde del sættes fokus på minoritetsinstitutioner og -organisationers forvaltning af forskelle. 

Hermed understreges, at minoritetens identitetspraksisser ikke kun er struktureret af relationen til 

majoriteten, men også af minoritetens egne institutioner og disses politikker. Omdrejningspunktet 

i denne del er kirkens rolle i forhandlinger af minoritetsidentiteter, rettigheder og –strategier. 

Kapitel 8 rejser spørgsmålet om, hvordan grænser skabes, opretholdes og nedbrydes gennem 

analysen af den Koptisk-Ortodokse Kirkes autoriseringer af forskelle. Som en magtfuld 

institution, der af staten har fået rollen som repræsentant for kopterne, har kirken de seneste årtier 

med stort held defineret og legitimeret en særlig koptisk minoritetsidentitet karakteriseret ved den 

stærke tilknytning til kirken. Kapitel 9 analyserer den Koptisk-Ortodokse Kirkes strategi i forhold 

til at definere og autorisere en koptisk transnational identitet, der står i modsætning til andre 

koptiske organisationers fortolkning af samme. Kapitlet rejser spørgsmålet om, hvordan den 

individuelle transnationale erfaring, knyttet til nylig immigration, omsættes til en kollektiv 

identitet. Hermed argumenteres også for vigtigheden af at inddrage de minoritetspolitiske 

processer, der er med til at skabe og opretholde en transnational identitet. Et centralt spørgsmål 

er, hvordan en national kirke, som den Koptisk-Ortodokse Kirke, forsøger at definere en 

transnational identitet. I kapitlet inddrages primært eksempler fra USA.  

 

Kapitel 10 er en konklusion på afhandlingen, hvor analysens pointer resummeres og diskuteres.  
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1.4. Transskription og andre fakta 

Den arabiske transskription følger de retningslinjer, som Hans Wehr anvender (1980) med 

følgende undtagelser:  

 

Transskription Arabisk 
bogstav 

h 
kh 
sh 
s 
dh 
th 
z 
gh 
 

 ح
 خ
 ش
 ص
 ض
 ط
 ظ
 غ

 

 

Derudover anvendes også udtaleregler på egyptisk, når der er tale om egyptiske navne eller titler, 

dvs. g og ikke j, og el- og ikke al-. Når et arabisk navn eller begreb har fået en almindelig anvendt 

engelsk eller dansk stavemåde, bruges denne uden at tage hensyn til transskriptionsprincipperne. 

Fx skrives dhimmi, sharia, hadith, Koran. 

 

Jeg har valgt at skrive navne på kirker, klostre, martyrer og personer så vidt muligt efter danske 

retskrivningsregler, eller som de skrives på engelsk, hvis denne stavemåde er almindelig udbredt i 

Egypten. Det betyder, at jeg fx skriver Skt. Samuel og ikke Anba Samwīl. I nogle tilfælde angives 

navnet også på arabisk første gang, det nævnes.  

 

Ligeledes har jeg, i de tilfælde hvor jeg henviser til arabiske navne eller titler refereret fra tekster 

skrevet på engelsk, anvendt tekstens transskription fra arabisk.  

 

 

Henvisning til datamateriale 

Når jeg refererer til data, har jeg så vidt muligt angivet, hvilket år og i hvilken sammenhæng 

dataene er indsamlet. Jeg bringer kun undtagelsesvis direkte korte citater fra samtaler, hvis de 

ikke er optaget på bånd. Andre samtaler, hvis indhold typisk er nedskrevet i forbindelse med 

samtalen eller i umiddelbar forlængelse heraf, er gengivet i referatform. Citater fra båndede 
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samtaler på egyptisk har jeg oversat til dansk. I en del af samtalerne på egyptisk har jeg brugt 

tolk, der enten har oversat til dansk eller engelsk. Ligesom jeg i forbindelse med min læsning af 

skriftligt materiale på arabisk har fået sprogkyndig assistance. De sprog, jeg har anvendt under 

feltarbejdet, har været hhv. engelsk og egyptisk. Mere formelle interviews har jeg enten foretaget 

på engelsk eller ved hjælp af tolk.  

 

Det skal derudover nævnes, at mine informanter er anonymiserede med undtagelse af de 

personer, der har stillet op til interviews i kraft af deres rolle som repræsentant eller talsmand for 

en organisation eller institution. 
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DEL 1 

 

Forskelle og ensheder 
 

 

The centre, the site of power, is dogmatic; the periphery is perspectival. ’Centre’ 
and ’periphery’ are thus not just categorical descriptions of social entity: they also 
describe ways of seeing and knowing to be found throughout society. (Cohen 
2000: 11) 

 

Citatet af Anthony Cohen fra introduktionen til bogen Signifying Identities peger på, hvad jeg 

opfatter som et centralt udgangspunkt for minoritetsforskningen. Minoriteten befinder sig i 

periferien i forhold til majoriteten, og at se på verden fra minoritetens position, eller fra 

periferien, er netop at se på verden fra et andet og særligt perspektiv. Det er dette perspektiv, 

minoritetsforskningen i min optik forsøger at anlægge, netop som et perspektiv snarere end et 

teoretisk paradigme. Ved at anlægge et periferiens perspektiv opnås ny viden om verden, der af 

centeret, dvs. majoriteten, vurderes ud fra én specifik opfattelse af, hvad der er det normale, og 

hvad der ikke er; dét Cohen kalder dogmatisk. Med minoritetsperspektivet er det muligt at stille 

kritiske spørgsmål til centerets normalitetsforståelse – forståelse af verden –, hvilket dog ikke 

betyder, at minoriteten ikke potentielt kan være lige så dogmatisk som centeret. Det er 

perspektivet fra periferien, der udgør en kritisk vinkel på forvaltningen af definitionsmagten – 

magten til at definere ’det naturlige’ og ’det normale’.  
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2. Forvaltning af forskelle 

 
Hvordan er kopterne en minoritet? Et simpelt spørgsmål, der rejser en række analytiske, 

teoretiske, politiske og historiske spørgsmål, som ikke alle kan belyses i lige høj grad i denne 

afhandling. Målet er at afdække, hvordan minoritetspositionen – med udgangspunkt i en specifik 

forståelse af minoritetskategorien – har implikationer for kopterne, koptiske fællesskaber og 

identiteter, og i mindre grad at afdække implikationerne for majoriteten. Ingen kategorier er 

neutrale eller objektivt afdækkende en virkelighed, men har, som Pierre Bourdieu skriver, et 

praktisk formål (Bourdieu 1991 & 1996). Kategorien minoritet er heller ikke analytisk neutral, 

men henviser, afhængig af definitionen heraf, til forskellige aspekter af relationen mellem to eller 

flere grupper i samfundet. Grupperne i denne afhandling er som udgangspunkt kopterne og 

muslimerne i Egypten, og den relation, der udforskes, er den asymmetriske magtrelation mellem 

koptere og muslimer. Denne forståelse af minoritetskategorien medfører et fokus, hvor det 

forskningsmæssigt interessante ved grupperne er, hvordan de konstitueres i relationen. Det 

indebærer, at det ikke er grupperne per se, der er forskningsobjektet. Objektet er 

minoritetsidentiteten og minoritetsstrategierne studeret som struktureret af og strukturerende for 

relationen til majoriteten, hvilket som konsekvens af minoritetsforståelsen også medfører 

opmærksomhed på majoritetsidentiteten og majoritetsstrategierne. Hovedvægten i afhandlingen 

ligger dog på minoritetssiden af relationen; det er minoriteten og minoritetens strategier, jeg 

primært ønsker at få en større forståelse af. Spørgsmålet er, hvilke teoretiske og analytiske 

implikationer der følger af denne tilgang, som jeg vælger at kalde et minoritetsperspektiv.   

 

Jeg vil i dette kapitel gøre rede for og diskutere afhandlingens teoretiske afsæt og 

hovedinspiration. Først præsenteres og diskuteres aspekter af den eksisterende forskning om 

koptere i Egypten (afsnit 2.1.). På baggrund af den kritik, jeg her rejser, begrundes relevansen af 

en tværfaglig tilgang til studiet af minoriteten. Dernæst præsenteres (i afsnit 2.2.), hvad jeg mener 

med, at minoritetsperspektivet åbner for ’studier af forvaltning af forskelle’. Denne forvaltning af 

forskelle foregår i forskellige fora, og jeg vil argumentere for, at man må studere den nationale 

majoritets og minoritetens forvaltning af forskelle som samtidige og relationelle processer. Det 

relationelle perspektiv udelukker ikke, at man tager højde for minoritetens egne interne politikker 

som centrale for den betydningsdannelse, der konstrueres i mødet med majoriteten, hvilket jeg 
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dernæst argumenterer for (i afsnit 2.3.). En måde at håndtere den ulige magtrelation til 

majoriteten på er for minoriteten at tillægge den betydning. Denne betydningsdannelse er 

underlagt særlige begrænsninger, og studierne heraf kan defineres som en modstandens etnografi. 

Jeg vil til sidst i kapitlet (afsnit 2.4.) argumentere for, hvordan man kan gribe denne modstandens 

etnografi an gennem studiet af minoritetens kulturelle narrativer. 

 

Da denne afhandling er resultatet af flere delprojekter, vil der undervejs i afhandlingen blive 

inddraget yderligere teoretiske inspirationer, der udvider og komplementerer de teoretiske 

perspektiver, som jeg præsenterer i dette kapitel. Når jeg taler om den koptiske kirkes strategi i 

forhold til at tiltrække kopterne til kirken, vil det fx være nødvendigt også at inddrage 

betydningen af moderne forbrugskultur som et centralt element i identitetsdannelsen, og når jeg 

diskuterer den koptiske kirkes minoritetsstrategi, inddrages teori om transnationale relationer til 

belysning af kirkens globale engagement.  

 

 

2.1. At være af samme slags og forskellig fra  

Der er enighed blandt forskere om, at minoriteter i Mellemøsten til en vis grad har været 

ignorerede i forskningen (jf. Ibrahim 1996a). Indtil slutningen af 1980’erne fokuserede den 

vestlige forskning i Mellemøsten primært på islam og muslimske kulturelle praksisser. Som flere 

forskere kritisk har belyst, har store dele af forskningen fremstillet islam som essensen af den 

arabiske verden og har skabt en orientalistisk forskningstradition, der ikke har givet megen plads 

til ikke-muslimer og ikke-arabere i de eksisterende studier (Abu-Lughod 1989, Gilsenan 1990, 

Said 1979). Den amerikanske antropolog Lila Abu-Lughod peger på, at islam er blevet det 

omdrejningspunkt, der til stadighed i antropologien er blevet brugt til at forklare essentielle træk i 

den mellemøstlige og arabiske kultur (Abu-Lughod 1989). Denne tendens til at forklare næsten 

alle kulturelle praksisser med islam har været medvirkende til at gøre eksistensen af minoriteter i 

store dele af Mellemøsten, herunder kopterne og koptisk kultur, usynlig eller ligefrem irrelevant 

for antropologien. Derudover kan man også pege på betydningen af antropologiens historiske 

tradition for at studere ’primitive’ og ’historieløse’ befolkningsgrupper (Asad 1986, Said 1979, 

Tonkin, McDonald & Chapman 1989). I forhold til kopterne er der tale om en gruppe, som set i 

et teorihistorisk perspektiv ikke levede op til antropologiens forestillinger om et primitivt folk. 

Kopterne faldt uden for antropologiens traditionelle fokus og interessefelt. For det første ved at 
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være kristne og dermed pr. definition ikke egentlig primitive set i det etnocentriske perspektiv, 

som antropologien har haft historisk set.1 For det andet ved at have en historie, der er nedskrevet, 

hvilket betyder, at det er svært at ignorere den koptiske tradition som en skriftlig og civilisatorisk 

tradition langt fra den klassiske interesse for primitive stammer, mundtlige traditioner og 

eksotiske kosmologier. Antropologien kunne derfor med god samvittighed overlade kopterne til 

religionshistoriske og teologiske studier, der ifølge Asad er den forskningstradition, der 

traditionelt har taget sig af den skriftbårne religiøse kultur (Asad 1986). Det er i høj grad også 

denne tradition, der indtil for ganske nylig har domineret forskningen om kopterne, koptisk 

tradition og religion. Religionshistorien og teologien har derudover spillet sammen med den 

lingvistiske forskning i koptisk sprog, ofte knyttet til arkæologien, hvilket peger i retning af, at 

kopterne primært har været interessante at studere som kilde til viden om den tidlige kristendom 

og ikke som en nutidig levende religion og kulturelt fællesskab. 

 

Samtidig kan man spørge, om der er karakteristika ved kopterne selv, der har gjort dem 

uinteressante eller usynlige for den antropologiske forskning. Historisk har den Koptisk-

Ortodokse Kirke siden kirkeskismaet om Jesu natur i Chalcedon i 451 til langt op i det 20. 

århundrede været isoleret fra resten af den kristne verden.2 Ligeledes kan man finde en del 

iagttagelser, der fremhæver, at koptere har mange kulturelle træk til fælles med muslimer i 

Egypten. At være af samme slags ser ud til at være en dominerende udlægning af kopternes 

kulturelle identitet i Egypten i tidlige antropologiske værker, der beskæftiger sig med eller 

inddrager kopterne i beskrivelsen af det egyptiske samfund. Det har tilsyneladende både historisk 

og i nyere tid været empirisk vanskeligt at finde større forskelle på den muslimske majoritets og 

den koptiske minoritets kulturelle praksisser. Traditioner og kultur er af mange blevet udlagt som 

næsten identiske (se fx Carter 1986: 6 & 58, Lane 1954, Rugh 1985). I Edward William Lanes 

klassiske standardværk om egyptiske vaner og traditioner skriver han på baggrund af egne 

observationer fra ophold i Egypten i perioden 1825-1849:  

                                                 
1 Robbins argumenterer for introduktionen af et mere eksplicit antropologisk forskningsfelt: ’the anthropology of 
Christianity’ og hævder, at antropologien hidtil ikke skulle have interesseret sig for kristendommen, fordi 
antropologien særligt har været optaget af kontinuitet (Robbins 2007). Argumentet, mener jeg, kan være berettiget i 
forhold til visse dele af den kristne tradition, men det er svært at bruge som argument for, at antropologien længe 
ikke har interesseret sig for kopterne. Tværtimod kan den koptisk ortodokse kristendom siges at være kendetegnet 
ved netop kontinuitet. Robbins’ kritik forekommer mere overbevisende i forhold til de eksempler, han selv peger på i 
form af den generelt manglende interesse for den kristne betydningsdannelse i koloniale sammenhænge som andet og 
mere end blot en hegemonisk og undertrykkende magtdiskurs (ibid.).  
2 Kirken har haft kontakt til andre monofysitiske kirker, men har ellers været historisk isoleret. Dens økumeniske 
interesser har først for alvor udviklet sig under den nuværende pave Shenouda.  



 23 

The ordinary domestic habits of the Copts are perfectly Oriental and nearly the 
same as those of their Muslim fellow-countrymen. (Lane 1908: 548) 

 

Han beskriver fx familiestrukturen, og hvordan både kristne og jødiske kvinder er tilslørede på 

samme måde som muslimske kvinder (ibid.). Noget der senere gentages af Leeder (1918: 21). 

Kopterne er hos Lane beskrevet i et appendiks til bogen, og tendensen til, at kopterne får et 

sekundært og eget lille afsnit i beskrivelser af Egypten, fortsætter hos Andrea B. Rugh. Hendes 

fokus er ’den egyptiske familie’, som også fremstilles som ’af samme slags’ uanset religion. Dog 

kommer hun i et enkelt afsnit med overskriften religion ind på forskelle mellem koptere og 

muslimer. Disse handler mest om familielovgivningens betydning for familiens rolle, da det er 

langt vanskeligere for koptere at blive skilt end for muslimer (Rugh 1985: 208-9). Selv om Rugh 

gør opmærksom på denne væsentlige forskel på koptisk og muslimsk familieinstitution, er den 

generelle fremstilling af den egyptiske familie præget af fokus på familiens kollektive 

organisering, hvor den enkelte udfylder sin definerede rolle i forhold til, hvor i familiehierarkiet 

han eller hun er placeret (Rugh 1985). En fremstilling som er almindelig for studier af familien i 

Egypten.3 Betydningen af den næsten umulige skilsmisse blandt koptere berøres også i bogen 

Khulkhal, som er fremstillingen af fem egyptiske kvinders livshistorier. Den ene kvinde er 

kristen, men bortset fra spørgsmålet om skilsmisse tillægges den religiøse identitet i øvrigt ingen 

betydning (Atiya 1982).4 Kvinderne fremstilles som af ’samme slags’ med hver deres personlige 

og individuelle karakteristika. I stedet for at betragte denne tilsyneladende enshed mellem 

muslimer og koptere som en god grund til at gøre op med forståelsen af islam som forklaringen 

på alskens kulturelle mønstre i Mellemøsten har resultatet indtil 1990’erne været en ignorering af 

en lang række forskningsemner, inklusiv kopterne. Kopternes forskningsmæssige usynlighed 

tyder på, at interessen for minoriteten et langt stykke ad vejen, og især i antropologien, har været 

styret af en interesse for kulturel praksis, der kunne defineres som anderledes end de europæiske. 

Og inddrog antropologien endelig kristendommen som objekt for sine studier, var det som 

imperialismens og koloniseringens ideologiske håndlanger, der forsøgte at udradere minoritetens 

                                                 
3 Thorbjørnsrud bemærker også, at Rugh peger på betydningen af forskellen i familielovgivning, men fremhæver 
som Rugh den generelle fremstilling af familiestrukturen i Egypten uafhængig af religion og mener, at den udvidede 
familie både på det ideologiske og praktiske plan stadig spiller en stor rolle på trods af kernefamiliens indtog især i 
byerne (Thorbjørnsrud 1999: 156- 157). 
4 At skilsmissen får betydning skyldes, at den egyptiske familielovgivning er differentieret efter religiøst 
tilhørsforhold, og at dens retningslinjer er religiøst funderet, hvor den Koptisk-Ortodokse Kirke ser langt strengere på 
skilsmisse end den muslimske familielovgivning i Egypten. Spørgsmålet om de religiøst funderede 
familielovgivninger belyses yderligere i bl.a. kapitel 4 og 8.  
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oprindelige ikke-kristne kultur, som Joel Robbins er inde på i sin kritik af antropologiens studier i 

kristendom (Robbins 2007).  

 

Resultatet er, at antropologien ikke har haft interesse for de magtaspekter, der har været med til at 

strukturere de kulturelle forskelle mellem majoritet og minoritet i Egypten. Fremstillingen af den 

tilsyneladende enshed ignorerer væsentlige magtpolitiske aspekter ved kulturel praksis. Ikke kun 

dem, der vedrører minoriteten, men som Abu-Lughod peger på også i forhold til klasseforskelle, 

urbanisering, globalisering og migration (jf. Abu-Lughod 1989). 

 

Min interesse i denne sammenhæng er ikke at korrigere en potentielt fejlagtig fremstilling af 

enshed, men at påpege den manglende fordybelse i de politiske og strukturelle processer, som i 

det 20. århundrede har været med til at ændre kopternes vilkår og position betydeligt. Den enshed 

mellem koptere og muslimer, som er blevet beskrevet siden Lane, og som man retrospektivt må 

sætte spørgsmålstegn ved, udfordres i stigende grad eksplicit af de sidste årtiers identitetspolitiske 

bevægelser funderet på religion blandt både den koptiske minoritet i form af en kirkelig revival 

og i den muslimske majoritet i form af de islamiske bevægelser. Det indebærer ikke nødvendigvis 

en afvisning af historiske lighedspunkter mellem muslimers og kopteres kulturelle praksis, men 

afslører, at både muslimers og kopteres identitetsstrategier i det 20. århundrede potentielt handler 

om at opretholde og styrke distinktionen mellem og forskellen på kristne og muslimer. Disse 

identitetsstrategier er ikke nødvendigvis primært udsprunget af et modsætningsforhold mellem 

koptere og muslimer i Egypten, men må ses i lyset af den nationale og globale udvikling; noget 

jeg senere vil vende tilbage til. Minoritetsperspektivet bliver i denne sammenhæng anvendeligt, 

fordi det tvinger forskeren til at inddrage processer af identitetskonstruktioner og -politikker i et 

relationelt perspektiv, hvor spørgsmålet om at være ens med eller forskellig fra må undersøges i 

processer af eksklusion og inklusion, dvs. i processer hvor identiteter og relationer udsættes for 

både majoritetens og minoritetens tilskrivning af (forskels)betydning.  

 

I dag er koptere ifølge landets forfatning ligestillede borgere med andre egyptiske borgere, 

ligesom statens officielle diskurs er, at alle egyptere er lige. Denne officielle fremstilling kan på 

den ene side ses som en politisk erklæring om, hvordan nationalstaten på vegne af nationen 

ønsker, det bør være, snarere end hvordan det er. På den anden side kan den dække over såvel 

majoritetens og minoritetens reelle oplevelse eller opfattelse af at være egyptere af ’samme slags’ 
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uanset religion. Bevæggrundene og konteksterne for forskellige identifikationer blandt koptere er 

værd at undersøge nærmere. Både at være ’forskellig fra’ og ’lig med’ kan ses som udtryk for 

modstandspolitikker.  

 

 

Community-studier blandt koptere 

Den manglende forskning i koptere er fra antropologisk side til gengæld siden begyndelsen af 

1990’erne gradvist blevet afløst af flere studier af kopterne og koptisk identitet. Disse kan 

karakteriseres som primært community studies, der inden for en relativt traditionel antropologisk 

tradition har sat fokus på kirkens revival i det 20. århundrede og aspekter knyttet hertil. Berit 

Thorbjørnsruds doktordisputats fra 1999 retter op på den manglende fremstilling af særlige 

koptiske kulturelle praksisser gennem et omfattende studie af forholdet mellem kropspraksisser 

(renlighed, hårfjerning, tilstedeværelse i fysiske rum etc.) og religiøs identitet. Tidligere har 

Thorbjørnsrud beskrevet den religiøse opblomstring blandt koptere gennem studiet af aktiviteter 

omkring en menighed og kirke i Cairo (1989). Doorn-Harder (1995) og Gruber (2003 & 2004) 

beskriver og analyserer livet blandt henholdsvis nonner og munke i de koptiske klostre, mens 

Nora Stene (1991 & 1997a), senere under navnet Preston (2005), beskriver opdragelsen af det 

koptiske barn i henholdsvis Cairo og i England. Disse studier afdækker betydningsmønstre og 

praksisser inden for et snævert koptisk univers, hvor relationen til majoriteten ikke udforskes 

nærmere, men fremstår som konteksten for den koptiske praksis. Andre ikke-antropologiske 

studier analyserer i højere grad kirkens rolle som magtfuld institution i den religiøse 

opblomstring. Wolfram Reiss, der er kirkehistoriker, har lavet en omfattende studie af den 

kirkelige revival fra den spæde start i begyndelsen af det 20. århundrede op til 1980’erne (Reiss 

1996). El-Khawaga (1997 & 1998) ser på kirkens strategier til fastholdelse af de unge i kirken, 

mens Hasan (2003) undersøger kirkens kamp for at fastholde en central rolle i det egyptiske 

samfund såvel som i forholdet til den enkelte kopter. Fra hvert sit perspektiv sætter disse tre 

forfattere fokus på kirkens strategi i forhold til at fastholde kopterne i kirken og undersøger derfor 

primært mekanismer mellem koptere indbyrdes, mens relationen til majoriteten, den egyptiske 

stat og nation fortsat forbliver uudforsket.    

 

Alle de omtalte værker berører naturligvis aspekter ved minoritetssituationen, men der er hverken 

teoretiske, analytiske eller empiriske bud på, hvordan man kan indkredse minoritetspositionens 
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betydning for revivalstrategier og identitetsdannelsesprocesser. Jeg mener, at det er muligt at 

pege på flere grunde hertil. For det første kan manglen på tradition for tværfaglighed være en 

grund til, at dette spørgsmål ikke er blevet belyst.5 For det andet kan det være vanskeligt at 

dokumentere sammenhænge mellem minoritetens mulighedsbetingelser, betydnings-

konstruktioner og identitetsdannelser. For det tredje kan antropologiens faglighed, som stadig er 

tæt knyttet til et community-perspektiv, hvor studier af fællesskabet og dets betydningsstrukturer 

set ’indefra’ dominerer, virke som en barriere for at inddrage relationen til majoriteten som en 

faktor, der strukturerer selv samme fællesskab. For det fjerde kan manglen på inddragelse af 

minoritets-majoritetsrelationen været funderet i en eksisterende berøringsangst over for studier, 

der af antropologen kan opleves som krævende en politisk stillingtagen. Fx et krav til 

antropologen om at definere skurke og ofre, hvor majoriteten defineres ud fra graden af tolerance 

over for minoriteten, og minoriteten omvendt defineres ud fra graden af den intolerance, den 

møder.6 Og endelig, for det femte må man i forhold til den antropologiske forskningstradition 

spørge, om 1980-90’ernes opgør med orientalismen og dennes fremstilling af den primitive og 

voldelige muslim (et opgør som Edward Said med bogen Orientalism (1985 (78)) er den mest 

kendte eksponent for) kan være medvirkende til berøringsangsten. Hvis en kritisk belysning af et 

muslimsk majoritetssamfunds behandling af sine minoriteter kan resultere i beskyldninger for 

stereotyp orientalisme, kan det givet afholde nogen fra at beskæftige sig hermed.  

 

 

Begrundelse for tværfaglighed 

Schultze, Stokes og Campbell peger på tendensen til at studere Mellemøsten i disciplinær 

isolation. Resultatet af det manglende interdisciplinære perspektiv er en forskning, hvor politiske, 

juridiske og kulturelle tilgange ikke er blevet forenede (Schultze, Stokes & Campbell 1996). Det 

kan forklare, at man kan finde teologiske og religionshistoriske studier af den Koptisk-Ortodokse 

Kirke, hvor fokus er på oldkirkens historie, de religiøse tekster, på deres fortolkninger og 

fortolkere. Man kan finde historiske studier med særligt fokus på minoritetens dhimmi-status 

                                                 
5 Schultze, Stokes & Campbell (1996) peger på manglen af tværfaglighed i studier af Mellemøsten. Se mere herom i 
næste afsnit af dette kapitel. 
6 Suárez-Orozco og Robben peger på angsten blandt antropologer for at blive identificeret som politiske aktivister, 
der tages til indtægt for en specifik ’sandhed’ i stedet for som forskere (Suárez-Orozco og Robben 2000: 11-12). 
Dette kan føre til, at antropologer undgår at sige noget som helst om minoritetsgruppers kulturelle praksisser med 
fare for at blive taget til indtægt for undertrykte gruppers særkrav i en verden, hvor kampen om fortiden hænger 
sammen med kampen om rettigheder (Eriksen 1996).  
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under islamisk styre,7 mens det hører til sjældenhederne fx at se sammenhænge mellem 

minoritetens status, kirkens rolle og koptiske kulturelle praksisser belyst. Ifølge Ibrahim har 

heller ikke den arabiske forskning i særlig grad beskæftiget sig med minoriteter eller de etniske 

spørgsmål i et bredere perspektiv (Ibrahim 1996a).8 Den aktuelle arabiske forskning har af flere 

grunde været mere optaget af demokratiseringsprocesser og skabelsen af stabile nationalstater, og 

i det perspektiv er spørgsmålet om minoriteter primært et spørgsmål om rettigheder og 

diskrimination (ibid.). Det er dog værd at bemærke, at der de seneste år er sket en betydelig 

generel vækst i bøger om kopterne og relationen mellem muslimer og koptere skrevet af 

egyptiske forfattere på arabisk eller engelsk. Dette kan skyldes flere ting, men vigtigst er nok 

samspillet mellem på den ene side kopternes oplevelse af pres fra de islamiske bevægelser og på 

den anden side en øget politisk liberalisering og en heraf følgende øget – men ikke 

tilnærmelsesvis fuld – ytringsfrihed. En del af disse bøger er historiske fremstillinger (el-Bishri 

1988, Habib 1989), mens andre rejser kritiske spørgsmål til et egyptisk styre, der ikke har formået 

at skabe et liberalt, sekulært og demokratisk samfund (el-Said 1996, Fawzi 1998, Labib 2004), 

mens andre igen forsøger at tale for dialog og fredelig sameksistens (Hanna 1994 & 1998).  

 

Der er gode politiske og samfundsmæssige grunde til at gøre opmærksom på ulighed og 

magtforvridning, men også hvis man ser bort fra dette, er det af andre grunde relevant at 

beskæftige sig mere indgående med minoritets-majoritetsrelationen i forbindelse med en konkret 

empiri. Denne indfaldsvinkel kan belyse aspekter ved kulturelle traditioner, deres skabelse, 

opretholdelse og rekonstruktion, samtidig med at man kommer nærmere en forståelse af, hvordan 

dominansforhold kan bestå og opretholdes. Det kan være særlig interessant at undersøge dette 

perspektiv gennem en empiri som kopterne, fordi relationen mellem den muslimske majoritet og 

den koptiske minoritet i Egypten ikke i nyere tid har givet anledning til mere omfattende 

voldelige konflikter, borgerkrig eller lignende.9 Det gør det muligt at studere en del af den 

kompleksitet, som er med til at strukturere relationen mellem minoritet og majoritet i samfund 

under forandring. Det er et studie, der både må inddrage betydningen af minoritetens kulturelle 

identiteter og de institutionaliserede politiske kulturer i det samfund, hvori minoriteten befinder 

                                                 
7 Fx Braude & Lewis (1982) og Ye’or (1985 og 1996). 
8 Han er selv en undtagelse, idet han har skrevet flere artikler og bøger om emnet (fx Ibrahim 1994, 1995, 1996a og 
1996b) og forsøger at imødekomme det manglende fokus gennem oprettelsen af og arbejdet på Ibn Khaldoun 
Centeret i Cairo. 
9 Der har i 1980’erne og 1990’erne været et stigende antal voldelige sammenstød begrundet eller udlagt som religiøst 
motiverede, men de er typisk lokale. Også i det nye årtusinde er der eksempler herpå. Jeg kommer senere ind på 
disse, bl.a. i kapitel 5.  
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sig. Frem for at dokumentere graden af undertrykkelse kontra frihed er det i dette perspektiv 

relevant at undersøge, hvordan relationen mellem majoritet og minoritet strukturerer minoritetens 

såvel som majoritetens identitetspolitikker og betydningstilskrivning til forskelle. Majoritets-

minoritetsrelationen er i dette perspektiv derfor ikke kun et spørgsmål om magt og afmagt, men er 

et perspektiv, der kan fortælle os noget om modstand, samfundsprocesser og 

fællesskabskonstruktioner. I stedet for at ignorere forskellene, som den tidlige antropologiske 

litteratur gjorde, er fokus på kopternes kulturelle anderledeshed en forudsætning for at undersøge, 

hvordan der heri hentes styrke til modstand. Og i stedet for at ignorere asymmetrien, som jeg til 

dels beskylder de community-orienterede antropologiske studier af kopterne for at gøre, kan et 

fokus på magtrelationerne skærpe opmærksomheden på betydningstilskrivninger i minoriteten, 

betydningsforskydninger heraf samt de strukturelle betingelser for minoritetens vilkår og 

identitet.  

 

 

2.2. Minoritetsperspektivet 

Minoritetsperspektivet10 er i min forståelse som udgangspunkt optaget af, hvordan forvaltningen 

af kulturelle og/eller andre forskelle kan være med til at skabe, opretholde, ændre og nedbryde 

den ulige magtrelation mellem majoritet og minoritet. Det betyder samtidig, at jeg opfatter 

minoriteten og majoriteten som socialt og historisk konstruerede gennem processer af inklusion 

og eksklusion. Kultur er derfor ikke et begreb, der kan bruges til at identificere eller definere 

minoriteten, forstået på den måde, at minoriteten er en minoritet i kraft af sin anderledes unikke 

kultur. Kulturbegrebet anvendes i stedet som et begreb til at tænke, forvalte, autorisere og 

legitimere forskelle og/eller forskelsbehandling. Dette er en proces, som ’folk’ såvel som 

videnskaben deltager i. Som Kirsten Hvenegård-Lassen skriver om minoritetskategorien i bogen 

Grænseland, er kurderne ikke en minoritetsgruppe, ”fordi de er kurdere, men fordi de lever i 

Tyrkiet, hvor de er underlagt restriktioner i forhold til forskellige rettigheder, som tyrkerne i 

Tyrkiet har.” (Hvenegård-Lassen 1996: 17). Årsagen til sådanne restriktioner mod 

minoritetsgrupper er som udgangspunkt politisk, men kan med fordel tilskrives kulturelle 

forskelle. Det betyder, at minoriteten i dette perspektiv ikke opfattes som en minoritet i kraft af 

                                                 
10 Minoritetsforskning kan ikke siges at være et klart afgrænset forskningsfelt, idet der forskes i minoriteter fra 
mange faglige vinkler. Det, jeg i det følgende beskriver, foretrækker jeg frem for teori at kalde et perspektiv, der er 
tværfagligt, og som tager udgangspunkt i relationen mellem majoritet og minoritet. For dette perspektiv, se også 
Krag (1992 & 2007) og Hvenegård-Lassen (1996).   
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kvantitative eller såkaldt objektive kriterier som antal eller specifikt sprog, kultur, religion eller 

etnicitet, som er de kriterier, FN’s minoritetserklæring opererer med.11 Det, der gør minoriteten til 

minoritet, er den asymmetriske magtrelation, dvs. et kvalitativt kriterium, hvor kendetegnet ifølge 

minoritetsforsker Helen Krag er, at minoriteten ikke har magt til at definere, hvad der er normalt 

(Krag 1992). Magten til at definere det normale er ofte sværere at opnå, hvis man er et betydeligt 

numerisk mindretal, men dette er ikke afgørende for at undersøge den særlige eksklusionsproces, 

minoriteten udsættes for. Det forskningsmæssige interessante er de processer af legitimeringer og 

autoriseringer af forskel, der muliggør eksklusionsprocesser lige fra mobning i skolen til etnisk 

udrensning. Kulturbegrebet er i dette perspektiv centralt, fordi én kategori af minoriteter – de 

etniske, religiøse og nationale minoriteter12 – bl.a. konstrueres gennem tilskrivningen af kulturel 

anderledeshed. Hvorimod minoritetsgrupper som fx handicappede og homoseksuelle konstrueres 

i en lignende proces, men med henvisning til andre stigmata (fysiske og seksuelle) (Goffman 

1963). Det er ikke kun majoritetens tilskrivning af identitet, men også minoritetens 

selvtilskrivning af kulturel identitet, der er relevant at undersøge for forståelsen af, hvordan 

dominansforhold kan opretholdes. Noget som bl.a. Bourdieu gør opmærksom på med begrebet 

symbolsk vold, som refererer til den realitet, at forskellige former for undertrykkelse eller ulige 

magtforhold ikke udfordres af de undertrykte. Dette skyldes, at de har internaliseret en opfattelse 

af deres position som naturlig. For at dominansrelationer skal opretholdes eller genoprettes, må 

de ikke afsløre deres sande natur, men må forblive ”disguised, transfigured, in a word, 

euphemized.” (Bourdieu 1990: 126). Det er denne proces, Bourdieu kalder for symbolsk vold. 

Samtidig er det dog, som Hvenegård-Lassen gør opmærksom på, problematisk at gøre 

selvtilskrivningen, dvs. egen fremstilling af særkende og kulturel identitet, til et definitorisk træk 

ved minoriteten. Dette risikerer nemlig at sløre årsagsforholdene, således at majoriteten kan 

argumentere for, at minoriteten ved identifikation med en anderledes kultur selv har valgt at stå 

udenfor, at lade sig ekskludere og diskriminere (Hvenegård-Lassen 1996: 21). Den symbolske 

vold og internaliseringen af den underlegne position som forklaring på den manglende modstand 

tenderer også til at blive, hvad man kan kalde en funktionalistisk ’ligevægts-forklaring’ (se også 

kapitel 3 for yderligere diskussion af Bourdieus begreb om symbolsk vold). 

 

                                                 
11 Se Thornberry (1991) for en diskussion af minoritetsdefinitioner i forbindelse med udarbejdelsen af 
minoritetserklæringen.  
12 Herunder hører også de sproglige minoriteter, som ofte forbindes med etnicitet eller nationalitet. Goffman betegner 
denne kategori af minoriteter som værende defineret ved tribale stigmata (Goffman 1963). 
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Når minoritetsforskningen inddrager de kulturelle forskelle som sit objekt, er det således fordi 

majoriteten og minoriteten inddrager og anvender forskelle, som de italesætter som værende 

kulturelle, til at legitimere grænsedragning eller forskel(sbehandling) mellem majoritet og 

minoritet. Med andre ord kan der i et samfund eksistere mange forskelle, uden at de gøres til 

genstand for betydningstillæggelse og dermed defineres som grænseopretholdende. Hermed 

lægger jeg mig med minoritetsperspektivet op ad den antropologiske opfattelse af kultur som 

værende en analytisk implikation, der ikke identificerer essentielle væsenstræk ved en kultur, 

men afdækker menneskets (bevidste og ubevidste) analyse og implementering af forskelle 

(Hastrup 1988 & 2004). I princippet er de forskelle, der tillægges betydning i relationen, 

vilkårlige og ikke substantielle – fx at mennesket igennem historien har tillagt hudfarve 

betydning frem for næselængde – men betydningstillæggelsen sker ikke i et tomt rum. Den er 

afhængig af tidligere erfaringer, magtforhold og kontekst (Bourdieu 1994 (84), Hastrup 2004). 

Man kan argumentere for, at det dominerende paradigme, der i dag er afgørende for 

betydningstillæggelsen – af i ontologisk forstand vilkårlige kulturelle forskelle – i et 

minoritetsperspektiv er ’det nationale paradigme’.13 Baggrunden herfor er, at den nationale idé de 

sidste 150 år har været den globalt set mest succesfulde politiske model for forvaltning af 

forskelle. Inden for rammen af den nationale idé er det i mange lande lykkedes at skabe en 

forestilling om enhed og enshed indadtil på trods af en lang række interne sociale, sproglige, 

etniske og religiøse forskelle. Samtidig kan organiseringen af nationalstater ses som en 

forvaltning af forskelle indbyrdes mellem nationerne, idet en nation afgrænses fra andre nationer 

gennem, hvad Benedict Anderson har betegnet som en forestilling om, at individet naturligt hører 

kulturelt hjemme i en specifik nation, der adskiller sig fra en anden nation med en anden kultur 

(Anderson 1991).  

 

På grundlag af det enkelte lands selvforståelse, politiske kultur og historiske relation til 

forskellighed, springer nogle forskelle mere i øjnene end andre og tillægges betydning. I denne 

proces udskilles en eller flere specifikke grupper som minoritet inden for nationens grænser. Det 

er denne proces, minoritetsforskningen er interesseret i at studere. Med Helen Krags ord ser man i 

minoritetsforskningen udelukkende på de forskelle, der ”har social eller politisk signifikans, 

                                                 
13 Ulf Hedetoft har argumenteret for en historisk udvikling med historiske epoker af forskelstænkning, hvor religion 
(18. årh. samt første halvdel af det 19. årh.), dernæst race (sidste halvdel af det 19. årh.) og til sidst etnicitet (20. årh.) 
var det, der definerede idealtypiske ’fremmede’ (Hedetoft 1988). Man kan tilføje til Hedetofts analyse, at race-
begrebet overlapper med klasse-begrebet i sidste halvdel af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede 
(se fx Koch 1996 og Hvenegård-Lassen 2002). 
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forskelle der udsondrer og skaber identitet” (Krag 1992: 307). Hermed fokuserer 

minoritetsforskningen på, hvordan mangfoldigheden forvaltes (af majoritet og minoritet) i 

modsætning til de videnskaber, hvis arbejdsområde er at beskrive mangfoldigheden. Inden for det 

nationale paradigme foregår der altså en sådan forvaltning af mangfoldighed.   

 

 

Det nationale paradigme og dets toleranceregime(r) 

Som nævnt kan den nationale idé – på trods eller måske i kraft af globaliseringen – ses som den 

aktuelt mest succesrige model for forvaltning af kulturelle forskelle, både mellem nationerne 

indbyrdes og inden for nationens grænser. Den nationale idé kan forstås som grundlaget for en 

historisk set relativ ny politisk organisering konstrueret som ’et forestillet fællesskab’ (Anderson 

1991).  
 

Nationsdannelse har overalt i verden medført, at nye grænser er blevet trukket og har adskilt 

befolkningsgrupper, der tidligere delte sproglige, etniske, kulturelle eller religiøse fællesskaber. 

Det skete i Europa, og det skete i Mellemøsten. Sådanne grupper blev enten forflyttede, 

assimilerede og blev en del af den nationale majoritet, eller de forblev kulturelt, sprogligt, etnisk 

eller religiøst forskellige fra majoritetsbefolkningen. Grænserne blev mindre porøse, så det blev 

sværere at bevæge sig frit på tværs af landegrænserne. Det betød samtidig, at vandrende 

folkeslags kulturelle praksis også i stigende grad blev defineret af relationen til den nationale 

majoritet (Knudsen 1992, Krag 1992 & 2007). At etableringen af de moderne nationalstater førte 

til fremkomsten af nye minoritetsgrupper i kraft af de identitetsmæssige og adgangsbegrænsende 

restriktioner, der fulgte med den politiske organisering, betyder naturligvis ikke, at der ikke 

fandtes undertrykte og ekskluderede minoriteter før fremkomsten af den moderne nationalstat. 

Tværtimod sker udviklingen af den moderne nationalstat mange steder parallelt med udviklingen 

i demokratiet, der på andre måder gør det nemmere at være minoritet i nationalstaten. Som Atiya 

skriver i et værk som kopternes historie, så har kopterne siden den arabiske erobring været en 

veldefineret minoritet i kraft af de skiftende muslimske kalifaters definition af kristne med 

dertilhørende andre rettigheder og pligter end det muslimske flertal (Atiya 1968). Hvad Atiya 

derimod ikke påpeger, er, at kopterne over tid er blevet redefineret som minoritet, idet forskellige 

politiske styreformer har forvaltet forskellene forskelligt. Imidlertid kan man argumentere for, at 

fx de tyrkiske kurdere først blev en veldefineret minoritet med etableringen af den tyrkiske stat, 
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fordi ikke mindst deres kurdiske sprog kom til at stå i modsætning til den tyrkiske nationalstats 

tyrkiske nationalisme, der forlangte overensstemmelse mellem national identitet og tyrkisk sprog. 

Nationalstaten er på denne måde den strukturelle, institutionelle og politiske ramme, der i 

moderne tid definerer specifikke betingelser for forvaltningen af forskelle og dermed minoriteten 

og i stort omfang stadig gør det på trods af globalisering og international retsorden.  

 

Nationsdannelsesprocesserne har altså ført til samtidige processer af skabelse af etniske og 

religiøse minoritetsgrupper gennem betydningstilskrivning af specifikke forskelle. Hvilke 

grupper, der konstitueres som minoriteter, er struktureret af nationalstatens egen selvforståelse og 

definition, som igen kan ses som historisk konstrueret. Antropologen Richard Jenkins har i bogen 

Rethinking Ethnicity (2003) på overbevisende måde argumenteret for, at etnicitet ikke er 

kendetegnet ved substantielle særtræk. Gennem analysen af Storbritanniens historisk 

konstituerede etniske mangfoldighed viser han, at den tilskrevne forskel nogle gange er sproget, 

hvilket gælder waliserne. Andre gange er det territoriet, hvilke gælder irerne, mens det for 

skotterne i højere grad er kulturelle forskelle, der fremhæves som forskellen, der gør en forskel 

(Jenkins 2003: 124ff.). Disse i ontologisk forstand arbitrære forskelle er netop ifølge Jenkins 

konstitueret historisk gennem relationen mellem den engelske statsmagt og de forskellige etniske 

grupperinger (ibid.). Jenkins understreger samtidig, at tilskrivning af forskel må ses som en 

samtidig proces, hvori både majoritetens eksterne kategorisering og minoritetens interne 

tilskrivning af identitet indgår som to kategoriseringsprocesser, der gensidigt påvirker hinanden 

(ibid.: 52ff.).  

 

Hvordan nationen ser og kategoriserer sine minoriteter, er således afhængig af, hvordan nationen 

ser og kategoriserer sig selv. Man kan på den ene side sammenligne den moderne nationalstat 

med andre typer af statsdannelser, som Michael Walzer gør. Eller man kan sammenligne mellem 

forskellige udgaver af den moderne nationalstat, som bl.a. Yasemin Nuhoglu Soysal (1994) og 

Christopher Bryant (1997) gør.  

 

Michael Walzer introducerer i bogen On Toleration (1997) begrebet ’toleranceregimer’ som 

betegnelse for forskellige politiske regimer. Michael Walzer skelner mellem en række 

idealtypiske politiske retsordener, som i min terminologi kan ses som forskellige modeller for 

forvaltning af mangfoldighed. Når jeg finder, at hans typologi er relevant at inddrage i 



 33 

diskussionen, er det fordi han med sin typologi gør det muligt at analysere sammenhænge mellem 

typen af toleranceregime og kopternes status over tid. Jeg skal senere argumentere for, at 

Egyptens nationale toleranceregime i høj grad trækker på historiske elementer fra det 

multinationale imperium, som ifølge Walzer udgør et særligt toleranderegime, og jeg skal 

argumentere for, at dette er en vigtig forudsætning for forståelse af udviklingen af den moderne 

egyptiske nationalstat (se kapitel 4). Walzer opstiller fem historiske idealtyper: 1) multinationale 

imperier, 2) internationale samfund, 3) fler-, bi- eller tre-nationale stater, 4) nationalstater, og 5) 

immigrantsamfund (ibid.). Det multinationale imperium har ifølge Walzer været kendetegnet ved 

at være struktureret på en måde, hvor grupper kan fungere autonomt eller relativt autonomt. 

Grupperne er politiske og legale, såvel som kulturelle og religiøse i karakter, og er inden for 

gruppen selvstyrende. Den imperiale magt blander sig kun i begrænset omfang i gruppernes 

interne anliggender, så længe undersåtterne betaler deres skat, og fred opretholdes. Styreformen 

er autokratisk og kan på den ene side være brutalt undertrykkende i kampen for at opretholde 

erobringer, men kan på den anden side være tolerant over for grupperne. Individet fastlåses til 

gengæld i en enkel etnisk eller religiøs identitet, og man kan sige, at mens grupper tolereres, 

tolereres frit flydende individer ikke. Walzer nævner Romerriget og det persiske rige som 

historiske eksempler på denne model, ligesom han fremhæver det osmanniske millet-system14 

som et nyere eksempel på denne organisering (Walzer 1997).  

 

I sammenligning hermed kan nationalstaten som toleranceregime ifølge Walzer ligeledes være 

tolerant over for en eller flere minoritetsgrupper. Men i modsætning til den imperiale stat retter 

tolerancen sig oftest mod individer, frem for mod grupper. Regional og kulturel autonomi er 

sjælden inden for nationalstaten, bl.a. fordi nationalstaten påkalder sig monopol på den nationale 

kultur. Føderale stater eller stater, der rummer anerkendelse af forskellige gruppers kulturelle 

og/eller territorielle autonomi, er hvad Walzer kalder bi- eller tre-nationale stater. Mens 

nationalstaten er mindre tolerant over for grupper, kan den gennem lovgivning om individuelle 

rettigheder tvinge grupper til at være mere tolerant over for individer. Dvs., at det gennem 

lovgivning kan sikres, at en gruppe ikke kan diskriminere eller udøve overgreb på egne 

medlemmer med henvisning til gruppens kultur, religion eller tradition (ibid.). Hvad Walzer dog 

ikke gør opmærksom på, er, at nationalstatens tolerance over for individet samtidig er struktureret 

                                                 
14 Millet-systemet betegner det osmanniske imperiums praksis for forvaltning af forskelle, hvor religiøse 
konfessioner med henvisning til muslimsk lovgivning opnåede relativ autonomi med dertil hørende religiøse 
rettigheder (se mere herom i kapitel 4). 
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af den enkelte nationalstats forvaltning af forskelle. Det er ikke alle forskelle, der tillægges lige 

stor betydning i de forskellige nationalstater og derfor opfattes som værd at lovgive om i forhold 

til diskrimination og eksklusion.   

 

Da Walzer hovedsageligt er interesseret i sammenligningen af de fem opstillede 

toleranceregimer, går han ikke dybere ind i variationerne mellem forskellige nationalstater. Andre 

har i relation til migrations- og integrationspolitikker i de vestlige lande påpeget sådanne 

variationer, og hvad forskellige modeller for nationalstaten betyder for tolerancen eller 

forvaltningen af forskelligheder.15 To ofte fremhævede idealtyper er hhv. den etniske og den 

politiske nation. Den etniske nation forstår sig selv som en nation bestående af et folk med 

samme etnicitet i en primordial forståelse af etnicitet, hvor etnicitet er nedarvet gennem 

generationer. Der er en forestilling om overensstemmelse mellem sprog, etnicitet, historie og 

politisk fællesskab. Nationen er opfattet som en naturlig organisering af objektive forskelle 

baseret på etnicitet. Den politiske nation, derimod, betegner et villet eller viljesfællesskab, hvor 

medlemmer af nationen er dem, der bebor territoriet og føler sig som en del af nationen. Det er 

viljen, solidariteten og følelsen af tilhørsforhold til det nationale fællesskab, der definerer 

nationen.16 Når en stat definerer sig selv, definerer den samtidig mulige instrumenter for 

inklusion. I forhold til minoriteten er den umiddelbare forskel, at den etniske nation ikke 

muliggør assimilation af andre etniske grupper, mens den politiske nation forlanger assimilation 

(Bryant 1997). Der er derfor fordele og ulemper ved begge modeller afhængig af minoritetens 

selvforståelse og politiske strategi. Den etniske nation kan potentielt i en vis udstrækning tillade 

de etniske minoriteter at bibeholde etnisk baserede kulturelle traditioner, fordi den opfatter 

etnicitet som den naturlige måde at høre til på, mens den politiske nation som udgangspunkt ikke 

tillader etniske forskelle at eksistere uden for det private rum (ibid.). Omvendt kan den etniske 

nation være så radikal i sin selvforståelse, at andre etniske grupper ikke er tilladte og kan 

udsættes for forfølgelse eller udrensning, mens den politiske nation kan være inklusiv i sin 

velkomst af alle, der oprigtigt ønsker at være medlem af nationen, og som er villige til at 

begrænse deres etniske, sproglige eller religiøse anderledeshed til praksis i det private rum 

(Bryant 1997, Krag 2007). At den etniske og politiske nation er idealtyper, viser sig ved, at de 

fleste nationalstater blander de to principper på forskellige konkrete måder, og at den enkelte 

nationalstat blander dem forskelligt over tid.  
                                                 
15 Se fx Bryant (1997), Krag (2007), Soysal (1994), Østergaard (1996). 
16 For disse to idealtypiske nationsforståelser, se Bryant (1997), Pecora (2001), Østergaard (1996). 
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Den nationale identitet og minoritetens strategier 

Den nationale identitet og selvforståelse bliver hermed grundlaget for muligheder og 

begrænsninger, rettigheder og pligter, som minoriteten er underlagt. Specielt forskere med en 

sociologisk og politologisk indfaldsvinkel har argumenteret for, at nationens selvidentitet får 

betydning for minoritetens politiske, herunder identitetspolitiske handlemuligheder. Den britiske 

sociolog Paul Statham argumenterer således for, at minoriteten er underlagt såkaldte opportunity 

structures, dvs. mulighedsbetingelser, der er tæt knyttet til nationalstatens forståelse af sig selv 

(Statham 1999). Man kan sige, at et specifikt toleranceregime konstitueres gennem lovgivning, 

institutioner og politiske praksisser, der samtidig strukturerer minoritetens mulighedsbetingelser 

for forvaltning af forskelle. Den nationale idé og dens implementering bliver altså afgørende, 

ikke kun for definitioner af minoriteter og politik over for minoriteter, men også for minoritetens 

egen mulighed for legitim politisk strategi, både identitetspolitisk og i forhold til at mobilisere 

vis-a-vis konkrete sociale problemstillinger. Gennem sammenligningen af forskellige 

minoritetsgruppers politiske mobilisering i henholdsvis Tyskland og England argumenterer 

Koopmans (på baggrund af data fra egen og Stathams undersøgelse) for, at de to landes 

definitioner af egen identitet, minoriteter og minoritetspolitik direkte afspejles i 

minoritetsgruppernes offentlige politiske krav. Det fremgår bl.a., at stort ser ingen 

minoritetsgrupper i Tyskland definerer sig selv eller stiller krav på baggrund af 

racetilhørsforhold, mens dette gælder for 37,7% i England. I stedet definerer 82,5%  af grupper i 

Tyskland, der stiller krav som minoritetsgruppe, sig som nationale eller etniske grupper. 

Koopmans argumenterer for, at hovedårsagen til forskellene findes i de to landes selvforståelser, 

hvor Tyskland definerer sig som en etnisk nation og af historiske grunde (2. verdenskrigs 

racedefinerede forfølgelse af jøder) ikke politisk opererer med racebegrebet, mens England 

definerer sig selv som en multikulturel nation17 defineret ved tilstedeværelsen af flere forskellige 

’racer’. Idet Tyskland forstår sig selv som en etnisk nation, defineres minoritetsgrupperne også på 

baggrund af etnicitet, hvilket giver minoriteten en vis legitim ret til at stille krav som etnisk 

minoritetsgruppe. Dette afspejles i Koopmans undersøgelse, der viser, at en stor del af de 

offentligt fremsatte krav handler om hjemlandspolitik, dvs. krav knyttet til et særligt etnisk 

tilhørsforhold (Koopmans 1999). I England har den multikulturelle ideologi og konstitueringen af 

landets minoriteter som defineret ved race ført til en omfattende institutionalisering af en anti-

racediskriminationslovgivning. Dette fører ifølge Stathams og Koopmans undersøgelser til, at en 
                                                 
17 Denne selvforståelse som en multikulturel nation har været under udfordring og til politisk debat efter 
terroranslagene i form af bomber i Londons metro i 2005.  
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stor del af de offentlige krav, der stilles i England, er knyttet til krav om ikke-diskrimination på 

baggrund af race (Koopmans 1999, Statham 1999). 

 

Minoriteten kan inden for de af staten opstillede mulighedsbetingelser agere legitimt som gruppe 

eller med reference til gruppetilhørsforholdet. Det er sværere at stille krav på grundlag af 

identifikation med en kategori, som staten ikke er tolerant over for og dermed ikke tilbyder 

rammer for aktionsformer. Statham peger på, at de grupper, som typisk anvender ikke-

konventionelle aktionsformer, er grupper, der falder uden for statens minoritetsdefinitioner og 

dermed opportunity structures. Det gælder ifølge Stathams undersøgelse fx asylansøgere i 

England, men også unge briter med etnisk baggrund i Pakistan eller Bangladesh, der ikke 

umiddelbart kan identificere sig med den racemæssige kategori af asiater, der også rummer den 

socialt langt bedre stillede gruppe af briter med indisk baggrund (Statham 1999: 609). Sådanne 

grupper, der falder uden for statens kategoriseringer, anvender i højere grad voldelige 

aktionsformer og henvender sig typisk til en mere abstrakt offentlighed frem for en konkret 

statsinstans eller -institution, fordi kategorien hverken er diskursivt eller institutionelt autoriseret 

af staten (ibid.: 614). Statham argumenterer hermed for en direkte sammenhæng mellem statens 

kategorisering af minoritetsgrupper og de offentlige politiske krav, grupperne stiller. Det er både 

indhold, form og modtageren af minoritetsgruppens mobilisering, der varierer og er struktureret 

afhængig af statens kategorisering af gruppen. For at kunne forstå minoritetens 

modstandsstrategier bliver det altså vigtigt at inddrage den nationale majoritets og herunder 

særligt statens kategorisering af minoriteten og de eksisterende mulighedsbetingelser.  

 

De nationale mulighedsbetingelser sætter sig igennem på mindst to måder i forhold til 

minoriteten. For det første afspejler lovgivningen et lands forståelse af nationalt tilhørsforhold, 

medborgerskab og dets politik for indlemmelse. Det ser man i statsborgerskabslovgivning, i 

naturaliseringsprocedurer, og i lovgivning om sociale og politiske rettigheder, fx i forbindelse 

med valg- og stemmerettigheder og i forbindelse med integrationslovgivning (Galal 2001, Soysal 

1994). For det andet vil landenes definitioner af minoriteten typisk afspejle, hvad de opfatter som 

en særlig udfordring for nationen og den nationale sammenhængskraft, og derfor har formuleret 

særlige politikker i forhold til. Men andre ord afslører nationalstatens minoritetsdefinitioner, 

hvilke forskelle der ifølge nationalstaten gør en forskel. På denne måde bliver 

betydningstilskrivningen af minoriteten strukturerende for majoritetens talen om sig selv.  
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Nationalstatens forvaltning af forskelle (toleranceregime) strukturerer altså muligheds-

betingelserne for minoritetens måder at forvalte forskelle og dermed identitet på. Minoriteten kan 

inden for rammerne af de af staten definerede mulighedsbetingelser mobilisere legitimt; 

mobiliserer minoriteten uden for rammerne, vil kravene blive opfattet som illegitime.   

 

 

De arabiske nationalstater – toleranceregimer og mulighedsbetingelser  

Det er ikke så ofte, man ser en typologi af forskellige nationsforståelser anvendt på ikke-vestlige 

lande, men man finder et forsøg på at skelne mellem forskellige nationskonstruktioner i den 

arabiske verden hos den egyptiske sociolog Saad Eddin Ibrahim. Hans brug af centrale elementer 

i nationskonstruktionen understreger, at man skal være varsom med ukritisk at overføre 

kategorier udviklet i en vestlig kontekst på andre dele af verden. Et særligt centralt element i de 

arabiske nationskonstruktioner er religion, ligesom der siden uafhængighedsbevægelserne, især 

siden midten af det 20. århundred med varierende intensitet har eksisteret en strømning i retning 

af en bredere identifikation som araber. Det skal understreges, at Ibrahims opstilling bygger på 

data fra 1980’erne og derfor fx ikke har den nyeste udvikling i Irak med. Det er Baath-partiets 

Irak, der herunder kategoriseres. Han påpeger, at næsten alle arabiske nationer har undgået at 

vælge mellem skarpe modsætninger som religiøs (islamisk) versus sekulær, og arabisk 

nationalisme (qaumīya) versus national eller fædrelandspatriotisme (wathanīya). I stedet har 

hvert enkelt regime tilstræbt sin egen model med større vægt på det ene eller andet element 

(Ibrahim 1996a). Således placerer Ibrahim Saudi Arabien som det land, der lægger størst vægt på 

det islamiske fællesskab, og Libanon som det land, der lægger størst vægt på det sekulære 

fællesskab. Mens Marokko er det land, der lægger størst vægt på national patriotisme og Yemen 

og Syrien de lande, der lægger størst vægt på arabisk nationalisme (arabisme). Imellem disse 

yderpunkter placerer han de arabiske lande på et kontinuum for hvert af de to begrebspar. Jeg har 

valgt at indplacere Ibrahims kategoriseringer i nedenstående diagram, idet det giver overblik over 

kombinationen af parametrene.  
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Egypten er, som det fremgår af diagrammet, det land, der i størst grad både placerer sig midt 

imellem en religiøs og sekulær selvforståelse og midt imellem en arabisk nationalistisk og 

national patriotisk selvforståelse (Ibrahim 1996a: 190). Placeringen er relativ, idet den er skabt af 

sammenligningen med andre arabiske lande, og som sådan kan den både have flyttet sig, fordi de 

andre arabiske landes regimer kan have ændret sig, ligesom det egyptiske regime over tid har 

udviklet sig og flyttet vægten i forhold til de fire identiteter. Fx lagde Nasser større vægt på den 

arabiske nationalisme end hans efterfølger Sadat, som til gengæld lagde større vægt på den 

islamiske identitet end Nasser. Parametrene kan anvendes til forståelse af minoritetens 

mulighedsbetingelser, som ændres afhængig af den nationale majoritets selvforståelse.  

 

Set fra et minoritetsperspektiv vil der være forskellige potentielle konsekvenser for kopterne, om 

Egypten definerer sig inden for rammerne af et imperialt inspireret eller nationalt inspireret 

toleranceregime, og om der er tale om et religiøst eller sekulært og nationalt eller arabisk 

nationalistisk projekt. Hvis den egyptiske nationale identitet defineres ved det at være muslim, 

har kopterne som kristent mindretal en potentielt udsat position ved at kunne ekskluderes som 

legitim national borger. 
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Hvorvidt den egyptiske nationale identitet primært forstås som egyptisk eller arabisk, kan på 

samme måde få indflydelse på kopterne mulighedsbetingelser, hvis fx kopterne ikke identificerer 

sig med eller bliver identificeret med det at være arabisk.18 De potentielle parametre for inklusion 

og eksklusion må dog samtidig relateres til spørgsmålet om toleranceregime. Spørgsmålet er, i 

hvilket omfang den muslimsk definerede nation giver plads til ikke-muslimer, og den arabisk 

definerede nation giver plads til ikke-arabere; hvorvidt det egyptiske toleranceregime tildeler 

rettigheder på baggrund af kollektive eller individuelle kriterier. Den imperiale tolerance over for 

det religiøse kollektivs autonomi er, som nævnt, delvis videreført under det egyptiske nationale 

toleranceregime. Mens fx partisystemet i større eller mindre grad siden 1952 er blevet holdt i kort 

snor af den egyptiske stat, har der været accept af organiseringen inden for kirkens rammer. Den 

Koptisk-Ortodokse Kirke er med andre ord en legitim kanal for samfundsmæssig deltagelse, hvor 

tolerancen over for denne deltagelse er betinget af typen af aktiviteter inden for kirken. 

Tolerancen gælder den religiøse autonomi og ikke nogen form for etnisk separatisme, som 

kopterne indimellem af statsrepræsentanter19 og den muslimske majoritet20 er blevet beskyldt for 

at stræbe efter.  

 

Hvad et lands nationale identitet er, er som omtalt ikke en for altid fastlagt størrelse. Der er 

snarere tale om en fortsat konstruktionsproces, hvori forholdet til andre nationer såvel som til 

landets minoriteter kan indgå som centrale markører i grænsedragningen og afgrænsningen af den 

nationale identitet. Diskussionen om karakteren af den nationale identitet kan blusse op i 

forbindelse med konkrete sociale, kulturelle og religiøse konflikter. Konsekvensen kan være en 

social, politisk eller fysisk udgrænsning af minoriteten. Minoriteten bliver på denne måde et 

element i den nationale identitetsskabelse gennem processer af inklusion og eksklusion. Jeg skal i 

kapitel 4 og 5 komme nærmere ind på sådanne processer af nationsskabelse historisk og aktuelt i 

Egypten og deres konsekvenser for den koptiske minoritet.  

                                                 
18 Det sker jævnligt, at koptere insisterer på, at de ikke er arabere. Ifølge denne udlægning var araberne erobrere, og 
kopterne de oprindelige egyptere. Den amerikanske koptiske gruppe, Free Copts, gengiver således en tale af en 
koptisk biskop, Bishop Thomas – Biskop af El-Qussia Diocese i Upper Egypt, som han holdt under et besøg i USA, 
hvor han påpeger at koptere vil blive fornærmede, hvis man kaldte dem arabere. Dette er dog langt fra en officielt 
sanktioneret udlægning af kirken. For omtale af biskoppens tale, se 
http://freecopts.net/english/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 (læst 27-10-2008). Man skal i den 
forbindelse være opmærksom på, at der også er egyptiske muslimer, der vil nedtone eller afvise den arabiske identitet 
til fordel for den egyptiske, bl.a. for at lægge afstand til Saudi Arabien. 
19 I 1980-81 beskyldte den daværende præsident Sadat kopterne for at arbejde for oprettelsen af en selvstændig 
koptisk stat (se mere herom i kapitel 4).   
20 Solihin gengiver denne majoritetsforståelse af den koptiske kirkes undergrundsvirksomhed og aspirationer om et 
selvstændigt koptisk land (1991).  
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Majoriteten – hvem og hvor?  

Ser man på underoverskrifterne i dette afsnit 2.2, vil man se, at de alle placerer minoriteten inden 

for rammerne af nationalstaten. Minoritets-majoritetsrelationen er altså eksplicit i afhandlingen 

defineret som relationen mellem den nationale majoritet og minoriteten i, hvad man med 

Bourdieus feltbegreb kan kalde det nationale felt. Majoriteten er i minoritetsperspektivet 

karakteriseret ved at have magten til at forvalte mangfoldigheden politisk, dvs. til at tillægge 

visse forskelle, frem for andre, betydning som grundlag for magtanvendelse, fx i form af 

implementering af strukturelle vilkår og betingelser i overensstemmelse med disse forskelle. 

Inden for det nationale felt er det staten og dens institutioner, der som repræsentanter for 

majoriteten udmønter struktureringen af forskelle gennem institutionaliseringer og lovgivning. 

Dette minoritetsforskningsfokus på forholdet mellem struktur og minoritets(kultur) har medført 

en fokusering på minoritetens kollektive identitetskrav og majoritetens respons herpå, på 

grænsedragningen og på eksklusions- og inklusionsmekanismerne. Mest på eksklusions-

mekanismerne, fordi det er i eksklusionen, at minoriteten konstrueres som minoritet. 

Minoritetsperspektivet er netop et perspektiv, og som sådan mener jeg også, at det er blindt eller 

som minimum nærsynet over for andre aspekter af de komplekse vilkår, minoriteten er underlagt. 

Derfor vil jeg kort diskutere nogle af de analytiske implikationer, der følger af 

minoritetsperspektivet.  

 

For det første kan man stille det kritiske spørgsmål, om minoritetsperspektivets fokus på 

eksklusionsmekanismerne ikke for entydigt har fokuseret på den manglende anerkendelse og har 

overset de mange aspekter af forskelle, som dagligt forhandles mellem majoritet og minoritet 

uden den store politiske opmærksomhed. Spørgsmålet er, om man ikke med fokus på den 

kollektive identitet og den manglende anerkendelse heraf i praksis risikerer på linje med 

majoriteten at konstruere minoritetens kollektive identitet som en potentiel og overdreven trussel 

mod den etablerede politiske orden, eller i det mindste som en privilegeret position. Ved at 

privilegere den kollektive identitet, som ekskluderes, risikerer man at overse centrale aspekter af 

den komplekse relation, som majoritets-minoritetsrelationen er, uden at det asymmetriske 

magtforhold af den grund spiller en mindre betydningsfuld rolle. Spørgsmålet om kultur bliver i 

denne sammenhæng et diskussionsfelt, fordi man med minoritetsperspektivets fokus på forskelle, 

der gør en forskel, risikerer yderligere at privilegere de kulturelle forskelle, der gør en forskel for 

majoriteten frem for minoriteten. Det rejser spørgsmålet om den videnskabelige brug af begrebet 
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kultur og dette begrebs analytiske anvendelighed. Hvordan undgår man med inddragelsen af 

minoritetens kulturelle praksis at identificere minoritetens kulturelle anderledeshed med dennes 

underordnede position og dermed at sløre magtforholdene? Og hvordan undgår man at tillægge 

de kulturelle forskelle for stor betydning på bekostning af eksisterende ligheder mellem minoritet 

og majoritet? Fordi minoritetsperspektivet tager udgangspunkt i den ulige magtrelation mellem 

minoritet og majoritet, er risikoen, at man som minoritetsforsker udelukkende tillægger de 

kulturelle forskelle betydning, som er resultater af konflikt eller grænsedragning vis-a-vis 

majoriteten, således at relationen til majoriteten bliver den eneste identitetsskabende faktor. 

 

I forlængelse heraf bliver det væsentligt for det andet at inddrage betydningen af, at 

(kultur)forskelle forvaltes, autoriseres og legitimeres af majoriteten og minoriteten, både i mødet 

imellem majoritet og minoritet og i fx mødet mellem medlemmer af minoriteten. De komplekse 

magtrelationer, der påvirker minoritetens vilkår, kan med andre ord ikke reduceres til majoritets-

minoritetsrelationer i det nationale felt. Det er nødvendigt at inddrage minoritetens egne 

magtinteresser uden at ignorere minoritets-majoritetsrelationens strukturerende karakter. 

Minoriteten er ikke nødvendigvis en homogen størrelse, men tillægger forskellene til majoriteten 

og forskellene indbyrdes forskellig betydning. Dette viser sig bl.a. i kopternes reaktion på at blive 

defineret som en minoritet. Når den koptisk-ortodokse pave Shenouda III afviser, at koptere er en 

minoritet, er det ikke en afvisning af, at antallet af koptere i Egypten ligger langt under antallet af 

muslimer i Egypten. Det er først og fremmest afvisningen af, at kopterne ikke skulle være lige så 

meget egyptere som alle andre og samtidig et krav om at blive betragtet som ligestillede borgere. 

Det er afvisningen af en specifik status, som forbindes med et begreb, der refererer til en negativ 

identitet, andenrangsborgere, marginaliserede, eller i et historisk perspektiv dhimmi-status. Når 

nogle amerikanske koptere i modsætning hertil netop fremhæver koptere som værende en 

minoritet i Egypten, er det med henvisning til samme status, og til at koptere reelt diskrimineres i 

Egypten. Endelig er der koptere, der opfatter den koptiske kultur som en specifik etno-religiøs 

kultur, der er truet af udryddelse pga. arabisering og islamisering, og som koptere derfor må 

kæmpe for at bevare.21 Når forskellige koptiske aktører på denne måde tillægger begrebet 

                                                 

21 Det gælder fx St. Shenouda Society i Los Angeles under ledelse af Hany Takla, der har været med til at sikre 
oversættelse af gamle koptiske manuskripter, og som har stået bag koptiske udstillinger. For dens hjemmeside, se 
http://www.stshenouda.com/ (læst 15-09-2007). 
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minoritet forskellig betydning, kan det ses som udtryk for forskellige identitetsstrategier og 

forskellige strategier i relation til den egyptiske stat og den muslimske majoritet. I et 

minoritetsperspektiv kan man se minoritetens brug eller afvisning af minoritetsbegrebet som en 

proces, hvor minoritetsidentiteterne og -strategierne er struktureret af relationen til majoriteten og 

af majoritetens kategoriseringer af minoriteten, men hvor der samtidig indbyrdes mellem koptiske 

aktører kæmpes om magten i forhold til at definere, hvilke forskelle der gør en forskel både i 

forhold til majoriteten og mellem kopterne indbyrdes. Dette gør det nødvendigt at undersøge, 

hvordan minoritetens interne betydningstillæggelser spiller sammen med eller overlapper 

tillæggelsen af betydning af forskelle på minoritet og majoritet.  

 

For det tredje rejser minoritetsperspektivet spørgsmålet om muligheden for at opdage og 

identificere minoritetens betydningstillæggelser og modstandsstrategier. Når Statham påpeger, at 

unge asiater må bruge andre strategier end resten af den racedefinerede asiatiske gruppe, forklarer 

han det med indbyrdes forskelle inden for gruppen af asiater i England. Man kan med andre ord 

sige, at statens kategoriseringer ikke er i overensstemmelse med gruppernes selvidentifikation. 

Gruppens heterogenitet udlægger han først og fremmest som resultatet af sociale forskelle, der 

samtidig falder sammen med religiøse forskelle på muslimer og hinduer. Det bliver derfor oplagt 

for dele af den asiatiske gruppe at definere deres modstand på baggrund af en identifikation som 

muslimer, hvormed de adskiller sig fra den socialt velstillede del af den racemæssige kategori af 

asiater i England, nemlig hinduerne. Spørgsmålet, Statham ikke rejser, er, hvilken betydning 

islam, muslimsk praksis eller traditioner får for typen af modstand, som gruppen praktiserer. 

Statham peger kun på mulighedsbetingelserne struktureret af relationen til majoriteten, mens han 

ikke peger på de muligheder, der er betinget af strukturer, erfaringer og værdier inden for 

minoritetsgruppen selv. Spørgsmålet er, hvordan man med et minoritetsperspektiv får adgang til 

sådanne interne betydningskonstruktioner, når minoritetsidentiteten, i kraft af ikke at være 

officielt autoriseret, er marginal og stigmatiseret. Hvordan kan man som minoritetsforsker få 

adgang til potentielt fortiede og skjulte betydninger uden at ignorere strukturelle og institutionelle 

magtforhold?  

 

Alle disse spørgsmål peger i retning af, at det er vigtigt i analysen at kunne medtænke, at 

minoriteten ikke kun begår sig eller identificerer sig i relation til majoriteten eller inden for det 

nationale felt. Her kan det være frugtbart at anvende Bourdieus analytiske blik på den sociale 
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verden som konstitueret i sociale felter. Ifølge Bourdieu består den sociale verden af objektive 

relationer, og et felt kan på det analytiske plan defineres som ”et netværk eller en konfiguration af 

objektive relationer mellem forskellige positioner” (Bourdieu & Wacquant 1996: 84). ”At tænke i 

felter er at tænke relationelt” (ibid.: 84). Det sociale består af en række overlappende felter, hvor 

grænserne for feltet ophører, når effekten af feltet ophører (ibid.: 88). Det medfører samtidig, at 

man kan tale om et overordnet magtfelt, der har påvirkning på andre magtfelter, fx den egyptiske 

nationalstats magt og effekt på den Koptisk-Ortodokse Kirke. Dynamikken i feltet ligger ifølge 

Bourdieu i spændingerne mellem de forskellige kræfter i feltet, der kæmper om magten og retten 

til at definere den specifikke kapital og dermed spillereglerne for, hvad der giver magt og 

indflydelse i feltet (ibid.: 89). Det enkelte individ begår sig og identificerer sig således i 

forskellige felter og er bekendt med de spilleregler, der inden for hvert enkelt felt virker 

strukturerende for praksis. Der er dermed ikke nødvendigvis for den enkelte nogen modsætning 

imellem at identificere sig med det egyptiske nationale felt som fuldgyldigt medlem og samtidig 

identificere sig med den Koptisk-Ortodokse Kirke som fuldgyldigt medlem, hvilket er, hvad 

Shenouda med sin afvisning af minoritetsbegrebet argumenterer for, at koptere i Egypten gør. Det 

medfører, at medlemmer af minoriteten i praksis vil positionere sig forskelligt (som egypter, 

kopter, mand, bror, præst, diakon etc.) afhængig af, hvilket felts logik man identificerer sig med i 

den konkrete situation. Som udgangspunkt rummer hvert enkelt felts logik samtidig principper 

for inklusion og eksklusion og dermed sine majoriteter og minoriteter. Positionen som minoritet 

henholdsvis majoritet er altså knyttet til ens position i det pågældende felt. I visse sammenhænge 

vil konteksten være relativt forudsigelig for, hvilket felt man identificerer sig med og bliver 

identificeret med, men der vil også være situationer, hvor felterne overlapper, støder sammen, 

konvergerer og forskydes. Her kan der opstå kampe og konflikt om, hvilke spilleregler der bør 

gælde, men også tavsheder og fortielser. At minoritetspositionen i det nationale felt i kraft af det 

nationale paradigmes hegemoniske position trænger sig på i andre felter og dermed i større eller 

mindre grad strukturerer positionerne i disse, skal ikke afholde minoritetsforskeren fra at 

udforske minoritetens position i andre felter. Ikke blot for at afdække den nationale idés 

hegemoniske indflydelse, men for at afsøge hvilke muligheder for modstand, strategier og 

identiteter, minoriteten har heroverfor gennem deltagelsen i andre sociale felter. Det er disse 

processer, jeg i resten af afhandlingen vil udforske, og som jeg i de følgende afsnit af dette 

kapitel vil give teoretiske redskaber til at forfølge nærmere.  
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2.3. Kulturelt fællesskab og identitetspolitik 

Minoritetsperspektivet er, som det er fremgået, primært – hvis ikke udelukkende – optaget af, 

hvordan relationen mellem majoritet og minoritet strukturerer minoritetens vilkår. Udforskningen 

af forvaltningen af forskelle bliver derfor også med dette perspektiv en udforskning af minoritets-

majoritetsrelationen, og hvordan majoriteten og minoriteten forvalter forskellene mellem de to 

grupper. Dette perspektiv beskæftiger sig til gengæld ikke i større grad med de motivationer for 

forvaltning af forskelle, der er knyttet til minoritetsgruppens interne anliggender og kulturelle og 

religiøse identifikationer. Risikoen er, at minoriteten og dens identitet udelukkende defineres ud 

fra dens magtunderlegenhed, hvilket jeg mener i sidste ende kan være udtryk for endnu en 

marginalisering og stigmatisering og en demonstration af majoritetens – i dette tilfælde 

forskerens – evne til at overse, ignorere og udelade minoritetens historie, kultur og perspektiv på 

verden eller alene gøre denne til et produkt af majoritetens eksklusion. Dette er grunden til, at jeg 

finder det væsentligt for forståelsen af minoritetens vilkår og identitet at kombinere 

minoritetsperspektivets relationelle blik med antropologiens fokus på betydningen af kulturel 

identitet. Hvordan den kulturelle identitet kan belyses i relation til minoritetsstrategier, er, hvad 

jeg i det følgende vil diskutere.  

 

Antropologien lever stadig i skyggen af et kulturbegreb, der knytter kultur entydigt sammen med 

et afgrænset fællesskab, et community, hvilket er en kulturforståelse som antropologien for længst 

har gjort op med (jf. Barth 1969, Bauman 1996, Hannerz 1993, Jenkins 2003). Ikke desto mindre 

har samme kulturforståelse vundet indpas i det enkelte menneskes omverdensforståelse såvel som 

selvforståelse. De fleste mennesker i dag tænker i kulturelle forskelle, og disse opfattes som 

knyttet til grupper. Frem for at se sådanne forskelle som kollektivt og individuelt iboende og 

indlejrede, er den dominerende teoretiske opfattelse i dag imidlertid, at individet aktivt er 

medskaber af kulturelle forskelle gennem sine bevidste og ubevidste analyser (tillæggelse af 

betydning) af forskelle i form af refleksioner, fortællinger og kulturelle praksisser (Hastrup 

2004).  

 

Et resultat af denne tilgang til kultur er, at et begreb som ’identitetspolitik’ er blevet alment 

anvendt til at betegne både majoritets- og minoritetsfællesskabers bestræbelse på at definere en 

kollektiv identitet og på denne baggrund kræve eller arbejde for anerkendelse af og rettigheder 

for fællesskabet. Når begrebet politik er knyttet sammen med begrebet identitet, understreger det 
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samtidig det handlende aspekt af identitetshævdelse (identity claim), hvor det enkelte individ er 

en aktør, der igennem praksis bidrager til konstruktionen af fællesskabets kulturelle identitet. 

Konstruktionen af ens kollektive identitet kan i denne sammenhæng anvendes som grundlag for 

legitimering af forskellige politiske rettigheder og organiseringer med henvisning til, at man på 

samme måde som nationen har politiske rettigheder i kraft af ens kulturelle fællesskab. Idet den 

kulturelle identitet i et vist omfang opfattes som politisk legitimerende, bliver definitionsmagten 

og kampen herom af afgørende betydning. Kultur er i dette perspektiv ikke at forstå som den 

essentielle kerne, der strukturerer folks handlinger. Kultur er noget, gruppen skaber, fortæller, 

erindrer og afgrænser i praksis, og samtidig er konstruktionen, fortællingerne, erindringerne og 

afgrænsningen noget, der kæmpes om. 

 

 

Det antropologiske blik på den konstruerede identitet 

I slutningen af 1980’erne var socialantropologien særligt optaget af, hvordan etniske grupper 

anvendte historien til at stille krav om rettigheder og anerkendelse. Man havde set en række 

minoritetsgrupper og ikke mindst oprindelige folk ’genskabe’ deres historie. Derfor vendte 

antropologerne historikernes spørgsmål ”How did the past create the present?” på hovedet og 

spurgte i stedet ”How did the present create the past?” (Chapman, McDonald og Tonkin 1989: 5). 

Dette førte til, at antropologien blev skolet i at dekonstruere de kulturelle fællesskaber (ibid.: 5). 

Der opstod diskussioner om, hvad der var facts, og hvad der var fiktion, og hvad der var myte, og 

hvad der var historie (ibid.: 9). Genskabelsen af den kollektive historie blev bl.a. studeret som et 

aspekt ved såkaldte ’revival-bevægelser’. Revival blev en betegnelse for minoritetens eller den 

etniske gruppes hævdelse af sin egen historie og identitet gennem genoptagelse og 

genopblomstring af kulturel eller religiøs praksis, der blev fremstillet og legitimeret som særligt 

kulturelt eller religiøst autentisk. Anthony Wallaces klassiske definition på en revival-bevægelse 

lyder: ”a deliberate organized, conscious effort by members of a society to construct a more 

satisfying culture” (Wallace 1972: 504). 

 

Den dekonstruerende antropolog var bl.a. optaget af at analysere, hvordan minoritetens 

konstruktion af en kulturel autenticitet var tæt knyttet til majoritetens fremstillinger af og 

forestillinger om minoriteten, ikke mindst i form af kolonimagtens konstruktion af den 

koloniserede som den eksotiske anden (fx Keesing 1989, Roosens 1989). Keesing går så langt 
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som til at kalde hawaiianernes konstruktion af en særlig autentisk kulturel identitet for et resultat 

af en ’dobbelt’ voldtægt, fordi de ifølge Keesing rekonstruerer deres egen såkaldte autentiske 

identitet gennem brugen af den tidligere kolonimagts reificerede beskrivelser af de koloniserede 

(Keesing 1989: 31). 

 

I sammenhæng med denne dekonstruktionistiske tilgang til etnicitet blev den dominerende 

forståelse af etnicitet instrumentalistisk. Etnisk identitet var noget, de undertrykte grupper 

refererede til med det formål at opnå goder eller rettigheder, om end dog også social 

sammenhæng og identitet. Denne tilgang til etnisk og religiøs revival er der gode grunde til at 

være kritisk over for. For det første er det muligt at kritisere den dekonstruerende tilgang for at 

overse, at uanset konstruktionen spiller kulturen en betydning for folk, der identificerer sig med 

denne. Anthony P. Cohen skriver i introduktionen til Signifying Identities: 

 

[…] but it is clear that identity (however inexplicit), boundary (however elusive and 
nebulous) and authenticity (however contested and contestable) are matters in 
which people invest huge value. (Cohen 2000: 5) 

 

Med andre ord, selv om det er forholdsvis nemt at dekonstruere forestillinger om nationen eller 

forestillinger om minoritetsfællesskabet ved at pege på, at disse er historisk og relationelt 

konstruerede og kontekstuelle, så skal det ikke få antropologen (eller minoritetsforskeren) til at 

overse, at disse fællesskaber har betydning for folk. Erkendelsen af, at autentisk kultur i sin 

oprindelige antropologiske forståelse teoretisk må afvises, må ikke medføre, at vi glemmer at 

beskæftige os med ’det forestillede fællesskab’, uanset om det er minoritetens eller majoritetens, 

som et fællesskab, som folk oplever som autentisk og investerer uendelige mængder af energi i, 

som Cohen skriver. Cohen advarer samtidig mod et for ensidigt fokus på ’spillet’ i den sociale 

interaktion og dermed mod at undervurdere betydningen af kultur. Individer og grupper opfatter 

ikke  alt som værende til ’forhandling’ (Cohen 2000: 5). Cohen forsøger hermed at generobre 

kulturens plads i identitetsprocesser ved at forholde sig kritisk til både begrebet ’forhandling’ og 

’strategi’ i den forståelse, at individer er lige og fritstillede strateger i forhandlinger af identitet. 

Han vil gerne tilbage til, hvordan mennesker giver sig selv og deres levede erfaringer betydning. 

Og det er ikke sikkert, at denne betydning er struktureret af én klar grænse, tværtimod kan den 

kulturelle grænse, der er indlysende for én gruppe, være umulig at sanse eller opfatte for en anden 
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gruppe. Cohen giver som eksempel settlere, der, når de kvaser en humlebi under støvlen, uden at 

vide det krænker de oprindelige folks identitet ved at dræbe en mulig forfader (ibid.).  

 

I et minoritetsperspektiv kan en sådan grænse være usynlig for majoriteten. Majoriteten er 

defineret ved at have magten til at definere, hvad det ’normale’ er. Fordi majoritetens opfattelse 

af ’det normale’ er dogmatisk, som Cohen også skriver, eller med andre ord hegemonisk, fører 

det ofte til en marginalisering, eksklusion eller undertrykkelse af det, der betyder noget for 

minoriteten. Dvs. betydninger, som dermed enten kvases i majoritetens integrations-, 

assimilations- eller segregationspolitiske kværn eller bare ikke sanses og derfor i bedste fald 

ignoreres, i værste fald hånes eller latterliggøres. Det asymmetriske magtforhold omsættes 

således ikke kun i strategi og forhandling. Magtforholdet handler også om, hvad der betyder 

noget for folk, og om hvorvidt disse betydninger får plads og gives synlighed i det fælles 

nationale felt, fx i nationale institutioner som skolen, museet eller i historiebøgerne. Cohen 

understreger ligeledes dette magtaspekt i sin kritik af forhandling som et begreb, der bliver 

misvisende, fordi to parter i forhandlingen sjældent har de samme ressourcer til rådighed i 

forhandlingssituationen (Cohen 2000: 10). 

 

Cohen afviser ikke, at grænser skifter karakter over tid og kan føre til strategiske 

grænsedragninger. Hvis grænserne bliver for føjelige, siger han, må de parter, som afgrænser sig 

fra hinanden, finde andre måder at gøre det på og 

 

[…] the exclusionary character of self-authenticating identities may serve precisely 
that purpose, and one which is recognisable not just as a reaction to globalization, 
but also in the new empowerment of categories of person who previously enjoyed 
little or no power in respect of their own identities. (Cohen 2000: 11) 

 

Netop etableringen af nationalstater kan – på samme måde som globaliseringen – i et historisk 

perspektiv ses som processer, der ikke kun etablerer nye grænser, men også gør eksisterende 

grænser mere føjelige eller porøse. Fx har oprettelsen af den moderne egyptiske nationalstat ført 

til, at grænsen mellem koptere og muslimer ikke længere tillægges den samme politiske 

betydning som under de muslimske kalifater. Kirkens revival-strategi kan i dette perspektiv ses 

som en måde at opretholde grænsen på. Dette vil jeg bl.a. vende tilbage til i kapitel 6 og 8.   
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Reaktiv eller proaktiv minoritetsstrategi 

Et andet problem, jeg finder relevant at være opmærksom på i forbindelse med 

minoritetsperspektivet, ligger i forlængelse af Cohen og er kritikken af den metodiske tilgang og 

den magtforståelse, som bliver resultatet, hvis man alene fokuserer på de marginaliseredes politik 

som reaktiv. Sherry Ortner skriver i bogen Anthropology and Social Theory. Culture, Power, and 

the Acting Subject, at et problem ved en del antropologiske studier af de undertryktes (med mine 

ord: minoritetens) modstandsstrategier er, at de med et for ensidigt magtbegreb risikerer at 

fortolke og forstå minoritetens modstand imod majoriteten alene som en reaktiv proces. Ortner 

skriver, at angsten for at overtage den dominerende magts essentialisering og dermed 

kolonisering af ’de andres’ kultur har fået mange kulturforskere til helt at lægge kulturbegrebet på 

hylden, eller kun at se denne som en reaktiv kultur (Ortner 2006: 50). Minoriteters strategier 

imod dominansforhold er blevet anskuet som  

 

[…] ad hoc and incoherent, springing not from their own senses of order, justice, 
and meaning, but only from some set of ideas called into being by the situation of 
domination itself. (Ortner 2006: 50) 

 

Fokus på magtrelationen har ført til, at mange studier af minoriteters modstandsformer er blevet 

til en beskrivelse af, hvad Ortner kalder for ’fortyndet kultur’ (thinning culture) i modsætning til 

etnografiens ideal om ’tæt beskrivelse’ (thick description22). Studier af modstandskulturer har fx 

peget på religion som mobiliserende i en ikke nærmere beskrevet diffus betydning, men uden at 

gøre nærmere rede for eller undersøge de sæt af værdier, praksisser, og følelser, der er bygget ind 

i det religiøse univers, hvorfra en modstand formuleres eller gives betydning (ibid.: 51). Hun 

kritiserer bl.a. Bourdieu og andre praksisteoretikere for at lægge for megen vægt på den 

strukturelle magt, som ironisk nok får dem til at interessere sig mindre for magt i praksis. Mens 

Bourdieu fokuserer på sociale relationer af magt, fx patriarkalske relationer, får han aldrig 

udforsket disse som konkrete formationer af magt, der involverer specifikke ideologier og 

praksisser (ibid.: 5). Ortner kritiserer ligeledes Bourdieus begreb om symbolsk vold med 

henvisning til James Scott. Denne argumenterer for, at undertrykte folk udmærket ved, hvad der 

foregår, og endda har eksplicitte traditioner – hidden transcripts – for kritik og modstand. Hvis de 

ikke aktivt yder modstand, er det fordi de er holdt tilbage af den dominerende gruppes politiske 

og økonomiske magt (Ortner 2006: 6, 52). Ortner argumenterer på denne baggrund for, at man i 
                                                 
22 Begrebet blev brugt af Clifford Geertz i The Interpretation of Cultures (1973) til at beskrive hans egen måde at 
bedrive feltarbejde på.  
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udforskningen af minoritetsstrategierne i højere grad bør stræbe efter at afdække de skjulte og 

multiple praksisser af modstand, som finder sted. Hun taler på baggrund af denne kritik for rige 

kulturelle beskrivelser som grundlag for at afdække modstand, dens former, øjeblikke og fravær 

(ibid.: 53). En vigtig pointe for Ortner er, at ”They have their own politics” (Ortner 2006: 46). 

 

Med andre ord er minoritetens politik, som Statham argumenterer for, ikke kun formet af 

relationen til majoriteten eller den asymmetriske magtrelation. Minoriteten har sin egen politik, 

der kun kan forstås ved også at inddrage og undersøge dét, der betyder noget for minoriteten. Når 

jeg her fremhæver Ortners kritik, er det, fordi jeg finder det relevant at understrege, at 

minoritetsperspektivet ikke er frugtbart uden et komplekst magtbegreb. Magt er i både min og 

Ortners forståelse (og med inspiration fra ikke mindst Foucault) produktiv og skal netop derfor 

udforskes i praksis. Et for unuanceret magtbegreb kan komme til at overfokusere på de 

strukturelle betingelser, minoriteten er underlagt. Hvad jeg dog mener, man bør tilføje til Ortners 

kritik, er, at Bourdieu netop som argumenteret med feltbegrebet gør det muligt samtidig at 

interessere sig for magt i praksis i forskellige sociale felter, således at man kan undersøge 

samtidigheden, konflikten og konvergensen af magt på tværs af sociale felter.  

 

Når jeg i analysen anvender begreberne strategi og forhandling, gør jeg det altså med 

bevidstheden om, at minoriteten agerer inden for rammerne af de strukturelle betingelser, 

majoriteten definerer, samtidig med at den deltager produktivt i fordeling af magt, hvis ikke i det 

nationale felt, så i andre sociale felter. Her er ikke kun tale om fritstillede individers beregnende 

eller manipulerende (mis)brug af kultur og religion, men snarere om simultane processer af 

handling og definition, hvori individer såvel som institutioner tager del. Majoriteten skabes 

simultant med minoriteten, ligesom minoritetsstrategien skabes samtidig med registreringen af 

historien. Fremstillingen af den koptiske minoritets kirkelige strategi bør derfor ikke kun studeres 

som udtryk for en reaktiv proces, men også som udtryk for en simultan proces, hvor både 

forholdet til majoriteten og forhold inden for minoriteten er med til at forme de kulturelle 

fortællinger og praksisser. 

 

 

 

 



 50 

Community-begrebet  

Understregningen af, at minoritetsforskeren ikke bør ignorere betydningen af det kulturelle og 

religiøse fællesskab og minoritetens interne forvaltning af forskelle, forhindrer ikke en samtidig 

kritisk tilgang til community-begrebet.  

 

Community-begrebet har fra begyndelsen været et centralt begreb i antropologiens fokus på 

minoritetsgrupper, men har samtidig lidt under det kulturbegreb, der sidestiller fællesskabet med 

kulturen i ental. Der har længe været en tendens til, at minoriteten forventes at have en afgrænset 

og identificerbar identitet, som antropologien kan studere i sin helhed, mens majoriteten er blevet 

opfattet som mangfoldig og ikke begribelig som en enhed. Risikoen ved dette community-fokus 

på minoriteten er ifølge antropologerne Chapman, McDonald og Tonkin fastholdelse af en 

illusion om, at minoritetsstatus er forbundet med lidenhed og intimitet (Chapman, McDonald og 

Tonkin 1989: 18-19). Vered Amit skriver derudover i en kritisk diskussion af antropologiens brug 

af community-begrebet, at dette alt for ofte, uanset om det refererer til etnicitet, nation, erhverv 

eller politiske bevægelser, er blevet brugt til at udfylde det vacuum af lokationer, der før blev 

fyldt op af geografisk afgrænsede ’steder’ (Amit & Rapport 2002: 3). Risikoen er at 

antropologien reproducerer forestillinger, som har oprindelse i associationen af sted med kultur 

(ibid.: 3).  

 

Denne tendens til at lede efter ’steder’, genfinder man i nyere antropologiske studier af kopterne. 

Med en koptisk gruppe, der i stigende grad siden begyndelsen af det 20. århundrede er bosat 

spredt og ikke er fysisk eller socialt afgrænset, har det været svært for antropologer at lokalisere 

et ’sted’ i form af et geografisk område, hvor man kunne studere kopterne som community. 

Studierne af en kirke (Thorbjørnsrud 1989), af et kloster (Gruber 2003 & 2004, Doorn-Harder 

1995), eller af en menighed kan kritiseres for at forsøge at genskabe et sådan ’sted’ og på denne 

baggrund udtale sig som dén koptiske kosmologi og kulturelle identitet. Med bevidstheden om 

betydningen af den kulturelle identitet og ud fra et komplekst magtbegreb, mener jeg til gengæld, 

at det kan være frugtbart at undersøge, hvorvidt og hvordan sådanne steder som klostret og kirken 

kan ses om et rum for minoritetens egen politik (i Ortners forståelse), hvor kloster og kirke stiller 

kulturelle traditioner og fortællinger til rådighed (og konstruerer disse), hvorigennem ’en 

modstand formuleres eller gives betydning’. Ved grundige etnografiske studier af disse rum kan 

jeg komme nærmere en kulturel betydningstillæggelse af modstand.  
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Kirkens og klostrets tilbud om kulturelt og religiøst fællesskab er dog stadigvæk kun udtryk for 

én koptisk identitet og strategi af flere mulige. Selv om alle medlemmer af en gruppe er 

definerede og definerer sig selv med den samme betegnelse (fx kopter), betyder dette ikke, at 

minoritetsidentiteten altid og i enhver kontekst er den primære for det enkelte medlem af 

minoritetsgruppen, ej heller at minoritetsidentiteten defineres på samme måde af alle koptere, 

eller at denne udelukkende konstrueres og udleves med brug af kirkens konventioner for 

fortælling. 

  

El-Khawaga (1998) og Botiveau (1998) kritiserer ligeledes tendensen til at se kopterne som en 

samlet gruppe. De har en lignende kritik af minoritetsbegrebet som Ortner. De er kritiske over for 

at betragte forhold blandt minoritetsmedlemmer som et spørgsmål om alene at være defineret ved 

relationen til majoriteten. Selv om det relationelle perspektiv er med til at forhindre en reificering 

af minoritetsgruppens kultur, er risikoen til gengæld, at man overser de interne 

modsætningsforhold, grænsedragningsprocesser og udgrænsningsprocesser, som foregår blandt 

minoritetsgruppens medlemmer. Hvis man gerne vil forstå minoritetens forvaltning af forskelle 

og modstand, må disse interne magtrelationer også inddrages i analysen. Denne indvending kan 

ligeledes knyttes til diskussionen om grænser, hvor man spørge, hvorfor disse tillægges større 

betydning end grænsen mellem forskellige koptiske identiteter og positioner.23  

 

Hvis vi gerne vil forstå minoritetens vilkår og situation, er det på baggrund af ovenstående 

argumentation nødvendigt at forene minoritetsperspektivets fokus på de ulige magtrelationer med 

opmærksomheden på fællesskabet og dets kulturelle betydningsdannelser som kilde til modstand. 

Dette perspektiv kan med Ortners ord kaldes en ’ethnography of resistance’ (2006). Hvordan man 

kan nærme sig analysen af sådanne kulturelle konventioner for modstand, vil jeg give et bud på i 

det følgende. 

 

 

2.4. Lidelsens og modstandens etnografi 

Erfaring genererer sit eget sprog og kommunikationsstrategi, skriver Veena Das ifølge Cohen. 

Det er ikke så meget et spørgsmål om at udvikle et ’privat’ sprog som at generere meningsfulde 

                                                 
23 Thorbjørnsrud (1999) viser fx, hvordan kopterne gennem kropslig disciplinering (hårfjerning) opretholder grænser 
mellem kønnene og mellem forskellige kategorier af gejstlige (præster og munke).  
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sproglige former for erfaringer, som ikke er delte og derfor heller ikke er kommunikerbare på 

tværs af grænser. Intellektuel viden kan ikke i sig selv kommunikere betydningen og erfaringen 

med fx vold mod kvinder, det er snarere en viden delt gennem den fælles erfaring af lidelse 

(Cohen 2000: 9).  

 

Jeg argumenterer i det følgende for, at en måde ’intellektuelt’ at analysere og få adgang til 

minoritetens erfaringer med lidelse på er gennem dens fortællinger. Jeg forudsætter med 

udgangspunkt i minoritetsdefinitionen, at minoriteten i kraft af sin position deler en erfaring af 

lidelse (i form af enten marginalisering, stigmatisering, eksklusion, overgreb, vold, 

undertrykkelse, diskrimination, racisme, forfølgelse, gøren tavs eller usynliggørelse), som den 

ikke deler med majoriteten. I forhold til kopterne vil jeg senere i afhandlingen (særligt i kapitel 7) 

argumentere for, at de vha. de koptisk-ortodokse religiøse narrativer genererer meningsfulde 

sproglige former, hvorigennem deres erfaringer kan deles. Det betyder ikke, at alle koptere 

nødvendigvis finder disse sproglige former meningsfulde, men de er et kommunikativt tilbud om 

at dele erfaringer, der samtidig kan bruges som kilde til modstand. Når minoritetserfaringen ikke 

deles eller kan deles med majoriteten, skyldes det ikke nødvendigvis kun majoritetens og 

minoritetens mangel på specifikke fælles erfaringer, men også de kontekstuelle historiske og 

politiske rammer, der forhindrer minoriteten i frit at give udtryk for sin erfaring. Der kan være 

direkte politiske forbud mod at fortælle sin historie, eller der kan være kulturelle, sociale og/eller 

politiske tabuer, der hindrer minoriteten i at dele sin erfaring med majoriteten.  

 

Hvordan undersøger man så denne modstandens etnografi, der altså af flere grunde kan være 

svært tilgængelig? Med udgangspunkt i min oplevelse af, at det var vanskeligt at få koptere til at 

fortælle mig om deres egne oplevede erfaringer med at være i en minoritetsposition, gik det med 

tiden op for mig, at kopternes ’modstand’ kunne studeres som et aspekt af deres religiøse og 

kulturelle fortællinger og praksis.24 Jeg trækker på forskellige tilgange til, hvordan fortællinger 

(narrativer) bliver redskab til at skabe sammenhæng mellem individuel og kollektiv erfaring og til 

at tillægge erfaringerne en betydning, der rækker ud over individet og gør dem 

anerkendelsesværdige at erindre. Forskningsfeltet inden for narration, erindring (eller memory) 

og fortællinger om den traumatiske erfaring er omfattende.  Det er et felt, der har fulgt forskellige 

udviklingsretninger inden for litteraturvidenskab, religionsvidenskab, historievidenskab, 
                                                 
24 Jeg skal i denne forbindelse i kapitel 3 komme ind på begrebet ’conspiracy of silence’ og den udfordring, 
feltarbejderen står over for, når hun gerne vil have del i de erfaringer, minoriteten tier om. 
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psykologi og antropologi. Der eksisterer overordnet en fælles interesse i at udforske, hvordan 

fortællingen er et redskab til at skabe sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid. Således 

skriver litteratur- og kulturteoretiker Mieke Bal i introduktionen til antologien Acts of Memory 

(1999), at ”[…] cultural memory, for better or for worse, links the past to the present and future.” 

(Bal 1999: vii). At den kulturelle erindring både kan have negative og positive aspekter, 

understreger hun ved yderligere at pege på, at den kulturelle erindring kan bruges til at mediere 

eller modificere vanskelige eller tabubelagte begivenheder fra fortiden – ”moments that 

nonetheless impinge, sometimes fatally, on the present.” (ibid.: vii). 

 

Ved at bruge begreber som mediering og modificering understreger Bal, at der i fortællingen 

ligger et handlings- eller praksisaspekt. Praksisaspektet er særligt centralt i den antropologiske 

litteratur, hvor antropologer som Veena Das25, Arthur Kleinman og Michael Jackson har det til 

fælles, at de sætter fokus på fortællinger som social praksis. Hvis man vil forstå minoritetens 

fortællinger, og hvordan de virker som modstand, er det ikke nok at undersøge indholdet af 

fortællingerne. Jackson afviser fx i sin bog The Politics of Storytelling (2002), at vi er den 

historie, vi fortæller. Han mener, at denne forståelse overser ’the action of meaningmaking’. Vi er 

snarere den, vi er, i kraft af at vi fortæller. Derfor er det nødvendigt at studere de processer, hvor 

historier fortælles, som en social proces snarere end som produktet af en narrativ aktivitet 

(Jackson 2002: 18).  

 

Dette praksisperspektiv på fortællingen er, mener jeg, af flere grunde helt centralt. For det første 

sætter minoritetspositionen nogle begrænsninger for, hvor og hvordan minoriteten har mulighed 

for at fortælle sin fortælling om samfundet og dermed for fortællepraksis. For det andet kan selve 

det at fortælle ses som det centrale for forhandlingen af minoritetspositionen. For det tredje ligger 

der i forbindelse med det at fortælle et valg af genre og dermed et valg af identifikation med et 

specifikt kollektiv. Jeg vil uddybe disse tre perspektiver i det følgende.  

 

 

 

 

                                                 
25 Veena Das, Arthur Kleinman og Margaret Lock har sammen med andre antropologer stået bag udgivelsen af tre 
antologier om italesættelser af og fortællinger om erfaringer med vold, traumer, lidelser og marginalisering: Social 
Suffering (1997), Violence and Subjectivity (2000) og Remaking a World (2001). 
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At få stemme  

At fortælle er en måde at få stemme på. Det kan forekomme at være et banalt udsagn, men 

minoriteter har ikke den samme magt til at fortælle deres historie, som majoriteten med 

nationalstatens institutioner i ryggen har. Selve magtstrukturen fungerer som en båndoptager, der 

skaber historien i sit eget billede (Chapman, McDonald og Tonkin 1989: 8). Ligesom Kleinman, 

Das og Lock peger på, at det, der ikke er fortalt, ikke er virkeligt, argumenterer Chapman, 

McDonald og Tonkin for, at minoriteten i en vis grad er ’historieløs’, fordi dens historie ignoreres 

og forties. Det handler ikke kun om, at minoritetens historie blot venter på at blive opdaget og 

registreret men også om, at ’den ikke skete’. Historien sanktioneres af majoriteten, hvilket 

betyder, at de hændelser, der historisk berørte minoriteten, aldrig bliver til begivenheder, hvis de 

ikke sanktioneres inden for majoritetens begrebsverden. Der er tale om ”simultaneities of action 

and definition” (ibid.: 8). Det sætter samtidig begrænsninger for, hvad samfundet ønsker at 

forholde sig til. Kleinman, Das og Lock skriver, at de lidelser, et samfund fortæller om, og 

hvordan, afspejler hvad det vil og ikke vil gøre for at intervenere: ”what is not pictured is not 

real” (Kleinman, Das & Lock 1997b: xiii).  

 

At minoritetens og marginale gruppers fortællinger ikke er blevet en del af den nationale 

fortælling eller den officielle historieskrivning, er dog ikke ensbetydende med, at der ikke 

eksisterer historier fortalt af dem og om dem. Minoritetens fortællinger er, som Jackson med 

Habermas peger på, typisk private ved at være nægtet offentlig anerkendelse (Jackson 2002: 12). 

Derfor må minoritetens og marginale gruppers fortællinger findes i andre rum, praksisser, 

offentligheder eller sociale felter. Nancy Fraser har i forlængelse af sin kritik af Habermas’ 

offentlighedsbegreb introduceret begrebet ’modoffentligheder’ (2003), ligesom man i bredere 

forstand kan tale om ’andre offentligheder’. Andre offentligheder behøver ikke nødvendigvis at 

være i opposition til majoritetens eller den nationale offentlighed, men kan være rum for andre 

fortællinger end den, der er sanktioneret af den nationale majoritet (jf. Dillon 1999). Man må 

altså være parat til at lytte efter andre fortællinger og søge efter dem i andre offentligheder, hvori 

minoriteten får stemme.  

 

I dét ’at få stemme’ ligger der en handling eller bevægelse, som bekræfter praksisperspektivet og 

rejser spørgsmålet om, hvordan man studerer de processer, hvori narrativerne bliver til i de lokale 

samfund. Das og Kleinman peger på, at man må undersøge fortællingen i forhold til:  
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a) relationen mellem kollektiv og individuel erindring, 

b) skabelsen af alternative offentlige sfærer, hvori man kan artikulere og erindre 

erfaringer, der gøres tavse gennem officielt sanktionerede narrativer,  

c) generhvervelse af stemme, og  

d) dens betydning for heling og tilbagevenden til hverdagen (ibid.: 3).  

 

For at få stemme er det nødvendigt, at nogen lytter. Fortællinger indebærer et publikum, 

forestillet eller konkret.26 Dét at få stemme gennem skabelsen af ens fortælling er derfor også et 

spørgsmål om at blive i stand til skabe en kontekst, hvori fortællingerne om ens erfaringer kan 

fortælles og høres (ibid.: 6). Når koptere demonstrerer i Egypten, er det – som jeg i kapitel 4 og 8 

skal vende tilbage til – således typisk foran det koptiske patriarkat i Cairo, hvor pave Shenouda 

får tildelt positionen som den, der lytter. At henvende sig til paven er med Stathams begreber den 

konventionelle måde at stille krav på i det offentlige rum. Der skal være rum, og der skal være 

nogen, der kan genkende eller høre fortællingen, hvorved den uvægerligt får en kollektiv 

karakter. I den forbindelse er der som nævnt ofte fokus på institutionernes, især statens sanktioner 

og censurering af minoritetens fortællinger, men omvendt må man samtidig se på, om der er 

minoritetsinstitutioner (fx i det koptiske tilfælde: kirken), der sanktionerer specifikke fortællinger 

og lægger rum til, inden for hvilke fortællingerne kan artikuleres. Den specifikke kontekst gør det 

muligt for minoriteten gennem fortællingen at åbne for alternative subjektpositioner og dermed 

handlemuligheder (Jackson 2002: 15). 

 

 

Fra objekt til subjekt 

Som beskrevet i afsnittet om forvaltning af forskelle er det karakteristiske ved 

minoritetspositionen ikke kun, at minoriteten er fraværende eller marginaliseret i majoritetens 

fortælling, men også at den samtidig er objekt for majoritetens definitionsmagt og forvaltning. 

Dermed struktureres minoritetens subjektivitet og handlemuligheder af majoritetens tilskrivning 

af identitet. Jeg mener som Jackson, at man kan se det at fortælle som en mulighed for 

minoriteten til at forhandle eller forskubbe denne objektposition og positionere sig som subjekt.  

 

                                                 
26 Halbwach (1992) lægger afgørende vægt på, at fortællingen fortælles til nogen, der aktivt lytter, mens Assmann 
(2006) mener, at fortællingen også kan fortælles til en forestillet lytter. 
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[…] storytelling reworks and remodels subject-object relations in ways that subtly alter 
the balance between actor and acted upon, thus allowing us to feel that we actively 
participate in a world that for a moment seemed to discount, demean, and disempower 
us.” (Jackson 2002: 16) 

 

Det er væsentligt at være opmærksom på, at det at fortælle kan føre til subjektpositioneringer på 

minimum to niveauer. For det første er der muligheden for at kunne leve videre på trods af den 

objektgørelse, man har været udsat for; altså et eksistentielt niveau. For det andet er det at 

fortælle et muligt grundlag for at stille offentlige krav om anerkendelse; altså et 

(identitets)politisk niveau. I forlængelse heraf er det relevant at opstille en analytisk skelnen 

mellem begreberne agency (handlen) og resistance (modstand). Det at fortælle skaber en 

handlemulighed og derigennem subjektivitet og eksistens, mens det at fortælle med krav rettet 

mod et specifikt publikum, nemlig majoriteten/de magtfulde, kan ses som udtryk for modstand.  

   

På det lokale og private niveau handler det om, at hverdagslivet skal fungere på trods af lidelse, 

vold og traumer. Det handler om reparationen af relationer i familien, lokaliteten og samfundet, 

og på det interpersonelle niveau er spørgsmålet, hvordan den enkelte rummer vold og lukker for 

den, og hvordan volden påvirker fremtiden for de kommende generationer (Das og Kleinman 

2001: 4). Spørgsmålet er, hvordan samfund eller grupper magter, dvs. fortolker, udholder, 

bearbejder, bryder med og overskrider voldelige erfaringer og sociale lidelser (Das og Kleinman 

2001: 3). Som Bal er inde på, er den traumatiske erindring som udgangspunkt isoleret og ensom. 

Traumet forhindrer den traumatiserede i at blive et proper subject, og derfor må den traumatiske 

begivenhed gøres fortællelig for at give mening (Bal 1999: x). Dette kan gøres gennem den 

narrative erindring, som i bund og grund er social, og derfor også involverer en tilhører til 

fortællingen. Idet den er social, fremkommer fortællingen i en kulturel kontekst, hvis ramme 

fremmaner og muliggør erindringen:  

 

It is a context in which, precisely, the past makes sense in the present, to others who can 
understand it, sympathize with it, or respond with astonishment, surprise, even horror; 
narrative memory offers some form of feedback that ratifies the memory. (Bal 1999: x). 

 

Det er altså gennem dét at fortælle, at individet aktivt tilegner sig en anden subjektposition end 

den objektiverede. Fortællingen er i kraft af handlingen udtryk for agency og ikke noget, man 

blot er bærer af, men noget man aktivt gør; fortælleren performer (ibid.: x). Når der fortælles, 
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optræder og ses fortælleren i relation til dem, der lytter, som et handlende subjekt og opnår 

dermed en anden position end det passive offer for undertrykkelsen eller traumet.  

 

På det offentlige niveau af det at overkomme hverdagslivet er spørgsmålet, hvordan man skaber 

en fremtid, hvori den kollektive erfaring af vold og terror kan finde anerkendelse i de større 

enheders narrativer, så som nationens og statens? Das og Kleinman peger – ligesom de mere 

politologiske og instrumentalistiske tilgange til identitetspolitiske bevægelser – på, at identitets- 

og anerkendelsespolitikker har været minoritetens dominerende redskab i forsøget på at 

redefinere og genskabe et politisk samfund, der er parat til at inkludere minoriteten. Fra at have 

været objekt for statens (eller andre gruppers) politik, hvor minoriteten ikke kan genkende sig 

selv i samfundets kollektive projekter, kan identitetspolitikken bruges til at skabe nye fortællinger 

og subjektpositioner (Das & Kleinman 2001: 4).  

 

I forlængelse heraf kunne det i et politisk perspektiv forekomme indlysende strategisk at påkalde 

sig subjektpositionen som offer for på den baggrund at stille krav om rettigheder og en anden 

position. Men ofte afviser minoriteten offerpositionen, ligesom den koptiske kirke officielt gør, 

og som andre minoritetsgrupper ifølge Das og Kleinman gør, fordi relationen mellem skabelsen 

af subjektet og erfaringen med undertrykkelse er en kompleks proces af betydningstillæggelse 

(ibid.: 6). Jackson er på samme måde optaget af denne relations kompleksitet, som han ser som 

en oscillation mellem det at være aktør (subjekt) og det at blive handlet med (objekt). Denne 

samtidighed af egen selvpositionering og andres påtvungne positionering er et element i ethvert 

menneskeligt møde og involverer en fortsat kamp om at forhandle, forsone, balancere og mediere 

sådanne antitetiske potentialiteter af væren. Jackson forbinder forhandlingen med, at intet 

menneske kan reduceres til bare at være ’en ting, et tal, et objekt, et anonymt væsen for blind 

skæbne’ (Jackson 2002: 13). Men denne forhandling, forsoning, balanceren og mediering foregår 

på lokale, komplekse måder.   

 

I Sydafrika har sandhedskommissionerne været et middel til at overvinde traumet efter 

apartheidstyrets overgreb ved at lade fortællingerne om volden og overgrebene komme frem og 

vinde fuld anerkendelse i offentligheden som en levende erfaring. Men, skriver Das og Kleinman, 

man skal ikke tro, at en fortælling bare løser store traumer eller voldelige erfaringer. Der 

eksisterer ikke nogen let løsning.  Tværtimod viser eksempler fra krig, katastrofe og andre 
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voldsomme begivenheder, at man lokalt forsøger at magte volden på forskellige og meget 

komplekse måder. Realiteterne bag volden (fx Holocaust) kan ikke kategoriseres tilstrækkeligt 

ved at bruge definerende beskrivelser såsom patologi over for sundhed eller sammenbrud over for 

healing. Lokale verdener er for mangesidige og foranderlige til, at man kan reducere erfaringerne 

på denne måde. Ligeledes finder Das og Kleinman, at de store etiske formuleringer som 

’forbrydelser mod menneskeheden’, ’overtrædelse af menneskerettighederne’ og ’krav om social 

retfærdighed’ er for vidtfavnende og klicheagtige til at beskrive specificiteten af de mange cases, 

virkeligheden byder på (Das og Kleinman 2001: 24). Samme kritiske forbehold i forhold til at 

reducere lokale erfaringer vha. en menneskerettighedsfortælling peger den danske antropolog 

Kirsten Hastrup på. Hun fremhæver især, at problemet opstår, fordi den juridiske sprogbrug 

indlejret i menneskerettighedsfortællingen gennem generaliseringer og objektiveringer reducerer 

og forvrænger personlige og kollektive erfaringer (Hastrup 1999: 12- 13). Ifølge Das og 

Kleinman har forskningen en særlig opgave i at undgå det sentimentale syn på ofret ved både at 

studere erindringen om tragedien og kreativiteten i hverdagslivet som redskab til at nå frem til 

nye normer for sameksistens i samfundet (Das og Kleinman 2001: 26).  

 

Især de internationel menneskerettighedsorganisationers og mediernes fortællinger er så globalt 

magtfulde i dag, at de strukturerer og reducerer de identitets- og anerkendelsespolitiske 

fortællinger. Og fordi de to fortællinger spiller sammen, øges interessen for de dramatiske og 

forsimplede fremstillinger af volden. Det betyder, at det lokale niveau, hvor volden italesættes på 

den lokale måde, sjældent når frem til de globale medier (ibid.: 26). I stedet reduceres de til sort-

hvide billeder om bødler og skurke. Idet factfinding-kommissioner sjældent har tid til at 

undersøge, hvordan folk lever i hverdagen, opstår der ikke langvarige relationer mellem dem, der 

oplever volden, og dem der fortolker den for dem. Og fordi de globale medier generelt har den 

opfattelse, at for mange lokale detaljer vil overvælde seeren, lytteren eller læseren, er medierne 

ikke interesserede i blandede budskaber, paradokser og uafsluttede historier (ibid.: 26). 

 

De globale mediers fortællinger om koptere i Egypten er symptomatiske, idet kopterne enten 

ignoreres eller kun bliver til fortælling, når det gælder enkeltstående og spektakulære scenerier af 

vold og overgreb. Det var fx tilfældet, da den engelske avis The Sunday Telegraph i forbindelse 

med en konflikt i landsbyen el-Kushh (mere om denne konflikt i kapitel 5) skrev, at politiet havde 

voldtaget koptere og naglet dem til byens døre som i en korsfæstelse (Lamb 1998). Den koptiske 
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kirke har de senere år bevidst forsøgt at afvise sådanne forenklede, fordrejede og dramatiske 

typer af lidelses-fortællinger og præsentere alternative fortællinger (se mere herom kapitel 5, 6 og 

7). Man kan på den ene side mene, at den koptiske afvisning af de dramatiske fortællinger om 

vold alene skyldes fortællingens illegitimitet hos den egyptiske stat og majoritet. På den anden 

side kan man med Das og Kleinman pege på, at det som minimum er nødvendigt også at 

interessere sig for de fortællinger, som minoriteten selv bringer på banen, samt at forstå dem i 

deres lokale kontekst, hvis man vil undgå at reducere de lokale erfaringer og bidrage til yderligere 

objektgørelse og til at gøre minoriteten tavs.  

 

 

Kollektive og individuelle erindringer  

De historier, som individer fortæller om sig selv, er influerede af det sprogs vokabular og 

grammatik, hvori de udtrykkes, af de kulturelle konventioner for kontekst, stil og genre, og af de 

dominerende diskurser. Individet taler ind i en konventionel narrativ kontekst og rum (Rapport & 

Overing 2000: 286). Selv individers mest personlige historier er segmenter af andre historier: 

forældres, folkeslags, fjenders, fremmedes. Disse andres historier opstiller forventninger til og 

begrænsninger for ens egen historie og bidrager dermed til det materiale, hvorfra ens egen 

fortælling henter stof (ibid.: 287). Den indflydelsesrige forsker inden for narrativitetsforskning, 

Bruner, udtrykker det således: at være i en bestemt kultur er at være bundet af et sæt af 

sammenhængende fortællinger. Det, der ikke kan fortælles inden for rammen af konventionelle 

mønstre og kategorier, enten glemmes (forties) eller fremstilles og fremhæves som en undtagelse 

fra reglen. Hermed bekræftes konventionen, og det exceptionelle forklares og bortforklares på en 

og samme tid (Bruner 1990: 96). 

 

Den individuelle historie blandes på denne måde med den kollektive. Den enkeltes erfaring med 

undertrykkelse kan blive til et ’vi’, der er indskrevet i kollektivets historie gennem hævdelsen af 

den specifikke subjektposition (Das & Kleinman 2001: 7). Erfaringen med vold eller 

undertrykkelse kan på denne måde kaste skygger, også år efter den faktiske begivenhed, idet 

volden i én periode transplanteres til erindringerne i en anden periode. Ved at fortællinger bygger 

på lag af andre fortællinger, kan fortællingen få karakter af en myte. Dermed bliver det rum, fx 

den koptiske kirke, hvori fortællingen fortælles, gennemtrængt af mytiske kvaliteter. 

Fortællinger, der repræsenterer vold, kan netop i kraft af de mytiske kvaliteter også medvirke til 
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at skabe vold (ibid.: 7). Det ser man, når fortællinger om ’os’ og ’de andre’ tages i brug i 

legitimeringen af overgreb og krig. 

 

På den ene side er fortællingen dermed skabt af konventioner knyttet til kollektiver, på den anden 

side er fortællingen et redskab til at skabe kollektiver. Samtidig interagerer disse to aspekter på 

godt og ondt. Det at fortælle sin historie kan være et redskab til at redefinere civilsamfund og 

medborgerskab. Dvs., kravet om autenticitet er ikke et redskab til at vende sig væk fra det 

moderne samfund til en fjern, mere ægte fortid, men er udtryk for et engagement i nutiden, hvor 

målet er at skabe, hvad andre har kaldt stedfortrædende underordnedes modoffentlighed 

(subaltern counterpublics). Dette kan ske gennem videreformidling til de næste generationer af 

traditioner og kulturel praksis, som dermed rekonstrueres og sætter processer i gang, hvori 

specifikke fortællinger opnår kollektiv anerkendelse. Engagementet i kollektiv erindring og 

praksis kan bruges til at skubbe bitterheden væk fra den private arena for hverdagssamtaler og ind 

i sfæren for modoffentligheder, hvori begreber om medborgerskab kan forsøges genforhandlet 

med staten (ibid.: 10).  

 

I forlængelse af min understregning af ikke at ignorere minoritetens egen politik, er det derfor 

også væsentligt at kigge på konventionerne inden for minoritetens egne fortællinger. Jeg har 

allerede peget på, at tavsheder og tale delvis er struktureret af relationen til majoriteten. Men 

hvordan ser det ud med de konventioner, der udspringer af forhold internt i minoritetsgruppen? Et 

klassisk værk inden for kollektiv erindring er On collective memory af sociologen Maurice 

Halbwach. Han var foregangsmand ved i sin tid at argumentere for, at kollektiv erindring er 

socialt konstrueret (Halbwach 1992: 189)27. Ifølge Halbwach forudsætter enhver erindring støtte 

fra en gruppe afgrænset i tid og rum. Erindringen er altid placeret i en social kontekst og 

forudsætter eksistensen af andre mennesker (ibid.: 182). Den kollektive erindring holdes i live via 

tekst, billeder, fejringer, monumenter etc., hvor institutioner (familien, religionen etc.) har rollen 

som dem, der opbevarer og fortolker fortiden. Kontinuiteten af den kollektive erindring bevares 

gennem selektion. Fx har kirken sikret bevarelsen af billeder af fortiden, men har gjort dette 

selektivt, og har dermed opnået kontinuitet gennem selektion. Denne kontinuitet opretholdes 

gennem en fælles kode og en fælles symbolsk kanon, fx den kristne fortælling (ibid.: 172ff.). 

Med Halbwach kan jeg dermed nærme mig en forståelse af kopternes kristne fortællinger, ikke 
                                                 
27 Bogen fra 1992 er en oversættelse af to af Halbwachs værker fra hhv. 1941 og 1952. Værket er oversat og 
introduceret af Lewis A. Coser.   



 61 

blot som en fortælling i aktuel tid og rum, men også som en fortælling, der skaber kontinuitet til 

fortiden. Det er kopternes egen fortælling, delvis struktureret af den kristne fortællings 

konventioner, symboler, og hvad Halbwach kalder ’den kristne topografi’ (ibid.: 193 ff.). Med 

betegnelsen ’den kristne topografi’ henviser Halbwach til, at steder i evangelierne skabes som en 

lokalitet for de troendes erindring om Jesus. Gennem fortællingen om overnaturlige og 

exceptionelle begivenheder, som Jesus er en del af, konstrueres steder som hellige. Det gælder fx 

Olivenbjerget og Getsemane Have. Lokaliteter genopfrisker og genskaber erindringen og er netop 

i kraft af deres konkrete materialitet nødvendige for den kollektive erindring, på samme måde 

som personer og begivenheder er (ibid.: 199- 200). Den kristne fortælling er som en universel 

fortælling afhængig af en forestilling om kontinuitet, og som sådan kan man forstå kopternes 

fortælling som kollektiv religiøs erindring, der trækker tråde til kristendommens universalitet og 

kontinuitet. Dette sker i den koptiske fortælling ved bl.a. at tillægge steder i Egypten betydning. 

Den koptiske fortælling bliver dermed både universel og partikulær ved at trække på 

konventioner fra både den kristne universelle og nationale partikulære fortælling.  

 

Das og Kleinman peger på, hvordan eksisterende narrative genrer er med til at forme 

italesættelsen af lidelse. De overlevende, fx efter en krig med massevoldtægter, kan opleve, at 

specifikke positioner, som kulturen allerede tilbyder dem (fx den ærefuldt lidende moder), bliver 

fuldstændig eller delvis frakoblet den fortsatte kontekst for deres liv. Hvor sådanne kulturbundne 

subjektpositioner tilbydes, risikerer man at miste oceaner af signifikant tale, som den tilbudte 

subjektposition ikke kan rumme. Ved at deltage i de sammenhænge, hvor fortællingerne bliver til, 

er det muligt at blive opmærksom på de spændinger, der er mellem konkurrerende sandheder 

eller fortællinger.28 Ved at være til stede har man muligheden for at studere mere end blot 

indholdet, for det talte er mere end indholdet af udtalelsen, det er også gestikulering, kontekst og 

signatur i fortælleprocessen (Das & Kleinman 2001: 5). 

 

Hvilke lidelser, man i et samfund overhovedet kan fortælle om, handler derfor ikke kun om 

magthavernes sanktionering. Der er forskellige typer af vold, hvoraf nogle kan ’fortælles’, mens 

andre ikke kan. Das skelner mellem ’narrations of violence’ og ’non-narration’ (Das 2000: 67). 

                                                 
28 Jeg havde den oplevelse under et dialogmøde mellem kristne og muslimer i Egypten i 2006 at få fortalt en række 
vittigheder, der blev fortalt over aftensmaden, og næsten alle handlede om relationen mellem kristne og muslimer i 
Egypten. Det var fortællinger, der kan ses som korrektioner eller udfordringer af de fortællinger, der blev fortalt på 
dialogmødet (se mere herom kapitel 8). 
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Das skelner mellem den vold, der hører hjemme i hverdagslivet, og som eksisterer som en 

gentaget og umelodramatisk vold. Denne vold kan fortælles, fordi den kan begribes som en del af 

det at være menneske. Man er stadig menneske på trods af den voldelige relation. Mens den vold, 

der opstår dramatisk og pludseligt, ikke på samme måde kan omsættes i hverdagslivets fortælling, 

men må fortælles på andre præmisser. Hvis volden ikke kan genskabes inden for hverdagslivets 

fortællinger, er konsekvensen, at den forties eller fortælles i et andet sprog. Det kan blive en 

fortælling fortalt i et melodramatisk sprog, hvor historierne bliver mytologiske i karakter. 

Kvinder og mænd gives store helteroller, hvor de ofrer sig for fællesskabets (menneskehedens) 

skyld. Deltagerne i historierne er ikke personificerede, og der er ingen (selvbiografisk) forfatter. 

Det er historierne om vold, som ikke kan genoprettes eller heles, fordi den er umenneskelig (Das 

2000: 69).  

 

I en tid med mere porøse grænser til og nye voldelige konflikter med majoriteten tilbyder kirken 

kopterne kristendommens konventioner for fortællinger, som gennem kirkens revival forsøges 

genoplivet og styrket i den koptiske minoritet. Konventionerne for den kristne fortælling 

udmøntes forskelligt i forskellige kirker, kontekster og af forskellige personer. Derfor er det 

stadig konventionernes aktualisering i praksis, der bliver relevant at forfølge. Det er i denne 

sammenhæng, at helteroller fordeles, og fortællere aktiveres. Et andet aspekt, der også i den 

koptiske sammenhæng bliver væsentligt at inddrage, er, at erindringer ikke kun er narrative; de 

kan også være sanselige og kropsliggjorte. Das og Kleinman peger på, at man bør skelne mellem 

offentlig kultur, officiel erindring og individers ’sanselige’ erindring. Individers ’sanselige’ 

erindring har potentialet for ikke kun at gentage den offentlige fortælling, men at udfordre og 

ændre den. Samtidig kan den sanselige erfaring føre til udfordring af ikke-historien, altså en 

udfordring af den historie som den officielle historie ikke fortæller (ibid.: 9). Med andre ord kan 

den sanselige erfaring udfordre den fortiede fortælling om diskrimination og forfølgelse, dvs. 

fortællingen om objektgørelse. Selv om de historier, der er anerkendt og gjort kanoniske i ethvert 

samfund, har tendens til at styrke eksisterende grænser, så sætter det at fortælle også 

spørgsmålstegn ved, slører, overskrider og endda ophæver grænser (Jackson 2002: 25). Det vil 

sige, at kopternes fortælling, der trækker på fortællekonventioner fra kristendommen, kan styrke 

grænsen til muslimerne men også indeholde fortællepraksis, der har grænseoverskridende 

potentialer. Som Jackson påpeger, er konsekvensen af, at fortællinger kan skabe kollektivt 
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tilhørsforhold, at man både kan fortælle historier, der bekræfter grænsen mellem os og de andre, 

og historier, der sætter spørgsmålstegn ved den (ibid.: 25). 

 
 

2.5. Afrunding 

Med vestlige briller ses de arabiske landes behandling af minoriteten ofte som en test på deres 

demokratiske formåen og potentiale, ligesom kurderes manglende rettigheder i Tyrkiet og 

Tyrkiets afvisning af en officiel indrømmelse og undskyldning af det armenske folkedrab opfattes 

om bevis på Tyrkiets manglende demokratiske vilje og deraf følgende umulige optagelse i EU. 

Min teoretiske tilgang lægger sig ikke op ad en sådan afprøvning eller test. Som udgangspunkt er 

Egypten ikke et demokratisk land, og min interesse er derfor at udforske, hvordan minoriteten 

agerer inden for de betingelser, en ikke-demokratisk arabisk nationalstat, som Egypten, opstiller 

for minoriteten. Samtidig er jeg optaget af at undersøge kompleksiteten i minoritetens 

identitetsstrategier, hvilket en sådan test ville have vanskeligt ved at bidrage til.  

 

Der er i dette kapitel præsenteret tre teoretiske afsæt. Det er minoritetsperspektivet, som særlig er 

det, der ligger bag min udforskning af forholdet mellem nationalstaten Egypten og den koptiske 

minoritet. Det er community-perspektivet, der er baggrunden for opmærksomheden på 

minoritetsgruppens ’egen’ politik. Og det er det narrative perspektiv, der på sæt og vis forbinder 

det relationelle inden for det overordnede nationale magtfelt og relationerne inden for det 

koptisk-ortodokse kirkelige felt. Ved hjælp af disse perspektiver håber jeg at kunne fortælle andre 

historier end dem, der hidtil er fortalt om kopterne i Egypten. Jeg finder det vigtigt både at se på, 

hvordan relationen mellem majoritet og minoritet strukturerer minoritetsstrategier og -identiteter, 

og hvordan muligheden for at hente modstand i kulturen virker strukturerende herfor. For at 

forstå minoritetens vilkår og identitetspolitikker mener jeg, at det er nødvendigt at undersøge 

samtidige processer af objekt- og subjektgørelse, og dermed undgå at man i forskningsprocessen 

reproducerer objektgørelsen eller med andre ord: andetgørelsen.  

 

Fokus er altså på, hvordan magtstrukturerne og minoritetens erfaring med lidelse i Egypten har 

struktureret og strukturerer kopternes kulturelle erindring og historiefortælling. Spørgsmålet er 

ikke, om deres fremstilling under revival er fakta eller fiktion. Spørgsmålet er, hvordan fortælling 

og fortællepraksis er struktureret af magtstrukturer, der ikke kun er nutidige men også historisk 
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konstituerede, og dermed hvordan fortællinger skaber mennesker, og mennesker skaber 

fortællinger.29 Det bliver centralt at undersøge, hvad der gør den religiøse fortælling anvendelig 

som erindring i modsætning til de fortællinger, der er tavse, fortiede eller ikke-eksisterende.    

 

Kombinationen af et minoritetsfagligt perspektiv på magtrelationer og et antropologisk perspektiv 

på kulturelle fællesskaber er på denne baggrund en relevant indfaldsvinkel til forståelse af 

minoritetens vilkår og eksistens, der både rummer et stærkt fokus på ulighed og magt og på 

kulturel betydningsdannelse og dennes betydning for identiteten. Jeg vil i næste kapitel komme 

ind på, hvordan henholdsvis minoritets- og community-perspektivet åbner for adgang til felten på 

meget forskellig vis. 

                                                 
29 Min omskrivning af Ortners: ”history makes people, but people make history” (Ortner 2006: 2). 
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3. Feltarbejde i magtrelationer 

 

Community-perspektivet og minoritetsperspektivet rejser begge ikke blot (som beskrevet i kapitel 

2) teoretiske, men også en række metodiske spørgsmål og problemer. I dette kapitel vil jeg 

særligt diskutere de udfordringer, som studiet af en minoritet rejser. Det overordnede spørgsmål 

er, hvordan man som feltarbejder får adgang til minoritetens perspektiv? At minoriteten er 

defineret ud fra sin position i en ulige magtrelation, stiller særlige krav til opmærksomhed på 

magtrelationerne i feltarbejdet, hvor definitionsmagten er central. Der eksisterer antropologiske 

studier, der berører de specifikke metodiske vanskeligheder i studiet af minoriteter.1 De fokuserer 

typisk på muligheden for, at minoriteten accepterer feltarbejderen som ’en af os’ og dermed giver 

antropologen adgang til minoritetens erfaringer. På trods af adskillige afsløringer af informanters 

vildledning af antropologen og antropologers etnocentriske fortolkning af empirien, opretholder 

antropologien generelt en stærk tro på adgangen til felten og til ’de andres’ livsverdener. Et 

paradoks ved denne klassiske antropologiske forståelse af ’de andres’ livsverden er, at de andre 

først må identificeres som ’de andre’, dvs. forskellige fra ’os’, før antropologen kan trænge ind i 

deres anderledes livsverden. Denne samtidige proces af forskelskonstruktion og udforskning 

rejser en række spørgsmål i forbindelse med betingelser for og begrænsninger i adgang. Hvor 

antropologien typisk har været optaget af feltarbejderens position som hhv. outsider og insider 

med idealet om, at feltarbejderen, der som udgangspunkt bør være outsider, gennem feltarbejdet 

skulle kunne nærme sig positionen som insider, rejser minoritetsperspektivet en lignende 

diskussion om adgang. Med udgangspunkt i den ulige magtrelation mellem majoritet og minoritet 

vil spørgsmålet være, i hvilket omfang man vil få adgang til minoritetens erfaring, hvis man som 

feltarbejder tilhører majoriteten. Ikke kun på grund af forskelle i livsverden, men også på grund 

af forskelle i magt. Den manglende adgang bliver her et potentielt politisk spørgsmål, hvor 

minoriteten kan have grunde til ikke at ’blotte’ sig over for en repræsentant for majoriteten eller 

kan have specifikke dagsordener i mødet med majoriteten. Minoritetsperspektivet, som optaget af 

                                                 
1 Harald Eidheim skriver fx i en artikel (1977) om, hvordan det tog ham lang tid at få lov til at høre samerne tale 
samisk, og at han opfattede dette som et symbol på, i hvilket omfang han blev ’lukket ind’ i deres fællesskab. 
Stigmatiseringen af samerne afspejler sig i mødet med forskeren. Eidheims tilgang afspejler samtidig den 
antropologiske opfattelse af, at der eksisterer et ’rigtigt’ samisk fællesskab, der holdes skjult fra majoriteten, og som 
det må være målet at få adgang til. Det er et community-perspektiv, som mange i dag sætter spørgsmålstegn ved, 
uden at det i øvrigt ophæver betydningen af spørgsmålet om ’adgang’; men adgang til hvad? Gerd Bauman er et 
nyere eksempel, som i sin analyse af de etniske, religiøse og kulturelle fællesskaber i Southall viser, hvordan der i en 
form for samtidighed eksisterer tydelige minoritets- og majoritets-communities, samtidig med at de konstant opløses 
gennem deltagelse på kryds og tværs (Bauman 1996). 
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forvaltningen af forskelle, rejser derfor yderligere specifikke og centrale spørgsmål til feltarbejdet 

som metode. Antropologens feltarbejde og analyse er også i dette perspektiv udtryk for 

forvaltning af forskelle, hvilket efter min mening må indebære, at man som antropolog inddrager 

sin egen rolle i produktionen af empiriske data. På denne måde er minoritetsperspektivet i min 

forståelse med til at problematisere forståelsen af felten og adgangen hertil fra et lidt andet 

perspektiv, men med samme resultat som antropologerne Akhil Gupta og James Ferguson i 

antologien Anthropological Locations (1997). Heri argumenterer de for, at i stedet for at betragte 

felten som adskilte spatial sites, skulle man snarere se felten som political locations, hvor steder 

ikke er et resultat af geografi eller fysiske rum, men ”constructed in fields of unequal power 

relations” (Gupta & Ferguson 1997: 35). 

 

Antropologien har altid været optaget af feltarbejderens rolle og muligheden for at sætte sig i 

objektets sted, at opnå viden indefra, som Mik-Meyer og Järvinen også understreger. De ser titlen 

på Kirsten Hastrups antologi Ind i verden som metafor for dette antropologiske ideal (Mik-Meyer 

og Järvinen 2005: 10). Men med bevidstheden om antropologens konstruktion af objektet og 

minoritetsforskerens betingede adgang til minoritetens erfaringer mener jeg på linje med Mik-

Meyer og Järvinen, at det er relevant på baggrund af et interaktionistisk perspektiv i stedet eller 

også at spørge, hvilken mening der produceres i interaktionen mellem feltarbejder og 

feltarbejderens objekt (ibid.). Dette rejser samtidig spørgsmålet, hvordan man kan identificere, 

studere og repræsentere en minoritet? Repræsentationsspørgsmålet er blevet omfattende belyst i 

antropologien, om end ikke primært fra et minoritetsperspektiv, men fra et postkolonialt 

perspektiv, hvor repræsentationsdebatten har fået antropologerne til at genoverveje 

repræsentationen af ’de andre’ (jf. Said 1985, Clifford & Marcus 1986, Clifford 1988). Jeg mener 

dog, at denne debat stadig er relevant at inddrage i studiet af en minoritetsgruppe, fordi 

spørgsmålet om, hvem der har definitionsmagten, er et uundgåeligt aspekt af minoriteten som 

forskningsobjekt.  

 

Med andre ord vil jeg i det følgende især diskutere to problemer i forbindelse med feltarbejdet 

blandt minoriteter. For det første spørgsmålet om antropologens mulighed for adgang til 

minoritetens erfaring og vilkår som minoritet, og for det andet spørgsmålet om hvordan 

antropologens forvaltning af forskelle påvirker denne adgang og den viden, der er resultatet af 

interaktionen i felten. De to udfordringer er empirisk og erkendelsesmæssigt svære at adskille. 
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Der er udelukkende tale om en analytisk skelnen af en i praksis samtidig proces. Jeg vil forsøge at 

illustrere denne samtidighed, fordi jeg mener, at det er den eneste måde, hvorpå det er muligt at 

synliggøre antropologens egen deltagelse i produktionen af data og endnu mere vigtigt: at denne 

samtidighed er en vigtig kilde til viden om feltet. Mine to feltarbejder i hhv. 1992 og 1998 

eksemplificerer med hvert sit analytiske udgangspunkt, hvordan feltarbejderens konstruktion af 

objektet får betydning for adgang og viden. Jeg vil derfor begynde i empirien og indlede med en 

præsentation af disse to feltarbejder og en analyse af deres implikationer for 

forskelskonstruktioner. Derefter vil jeg diskutere, hvordan man som minoritetsforsker må være 

opmærksom på tavsheder og fortielser, og hvordan tavshederne og fortielserne kan være drivkraft 

for andre fortællinger. Kapitlet afsluttes med en redegørelse for de data, der er indsamlet under 

feltarbejdet. 

 

En vigtig inspirationskilde har, udover Järvinen og Mik-Meyer (2005), været den franske 

sociolog Pierre Bourdieu og hans værker om metoderefleksivitet og metodepluralisme (Bourdieu 

1989 & 1996). Det skal understreges, at erkendelses- og analyseprocessen, som beskrives i dette 

kapitel, på mange måder (og ikke overraskende) ikke er foregået i en så pæn og kronologisk 

rækkefølge, som det kan forekomme ud fra nedenstående fremstilling. Det er i en vekselvirkning 

af teoritilegnelse og indsamling af ny empiri, at de analytiske perspektiver har bevæget sig nye 

steder hen, frem og tilbage, på kryds og tværs. Når jeg i det følgende beskriver det som en 

forholdsvis entydig proces, er det med det formål at kunne belyse de metodiske og analytiske 

pointer bedst muligt.  

  

 

3.1. Feltarbejderens forvaltning af forskelle 

Det er en forudsætning for ethvert studie at afgrænse det felt, man vil studere. Hastrup skriver, at 

det kun er ”ved beskæring af det empiriske, at antropologien kan få helhed i sit projekt” (Hastrup 

2003b: 15). Antropologien har traditionelt gjort dette, bl.a. gennem afgrænsningen af en kultur 

knyttet til et sted og med en idé om kultur som noget, der gør nogle eller identificerer nogle som 

anderledes fra nogle andre.  
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Feltarbejde 1: om koptisk revival – et community-perspektiv 

Mit første feltarbejde blandt koptere i 1992 var et eksempel på et feltarbejde, der tog det klassiske 

antropologiske udgangspunkt: at undersøge det koptiske fællesskab, dets kontinuitet, forandring 

og potentielle brud. Bevidst om problemerne med at tale om et afgrænset fællesskab i en storby 

som Cairo valgte jeg ikke at lave feltarbejde blandt koptere som sådan, men valgte at lave 

feltarbejde med udgangspunkt i en menighed, som jeg i et eller andet omfang forventede, ville 

være rum for det koptiske fællesskab. Jeg fandt dog hurtigt ud af gennem kontakten til mine 

informanter, at disse ikke kun definerede sig i forhold til et koptisk fællesskab, men snarere ud fra 

en specifik relation til kirken: om man var aktiv eller ej, hvilken position man havde inden for 

kirken osv. Kirken og kirkens aktiviteter blev på denne måde det afgrænsede sociale felt, jeg 

undersøgte, og de kirkelige rum i form af kirke, kirkecentre og klostre det fysiske sted/rum, jeg 

opholdt mig i. Det fællesskab, jeg observerede og deltog i, bestod derfor ikke af alle ’slags’ 

koptere i Egypten eller Cairo, men af en gruppe af især yngre, aktive og kirketilknyttede koptere, 

der var aktive i Cairo-menigheder som diakoner, søndagsskolelærere mv. På denne måde 

konstruerede jeg mit objekt som et fællesskab, hvor kopterne var de kirkeligt aktive, og 

udelukkede hermed koptere, som aldrig kom i eller kun havde et perifert forhold til kirken. Min 

forvaltning af forskelle (defineret af rum for fællesskabet og deltagerne inden for rammerne af 

dette rum) mellem kirkeligt aktive og andre koptere betød, at det koptiske fællesskab i min optik 

blev det kirkelige og urbane fællesskab.  

 

Jeg gjorde, hvad mange antropologer ville have gjort og gør. Jeg skabte kontakt til koptere, som 

var aktive i kirken, og som derfor kunne ses som repræsentanter for den revival-bevægelse, jeg 

ønskede at undersøge. Jeg begrænsede mit empiriske perspektiv ved at koncentrere mig om 

aktiviteterne og medlemmerne af tre menigheder. Jeg foretog interviews primært med yngre 

koptere og nogle præster i kirken. Jeg deltog i og observerede en lang række aktiviteter i og 

omkring kirkelivet i form af gudstjenester, bryllupper, ungdomsmøder, klosterture, søndagsskole 

osv. Deltagerobservationen foregik dermed primært inden for kirkens rammer og i betydeligt 

mindre grad i kopteres private hjem. Det var nemt at overgive sig til kirkens omsorgsfulde 

fællesskab og som sådan nemt at forstå, at kirken havde succes med at tiltrække især unge 

middelklassekoptere. Dermed kom min optik til at ligge på linje med andre antropologiske studier 

af det koptiske fællesskab i 1990’erne, som omtalt i det forrige kapitel. Med udgangspunkt i de 

sociale og religiøse forandringsprocesser i forbindelse med den koptiske revival af den koptiske 
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kirke, fokuserer studierne primært på den interne logik og sammenhæng i forskellige grupper af 

kirkeligt aktive (jf. Doorn-Harder 1995, Gruber 2003 & 2004, Thorbjørnsrud 1989 & 1999).  

 

Det interne perspektiv kunne fint forenes med et konstruktivistisk perspektiv. Det var nemt at 

pege på, at genoplivelsen – den koptiske revival - af en ’ægte’, ’autentisk’ og ’essentiel’ koptisk 

identitet var konstrueret med moderne midler (og sprog) i en specifik samfundsmæssig og 

historisk kontekst og på den måde hverken var traditionel, specielt autentisk eller kulturelt 

determineret (Paulsen 1996b). Dette konstruktivistiske perspektiv trak på teorier om 

nationsopbygning og etnisk revival (Anderson 1991, Roosens 1989, Keesing 1989) og gjorde det 

muligt at belyse, hvordan kopterne ved hjælp af moderne forestillinger om fællesskab og 

autenticitet kunne (gen)skabe en moderne koptisk identitet. Perspektivet ændrede dog ikke ved, at 

det koptiske fællesskab forblev klart afgrænset og sammenhængende i min optik. Mit projekt 

kom med fokusset på det koptiske kirkelige fællesskab til at forvalte forskellen på koptere og 

muslimer som noget nær ’naturlig’, hvilket afspejledes i min adgang til felten. Ved udelukkende 

at deltage i kirkens aktiviteter og interviewe kirkeligt aktive koptere om deres deltagelse i og 

forståelse af det koptiske fællesskab forstærkedes forestillingen om et klart afgrænset og distinkt 

fællesskab. Det er i den forbindelse, at det bliver tydeligt, hvordan min egen konstruktion af 

objektet var med til at forme mine data. Dette vil jeg vende tilbage til efter præsentationen af mit 

objekt under feltarbejdet i 1998.  

 

Konklusionen på dette første feltarbejde problematiserede delvist den essentialistiske opfattelse af 

kulturel identitet i forståelsen af, at identiteten er entydigt knyttet til ét fællesskab. Jeg kunne 

argumentere for, at de unges forhandlinger af identitet inden for kirken kunne analyseres som 

samtidige forhandlinger af det at være egypter, ung, kvinde, mand osv. Jeg var ligeledes bevidst 

om, at elementer som globalisering, modernisering, islamisk revival, økonomisk tilbagegang og 

politiske begrænsninger påvirkede kopternes strategier og derfor deres kulturelle konstruktioner. 

Men jeg manglede stadig en forklaring ud fra mine studier på den tilsyneladende ’naturlige’ 

fortsættelse af en klar grænse mellem koptere og muslimer eller snarere, hvordan grænsen blev 

forhandlet i processen og fandtes relevant at opretholde. Med andre ord var det relativt 

indlysende at kunne forklare de kontekstbundne forandringer, men hvordan forklare 

kontinuiteten? Hvordan blev det sociale felt, det koptiske fællesskab, opretholdt som specifikt 

koptisk, og hvad betød relationen til nogle ’andre’ i den forbindelse? Hvordan kunne en grænse, 
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som i nogle situationer og sammenhænge uden tøven blev overskredet, i andre fremstå entydig og 

ikke til forhandling?  

 

 

Feltarbejde 2: om koptiske minoritetsvilkår – et minoritetsperspektiv 

Da jeg i 1998 tog på endnu et halvt års feltarbejde i Cairo, var mit forskningsperspektiv blevet et 

minoritetsperspektiv i den forståelse, jeg præsenterer i kapitel 2. Jeg ønskede at studere kopternes 

relation til den nationale og muslimske majoritet, og hvad denne relation betød for kopternes 

selvforståelse og identifikationsprocesser. En måde at besvare dette spørgsmål på var at styrke 

minoritetsperspektivet og kigge efter metoder til at undersøge sammenhænge mellem 

kategorisering og kulturel praksis. Jeg satte processer, relationer og skabelsen af grænser i fokus. 

Jeg ønskede at studere, hvordan relationen var defineret og konstitueret igennem 

kategoriseringsprocesser: kategoriseringer af en selv og ’de andre’. Med Jenkins i baghovedet 

ønskede jeg at studere konstitueringen af minoritets-majoritetsrelationen, hvor den fandt sted i 

både uformelle og formelle sammenhænge (Jenkins 2003: 63ff.). Det betød, at jeg for det første 

forsøgte at afsøge de mere eller mindre formelle institutionaliseringer af forskel, fx i lovgivning, i 

medierne og i officielle fremstillinger af den nationale identitet. For det andet fandt jeg det også 

vigtigt at observere og belyse forholdet mellem koptere og muslimer i dagliglivet, fx i deres 

interaktion eller hverdagsdiskurser, hvor positioneringerne af hinanden ville kunne afspejle 

gensidigt tildelte positioner i relationen. Et eksempel på hverdagsdiskurs er, da jeg besøgte en 

muslimsk middelklassefamilie i Cairo. Faren i familien fortalte mig med positiv entusiasme om 

en nærtliggende kirke, som stod bag en masse aktiviteter for unge og hjælp til de fattige. Den 11-

årige datter lyttede til samtalen og udbrød: ”Jamen, der findes ingen fattige koptere”2. Hendes 

mor fortalte hende, at dette ikke passer: ”Der er også koptere, der er fattige i Cairo. Du ved, fx 

nabohusets bawwāb (portner)3, han er kristen”, sagde hun. Pigen gav udtryk for sin overraskelse. 

Samtalen fortæller, at der er diskursive konstruktioner af religiøs identitet knyttet til 

hverdagslivet. Og at disse konstruktioner, om de er sande eller ej, kan konstituere en opfattelse af 

                                                 
2 Jeg har, når samtalen er foregået på arabisk (med eller uden tolk) ladet citater fremgå i min eller tolkens 
oversættelse. Også samtaler på engelsk har jeg fortrinsvist oversat til dansk, især fordi en stor del af min empiri ikke 
er formelle interviews, men hverdagssamtaler og spontane samtaler, hvor jeg under eller efter samtalen har taget 
noter på engelsk eller dansk.  
3 Mange bygninger i middelklassekvarterer i Cairo, der i dag ikke er religiøst opdelt, har en bawwāb, som er ansat af 
beboerne som en kombineret vicevært og portner. En bawwāb bor ofte i bygningen med sin familie i et kælderrum, 
på taget eller i andre ofte temmelig usle rum under fattige forhold. De tilhører i de flestes bevidsthed gruppen af 
fattige i Cairo. 



 71 

virkeligheden, fx for datteren. Diskursen, som datteren på denne måde talte ind i, positionerede 

koptere som velhavende eller i det mindste middelklasse, men konstituerede samtidig også en 

opfattelse af, at kirken, når den hjælper de fattige, kun forventes at hjælpe de koptiske fattige. 

Ingen af delene er i overensstemmelse med realiteten. Dermed konstituerer diskursen på den ene 

side kopterne som ikke værende socialt marginaliserede, og på den anden side konstitueredes 

koptere og muslimer som to adskilte grupper uden interaktion.  

 

Jeg mener ikke, at datteren var bevidst om disse betydninger. Hun talte ind i en for hende 

genkendelig diskurs. Denne type hverdagsdiskurs var dog ikke umiddelbart så let at dokumentere, 

som jeg forventede. Dette kan have flere årsager. For det første var og er mit egyptiske sprog 

stadigvæk begrænset, hvilket betød, at jeg i et vist omfang var afhængig af tolk eller af, at vi talte 

engelsk sammen. Begge dele kan siges at have en potentielt begrænsende indflydelse på 

hverdagsdiskursen, som hermed allerede er ’forstyrret’ i en ikke hverdagslig sproginteraktion. 

For det andet kendte de fleste til mit projekt under opholdet og kan af samme grund have været 

mere bevidste om, hvad de sagde og ikke sagde om den koptiske minoritet. For det tredje måtte 

jeg på baggrund af egne observationer og deltagelse konkludere, at kopterne som ’den anden’ 

ikke blev tilskrevet væsentlige andre forskelle end at være kristen frem for muslim, når det kom 

til den uddannede muslimske middelklasses hverdagsdiskurs. Tilskrivningen af negativ (eller 

positiv) betydning indgik ikke som et dominerende aspekt. Ikke at en sådan negativ diskursiv 

tilskrivning ikke eksisterer og kan mobiliseres/aktiveres i konkrete situationer og sammenhænge, 

hvad jeg også senere vil give eksempler på, men relationen til kopterne forekommer ikke at være 

det store tema i middelklassens hverdagsdiskurs (fx er Vesten som ’den anden’ en noget 

hyppigere konstruktion). Når muslimer, jeg talte med, endelig begyndte at kategorisere kopterne, 

var det i høj grad foranlediget af mit projekt, præsentationen af mit projekt og mine spørgsmål. 

Hvilket dermed understreger, at antropologen også med det relationelle perspektiv bidrager til en 

specifik konstruktion af minoriteten. På samme måde oplevede jeg til en vis grad, at også 

kopterne var tilbageholdende med at kategorisere muslimerne som ’de andre’ i 

hverdagsdiskursen. Jeg skal senere i dette kapitel vende tilbage til dette sammenfald af tavsheder.  

 

Med minoritetsperspektivet var jeg ikke kun optaget af majoritetens og minoritetens gensidige 

kategoriseringer i forskellige kontekster. Jeg ønskede også at undersøge, hvordan de forskellige 

kategoriseringsprocesser influerede på kopternes identitet og praksis. Jeg var på forhånd særlig 
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opmærksom på den potentielle betydning, som to historiske aktører knyttet til den moderne 

udvikling havde på kopternes identifikationsstrategier. Den islamiske bevægelse og den egyptiske 

nationalstat har begge deltaget i kampen om at definere en moderne egyptisk national identitet. 

Udover disse interne egyptiske fænomener havde jeg samtidig en forventning om, at også 

eksterne og globale processer kunne have betydning for kopternes identitetskonstruktioner. Fx 

kan globale diskurser om minoritetsrettigheder anvendes af koptere til at stille politiske krav, 

ligesom globale anti-islamiske diskurser potentielt kan aktiveres af kopterne i kampen for global 

opmærksomhed. Med feltarbejdet forventede jeg at kunne afdække kulturel forandring på den ene 

side og processer af identitetstilskrivning på den anden side. Spørgsmålet var, hvordan jeg kunne 

sandsynliggøre sammenhængen mellem de to processer.  

 

Minoritetsperspektivets relationelle tilgang lægger op til netop at undersøge denne sammenhæng. 

Jenkins beskriver det analytisk som den samtidige proces af ekstern og intern identifikation 

(Jenkins 1994). Hvad Jenkins ikke giver svar på, er, hvordan feltarbejderen metodisk må forholde 

sig til det ulige magtforhold, der er indbygget i minoritets-majoritetsrelationen, og som kan 

forhindre adgang til og data om begge disse processer. Hvad gør minoritetsforskeren, hvis 

informanterne ikke vil tale om relationen og grænsedragningerne indadtil og udadtil? Hvis de 

afviser eksistensen af den asymmetriske magtrelation, der definerer en minoritets-

majoritetsrelation? Her bliver deltagerobservationen naturligvis et relevant redskab, men med det 

interaktionistiske perspektiv bliver det også relevant at undersøge afvisningen af 

minoritetspositionen i dens konkrete sammenhæng, således at den kan studeres som et element i 

minoritetens (og majoritetens) identifikationsstrategier.  

 

Det blev gennem sammenligningen af mine to konstruktioner af kopterne i hhv. 1992 – som 

defineret ved at tilhøre et aktivt kirkeligt miljø – og 1998 – som defineret ved at tilhøre en 

minoritet – tydeligt for mig, hvordan mine konstruktioner kom til at forme data og resultater. Det 

viste sig, at min præsentation af mit projekt igangsatte forskellige fortællinger, afhængig af 

præsentationens implicitte konstruktion af kopterne. I stedet for at se disse fortællinger som 

selvmodsigende eller ambivalente (hvad de naturligvis også er), betragter jeg dem som kilde til 

indsigt om minoritets-majoritetsrelationen i Egypten. Mine spørgsmål og mine positioneringer 

(min selvpositionering, min positionering af andre, såvel som andres positionering af mig) gav 

mig indblik i processer af diskursive kategoriseringer og dermed i en række fortællinger om 
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minoritets-majoritetsrelationen i Egypten og betingelserne herfor. Måden jeg præsenterede mit 

projekt og mine dertil knyttede spørgsmål på, blev ikke blot tolket som indlejret i specifikke 

diskursive konstruktioner, men åbnede samtidig for specifikke subjektpositioneringer. Som 

Foucault argumenterer for, er subjektpositioner diskursivt konstituerede og konstituerende 

(Foucault 1984), og Langenhove og Harré argumenterer i forlængelse heraf for, at positioneringer 

i en samtale er betingede af og betingende for samtalens storyline og moralske orden. Særlig 

relevant i min sammenhæng er den tvungne, intentionelle positionering, hvor den ene parts 

positionering af den anden (fx min positionering af kopteren som kristen eller som minoritet) 

tvinger den anden til enten at identificere sig med denne position eller, hvis vedkommende ikke 

kan identificere sig med denne position, at udfordre den. Dette kan gøres gennem positioneringen 

af en anden orden eller gennem en positionering af modparten, der bryder den storyline, som den 

første person oprindeligt havde konstitueret (Langenhove & Harré 1999: 20, 27). Ved at være 

opmærksom på mine informanters positioneringsstrategier får jeg adgang til en række diskursive 

praksisser, der siger noget om den sociale orden, de forsøger at skabe eller genskabe. 

 

  

Gatekeepers og måden at stille spørgsmål på 

At de analytiske perspektiver, jeg rejste ud med, blev afgørende for de data, jeg kom hjem med, 

er ikke overraskende. Det interessante er, hvilke data disse perspektiver i sammenhæng med 

adgangen til feltet gav. Det er her relevant både at inddrage betydningen af adgangen, af måden, 

jeg præsenterede mit projekt på, og af min måde at spørge på. De tre aspekter hænger af gode 

grunde sammen. Gennem refleksioner over disse processer er det muligt at indkredse, hvordan 

også interaktionen mellem informanter og feltarbejder kan analyseres som datagenererende.  

 

Da jeg i 1992 lavede feltarbejde, blev min adgang til felten – det koptiske kirkelige fællesskab – 

meget hurtigt og primært til gennem én hovedinformant, der kom til at fungere som gatekeeper. 

Han introducerede mig for andre kirkeaktive koptere, der igen introducerede mig til andre, og så 

fremdeles. Gatekeeperen, gik det efterhånden op for mig, var ret så afgørende for mine data. 

Robert G. Burgess skriver i sin introduktion til feltarbejdet, at gatekeepers er de personer, som 

har magten til at tildele eller tilbageholde adgangen til personer eller situationer, som man som 

forsker gerne vil have adgang til med et forskningsmæssigt formål (Burgess 1984: 48). Der er 

typisk ikke kun tale om en enkelt gatekeeper, der kan give adgang til en organisation (fx en 
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menighed), idet forskningsprocessen nødvendiggør fortsatte forhandlinger og genforhandlinger af 

adgang til forskellig viden (ibid.: 49). Men kontakten med gatekeepers er ikke kun et spørgsmål 

om at få adgang til data, som Burgess også skriver. Processen, hvorunder man opnår adgang, 

fortæller noget om, hvordan informanter forstår en institution eller organisation (ibid.: 49). Dvs., 

at problemer og succes med at få adgang, samt de relationer, man opbygger til informanter 

undervejs i processen, kan være væsentlige informationer til forståelse af felten.  

 

I modsætning til i 1992 var der i 1998 ikke én gatekeeper eller en sammenbundet række af 

gatekeepers, der introducerede mig til felten. Fordi jeg ønskede at undersøge relationen mellem 

majoritet og minoritet i flere kontekster, betød det, at mine informanter befandt sig i forskellige 

sammenhænge uden indbyrdes relation eller perspektiv. Jeg interviewede fx i 1998 flere officielle 

repræsentanter for kirken, ngo’er, politikere osv. Den typiske måde at komme i kontakt med disse 

informanter på var at ringe til dem, præsentere mig som antropolog fra Danmark og lave en aftale 

om et interview, som oftest foregik på deres arbejdsplads, men også for nogles vedkommende i 

deres hjem. Hvis denne gruppe af informanter skulle repræsentere et samlet felt, er det det 

nationale felt. En anden forskel i 1998 var, at jeg i langt højere grad havde hverdagskontakt til 

egyptere i private sammenhænge og på denne måde også indgik i andre sociale felter.  

 

I 1992 fortalte jeg – i overensstemmelse med mit analytiske udgangspunkt – at jeg var 

interesseret i det koptiske kirkeliv, og særligt hvordan det lykkedes kirken at tiltrække så mange 

unge mennesker. I præsentationen af mig selv fortalte jeg naturligvis, at jeg var antropolog, men 

jeg fortalte også, at jeg selv var kristen og opdraget i den danske folkekirke. Min primære 

gatekeeper og informant positionerede mig hurtigt som en koptisk proselyt og dermed som 

potentielt ’en af os’ – en potentielt ’insider’. Fx introducerede han mig til en sognepræst med 

ordene: ”Lise er her for at søge Gud.” Og på min første menighedsrejse til et kloster, Skt. Samuel 

klostret, blev jeg tidligt efter ankomsten af samme informant introduceret til en munk, hvorefter 

munken lærte mig en bestemt bøn, og hvordan jeg skulle bede den. Jeg er overbevist om, at min 

hovedinformant godt var klar over, at jeg var antropolog, og at dette var en noget andet position, 

end den han gav mig. Men hvad han gjorde, var at give mig en genkendelig position i felten – det 

koptiske kirkelige fællesskab. Da min første forskrækkelse over ’denne misforståelse’ havde lagt 

sig, så jeg mulighederne i denne position. Det rejste ikke så mange spørgsmål blandt kopterne, og 

de data, jeg fik med mig hjem, kunne belyse de spørgsmål, jeg havde stillet hjemmefra. Man kan 
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sige, at jeg ved at blive positioneret i rollen som koptisk proselyt fik adgang til netop de historier 

og praksisser, som kirken tilbød med det formål at få unge og andre koptere til at komme i 

kirken: udflugter til kirker og klostre, martyrfortællinger, gudstjeneste og bøn, kontemplation og 

en personlig skriftefader (munken i Skt. Samuel klostret). Jeg blev så at sige ført deltagende ind i, 

hvad den koptiske kirke bl.a. er rum for, nemlig at styrke relationen til Gud gennem aktiviteter i 

fællesskab, kropsliggørelse og erindring. Og jeg levede op til positionen som potentiel insider ved 

på klosterturene at stå op kl. 5 om morgenen for at deltage i morgenmessen og sidde der i flere 

timer, at deltage i de forskellige aktiviteter og arrangementer, at modtage pave Shenoudas 

personlige velsignelse osv.  Til gengæld hørte jeg kun lidt om relationen til muslimerne, og jeg 

oplevede ikke, at nogen satte spørgsmålstegn ved mit projekt, hverken fra muslimsk eller kristen 

side. At være koptisk proselyt viste sig ud fra både kopteres og muslimers reaktion at dømme at 

være et legitimt projekt i Egypten – så længe man er kristen vel at mærke. Denne subjektposition 

ville ikke have været legitim, hvis jeg havde været muslim. 

 

At tage på feltarbejde i 1998 var udover skiftet af analytisk fokus også præget af personlige 

omstændigheder. Jeg var i mellemtiden blevet gift, og min mand skulle følges med mig til 

Egypten. Jeg havde nogle forventninger om, at denne min nye status ville gøre en forskel i 

forhold til mit arbejde. Jeg forventede, at det kunne give problemer, at jeg var gift med en mand, 

som var muslim og med egyptisk oprindelse. Ikke bare havde jeg fået en egyptisk muslimsk 

familie, men havde også overtrådt den grænse, som måske er allervigtigst for kopterne at 

opretholde (se mere herom kapitel 8), nemlig at man som kristen ikke gifter sig med en muslim. 

Ifølge koptisk-ortodoks dogmatik kan man som ortodoks kopter ikke gifte sig med en ikke-

ortodoks kopter. Jeg havde en formodning om, at jeg i kopternes øjne af denne grund ikke ville 

være til at stole på, og at de i hvert tilfælde ville have svært ved at se mig i rollen som koptisk 

proselyt.4 Denne formodning hang sammen med tidligere oplevelser i og viden om Egypten, samt 

min viden om minoritetsspørgsmål generelt. Jeg forventede med andre ord at blive positioneret 

ikke blot som ’en af de andre’, men som ’en af de magtfulde andre’, eller med andre ord: som en 

del af majoriteten gennem min private relation til den egyptiske muslimske majoritet.  

 

                                                 
4 Jeg kunne selvfølgelig i visse situationer have valgt direkte at lyve om mine personlige relationer til majoriteten, 
men for det første finder jeg dette uetisk, for det andet risikabelt i forhold til senere feltarbejder, og når det kom til 
stykket ikke noget, der ville føre til ’bedre’ data.  



 76 

Hvor jeg på forhånd havde forventninger om, at min nye personlige status ville påvirke, hvad folk 

ville fortælle mig, blev det klart under feltarbejdet, at det ikke så meget var mig som 

privatperson, som det var modpartens fortolkning af samtalen og min position i konteksten, der 

førte til italesættelsen af specifikke fortællinger. Det var på den ene side temaet for samtalen og 

på den anden side en positionering af mig i genkendelige positioner. Når jeg mødte nye personer: 

muslimer eller koptere, informanter eller blot bekendte, var reaktionen på mit projekt, når jeg 

præsenterede det, afhængig af min præsentation af det analytiske perspektiv. I begyndelsen skete 

det, at jeg over for min mands familie og venner præsenterede projektet som et projekt om den 

koptiske kirke og det koptiske fællesskab, for at undgå at samtalen udviklede sig til en politisk 

diskussion. Resultatet var som forventet, eller måske endnu mere positivt end jeg havde forventet. 

Både muslimer og kristne reagerede positivt. Flere muslimer henviste mig til kirker i nabolaget 

og deres aktiviteter eller fortalte om, hvor god kirken var til at give tilbud til de unge. Hvis jeg til 

gengæld over for den samme gruppe af personer præsenterede mit projekt som omhandlende 

relationen mellem muslimer og koptere, mødte jeg betydelig mere mistro, modstand eller 

afvisning af emnets relevans. Igen var dette ikke umiddelbart afhængigt af, om jeg talte med 

koptere eller muslimer. Det ene spørgsmål førte til positiv imødekommelse og tale, det andet til 

afvisning og tavshed. At det at ville undersøge relationen mellem majoritet og minoritet er 

politisk provokerende, er ikke overraskende. Det interessante var konsistensen i svarene og 

reaktionerne, jeg oplevede fra både minoriteten og majoriteten, ligesom positioneringen af mig 

som feltarbejder fulgte af mine spørgsmål. Reaktionerne tydede på, at konstruktionen af koptere 

som aktive i et kirkeligt fællesskab (i lokalsamfundet) blev evalueret som udtryk for en legitim 

diskurs af både majoriteten og minoriteten, mens konstruktionen af koptere som minoritet vakte 

modstand og mistro og blev afvist som en legitim diskursiv konstruktion. Disse to dominerende 

reaktioner på min præsentation af projektet blev undervejs nuanceret i forhold til de samtaler, der 

dernæst udviklede sig. Lad mig give nogle eksempler.  

 

Én type af evaluering positionerede mig som udlænding og udenforstående, ikke nødvendigvis i 

en udelukkende negativ position. Dette skete især i samtaler, som var kommet i stand gennem en 

telefonopringning eller gennem en viderehenvisning. Jeg oplevede, at samtalen fik en officiel 

karakter, hvor interviewpersonen påtog sig rollen som repræsentant (hvilket jo også var grunden 

til min henvendelse). Det var ikke altid klart, hvem eller hvad der definerede samtalens officielle 

karakter. Det var sandsynligvis forbundet med min måde at tage kontakt til en person på 
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(adgangen), måden at præsentere mit projekt på, brugen af båndoptager under interviewet, og at 

interviewpersonerne ikke optræder anonymt. Den fortælling, jeg oftest blev præsenteret for i 

sådanne sammenhænge, var fortællingen om kopterne som fuldgyldige medlemmer af det 

egyptiske samfund, at der også finder diskrimination sted, men at kopterne ikke er en minoritet, 

og at deres problemer i hvert tilfælde ikke var ’mine’ (som udlænding og udenforstående). Hvis 

der er problemer mellem koptere og muslimer, skyldes det primært en mindre gruppe af 

muslimske ekstremister, men i bund og grund er de fleste problemer et spørgsmål om sociale og 

ikke religiøse konflikter. Denne fortælling, hvis baggrund og indhold vil blive belyst i de næste 

kapitler, blev præsenteret som en dominerende diskurs og fungerede som en form for gatekeeping 

(den dør de åbnede for mig som udenforstående), som både blev opretholdt af muslimer og 

koptere. At gøre mig til udenforstående åbnede samtidig for informantens selvpositionering som 

’belærende’, der havde en anden karakter end den oplæring, som især hovedinformanten og 

munken som min selvudpegede skriftefader påtog sig under mit feltophold i 1992. I de følgende 

eksempler blev jeg ikke betragtet som en potentiel insider, men som en outsider, der skulle 

belæres om tingenes rette sammenhæng tæt knyttet til positioneringen af mig som en særlig form 

for outsider.  

 

Et eksempel er interviewet af Samir Morqos, en prominent repræsentant (lægmand) for den 

Koptisk-Ortodokse Kirke, der samtidig havde en lederposition i økumenisk sammenhæng. Et 

andet eksempel er mit interview af et fremtrædende (muslimsk) medlem af parlamentet for 

venstrefløjen, Dr. Rifaat El-Said. I begge tilfælde oplevede jeg at få tildelt rollen som udenlandsk 

journalist snarere end forsker. Begge samtaler forløb temmelig formelt.  

 

Venstrefløjspolitikeren, Dr. Rifaat El-Said, havde ikke nogen problemer med at identificere 

minoritetens problemer, som han har skrevet om flere gange i avisen Al-Ahāly (mere herom i 

kapitel 5). Han pointerede, at den voksende islamisering af den egyptiske stat var årsagen til den 

dårlige atmosfære i det egyptiske samfund i forhold til koptere. Dernæst fortsatte han med et 

voldsomt angreb på den amerikanske indblanding, som han ikke kun så som ubrugelig, men 

direkte ødelæggende. Uden at han direkte positionerede mig som potentiel amerikaner, og 

samtidig med at kritikken af den amerikanske indblanding generelt var i overensstemmelse med 

venstrefløjspartiets retorik, var beskeden, som jeg tolkede den, at Egypten har problemer, men 
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det er problemer, de nok selv skal løse. Jeg fik inden for rammen af hans fortælling rollen som 

udenforstående, for hvem døren kun står halvt på klem.  

 

Samtalen med Samir Morqos havde en noget anden karakter. Jeg havde oplevelsen af, at han 

delvist forsvarede, at kopterne var underlagt muslimsk lov. Han kunne se de positive elementer i 

den eksisterende orden. Jeg endte med at have følelsen af, at han så mig som repræsentant for en 

vestlig, populistisk journaliststand, der ønsker at skrive om de store uretfærdigheder, der bliver 

begået imod koptere af de grumme muslimer. Den type af journalistik, som ifølge Das og 

Kleinman trækker på klicheagtige og sentimentale fremstillinger af offeret (Das og Kleinman 

2001: 24). Morqos ønskede tydeligvis ikke at bekræfte denne fremstilling. Denne opfattelse blev 

styrket, da han på mit spørgsmål om arveloven (hvor kristne er underlagt muslimsk lovgivning) 

udbrød: ”ja, det er et af de sædvanlige spørgsmål.” Først senere indså jeg, at dette havde været 

chancen for at spørge ham om, hvem der typisk stiller dette spørgsmål, og dermed bedre forstå 

hans fortælling. Samtalen med både Dr. Rifaat El-Said og Samir Morqos gjorde, at jeg gennem 

deres positionering af mig fik kendskab til fortællinger om minoritets-majoritetsforholdet i 

Egypten, som ikke mindst blev aktiveret ved relationen til ikke-egyptere. Det er fortællinger 

knyttet til forestillingen om det nationale fællesskab, som jeg som en outsider ikke bør sætte 

spørgsmålstegn ved. Men det var også positioneringen af mig som outsider af ’en særlig slags’, 

nemlig som ’én fra Vesten’, der definerede samtalen. Jeg blev positioneret som repræsentant fra 

det hegemoniske Vesten, der på baggrund af diskurser om egne værdiers overlegenhed 

legitimerede indblanding i nationale egyptiske spørgsmål. Diskursen om Vestens utidige 

indblanding var aktualiseret af konkrete og helt aktuelle konflikter i Egypten mellem koptere og 

muslimer i landsbyen al-Kushh samme efterår (1998), som havde ført til amerikanske protester, 

ligesom der i 1997 var kommet en amerikansk kongresrapport og et lovforslag, Freedom from 

Religious Persecution Act of 21 May 1997, der også inddrog kopteres situation i Egypten. Jeg 

skal vende tilbage til disse begivenheder og de nationale fortællinger i kapitel 5.  

 

Andre udlægninger af samtalen opstod i mindre formelle samtaler, som måske derfor også 

indeholdt positioneringer af mere personlig karakter. Disse kunne handle om at positionere mig 

positivt som en, der skulle fremmes i sin akademiske karriere og derfor hjælpes med oplysninger. 

Men de kunne også indeholde positioneringer, der gav informationer om særlige moralske 

ordener i det egyptiske samfund, man ikke ’i min position’ bør bryde. Jeg vil give to eksempler, 
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begge knyttet til mit ægteskab med en muslimsk mand med oprindelse i Egypten. Det første 

eksempel er den reaktion, min ægtefælle og jeg mødte, når vi fortalte om mit projekt til en af min 

mands gamle venner fra universitetstiden i Cairo. Vennen reagerede med ikke kun at positionere 

mig som udenforstående eller udlænding, men tydeligt at positionere min ægtefælle som potentiel 

forræder ved blot at medvirke til at rejse spørgsmålet om kopternes situation i Egypten. Den 

moralske orden, han italesatte, var ideen om, at man som egypter ikke skal fortælle om interne 

nationale problemer (hvis de overhovedet eksisterer) til udenforstående fra vestlige lande. Hvis 

man som egypter (og muslim) røber noget om de interne nationale konflikter, er man forræder. 

Det andet eksempel var ligeledes aktualiseret af mit ægteskab. Jeg havde en længere samtale med 

en koptisk biskop, Thomas, som jeg havde mødt tidligere, hvor min mand også havde været til 

stede. Under denne anden samtale begyndte biskoppen tilsyneladende umotiveret at advare imod 

som kristen at gifte sig med en muslim. Han forklarede det ikke teologisk, men socialt og med en 

advarsel om, at muslimer ikke er til at stole på. Jeg afbrød ham og understregede, at jeg selv var 

gift med en muslim. Og han svarede med at spørge, om det generede mig, at han talte om det. 

Samme reaktion havde jeg tidligere stødt på i 1992, hvor jeg under mit feltarbejde sammen med 

en muslimsk-gift kristen kvinde havde besøgt et kloster, hvor hun af en munk fik mere eller 

mindre den samme advarsel. Ligesom jeg tilfældigt en dag i bybussen i Cairo kom i snak med en 

koptisk kvinde, der ligeledes implicit advarede mig i forhold til mit ægteskab med en muslim. 

Igen gav informanternes personlige positionering af mig indblik i en moralsk orden, denne gang 

en koptisk moralsk orden, om ikke blot det forkerte, men også det potentielt personligt 

intimiderende i at gifte sig med en muslim, ikke kun i kraft af hans anden religion, men også i 

kraft af hans upålidelighed. Jeg blev positioneret som potentielt offer for den muslimske 

majoritet. Denne moralske orden er i høj grad en orden, der understøttes af kirkens revival, 

hvilket jeg vender tilbage til i kapitel 8. Ikke desto mindre oplevede jeg også en enkelt gang, 

nemlig under mit interview med den fremtrædende liberale kopter Milad Hanna, at han hyldede 

mit ægteskab som tegn på ægte pluralisme, og som noget han gerne så flere eksempler af i 

Egypten. Der eksisterer altså også en liberal, koptisk moralsk orden med andre fortællinger.     

   

Hvad fortæller så disse mine felterfaringer om felten og adgangen hertil? Og hvorfor fik jeg netop 

disse fortællinger eller diskurser præsenteret, og ikke andre? Hvorfor hørte jeg fx ikke mere om 

den ’onde’ majoritet? Thorbjørnsrud skriver om sit feltarbejde blandt koptere, at når samtalen 

foregik alene blandt koptere, var der en tydelig diskurs, hvor muslimer og islam blev fremstillet 
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som en modsætning til eller en trussel imod den koptiske identitet, mens dette aldrig blev omtalt, 

når der var muslimer til stede (Thorbjørnsrud 1999). Disse samtaler fandt typisk sted i private 

koptiske hjem ifølge Thorbjørnsrud, og kan derfor være en af grundene til, at jeg ikke stødte 

meget på dem. Det peger igen på, at fortællinger ikke blot er knyttet til tid, men også til rum. 

Nogle rum genererer én fortælling, andre en anden. Derfor mener jeg også, at det interessante 

ikke er, om jeg fik adgang til ’sandheden’ om relationen mellem koptere og muslimer, men 

snarere hvilke fortællinger, jeg fik adgang til, og hvordan disse er knyttet til den kontekst, hvori 

de blev italesat.  Lad mig på baggrund af ovenstående refleksioner pege på to teorigenererede 

metodiske perspektiver som konstituerende for mit syn på relationen mellem majoritet og 

minoritet i Egypten.  

 

 

3.2. De ’naturlige’ identiteter og de fortiede 

Oplevelsen i 1998 af, at mine informanter ikke umiddelbart accepterede problemstillingen ’kopter 

som minoritet i Egypten’, forstærkede min opmærksomhed på betydningen af konstruktionen af 

ens forskningsobjekt. Jeg fik samtidig slået fast, hvorfor man som forsker ikke skal tage 

commonsense kategorierne for givet. Bourdieu skriver om commonsense-kategorier, at den type 

af studier, hvor man tager en social kategori for givet, risikerer at ende i selvopfyldende profetier 

(Bourdieu 1996). Hvis afgrænsningen af ens empiri eller objekt bygger på commonsense- eller 

hverdagskategorier, såsom ung, gammel, tysker, tyrker, handicappet, kriminel, studerende osv. - 

eller for mit vedkommende ’kopter’, og forskningen tager disse hverdagskategorier for givet, 

opnås ingen ny indsigt. I stedet vil man have tendens til at lede efter de forskelle, som bekræfter 

den prædefinerede kategori. Man må derfor ifølge Bourdieu inddrage konstruktionen af 

hverdagskategorierne (ibid.).  

 

Den gentagne accept af mit projekt, når det handlede om den koptiske kirkes interne religiøse og 

sociale liv, kan derfor ses som minoritetens og majoritetens fælles commonsense-konstruktion af, 

hvad en kopter er. Hverken muslimer eller koptere satte spørgsmålstegn ved eksistensen eller 

legitimiteten af det koptiske kirkelige fællesskab. Jeg blev mødt med venlighed og henvisninger 

til, hvor jeg kunne finde oplysninger om dette fællesskab. Kategorien kopter og det koptiske 

fællesskab er med Bourdieus perspektiv et hverdagsbegreb, hvormed der følger nogle helt 

bestemte forestillinger om, hvad der definerer dette fællesskab. Spurgte jeg i stedet til relationen 
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mellem muslimer og koptere, satte jeg implicit spørgsmålstegn ved naturligheden af det koptiske 

fællesskab (og denne kategori) og dets relation til andre fællesskaber og åbnede for muligheden 

af en anden orden inden for det egyptiske nationale rum. Med Bourdieu kan man sige, at jeg, når 

jeg spurgte til det koptiske fællesskab, fik de autoriserede manifestationer af kulturel praksis 

inden for det nationale fællesskab præsenteret. Ikke kun autoriseret af kopterne selv, men også af 

majoriteten, hvilket understreger det relationelle aspekt af ethvert socialt felt. Spurgte jeg til 

relationen, provokerede jeg den sociale orden inden for det koptiske felt ved at sætte 

spørgsmålstegn ved naturligheden af kategorien kopter. Samtidig provokerede jeg den sociale 

orden i det egyptiske nationale felt ved at sætte spørgsmålstegn ved den symbolske kapital, der 

definerer henholdsvis muslimens og kopterens position i Egypten i dag. Ved kun at analysere på 

en fremstilling af det fællesskab, som alle gladelig ville fortælle mig om, bliver konsekvensen 

derfor, at man overser de kampe og forhandlinger, som har fundet sted og finder sted, og som 

forudsætter konstruktionen og eksistensen af det koptiske fællesskab. Med andre ord er den 

hverdagslige fremstilling, som både muslimer og koptere kan blive enige om, en hegemonisk 

fremstilling, som fastholder og cementerer en specifik relation mellem koptere og muslimer, 

såvel som koptere imellem. Som jeg senere vil argumentere for, er denne hegemoniske opfattelse 

af ’kopteren’ ikke kun konstitueret i hverdagsdiskursen eller i mødet med den udenlandske 

antropolog, men er i høj grad grundlaget for den juridiske, politiske og sociale konstruktion af 

minoritets-majoritetsrelationen i Egypten. Hverdagsdiskursen definerer medlemmerne af det 

nationale fællesskab ud fra deres religion, og deraf følger lige så ’naturlige’ positioner i det 

nationale felt, som kategorien kopter er ’naturlig’. At sætte fokus på relationen var at sætte 

spørgsmålstegn ved denne ’naturlige’ kategori, defineret ved essentielle og kulturelle 

særegenskaber og traditioner. Det var at sætte spørgsmålstegn ved kirkens strategi (revival af 

autentisk koptisk kristendom), og det var at sætte spørgsmålstegn ved den måde at forvalte de 

religiøse forskelle på, som den egyptiske nation implementerer. Det var altså både at sætte 

spørgsmålstegn ved kirkens og nationens politik.  

 

Gennem refleksioner over adgangen til felten og betydningen af feltarbejderens forvaltning af 

forskelle, har jeg taget hul på at undersøge konstruktionsprocesser, hvori både det nationale og 

det koptiske fællesskab konstitueres. Men refleksionerne har givet hints om mere end det. De har 

givet en antydning af, hvor centralt det er for både majoritet og minoritet i Egypten at fortie eller 

være tavse om specifikke sider af minoritets-majoritetsrelationen. Det er væsentligt ikke at 
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overhøre denne fortielse, fordi den ligeledes afdækker centrale aspekter af relationen. Jeg kan 

sidde tilbage med følelsen af, at der er ting, jeg ikke fik at vide, at der var fortællinger, og dermed 

erfaringer, jeg ikke fik adgang til. Det er sandsynligt, men vigtigere er at se processer af fortielse 

som en del af minoritets-majoritetsrelationen og som en mulig minoritets-, såvel som 

majoritetsstrategi.    

 

 

Fortielsens sammensværgelse 

Hvorfor er det ikke historier om diskrimination, eksklusion og marginalisering, jeg fik fortalt 

under mit feltarbejde? Når der var koptere, der gav udtryk for oplevelser af diskrimination, var 

der en tendens til, at de helst ville placere den som irrelevant eller af mindre betydning. 

Fortællingen om ’den muslimske trussel’ blev aldrig italesat som en generel trussel i de kirkelige 

sammenhænge, jeg deltog i. Hvis en muslimsk trussel blev italesat, var det i form af de radikale 

islamiske bevægelser og blandt de liberale iagttagere også i form af en islamisering af staten. Jeg 

skulle til en amerikansk masterafhandling skrevet af en kopter for at finde fortællingen om islam 

som trussel (Bistawros 1996), eller til satellitkanalen al-Hayāt, der transmitterer fra Cypern, for at 

høre den koptiske præst Zakaria Boutrous, bosiddende i USA, italesætte islam som en universel 

trussel.5   

 

Når majoritet og minoritet i Egypten på denne måde i vidt omfang deler en national fortælling om 

relationen mellem koptere og muslimer, og når italesættelse af den ulige magtrelation skaber 

modstand, må feltarbejderen undersøge muligheden for ’conspiracy of silence’ eller på dansk 

’fortielsens sammensværgelse’. Hvorfor forties den ulige magtrelation, der i det mindste fra et 

strukturelt perspektiv er relativt enkel at afdække? Problemet er, at begge parter i denne relation 

kan have en interesse i at holde denne asymmetri hemmelig, eller som minimum at fortie 

konsekvenserne af den. Det er Yael Danieli, der i sine studier af Holocaust-overlevere kalder 

dette fænomen for ’conspiracy of silence’ (Danieli 1985).  

 

I et minoritetsperspektiv er konspirationen en sammensværgelse mellem majoritet og minoritet 

om sammen at tie om, hvad der foregår. Der er paralleller til Bourdieus begreb om symbolsk 

vold, men det dækker ikke over helt samme dynamik. Ifølge Bourdieu er symbolsk vold udtryk 
                                                 
5 Yderligere informationer om Zakaria Boutrous findes på hans egen hjemmeside: http://www.fatherzakaria.net/ (læst 
29. november 2008). Hjemmesiden findes i både en engelsk, italiensk, fransk og arabisk udgave.  
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for, at den undertrykte accepterer volden eller uligheden på grund af en habituel indlært praksis, 

hvor ens position som underlegen opfattes som værende selvfølgelig eller en logisk konsekvens, 

hvorfor den undertrykte ikke gør oprør men tavst accepterer situationen (Bourdieu 1990: 126- 

127). Begrebet fortielsens sammensværgelse rummer ikke en sådan accept.6 I stedet er der 

specifikke motiver til at fortie uligheden. Der ligger en aktiv handlen bag tavsheden i form af 

fortielsen.7 Majoriteten på sin side har en interesse i at fortie uretfærdighederne, diskriminationen 

og forfølgelsen, som de står bag eller støtter, for dermed at undgå at blive stillet til regnskab for 

sin praksis. En motivation, der i stigende grad bliver relevant i forbindelse med det internationale 

samfunds toleranceregime, der forsøger at stille nationer til ansvar for deres behandling af deres 

minoriteter. At dette motiv er relevant i Egypten fremgår ligeledes af Samir Morcos’ og Dr. 

Rifaat el-Saids reaktioner på mine spørgsmål, og af den officielle egyptiske nationale fortælling 

(som jeg yderligere vil analysere i kapitel 5). 

 

Minoriteten kan ligeledes have forskellige interesser i eller motiver til at fortie overgrebene. Den 

kan ønske at afvise eller benægte, at den tildeles en lavere samfundsmæssig status, fordi 

subjektpositionen som offer i sig selv ikke er eftertragtelsesværdig, men legitimerer yderligere 

stigmatisering. Derfor kan den forsøge at skjule uretfærdigheder eller skjule specifikke 

karakteristika, som den ved, vil blive evalueret negativt af majoriteten. Noget, der igen kan være 

knyttet til følelsen af angst og/eller skam. Angsten kan i Egypten være ganske konkret og 

håndgribelig, hvor manglen på demokrati og politisk frihed let fører til fængslinger eller forbud 

fra statens side, ikke mindst hvis handlinger fortolkes som opfordring til etnisk og religiøs 

konflikt. En af de yngre, kirkeligt aktive koptere, George, fortalte mig, at mange koptere ikke 

ønsker at tale om relationen mellem muslimer og koptere. Det ville for mig være nemmere at 

komme til at tale med lederne, dvs. de gatekeepers, som jeg også ofte blev henvist til. De havde 

allerede udtrykt deres mening offentligt og ville derfor være parate til at tale, mente han, og 

fortsatte: 

 

It is true that we now have much greater freedom of speech than before. It is 
possible to criticise the government in the newspapers and the relation between 
Muslims and Copts can be the subject of meetings etc. But if somebody talks about 

                                                 
6 Ideen om fortielsens sammensværgelse har dermed samme pointe, som Ortner (omtalt i kapitel 2) argumenterer for 
med James Scott: de undertrykte folk ved udmærket, hvad der foregår (Ortner 2006: 6).  
7 Man kan argumentere for, at antropologien foretager studier af tavsheder, mens minoritetsforskningen interesserer 
sig for studier af fortielser (om diskrimination og forfølgelse, men også om minoritetens historie og bidrag til 
samfundet). 
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the topic, it happens that the police will summon the person to a meeting to find out 
what the person concerned has said.8 

 

På samme måde kan de gentagne lokale, voldelige sammenstød mellem koptere og muslimer, 

især i 1990erne, yderligere forøge angsten for at bære ved til en ulmende konflikt. I forhold til 

følelsen af skam, kan man yderligere pege på, at kopterne gennem deres tale om det koptiske 

fællesskab og fortielse af den ulige magtrelation kan fremstå som aktive, fulde af handlekraft og 

med en bevaret integritet og identitet inden for det kirkelige fællesskab, i stedet for en position 

som en undertrykt og stigmatiseret minoritet defineret som offer for majoritetens 

magtoverlegenhed. Den første subjektposition er forbundet med stolthed, den anden med skam og 

skyld. Skam over at være defineret som mindreværdige og skyld over fx ikke at gøre oprør. En 

anden motivation til at fortie uligheden kan være pragmatisme. Kopterne kan se fortielsen som en 

pragmatisk strategi til at opnår relativ ro og stabilitet, og den koptiske kirke kan se det som en 

pragmatisk gensidig (freds)aftale med staten, der sikrer kirken autonomi, ro og stabilitet.  

 

Tavshed eller fortielse som strategi får en særlig betydning, hvis majoritetens og minoritetens 

interesse i fortielse mødes i en dobbelt-fortielse – en fortielsens sammensværgelse. For forskeren 

bliver det vanskeligt at få adgang til, hvad der foregår. Men hvad værre er: at dobbeltfortielsen 

samtidig påvirker og styrker de strukturer, skjult bag fortielsen, der konstituerer det asymmetriske 

magtforhold mellem majoritet og minoritet. Strukturerne medvirker til en tavs stigmatisering 

skjult bag en overfladisk fortsat integration.  

 

Min pointe er ikke, at det i sig selv er et problem, at jeg ikke umiddelbart fik adgang til det 

fortiede eller kunne få koptere til at tale om det fortiede. At forsøge at påtvinge folk en 

subjektposition som minoritet eller offer for magtulighed kan i princippet opleves som en 

gentagelse af overgrebet og magtuligheden. Min pointe er, at der i fortielserne også ligger viden 

om minoritetens vilkår, som det er forsøgt beskrevet i dette kapitel, og som jeg også i de følgende 

kapitler vil belyse. Målet er derfor ikke, mener jeg, at afdække det skjulte (som det i en vis grad 

er for antropologens undersøgelse af tavshederne i kulturen, de usagte betydninger, det 

bagvedliggende). Der er flere grunde hertil, udover feltarbejderens medvirken til konstruktionen 

af minoriteten som offer. Rent metodisk er der det problem, at hvis jeg som minoritetsforsker kun 

forsøgte at indsamle de uligheder, fordomme og stigmata, som lå skjult i kategoriseringen af 

                                                 
8 Samtale under feltarbejde 1998.  
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minoriteten, ville jeg ikke være i stand til at indfange de konkrete og potentielle muligheder og 

begrænsninger for forhandling af identitet, der foregår mellem minoritet og majoritet. 

Forhandlinger der bl.a. muliggøres og begrænses af fortielsens sammensværgelse. Med Cohens 

kritik i baghovedet (se kapitel 2) mener jeg dermed ikke, at sådanne forhandlinger skal ses som 

mellem to ligestillede parter. Ikke desto mindre er de ovennævnte eksempler udtryk for 

forhandlinger af minoritetsidentiteten. Når man begynder at forstå præmisserne for fortielsens 

sammensværgelse, kan man som feltarbejder være heldig at opnå positionen som insider, hvor det 

fortiede bliver tilgængeligt gennem andre fortællinger eller i andre kontekster. At blive 

positioneret som insider hænger derfor også sammen med evnen til at deltage i fortielsens 

sammensværgelse i de rette sammenhænge.9  

 

 

3.3. Andre fortællinger – at lytte efter 

Der er endnu en god grund til ikke desperat at forsøge at få folk til at ’smide masken’ og 

’indrømme’ uligheden. Hvis forskerens fokus på sin egen konstruktion af objektet bliver for 

ensidig, glemmer han eller hun at lytte efter. Med det første feltarbejde reducerede jeg 

betydningen af den ulige magtrelation gennem fokusset på gruppens interne organisering og 

kategorisering, i det andet feltarbejde var fokusset på de strukturelle uligheder og afdækningen af 

disse en potentiel hindring for at opdage andre fortællinger om ulighed og oplevelsen af at være 

minoritet end dem, jeg så direkte spurgte til. Det irriterede mig jævnligt, når kopterne slog 

diskriminationen hen med udtryk som: ”nu er det jo sådan, at vi kristne vender den anden kind 

til”. Og det irriterede mig, når jeg gerne ville høre noget om kirken i dag, at jeg fik lange 

fortællinger om de tidlige kristne, martyrer og helgener. Det irriterede mig, indtil den dag det gik 

op for mig, at der måske lå værdifuld betydning i disse fortællinger og udsagn, og at de ikke kun 

bestod af kristne fraser eller from ordflom.   

 

Det var bl.a. på baggrund af refleksionerne over feltarbejdet, at jeg begyndte at lytte til de 

fortællinger, kopterne fortalte, frem for dem, jeg forventede, at de ville fortælle. Og jeg begyndte 

at overveje, hvordan disse fortællinger både kunne belyse den koptiske identitet i dens positive 

forstand og minoritetsidentiteten i dens marginaliserede og stigmatiserede forstand. Især fik 

                                                 
9 En position, jeg delvis oplevede at blive placeret i under et dialogmøde mellem danskere og egyptere i Minya i 
2006. Hvor fortællinger af vittigheder blev en adgang til fortielserne, se Galal (2007).   
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Veena Das’ tilgang til afdækningen af fortællinger om individuelle og/eller kollektive lidelser 

(2000) mig til at lytte ekstra godt efter, når jeg genhørte og genlæste de fortalte historier om de 

kristne martyrer. Der kunne være tale om en kollektiv fortælling og erindring om det, fortielsens 

sammensværgelse forhindrede dem i at tale om. Jeg måtte endnu engang vende tilbage til det 

første feltarbejde, og hvad Ortner fremhæver som nødvendigt, hvis vi skal forstå minoriteten, 

nemlig den empirisk rige og ’tætte’ beskrivelse (thick description) af kulturelle praksisser og 

fortællinger (Ortner 2006: 53). I mit empiriske materiale lå gemt fortællinger om grænser, 

fortællinger om martyrium og modfortællinger om en stærk kristen identitet. Dermed blev data 

fra mit første feltarbejde relevante på en ny måde i lyset af minoritetsperspektivet, fokusset på 

grænsedragningen, kategoriseringsprocesserne og fortielsens sammensværgelse.  

 

Med Das og Kleinman (2001) har jeg samtidig fået redskaber til, hvordan jeg kan gå til mit 

materiale med øje for minoritetens fortællinger om lidelse. Das og Kleinman peger (som omtalt i 

kapitel 2) på, hvordan man kan undersøge sådanne fortællinger. Deres fire forslag (Das og 

Kleiman 2001: 3) giver fint mening i forhold til de koptiske fortællinger. Det gik op for mig, at 

når jeg spurgte til individuelle oplevelser med diskrimination, endte det gerne med, at jeg fik 

fortællinger om de tidligere kristne martyrer, helgener osv. I denne sammenhæng bliver Das og 

Kleinmans første forslag om at rette opmærksomheden mod relationen mellem kollektiv og 

individuel erindring aktuel. Som det andet forslag, peger Das og Kleinman på skabelsen af 

alternative offentlige sfærer, hvor man kan artikulere og genfortælle erfaringer, der er gjort tavse 

gennem officielt sanktionerede narrativer. Det er allerede fremgået, hvordan fortielsens 

sammensværgelse fungerer som sanktionering af fortællinger om diskrimination og 

marginalisering. Med fortællingen om de kristne martyrer blev fokus igen rettet mod kirken og 

dens rum som en sådan alternativ offentlig sfære, der samtidig giver kopterne den stemme, som 

de ikke har i den nationale offentlighed. Den kirkelige koptiske revival kan ses som værende et 

tilbud om netop ’generhvervelse af stemme i lyset af tragediens genstridighed’, som Das og 

Kleinman peger på som det tredje forslag. Og med deres fjerde forslag om at undersøge 

’fortællingens betydning for heling og tilbagevenden til hverdagen’ sættes fokus på den kirkelige 

fortællings relation til hverdagen som borger i Egypten. At kirken på denne måde kan undersøges 

som et særligt rum for særlige fortællinger, var allerede blevet klart for mig under mit første 

feltarbejde, og i lyset af ovennævnte refleksioner blev mit indledningsvise fokus på 
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sammenhængskraften inden for rummet udvidet til også at belyse grænsedragningen udadtil i 

relationen til majoriteten.  

 

 

Grænser og rum 

Når jeg her vil tilføje nogle betragtninger om grænser og rum, er det fordi, jeg finder det vigtig 

ikke kun at betragte eller lytte til de talte og skrevne fortællinger, men også at inddrage sociale 

praksisser, der igen er knyttet til steder. Succesen af en alternativ fortælling til majoritetens og 

minoritetens fælles fortælling om harmoni og enhed må efter min mening ses og forstås i 

sammenhæng med konteksten for denne fortælling, denne konteksts legitimitet og ikke mindst 

mulighed for at skabe betydning (jf. Jackson 2002). Jeg vil derfor for et kort øjeblik vende blikket 

mod mine erfaringer med praksis og rum.  

 

I efteråret 2007 deltog jeg – som antropolog på feltarbejde – i en koptisk-ortodoks gudstjeneste i 

London.10 De fleste tilstedeværende var ud fra deres udseende og sprog at dømme af egyptiske 

oprindelse. Gudstjenestesproget var en blanding af engelsk, koptisk og arabisk, mens selve 

gudstjenesteforløbet var, som jeg ofte havde oplevet det i Egypten. Langvarigt, med lange 

læsninger, diakoner der messede, nadver, salmer, triangler, røgelse, vievand og en menighed, der 

stødt voksede i antal hen imod afslutningen på gudstjenesten. Kirken var en tidligere anglikansk 

kirke, der nu var indrettet som koptisk kirke med koptiske ikoner, ikonostase, alter osv. Da jeg 

trådte ud af kirken, fik jeg en oplevelse af at være gået forkert. Kropsligt, erfaringsmæssigt – 

uden at nå at tænke – forventede jeg at træde ud i Cairos gader, men i stedet trådte jeg ud i et 

stille kvarter i Kensington. Oplevelsen fortæller mig noget om sammenhængen mellem rum, 

erfaring og erindring. For mig var det erindringen om Egypten og den koptiske kirke i Egypten, 

der blev vakt til live gennem gudstjenesten. Det fik mig til at genoverveje spørgsmålet om, hvilke 

erindringer kirken lægger rum til for koptere, og dermed også hvilke identiteter, der praktiseres 

og italesættes i kirken. Det kunne være oplagt som immigrant i London at erindre og praktisere 

sin egyptiskhed inden for rammerne af kirken, men hvad er kirkens rolle i Cairo, hvor 

egyptiskhed kan praktiseres både uden for og inden for kirken? Hvilke identiteter og erindringer 

praktiseres og konstitueres her? På den ene side er der identiteten som kristen ortodoks kopter, på 

                                                 
10 Dette feltarbejde indgår udover dette eksempel ikke i denne afhandling, men er begyndelsen på et projekt om 
koptere i Europa. 



 88 

den anden side er der også identiteten som minoritet, og derudover er kirken i Egypten måske 

også et rum for egyptiskhed. Hvad betyder steder og rum for de koptiske identitetsforhandlinger 

og praksisser?  

 

Fra begyndelsen havde jeg vanskeligheder med at definere de eller det rum eller steder, hvor jeg 

skulle lave feltarbejde. I 1992 skulle det i overensstemmelse med min konstruktion af objektet 

være et koptisk rum, i 1998 et nationalt rum. Feltarbejde i en millionby som Cairo sætter i sig 

selv nogle begrænsninger med dens demografi og sociale orden. I 1992 var udfordringen, at 

kopterne ikke umiddelbart kan identificeres som et distinkt, afgrænset socialt fællesskab. De er 

ikke bosat i et afgrænset boligkvarter eller harāh (gyde). Cairo er et langt mere komplekst socialt 

og kulturelt rum, der ikke indbyder til studier af isolerede sociale og kulturelle fællesskabet (jf. 

Ismail 2006, Macleod 1991, Singerman 1989, Taher 1986). Mit ’sted’ for feltarbejdet kunne 

derfor ikke afgrænses til et specifikt geografisk område, hvor jeg kunne bo og deltage i 

fællesskabets kulturelle liv. Idet jeg i 1992 definerede kirken som et rum for et specifikt koptisk 

fællesskab, var konsekvensen, at mit objekt blev det sociale og religiøse liv, som for flertallet af 

kirkens medlemmer kun var udtryk for en interesse og et engagement på deltid. Ved siden at 

aktiviteterne i kirken deltog de i aktiviteter på studiet, arbejdspladsen, i familien, sportsklubben, 

eller hvad de nu ellers havde af interesser. At vælge at studere menighedslivet i kirken og 

klostrene ville derfor kun give mig en forståelse af udvalgte aspekter af medlemmets kulturelle 

praksis og identitet, også selv om nogle medlemmer synes at have valgt at give næsten al deres 

tid til det kirkelige fællesskab.  

 

På denne måde kom mit feltarbejde i 1992 på den ene side til at finde sted i rumligt klart 

afgrænsede fællesskaber (kirken og klostret), og på den anden side var den bevægelse, der lå i at 

træde ind og ud af disse rum afgørende for forståelse af dem. Jeg oplevede at bevæge mig fra 

Cairos hektiske, myldrende og mangfoldige liv ind i religiøst og spirituelt definerede rum som 

kirken og klostret. Rum som i høj grad er fysisk afgrænsede, også selv om kirkerne ligger 

placeret i alle dele af Cairo, og som opleves som et sted, man træder ind i med en egen stemning 

og følelse af fællesskab. At bevæge mig fra byen ud i ørkenen til klostret var på samme måde at 

træde ind i et helt andet rum både fysisk, mentalt og socialt. Både kirken og klostret er samtidig 

rum, som mange muslimer aldrig kunne finde på at træde ind i, selv om den skulle ligge i deres 

kvarter eller på deres daglige vej. Bevægelsen bliver derfor som i den klassiske forståelse af 



 89 

feltarbejdet afgørende til forståelsen af lokaliseringen, men det er ikke længere bevægelsen fra 

’hjem’ til ’ude’, men snarere bevægelsen ”in worldly, contingent relations of travel, not in 

controlled sites of research” (Clifford 1997: 198).  

 

I 1998 oplevede jeg i endnu højere grad at bevæge mig i ”shifting locations”, som Clifford 

foreslår at kalde det (ibid.: 215). Udover bevægelsen ud og ind af de rumligt klart afgrænsede 

fællesskaber, var det også bevægelsen på tværs af, hvad jeg vil kalde offentlige rum: fra i det 

offentlige rum at se det nationale tv’s og biografernes mange film og hverdagsdramaer, til i det 

koptiske rum at købe koptiske religiøse film i kirken om historiens martyrer og helgener og se 

dem i en anden offentlighed. Det var også en bevægelse mellem private rum i form af private 

sammenkomster med koptere eller muslimer, hvor det sjældent forekom, at begge religiøse 

grupper var repræsenterede. Og det var endelig, hvad man kan kalde en bevægelse i mit 

personlige rum, hvor jeg kunne opleve at blive budt velkommen som en af ’os’ og blive taget 

imod med skepsis som én af ’ de andre’, ”a cluster of embodied dispositions and practices” (ibid.: 

199). På denne måde blev mit feltarbejde en analogi til mine informanters komplekse bevægelser 

i hverdagen, som heller ikke fandt sted i klart afgrænsede rum. Mit feltarbejde blev multisited, 

ikke blot ved at finde sted i forskellige sociale felter, men også i forskellige slags felter, hvilket 

jeg skal vende tilbage til i 3.4. 

 

Bevægelserne er kendetegnet ved at krydse grænser og at bevæge sig imellem forskellige 

lokaliseringer af magtrelationer. På trods af den rent fysiske, men også sociale oplevelse af 

temmelig klare grænser, er deres betydning ikke mindst i kraft af bevægelsen ikke entydig. 

Bevægelserne, og dermed rummene, er derfor værd at undersøge nærmere til forståelse af 

kopternes minoritetsidentitet.  

 

 

Tid 

Rumlig kontekst er ét aspekt, tidslig kontekst en anden. De fortællinger om minoritets-

majoritetsrelationen, der blev italesat i mit møde med felten, må derfor også analyseres i et 

tidsligt perspektiv. Som allerede omtalt var der i 1998 aspekter vedrørende kopternes situation, 

der var blevet del af en offentlig debat. Dette har uden tvivl påvirket måden at tale om relationen 

på, ligesom de religiøse sammenstød mellem koptere og muslimer, såvel som mellem muslimer 
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og muslimer, under Mubaraks præsidentperiode kulminerede i 1992 (Ibrahim 1996: 22). Emnet 

har altså været politisk følsomt i både 1992 og 1998. Med denne påpegning ønsker jeg samtidig 

at understrege, at jeg opfatter relationen mellem minoritet og majoritet som historisk konstitueret, 

hvor jeg som feltarbejder i lige så høj grad træder ind i en historisk kontekst, på samme måde 

som parterne selv er en del af denne. Jeg mener derfor også, at minoritetsstrategien må 

undersøges i sin historiske kontekst og ikke som noget, der udspringer af en særlig koptisk 

livsverden løsrevet fra tid og rum. Vi finder ikke svarene i en sådan livsverden, men i hvordan en 

mulig livsverden konstitueres i relationerne, i tiden, i rummet.  

 

 

3.4. Fakta om feltarbejde og datamateriale 

Væsentlige aspekter af feltarbejdet er allerede blevet beskrevet i dette kapitel gennem 

beskrivelsen af de to feltarbejder, min konstruktion af objektet, adgangen til og forskellige typer 

af rum og kontekster for deltagelse, observation og interviews. Jeg vil her tilføje andre 

nødvendige forudsætninger, der har haft indflydelse på de data, denne afhandling trækker på. 

Ligesom jeg vil gøre rede for andre typer af data inddraget i analysen. Som nævnt i indledningen 

(kapitel 1) skal det samtidig understreges, at denne afhandling ikke ’kun’ er en analyse af feltdata 

indsamlet på baggrund af en opstillet problemstilling. Det er snarere en belysning af en række 

problemstillinger om og udsprunget af længere tids forskningsmæssig interesse for kopterne i 

Egypten, hvor de under feltarbejdet indsamlede data har forskellig betydning som belæg, 

illustration eller afsæt for diskussion. Jeg vil løbende gøre rede for min anvendelse af data i den 

konkrete analytiske sammenhæng.  

 

Afhandlingen trækker på en række af forskellige data. Data fra feltarbejder i 1992, 1994 og 1998, 

jævnlige besøg i Egypten siden da, dokumenter i form af avisartikler og internetartikler og 

websider fra især perioden 1998 op til i dag. Fra feltarbejdet i 1992 har jeg feltdagbog, noter på 

baggrund af deltagerobservation og semistrukturerede kvalitative interviews, hvoraf dele er 

præsenteret i Paulsen (1993). Jeg deltog i og observerede: bl.a. under ungdomsmøder i 

katedralen, under Shenoudas onsdagsmøder, på klosterture og andre udflugter, på familiebesøg, 

under gudstjenester. Jeg interviewede og havde samtaler med diakoner, tjenere, 

søndagsskolelærere, præster, biskop, lægfolk. Derudover indsamlede jeg en del materiale, som 

kirken stod bag, i form af pamfletter, videoer, souvenirs mv.  
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I forsøget på at indkredse kategoriseringsprocesser, talte jeg i 1998 med og interviewede personer 

med meget forskellige baggrunde. Nogle var muslimer, nogle var koptere. Nogle var 

opinionsdannere, andre var repræsentanter for middelklassen eller den højere middelklasse. 

Nogle havde reflekteret over forholdet mellem muslimer og koptere både på skrift og i tale, lang 

tid før jeg talte med dem. Andre havde ikke. Udover disse samtaler forsøgte jeg at skabe mig et 

generelt indtryk af den offentlige egyptiske debat om koptisk-muslimske relationer. Denne var 

hverken ensidig eller statisk. Den kunne iagttages og analyseres i medierne og på skrift og så 

forskellig ud afhængig af den aktuelle kontekst, hvori emnet blev rejst. Endelig forsøgte jeg at 

øge den viden om den Koptisk-Ortodokse Kirke, jeg havde fra tidligere feltarbejde i henholdsvis 

1992 og 1994. Jeg besøgte kirkelige institutioner og gennemførte interviws med repræsentanter 

for kirken på forskellige niveauer med fokus på, hvordan kirken opfattede relationen mellem 

koptere og muslimer. Derudover indsamlede jeg materiale i form af lovstof, aviser, blade, film 

osv.  

 

Disse forskellige typer af data peger på, som Gupta og Ferguson også fremhæver, at ’felten’ som 

et privilegeret sted for antropologisk viden i stigende grad decentreres og bliver et element i en 

flerstrenget metodologi til konstruktionen af ”situated knowledges”. Der er tale om forskellige 

former for viden, der er tilgængelig i forskellige sociale og politiske lokaliseringer (Gupta og 

Ferguson 1997: 37). 

 

 

3.5. Afrunding 

Med et minoritetsperspektiv, der definerer minoriteten ud fra den asymmetriske magtrelation til 

majoriteten, kommer processer og relationer i fokus. Jeg har i dette kapitel argumenteret for, at 

dette fokus på relationer samtidig må indebære, at man som forsker reflekterer over de 

konstruktioner af relationer, ens forskning tager udgangspunkt i. At man selv som forsker 

deltager i konstruktionen af forskelle. Dette er en efterhånden banal erkendelse, så pointen er ikke 

kun at slå denne fast, men snarere at pege på muligheden for at inddrage forskerens relationelle 

positioner i forskningsprocessen som led i dataproduktionen. I modsætning til tidligere tiders 

antropologis ideal om at blive en sand insider, at nå ind i kulturen, ønsker jeg at fremhæve det 

interaktionistiske perspektiv som et redskab til at indfange forskellige sider af minoritetens 
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kulturelle liv. Fortielsens sammensværgelse er i dette perspektiv ikke et dække over ’den sande 

koptiske kultur’, men er i høj grad en del af kopternes kulturelle identitet og tilværelse, ligesom 

det at være egypter og tale ind i de nationale hegemoniske diskurser er en del af det at være 

kopter. Søger man som forsker kun efter det fortiede, ville man derfor overse betydningen af det 

italesatte og dermed væsentlige aspekter af koptisk minoritetsidentitet.  

 

Mine to feltarbejder og min egen ambivalente position som Lise, antropolog, dansker, kristen, 

gift med en egyptisk-dansk muslim åbnede for, at mødet og samtalen med informanterne 

aktiverede forskellige positioneringer knyttet til de diskursive praksisser. Man kan sige, at 

positioneringerne fandt sted i krydsfeltet mellem positionen som hhv. insider og outsider som den 

ene akse og positionen som hhv. minoritet og majoritet som den anden akse. Community-

perspektivet åbnede for potentiel adgang til felten som insider gennem positioneringen af mig 

som koptisk proselyt. Det gav mig mulighed for at blive ’en af dem’, hvor ’de’ var de kirkeligt 

aktive og troende koptere. En potentiel position, der blev ophævet, da jeg i 1998 kunne 

præsentere mig som gift med en muslim. Jeg havde dermed inden for rammerne af community-

perspektivet positioneret mig selv som outsider ved at bryde den koptisk-ortodokse dogmatik. 

Om denne outsiderposition kunne blive til en insiderposition blev afhængig af positioneringen af 

mig på den anden akse, nemlig minoritets-majoritetsaksen. Selv om jeg havde forbrudt mig mod 

fællesskabets moralske orden, kunne dette brud forklares med min position som kristen kvinde og 

et offer for den muslimske mand og dermed et potentielt medlem af den kristne minoritet.  

 

Andre ambivalenser i krydsfeltet opstod, når jeg præsenterede mit projekt inden for 

minoritetsperspektivet. Her blev jeg i vid udstrækning positioneret som outsider i forhold til det 

egyptiske samfund, men også som repræsentant for Vestens hegemoniske position og dermed i en 

vis forstand som majoritet i forhold til Egypten som minoritet defineret ved landets position som 

hhv. udviklingsland eller muslimsk land afhængig af informantens egen positionering. Her faldt 

positionen som outsider og majoritet sammen og den manglende adgang i form af fortielser, der 

fulgte af denne positionering, blev kun i begrænset omfang lempet i kraft af min personlige 

relation til Egypten. En potentiel positionering som insider betinges i denne sammenhæng af, at 

jeg ikke konfronterer fortielserne, men er i stand til at deltage i den diskursive praksis af 

fortielser.   
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Disse forskellige erfaringer med diskursive praksisser i mødet med informanter peger på, at 

kategoriseringer og positioneringer forskydes afhængig af lokaliseringen af samtalen og 

feltarbejderens positionering af informanten (og dermed selvpositionering) gennem 

præsentationen af sin vidensinteresse og dermed gennem konstruktionen af den sociale orden, 

hun vil udforske, og informantens position i denne. Formålet med at være bevidst om disse 

diskursive praksisser er ikke at få adgang til en bagvedliggende sandhed, men gennem analysen 

af de diskursive praksisser at få adgang til majoritetens og minoritetens forvaltninger af forskelle 

i forskellige shifting locations.  

 

Jeg har i dette kapitel givet sådanne anslag til majoritetens og minoritetens forvaltning af 

forskelle. Det er disse spor af forvaltninger, jeg vil forfølge i de følgende kapitler. Min oplevelse 

af egyptiskhed i den koptiske kirke i London peger på betydningen af, hvordan rum kan danne 

ramme for særlige identiteter og erindringer. For migranten kan et sted som kirken være et rum, 

hvor erindringer om oprindelseslandet kan aktiveres og praktiseres gennem fortællinger. For 

minoriteten kan steder som kirken og klostret bl.a. være rum for erindringen om de lidelser og 

erfaringer, som minoriteten fortier i det offentlige rum. Refleksionerne over mine feltarbejder i 

Egypten peger på, at de offentlige fortællinger om majoritets-minoritetsrelationen rummer 

fortielser, men også at kirken generelt opfattes som et legitimt rum for alternative fortællinger. 

Man kan undre sig over, at kirken, hvis den er et rum for alternative fortællinger, ikke af 

majoriteten i højere grad opfattes som en trussel i form af en modoffentlighed, der ikke accepterer 

den nationale hegemoniske fortælling. Denne tilsyneladende manglende (eller i hvert tilfælde 

begrænsede) frygt for kirkens alternative fortælling peger på, at minoritetens modstand kan 

udmøntes på forskellige og komplekse måder. Denne kompleksitet af modstand og dermed 

forvaltninger af forskelle er fokus for resten af afhandlingen.   
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DEL 2 

RELATIONER 

 

The only difference between the Copts and the Moslem is that the former is an Egyptian 
who worships in a Christian church, whilst the latter is an Egyptian who worships in a 
Mohammedan mosque.  

 

En stor del af de forfattere, som skriver om koptere i Egypten, nævner dette citat, uanset om de 

skriver i 1918 eller 2002 (Carter 1986: 6, Cragg 1992: 190 & 200, Leeder 1918: 310, 

Thorbjørnsrud 1999: 75, Watson 2002: 7). Der er tale om et citat af Lord Cromer, engelsk 

generalkonsul og de facto regent i Egypten i perioden fra 1883-1907 (King 1984: 250). 

Forfatterne fremhæver citatet til at beskrive det nationale fællesskab og en(s)heden mellem 

koptere og muslimer i Egypten, som dominerede retorikken i den nationale bevægelse i 

begyndelsen af det 20. århundrede (fx Carter 1986: 6). Når citatet har fået den gennemslagskraft, 

som det har, er det sandsynligvis, fordi det modsvares af lignende citater fra fremtrædende 

muslimer og koptere i Egyptens nationale historie. Ifølge Leeder udtalte Dr. Fanous, en 

velhavende koptisk jordbesidder, i begyndelsen af 1900-tallet, at koptere og muslimer  

 

[…] have indeed been divided, yet really they are one and united, and the only difference 
is one of faith. From this point of view they cannot justly be looked upon as distinct 
elements. Whatever they may be called, the Moslems and the Copts are the veritable 
descendants of the People of Egypt of seven thousand years ago. (Leeder 1918: 239).1  

 

En vigtig forskel til citatet af Lord Cromer er Dr. Fanous’ understregning af den nationale 

historie, som ifølge ham går 7000 år tilbage og intet har med egypternes nuværende religion at 

gøre. I dag finder man en næsten identisk retorisk konstruktion i den offentlige debat om 

forholdet mellem muslimer og koptere i Egypten. En ofte gentaget metafor er, at koptere og 

muslimer er af det samme væv (nasīj). Denne konstruktion af enhed, både historisk og aktuelt, 
                                                 
1 Der fremgår ikke tydeligt hos Leeder, men der er sandsynligvis tale om Akhnukh Fanous, der holdt en tale på en 
koptisk konference i Asyut i 1911, hvor han bl.a. berørte arven fra det faraonske Egypten. Akhnukh Fanous 
grundlagde Coptic Reform Society i 1908 (Carter 1986: 10 & 126).  
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må ses i lyset af den nationale bevægelse og skabelsen af en moderne egyptisk nationalstat, som 

kan legitimeres med en forestilling om overensstemmelse mellem folket, territoriet og det 

kulturelle fællesskab.     

 

Enhed er dog sjældent hele historien. De fleste nationale historier indeholder historien om 

sproglige, etniske og religiøse minoriteter, der er blevet assimilerede, marginaliserede eller helt 

har forladt det nationale territorium. Der findes næppe nogen nation, der kan sige sig fri fra at 

rumme grupper, der ikke kun kan identificeres ud fra deres en(s)hed med majoriteten. Det gælder 

også Egypten. Egyptens nationale historie er historien om et multinationalt imperium med mange 

religiøse, sproglige og etniske grupper, der igennem det 20. århundrede blev mere og mere 

homogent. Eksisterende etniske og religiøse forskelle tillægges dog stadig betydning, hvilket gør, 

at man i dag kan tale om fx koptere og nubiere som minoriteter i Egypten. De nævnte citater om 

enhed kan derfor også opfattes som andet end hyldest af den nationale enhed. Citaterne kan 

opfattes som udtryk for en manglende anerkendelse af de forskelligheder, der reelt findes mellem 

koptere og muslimer. Det kan se ud til, at Leeder tolker citatet af Lord Cromer på denne måde, 

idet han understreger, at udtalelsen er afskyelig og antyder, at citatet afspejler en vestlig kristen 

tilsidesættelse af de kristne kopteres unikke kultur og historie (Leeder 1918: 310-311). At han 

ikke har samme kritik af Fanous’ udsagn skyldes sandsynligvis, at hans kritik af Lord Cromer 

hænger sammen med kritikken af den europæiske kolonisering og mission og ikke mindst dennes 

negative konsekvenser for kopterne (ibid.: 327ff.).2 Diskussionen om enhed og forskellighed 

afspejler derfor også et potentielt spændingsfelt mellem kopternes ønske om anerkendelse af 

deres unikke identitet og særpræg på den ene side, og på den anden side deres ønske om 

anerkendelse som nationale borgere på lige fod med og med samme rettigheder som majoriteten. 

Dette spændingsfelt og implementeringen af de to idealer kan afsøges gennem forhandlingerne af 

kopternes position i Egyptens moderne historie.  

 

På denne baggrund og med minoritetsperspektivet for øje (som det er beskrevet i kapitel 2) ser 

jeg italesættelsen af enhed som element i en nationsopbygning, men samtidig også som et udtryk 

for en specifik forvaltning af forskelle inden for nationens rammer. Jeg vil i denne del af 

afhandlingen afsøge, hvordan forvaltningen af forskelle har udviklet sig gennem Egyptens 

                                                 
2 Leeder peger bl.a. på, at det engelske kolonistyre i kraft af sine alliancer med den muslimske majoritet har 
udelukket koptere fra centrale positioner og har marginaliseret den koptiske tro ved bl.a. at gøre fredag til officiel 
helligdag og ved at støtte de muslimske fester økonomisk (Leeder 1918: 329-330).   
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moderne historie. Det vil jeg dels gøre gennem analysen af statens relation til minoriteten (kapitel 

4), dels gennem analysen af det nationale projekt som et identitetsprojekt, hvor relationen mellem 

koptere og muslimer konstant forhandles (kapitel 5). 
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4. Fra dhimmi, medborger til minoritet 

 

Hvornår fødes en nation? Det er et spørgsmål, der ingenlunde kan besvares uden ideologiske 

anstrøg. Egypten kan siges at være genfødt mange gange som stat, men som moderne nation er 

der især én begivenhed og ét tidspunkt, som fremhæves af koptere som en national begivenhed. 

Det er revolutionen i 1919. Der er samtidig en historisk periode i moderne tid, som særligt 

fremhæves af koptere som ødelæggende for det nationale fællesskab, og det er tiden under 

præsident Sadat. At netop disse to historiske begivenheder indgår som centrale i kopternes 

fortællinger (som jeg senere skal give eksempler på), kan ses i tilknytning til de 

subjektpositioner, kopterne tilbydes i forbindelse med eller i forlængelse af disse historiske 

begivenheder. I 1919 var sloganet for revolutionen: Al-dīn li Allāh wa al-wathan li al-jamī‘ 

 (Religionen er for Gud og hjemlandet er for alle) (Beinin 1998: 37), mens Sadat talte om Daula 

al-‘ ilm wa al-īmān (Videnskabens og troens stat), hvor videnskaben som et moderniserings-

instrument i samspil med islam skulle bør binde nationen sammen og skabe fremgang for landet 

(Israeli 1980: 366). Fra en koptisk synsvinkel tildeler 1919-sloganet kopterne en position som 

inkluderede medborgere, mens Sadat med fremhævelsen af den muslimske tro ekskluderede 

kopterne, fordi religion – som i Sadats forståelse var islam – blev knyttet så tæt sammen med 

nationen. Det er dog ikke kun i forbindelse med disse to begivenheder, at relationen mellem den 

muslimske majoritet og den koptiske minoritet i Egypten er blevet omdefineret og rekonstrueret. 

Det er sket kontinuerligt gennem de sidste par hundrede års politiske omvæltninger og udvikling. 

Minoritetsstudier er ikke kun studier af minoriteten, men er også studier af det samfund, det land, 

hvori minoriteten befinder sig, hvor samfundet kan studeres gennem dets relation til minoriteten.3 

Som allerede omtalt defineres denne relation i dag officielt både fra muslimsk og koptisk side 

som værende kendetegnet ved national enhed mellem koptere og muslimer. Samtidig er der en 

                                                 
3 Perspektivet ligner kvindehistorikernes, som introducerede et ’andet’ perspektiv på den nationale historieskrivning 
ved at skrive denne set fra kvindernes synsvinkel og rolle i samfundet. Historikeren Margot Badran fortæller således 
Egyptens moderne nationale historie set ud fra kvindernes rolle i udviklingen med hovedfokus på samme periode 
som Carter, dvs. perioden fra 1900-1952 (Badran 1996). I dag vil kønsforskningen i højere grad end den tidlige 
kvindehistorie problematisere, at der med et kvindeperspektiv er tale om ét perspektiv. Det samme gælder naturligvis 
for minoritetsperspektivet. 
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generel enighed blandt forskere og aktivister om en række hovedproblemer.4 Ifølge en 

undersøgelse foretaget af Sameh Fawzi (1998) i samarbejde med Ibn Khaldoun-Centeret i Cairo 

er de muslimske og koptiske intellektuelle,5 der indrømmer, at der er problemer, enige om fire 

følgende hovedproblemer: 1) problemer med at få tilladelse til at bygge nye kirker, 2) 

marginaliseringen af koptere i historien, medierne og uddannelsessystemet, 3) eksklusionen af 

koptere fra specifikke statslige stillinger og regeringsposter, 4) skæv repræsentation af koptere i 

parlamentet sammenholdt med antallet af koptere i det egyptiske samfund (Fawzi 1998).6 Alle 

disse problemer refererer til statens indgriben, institutionalisering og måde at definere relationen 

til kopterne på. Det er derfor også statens rolle i forhold til kopterne, der er omdrejningspunktet 

for dette kapitel.  

Spørgsmålet er, hvilke politiske, institutionelle og strukturelle rammer, der historisk i forbindelse 

med udviklingen af Egypten til en moderne nationalstat, er blevet forhandlet og etableret, og 

dermed går forud for kopternes situation i Egypten i dag? Dette spørgsmål vil jeg forsøge at 

belyse gennem en analyse af relationen mellem majoritet og minoritet i Egypten som historisk 

konstrueret.7 Ved at sætte fokus på historiske modeller for eksklusion og inklusion vil jeg 

argumentere for, at man må studere de forskellige måder at forvalte mangfoldighed på for at nå 

til en forståelse af kopternes vilkår og af den koptiske kirkes strategi for fortællinger i dag. Det er 

med andre ord hensigten at afsøge Egyptens moderne historie som baggrund for de fortællinger 

og positioner, som koptere i dag ser ud til at jonglere med. Målet er at tage det relationelle og 

minoritetsperspektivet alvorligt gennem studiet af de politiske og institutionelle rammer, der 

betinger kopternes identitetspolitikker. Det betyder samtidig, at den undersøgte relation i dette 

kapitel er mellem staten og kopterne, mens de islamiske bevægelser kun inddrages i mindre 

omfang, når de påvirker statens politik. Det betyder ikke, at de islamiske bevægelser ikke spiller 

nogen rolle for kopternes identitetspolitikker, men denne rolle vil i højere grad blive genstand for 

                                                 
4 Blandt andre rejser følgende spørgsmålet om ulighed mellem koptere og muslimer i Egypten: El-Said (1996), 
Fawzi (1998), Ibrahim (1994 & 1996), Sadik (1996 & 1997), Zaki (1995). Jeg har i 1998 interviewet tre af disse 
refererede forfattere: El-Said, Fawzi og Ibrahim, som alle påpeger de samme problemer.  
5 Undersøgelsen bygger på interviews med 30 fremtrædende koptere og muslimer. 
6 Så sent som i november 2005 er det de samme punkter, der nævnes i en artikel i Egypt Today (El-Hennawy 2005b). 
Dvs., at disse problemer generelt kan artikuleres i den offentlige debat, uden at dette fører til enighed om eller vilje 
til at løse dem. I 2007 var der syv koptere blandt 454 parlamentsmedlemmer, hvoraf seks er personligt udpeget af 
præsidenten. Regeringen havde i 2007 32 ministre, heriblandt to koptere (Zaki 2007). 
7 Det er almindeligt at pege på Napoleons ankomst til Egypten i 1798 som startskuddet på den moderne udvikling i 
Egypten; se fx Mitchell (1988). Endnu mere væsentligt er det at pege på Mohammad Alis reformer som grundlaget 
for Egyptens politiske, sociale og økonomiske udvikling i moderne tid. 



 99 

diskussion i kapitel 5 og de efterfølgende kapitler. Endelig skal det tilføjes, at kapitlets historiske 

analyse samtidig fungerer som en historisk kontekst for de efterfølgende kapitler.  

 

4.1. Egyptiske toleranceregimer 

Et centralt teoretisk perspektiv at inddrage i den historiske udvikling er ’det nationale’ som idé og 

samfundsorganisering. Som argumenteret i kapitel 2 er den nationale idé måske den vigtigste 

politiske idé til forståelse af minoriteters vilkår i det 19. og 20. århundrede. Det gælder også i 

Egypten. Samtidig med kampen for politisk uafhængighed fra århundreders magtimperier, senest 

den engelske kolonimagt, eksperimenteredes med nye politiske styreformer og nye forestillinger 

om tilhørsforhold; to aspekter som især i det 20. århundrede fik afgørende betydning for 

kopterne. B.L. Carters (1986) studier af kopterne i egyptisk politik i perioden fra 1918-1952 er et 

detaljeret studie af dele af denne udvikling set i – hvad jeg vil kalde – et minoritetsperspektiv, 

selv om han ikke selv definerer det som sådan. Carter undersøger kopternes rolle i den nationale 

bevægelse, ligesom han undersøger kopternes relation til briterne såvel som til den egyptiske 

muslimske majoritet i denne periode. På denne måde giver han et empirisk detaljeret indblik i en 

central del af Egyptens moderne historie ved at fortælle den med udgangspunkt i minoritetens 

deltagelse i og vilkår under denne udvikling. Vilkårene er ikke de samme for alle koptere, og man 

må derfor forholde sig kritisk til at tale om ét koptisk perspektiv. Ikke alle koptere fortolker eller 

forholder sig på samme måde til udviklingen. Man må dog samtidig erkende, at lovgivningen og 

visse strukturelle vilkår ikke skelner mellem koptere og koptere, uanset hvor lidt de synes at have 

til fælles. På den baggrund er det relevant at trække nogle generelle linier i den nationale historie 

set fra minoritetens, den kategoriserede og institutionaliserede kopters perspektiv.  

Jeg vil (i dette og det følgende kapitel) forsøge at følge denne tråd ved at fokusere på, hvordan 

forhandlinger af medborgerskab og national identitet former kopternes vilkår og strategier. Jeg 

vil knytte den historiske fremstilling sammen med udviklingen af forskellige egyptiske politiske 

kulturer, hvor jeg bl.a. vil inddrage Walzers begreb om toleranceregimer. Målet er at fremhæve 

og belyse de historiske omstændigheder, der har været særligt centrale for den koptiske 

minoritets situation og vilkår i dag. I modsætning til Cragg (1992), Philipp (1995), Ibrahim 

(1996b) og Apostolov (2001), som hver især giver et relativt kort men oplysende overblik over 

kopternes position i den historiske udvikling af det moderne Egypten, om end med lidt forskelligt 



 100 

tidsligt udgangspunkt, er mit mål at komme nærmere sammenhængen mellem eksklusions- og 

inklusionsprocesser på den ene side og identitet og tilhørsforhold på den anden side.  

 

Mit argument i det følgende er, at Egypten i de sidste 200 år har været igennem en proces, hvor 

typen af toleranceregime i større eller mindre grad har været til politisk forhandling som del af en 

politisk og samfundsmæssig udvikling. Walzers begreb toleranceregime giver mig mulighed for 

at indkredse elementer fra forskellige historisk konstituerede regimer af tolerance og intolerance i 

det nuværende Egypten. Den historiske udvikling, Egypten har været igennem siden begyndelsen 

af 1800-tallet, har været under indflydelse af flere af disse regimer. Den mest betydningsfulde 

forandring har været skiftet fra, at Egypten var del af et multinationalt imperium (Det 

Osmanniske Rige) til, at landet blev en selvstændig nationalstat. I 1800-tallet fungerede det 

osmanniske millet-system samtidig med en stigende national sekularisering; i første halvdel af 

1900-tallet – og under indflydelse af det internationale samfund – udvikledes en sekulær og 

primært politisk defineret nationalstat; i anden halvdel af 1900-tallet indførte Nasser sin egen 

form for økonomisk og arabisk nationalisme, der gradvist især under Sadat drejede i retning af en 

kulturelt-religiøst defineret nationalstat. Som regimerne er blevet afløst af et nyt, har kopterne 

fået nye vilkår og roller i nationen. Resultatet er blevet et egyptisk toleranceregime, der i dag kan 

siges at have elementer fra flere af Walzers idealtyper (jf. kapitel 2.2.).  

 

Jeg vil i det følgende gennem en kronologisk fremstilling af sammenhængen mellem Egyptens 

moderne historie og kopternes position afsøge det historiske grundlag for forvaltningen af 

mangfoldighed i Egypten i dag. Det er ikke muligt at afdække alle relevante aspekter af forholdet 

mellem majoritet og minoritet over mere end 100 år, men det er muligt at indkredse centrale 

aspekter ved relationen gennem analysen af forholdet mellem stat, gruppe og individ. Det er 

vigtigt at understrege, at min analyse ikke erstatter andre politiske analysers påpegning af 

centrale træk ved den egyptiske politiske orden. Mit fokus er relationen mellem majoritet og 

minoritet, men det betyder ikke, at fx patron-klient-relationer eller patrimonialisme, som 

Springborg blandt andre har peget på som et centralt element i nutidig egyptisk styreform, ikke 

påvirker majoritet-minoritetsrelationen.8  

 

                                                 
8 Se fx Bill og Springborg (2000), Springborg (1989) om patrimonialisme som styreform i Mellemøsten.   
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4.2. Toleranceregime 1: Det multinationale imperium under forandring 

Egypten er et land med en lang historie med kulturel og religiøs pluralisme og diversitet, ligesom 

det har en lang historie med udefrakommende erobrere, undertrykkelse og konflikter. Siden den 

arabiske erobring af Egypten i 641 e. Kr. har koptere og muslimer levet sammen under skiftende 

muslimske kalifater. Gradvist blev islam majoritetens religion, og siden det 9. århundrede har 

kopterne været en religiøs og i flere århundreder også en sproglig minoritet.9 Cairo har historisk 

været et livligt center for handel og kultur, og dets borgere har tilhørt mange forskellige etniske 

og religiøse grupper (Abu-Lughod, J. 1971, Lane 1954, Semsek & Stauth 1987). Arven fra den 

middelalderlige by var bosætningen i kvarterer efter etnisk og/eller religiøst tilhørsforhold. Hver 

etno-religiøse gruppe boede i deres eget kvarter, der samtidig udfyldte rollen som et boligområde 

for folk med det samme erhverv. Dette afspejlede sig i bymiljøet i Cairo, der i slutningen af det 

19. århundrede ifølge Janet Abu-Lughod var opdelt i 53 afgrænsede kvarterer, hvor bl.a. grækere, 

armeniere, tyrkere, arabere, berbere og kurdere beboede hver sit. Kopterne boede hovedsageligt i 

to områder. Det ene lige nord for Azbakiyah, hvor også en tidligere byport var placeret, og det 

andet i gamle Cairo (Misr al-Qadīmah) også tæt ved en byport. Abu-Lughod peger på kopternes 

traditionelle erhverv som skrivere, bogholdere og toldere som forklaringen på den fysiske 

placering ved byporte, hvor netop de ydelser, som disse erhverv tilbød, var efterspurgte (Abu-

Lughod, J. 1971: 59ff). Den etniske og religiøse mangfoldighed må ses i lyset af, at Egypten i 

århundreder havde hørt under store imperier, der rummede mange folkeslag, sprog og religioner. 

Ikke blot var den politiske orden i imperierne, som Walzer peger på, i en vis grad åbne for denne 

mangfoldighed, men imperiets struktur og størrelse var også baggrunden for, at forskellige 

etniske grupper flyttede rundt og bosatte sig i andre områder i imperiet, end hvor de traditionelt 

hørte hjemme.  

 

Siden Egypten i 1517 blev en del af det Osmanniske Rige, havde befolkningen haft en 

veldefineret rolle i forhold til statsmagten. Den traditionelle dhimmi-position, som kopterne 

                                                 
9 I dag anvendes det koptiske sprog alene som liturgisk sprog. Det koptiske sprog er en udvikling af det gamle 
egyptiske sprog talt siden faraoernes tid og blev oprindeligt skrevet i en demotisk form, der er en videreudvikling af 
hieroglyfisk, men med færre egentlige billeder end dette. Under græsk indflydelse og ved kristendommens ankomst 
indførtes gradvist et koptisk alfabet. Det består af de græske bogstaver tilføjet syv egyptiske svarende til de lyde i det 
talte sprog, der ikke fandtes i græsk. Hermed var koptisk ikke længere blot det officielle talte sprog, men blev 
efterhånden også det administrative og teologiske sprog (Atiya 1968). Efter den arabiske erobring fortsatte koptisk 
med at være det administrative sprog indtil 706 e. Kr., hvor den daværende Umayyad-statholder indførte arabisk som 
sproget i alle statsaffærer. På trods af dette fortsatte koptisk med at være et selvstændigt sprog, der både blev talt og 
anvendt liturgisk til ind i det 13. århundrede, hvorefter det gradvist reduceredes til kun at være et liturgisk sprog 
(ibid.). 
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havde haft under de skiftende arabisk-muslimske kalifater, blev nu endnu mere veldefineret 

under det osmanniske millet-system. Med udviklingen af millet-systemet udvidedes gruppernes 

autonomi. Cragg beskriver, hvordan Egypten under osmannerne blev et rent 

skatteopkrævningsområde, der overlod al selvstyre og administration til de religiøse ledere og 

samfund, fordi der stort ikke var nogen statsadministration (Cragg 1992: 183- 84). Autonomien 

gav sig udtryk i, at hver religiøs gruppe havde selvstændig jurisdiktion over gruppens 

medlemmer, hvilket bl.a. betød, at der var religiøst definerede og regulerede domstole og love. 

Dermed blev de religiøse ledere samtidig ikke blot de magtfulde inden for gruppen, men blev 

bindeleddet til den imperiale statsmagt. Som Carter udtrykker det, blev de religiøse autoriteter de 

statssanktionerede og statsstøttede overhoveder for gruppen, og de repræsenterede som sådan 

gruppen over for statsmagten (Carter 1986: 3). En direkte arv fra denne organisering er de 

særlige, religiøst baserede familielovgivninger, der stadig fungerer i Egypten i dag.  

 

I 2005 fejrede man i Egypten officielt 200-året for den egyptiske nations fødsel.10 

Fødselshjælperen var Mohammad Ali, det Osmanniske Riges repræsentant og leder i Egypten i 

perioden 1805-48. Det var året for hans overtagelse af magten, der på denne måde blev 

definerende for nationens fødselsdag, og han fik med fejringen officiel status som nationens 

fader. Når Mohammad Ali er blevet givet denne rolle, selv om hans styre teknisk set hørte under 

det Osmanniske Rige, og han i øvrigt selv var af albansk afstamning, skyldes det, at man under 

hans styre så etableringen af et dynasti og en udvikling hen imod uafhængighed af det 

osmanniske overherredømme. Hans reformer skulle vise sig at blive redskaber i udviklingen af 

national identitet og suverænitet. Der skabtes under ham rammerne for en ny 

medborgerskabsforståelse, som lagde grunden til en national egyptisk identitet. Den var på dette 

tidspunkt ikke national i den forstand, at den politiske suverænitet blev delt med eller overgivet 

til ’folket’. Hvad indholdet af den begyndende ’nationale’ identitet er i relation til 

minoritetsgrupper, er heller ikke entydigt. Apostolov skriver, at Mohammads Alis dynasti  

 

[…] thus started the tradition of inclusive Egyptian nationalism. (Apostolov 2001: 48)  

 

Heroverfor mener Cragg, at  

 
                                                 
10 Se omtale af fejringen i den egyptiske avis al-Ahrām Weekly på http://weekly.ahram.org.eg/2005/756/cu3.htm 
(læst 06-11-2007) og http://weekly.ahram.org.eg/2006/777/eg5.htm (læst 06-11-2007).  
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[…] there is little sign that he thought in terms of an Egyptian nationalism requiring a 
Muslim/Copt solution to its meaning. […] They left to the future the emergence of 
Arabism from Ottomanism and, with it, the Coptic Christian part in such emergence. 
(Cragg 1992: 186) 

 

Selv om de historiske iagttagere således er uenige om, hvorvidt Mohammad Alis styre blev 

begyndelsen på en forbedring af kopternes situation, er der ingen tvivl om, at hans reformer blev 

afgørende for udviklingen af en ny egyptisk national identitet.11 Mohammad Ali introducerede 

ikke blot en række reformer inden for militæret, uddannelse og statsadministration, han indledte 

også afskaffelsen af en række af de osmanniske love. Fx blev den osmanniske 

landbrugsbeskatning afskaffet (King 1984: 448). En af de mest centrale reformer var 

opbygningen af en hær bestående af egyptere i modsætning til den hidtidige hær bestående af 

udlændinge indkaldt fra andre områder af det Osmanniske Rige. Den amerikanske politolog 

Timothy Mitchell beskriver i bogen Colonising Egypt (1988) denne udvikling som del af et 

moderne ordensprojekt, der ikke blot ændrer samfundsstrukturerne, men også må ses som en 

bevidst disciplinering af befolkningen (Mitchell 1988: 35 & 39). Disse reformer blev under de 

efterfølgende regenter fulgt op af disciplinerende uddannelsesreformer på grundskoleniveau 

(ibid.: 63). I Mitchells optik er denne udvikling en del af en moderne, europæisk inspireret, 

disciplinerende, men også koloniserende udvikling (ibid.). I et minoritetsperspektiv er det 

interessant, at Mohammad Ali med sine reformer igangsætter en proces, der med sin værnepligt, 

uddannelsesideer og uddeling af politisk indflydelse til ’borgerne’ leverer, hvad 

nationsteoretikerne Gellner og Anderson har peget på som centrale elementer i det strukturelle 

grundlag for opbygningen af en moderne nationalstat (Gellner 1983, Anderson 1991).12 

 

Mohammad Ali fremhæves generelt for sin inddragelse af ’rigets bedste mænd’ i sin 

administration uafhængig af religion, hvilket betød, at koptere pludselig sad på indflydelsesrige 

                                                 
11 Både Carter (1986: 9) og Lane (1954: 558) bruger ordet tolerant, om end strengt, om Mohammad Alis regime, 
mens Cragg (1992: 186) primært beskriver regimet som negativt for kopterne. Apostolov (2001: 48) giver den mest 
positive fremstilling, idet han fremhæver Mohammad Alis brug af de bedste folk i sin administration uafhængig af 
religion, ligesom han skriver, at Mohammad Ali ophæver alle de undertrykkende love rettet mod koptere. Watson 
nævner også placeringen af koptere i administrationen, men fremhæver modsat opretholdelsen af en række 
undertrykkende restriktioner, såsom beskatning og fastholdelsen af de forkætrede restriktioner i relation til 
påklædning og bevægelsesfrihed indført under fatimiderne (Watson 2002: 145). Det er næppe tilfældigt, at det er de 
kirkeligt engagerede forfattere (Cragg 1992 og Watson 2002), som især fremhæver de negative aspekter.  
12 Det kan tilføjes i forlængelse af Andersons understregning af betydningen af print-kapitalismen, at Mohammad Ali 
etablerede en regeringstrykpresse i 1821 som administrativt redskab og offentliggørelse af officielle meddelelser i 
det officielle Gazette (King 1984: 447). Cairo og Beirut blev centrene for arabisksprogede bogudgivelser, ligesom 
aviser og tidsskrifter begyndte at spille en rolle i 1860’erne og 1870’erne (Hourani 1994, Mitchell 1988).    
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stillinger (Apostolov 2001: 48, Watson 2002: 145). De efterfølgende regenter fortsatte den 

politiske assimilation. I 1855 blev dhimmi-identitetens centrale stigma, jizīa-beskatningen, 

afskaffet, hvilket logisk (men til kopternes fortrydelse) blev fulgt op i 1856 af Hamayouni-

dekretet, der ophævede kopternes undtagelse fra militærtjeneste. Dekretet fastslog samtidig 

formelt, at alle osmanniske subjekter var lige for loven, uafhængig af religion eller race (Ibrahim 

1996b: 11, Philipp 1995: 134). Koptere fik positioner i både udpegede og valgte repræsentative 

organer fra det øjeblik, det første rådgivende råd (majlis al-shūrā) for statsmagten blev etableret i 

1866 (Carter 1986: 9). 

 

I de følgende årtier og indtil det officielle brud med det Osmanniske Rige i 1914 udviklede der 

sig en skelnen mellem kategorierne ’egyptere’ og ’osmanner’. Et første skridt blev taget i 1892 

med et dekret, der fastslog, at det kun var egyptere, der kunne ansættes i 

regeringsadministrationen. Dekretet definerede en egypter som en person, der enten var født i 

Egypten eller havde boet i landet de sidste 15 år (Philipp 1995: 134). I de følgende år og indtil 

vedtagelsen af en egentlig statsborgerskabslov i 1929 blev indholdet af kategorien ’egypter’ til 

stadighed diskuteret. Generelt var koptere i modsætning til syrere, grækere og senere jøder ikke 

til diskussion i denne sammenhæng. Kopterne blev automatisk opfattet som egyptere (Philipp 

1995, Beinin 2005). 

 

Den tyske orientalist Thomas Philipp peger på de tilsyneladende modsatrettede tendenser i 

perioden fra Mohammad Ali til 1. verdenskrig. På den ene side sker der en stigende 

sekularisering og udvikling mod en national identitet i moderne forstand, men samtidig vokser 

antallet af minoritetsgrupper og minoritetsmedlemmer i Egypten igennem det 19. århundrede og 

indtil begyndelsen af 1. verdenskrig. Dette skyldes især immigrationen fra andre osmanniske 

provinser, hvilket samtidig betød, at disse grupper blev opfattet som osmanniske subjekter og 

ikke nationale borgere, med undtagelse af primært kopterne.13 Samtidig peger Philipp på, at 

sekulariseringen under Mohammad Ali ikke førte til en opløsning af grupperne, men snarere til 

en styrkelse, hvor lederskabet i minoritetsgrupperne til gengæld blev sekulariseret. Den 

sekularisering, der hermed blev sat i gang af Mohammad Ali, var i form af en institutionel 

differentiering, hvor sekulære sfærer (stat, økonomi, videnskab) blev adskilt fra de religiøse 

                                                 
13 Den amerikanske historiker Beinin (2005) argumenterer for, at især den orientalske gruppe af jøder i Egypten, the 
Karaites, helt op til 1960’erne selv opfattede sig som egyptere og hovedsageligt også blev anerkendt som sådanne, 
hvorimod de to store grupper af askenasiske og sefardiske jøder blev opfattet som udlændinge.  
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sfærer. Forståelsen af sekularisering som institutionel differentiering er den klassiske teori, som 

ifølge Casanova i en diskussion af sekulariseringsbegrebet også indebærer, at de sekulære sfærer 

frigøres fra religiøse institutioner og normer (Casanova 2006: 7). Men som Casanova også 

påviser, får sekulariseringsprocessen mange udformninger, hvor det ikke giver mening at tage 

enten den europæiske eller amerikanske sekularisering som model eller måleenhed for alle 

sekulariseringsprocesser globalt set (ibid.: 11ff). Dette viser sig i Egypten ved, at Mohammad 

Alis institutionelle differentiering frem for at udtømme de religiøse og etniske gruppers 

betydning førte til en udvidelse af gruppernes engagement og funktion i samfundet og ikke 

udelukkende til en opløsning i nationale institutioner. Ikke mindst påtog minoritetsgrupperne sig i 

denne periode yderligere funktioner i form af uddannelsestiltag, sociale velfærdsydelser og tilbud 

om beskæftigelse på sekulære præmisser (Philipp 1995: 132).14 I den Koptisk-Ortodokse Kirke 

fik pave Kyrillus IV (1854-61) rollen som den store reformator, der bl.a. igangsatte uddannelse af 

præsteskabet. Periodens sekulariseringstendenser afspejledes samtidig i etableringen af det 

koptiske lægmandsråd15 Majlis al-Mill ī, som mødtes for første gang i 1874. Rådet udfordrede det 

gejstlige lederskab, der under pave Kyrillus V (1875-1928) forsøgte at minimere rådets 

indflydelse (Carter 1986: 28, Watson 2002). 

 

Dette betød, at trods den delvise introduktion til sekulær organisering af samfundet, rørte dette 

ikke ved, som den britiske historiker Margot Badran i bogen Feminists, Islam, and Nation. 

Gender and the Making of Modern Egypt skriver, at egypterne samtidig med at være medlemmer 

af en sekulær nationalstat (wathan), om end med islam som officiel religion, var medlemmer af et 

religiøst samfund (umma). Den enkelte blev født ind i et religiøst samfund og blev klassificeret 

herefter. Officielt måtte enhver person tilhøre en religion, og med den religiøse klassifikation 

fulgte en juridisk defineret civil status (Badran 1996: 10). Den juridiske status var formaliseret i 

personstatuslove. For muslimer bygger personstatuslovene på sharia, mens de for kristne bygger 

på kristne principper autoriseret af kirken. Uanset religion definerer personstatuslovene regler for 

ægteskab, skilsmisse mv. Dermed adskiller personstatuslovene sig fra resten af det egyptiske 

retssystem, der er baseret på fransk retstradition (Sadik 1998). De religiøst baserede 

                                                 
14 Den første egyptisk organiserede skole (indtil da havde der kun været udenlandske missionsskoler) for piger blev 
grundlagt i 1853 af den daværende, nytænkende ærkebiskop, der året efter blev pave Kyrillos IV. I 1873 kom den 
første statsskole for piger, Siyufiyah skolen, der blev ledet af syriske kristne og etableret på foranledning af 
vicekongens kone Tcheshme Hanim (Badran 1996: 9). 
15 Jeg bruger betegnelsen lægmand om personer med indflydelse inden for kirken, som ikke er gejstlige. Siden 
etableringen af lægmandsrådet i 1874 har der været en fortsat kamp om fordelingen af indflydelse i kirken mellem 
gejstlige og lægmænd.  
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personstatuslove betød, at det ikke var muligt at stå uden for et religiøst samfund. Med andre ord 

var måden, hvorpå man tacklede kombinationen af en udvikling i retning af en moderne 

nationalstat med ligestillede borgere samtidig med en eksisterende etnisk, religiøs og kulturel 

heterogenitet at opretholde elementer fra det multikulturelle imperiums toleranceregime. En 

måde at imødekomme mangfoldigheden på var at sikre eller opretholde særrettigheder for 

gruppen, samtidig med at individet blev borger i en stat med stigende statskontrol og 

forpligtelser, men også rettigheder for det enkelte individ i relation til staten, dvs., individet fik 

medborgerskabsrettigheder. Til gengæld lovede staten ingen automatisk beskyttelse af individet 

imod gruppen, hvilket Walzer også peger på, er problemet ved den imperiale model, idet 

individet fastlåses i sin religiøse identitet. Som Walzer skriver, tolereres etniske og religiøse 

grupper, men ikke frit flydende individer (Walzer 1997). Med andre ord kan individet ikke frit 

vælge at stå uden for det religiøse tilhørsforhold og dermed heller ikke uden for gruppens justits. 

Relationen mellem stat, gruppe og individ skal vise sig igennem det 20. århundrede fortsat at 

være et af de store problemer i udviklingen af det moderne Egypten, som det vil fremgå af det 

følgende.   

 

 

4.3. Toleranceregime 2: Ansatser til en liberal sekulær nationalstat  

Den dobbelthed, der ligger i udviklingen i det 19. århundrede, af national sekularisering på den 

ene side og religiøs organisering på den anden, ser ud til at fortsætte i det 20. århundrede. Margot 

Badran (1996) peger bl.a. på denne dobbelthed i sin historiske analyse af kvinders rolle i den 

tidlige nationale udvikling, ligesom man i Carters analyse af en periode (1918-52), der ellers er 

karakteriseret ved den liberale sekularismes dominans, støder på konstante forhandlinger af 

religionens rolle i den politiske organisering (Carter 1986).  

 

Kampen mod englænderne i begyndelsen af det 20. århundrede blev kæmpet af koptere og 

muslimer i fællesskab. Mens fremstillingen af kristne og muslimer stående skulder ved skulder i 

den nationale historie har fået mytisk karakter som del af den nationale fortælling  (se mere 

herom i kapitel 5), skyldtes kopternes indflydelse i uafhængighedskampen først og fremmest 

fremtrædende kopteres centrale placering i det sekulære og liberale parti al-Wafd, der med en 

egyptisk nationalisme som drivkraft kunne samle både koptere og muslimer om en fælles kamp. 

Partiet stod meget stærkt i perioden fra revolutionen i 1919 indtil midten af 40’erne, hvor interne 
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splittelser og kampen for den endelige uafhængighed overskyggede behovet for en intern 

organisatorisk udvikling (Carter 1986: 161ff). Partiet sad i flere omgange på regeringsmagten, 

hver gang med fremtrædende koptere på centrale ministerposter. Det betød dog ikke, at perioden 

var idel lykke for kopterne. Der var både uenigheder i partiet, der gav sig udslag i religiøse 

uoverensstemmelser, og samtidig var der blandt koptere generelt indbyrdes stor uenighed om 

fordelen ved at frigøre sig fra briterne. En del koptere så briterne som en garanti for deres 

sikkerhed, uanset at det var svært at finde belæg for, at briterne i perioden skulle have favoriseret 

kopterne (ibid.). Det er heller ikke uvæsentligt, at det koptiske engagement i al-Wafd var vokset 

ud af lægmandsbevægelsen, som også i denne periode stod i et modsætningsforhold til kirkens 

forsøg på at fastholde sin indflydelse. Således var et fortsat politisk spørgsmål i perioden, hvem 

der skulle administrere kirkens ejendom (al-waqf); skulle det være kirken, lægmandsrådet eller 

staten? Med en lov fra 1927 fik lægmandsrådet formelt overgivet retten til at administrere kirkens 

ejendom, men kirken ignorerede loven, og i de følgende år blev en række komiteer med statens 

opbakning nedsat for at administrere al-waqf. Kirken afgav aldrig magten over besiddelserne 

(Carter 1986: 28ff).16  

  

Revolutionen i 1919 igangsatte en proces, hvor politiske strukturer, politisk økonomi og politiske 

kulturer blev forhandlet og ændret. En proces som ikke kunne undgå også at skabe nye vilkår for 

minoriteten. Med indførelsen af parlamentarismen skulle der forhandles om principper for 

konstitution, statsborgerskab, lovgivning osv. Sekularismen som ideal slog igennem og fortsatte 

den tendens, som allerede var sat i gang i det 19. århundrede. En tendens hen mod alment 

medborgerskab, hvor fx kvinderne også optog nye roller eller i det mindste igangsatte en kamp 

herfor.17 Samtidig øjnede kopterne en historisk mulighed for øget politisk indflydelse under en 

sekulær, liberal stat, hvor alle havde lige muligheder uafhængig af religiøs identitet.18 Der blev 

vedtaget en ny konstitution i 1923, hvor især artiklerne 3, 12 og 13 blev centrale for de religiøse 

minoriteter. Artikel 3 fastslår, at alle egyptere er lige for loven og i rettigheder og pligter uanset 

oprindelse, sprog eller religion. Artikel 12 understreger, at der er religionsfrihed, mens artikel 13 

handler om friheden til at praktisere sin religion, så længe dette ikke strider mod den offentlige 

                                                 
16 Samtidig var en del af de aktive koptere i al-Wafd, som også havde taget initiativ til Asyut-konferencen, 
protestantiske koptere, hvilket kan have haft betydning for omfanget af de ortodokse kopteres fortsatte sympati.  
17 Badran (1996) giver i bogen Feminists, Islam, and Nation. Gender and the Making of Modern Egypt en historisk 
analyse af kvinders position og nye roller under udviklingen hen mod en moderne egyptisk nationalstat.  
18 Samme mulighed øjner jøderne, hvor en mindre elite på samme måde som den koptiske elite engagerer sig i Wafd-
partiet og den nationale uafhængighedskamp (Beinin 1998: 34- 35).  
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orden og moral. Artiklerne blev vedtaget uden større protester fra hverken muslimer eller 

koptere, tværtimod blev de fremhævet som værende i overensstemmelse med en historisk 

tradition (Carter 1986: 128-130). Den samtidige fastsættelse af islam som statens religion blev på 

samme måde heller ikke mødt med større protester fra koptisk side på nær den konservative, 

koptiske avis al-Wathan.19 De fleste koptere var beroligede af, at religionen ellers ikke havde 

nogen formel politisk betydning i konstitutionen (ibid.: 131).  

 

Spørgsmålet om at sikre minoriteten en proportional repræsentation i parlamentet var allerede før 

konstitutionsforhandlingerne i 1922-23 til diskussion i Egypten. I 1911 havde Murqus Hanna på 

en koptisk konference i Asyut20 peget på det belgiske system og foreslået, at Egypten skulle følge 

det belgiske eksempel (Carter 1986: 133). Under konstitutionsforhandlingerne rejste spørgsmålet 

en heftig debat, men resultatet blev, at der ikke blev vedtaget en proportional repræsentation 

(ibid.: 133- 142), ligesom konstitutionen heller ikke rummede en formel anerkendelse af 

minoriteter (ibid.: 130). Man havde altså et kort øjeblik overvejet den model for tolerance, som 

Walzer refererer til som den fler-, bi- eller tri-nationale stat. Walzer nævner Belgien, Schweitz, 

Cybern og Libanon som eksempler på denne model. Fordelen ved modellen ville for minoriteten 

være, at den som gruppe indgik på lige fod med andre grupper, som alle ville skulle tolerere 

hinanden og selv udarbejde rammerne for samarbejdet, herunder forhandle en fælles konstitution, 

særinteresser og fordeling af poster (Walzer 1997). I Egypten var det i lige så høj grad 

minoriteten som majoriteten, der afviste denne model. Den Koptisk-Ortodokse Kirke var i 

begyndelsen tilbageholdende i spørgsmålet om proportional repræsentation, men det endte med, 

at den daværende pave Yuannis støttede tanken. Som Carter understreger, er der næppe tvivl om, 

at kirken som den eneste seriøse repræsentant for kopterne som gruppe kunne have styrket sin 

politiske indflydelse gennem en sådan ordning (Carter 1986: 138). De koptere, der var 

medlemmer af eller sympatiserede med det liberale sekulære parti al-Wafd, var til gengæld imod 

en sådan ordning med henvisning til, at religion ikke skulle være grundlag for politik, og at en 

                                                 
19 Al-Wathan blev grundlagt i 1878 og var indtil et ejerskifte i slutningen af 1923 en ubetinget støtte af kirken i 
kampen for at begrænse lægfolkets indflydelse i kirken, ligesom avisen i samme periode i ret stort omfang støttede 
englændernes tilstedeværelse (Carter 1986: 46-47). 
20 Asyut-konferencen i marts 1911 var en reaktion på det politiske snigmord på den koptiske premierminister 
Boutrus Ghali i 1910. Konferencen mundede ud i en række krav, som ligner de krav, koptere stiller i dag. Murqus 
Hanna og andre koptere, der senere skulle spille en fremtrædende rolle på den politiske scene, deltog i konferencen. 
Officielt var kirken imod konferencen, og den blev fulgt op af en muslimsk konference, der afviste alle de koptiske 
krav (Carter 1986: 13- 14). 
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sådan ordning kunne øge risikoen for et modsætningsforhold mellem koptere og muslimer (ibid.: 

133 & 139). 

 

I 1929 vedtog man den første lov om statsborgerskab og deraf følgende assimilering, emigration 

eller civile status for de udlændinge, som ikke blev bevilget statsborgerskab. Loven om 

statsborgerskab havde været igennem en gradvis udvikling siden dekretet fra 1856. Lov No. 19 

fra 1929 fastslog, at  

 

Ottoman subjects who had their permanent residence in Egypt at the date of 5 November 
1914 and have maintained this residence until the promulgation of the present law are 
considered to have acquired the full rights of Egyptian nationality as of this date. (Philipp 
1995: 135)  

 

Loven betød i princippet, at de allerfleste immigranter fra de osmanniske territorier kunne opnå 

statsborgerskab, uden at det egyptiske statsborgerskab af den grund blev opfattet som attraktivt af 

alle grupper (ibid., Beinin 2005). Disse grupper var mange: grækere, armeniere, syrere, jøder og 

grupper af europæere, mens de ortodokse koptere som udgangspunkt ingen problemer havde med 

at få eller identificere sig med det egyptiske statsborgerskab. At få det egyptiske statsborgerskab 

blev ikke mindst afgørende i forhold til at eje virksomheder i Egypten. For eksempel krævede 

Virksomhedsloven af 1947, at 75% af alle lønnede ansatte, 90% af alle arbejdere og 51% af 

aktiekapitalen skulle være på egyptiske hænder. Virksomhederne skulle aflevere lister over 

ansatte, der fastslog deres nationalitet og løn. De blev dermed tvunget til at svare på spørgsmålet: 

hvad er en egypter? (Beinin 2005: 21). 

 

Indtil da havde en relativt stor del af kopterne nydt godt af udviklingen af en moderne økonomi 

og missionskolerne og moderne uddannelse og havde derfor også meget at miste. Ifølge tal fra 

1918-folketællingen besad kopterne 25% af landets samlede rigdom og kontrollerede 60% af al 

egyptisk handel, idet de var ansatte som bankdirektører og finansfolk (Doorn-Harder 1995: 19). 

Flere koptere end muslimer havde uddannelse, det gjaldt også koptiske kvinder (Badran 1996: 9 

og 47). De religiøse institutioner, både kristne og muslimske, havde gennem waqf-organiseringen 

hidtil været drivkraft både bag en stor del af uddannelsessystemet og bag humanitært arbejde som 

børnehjem, hospitaler, drikkefontæner etc., ligesom det at give til de fattige blev opfattet som en 

religiøs pligt (Badran 1996: 49ff). Religiøse og etniske minoriteter havde ligeledes tradition for at 

sørge for medlemmerne af deres eget religiøse samfund. Fx havde kopterne omkring 1880 
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oprettet Tawfiq Coptic Society, der stod bag både en drengeskole i Azbakiyah og en pigeskole i 

al-Faggalah (ibid.). Med øget sekularisering og den nationale bevægelse i begyndelsen af 

århundredet fik disse institutioner efterhånden konkurrence fra ikke-religiøse organisationer. Det 

at organisere socialt hjælpearbejde og institutioner blev en national og ikke religiøs forpligtelse, 

og en række filantropiske selskaber så dagens lys, uden at de havde relation til et religiøst 

samfund (Badran 1996: 51).21  

 

Dobbeltheden i den politiske, sekulære nationalisme blev dog ikke mindre. Sekularismen 

kommer ifølge Badran paradoksalt til at medvirke til en synliggørelse af de religiøse forskelle. 

Badran skriver, hvordan kvinders vilkår og sociale praksis hidtil havde været defineret ved deres 

klassetilhørsforhold snarere end deres religiøse eller etniske tilhørsforhold. Men med den nye 

økonomiske, politiske og sociale udvikling, som Egypten blev udsat for, var det nemmere for 

minoritetskvinderne end for majoritetskvinderne at afvise nogle af de traditionelle 

kønsrollepraksisser. Tilsløringen, som før ikke havde været etnisk eller religiøst defineret, blev nu 

knyttet entydigt til islam og med dét fulgte nogle forestillinger om kvindens rolle, som det 

dermed var lettere for kristne og jøder at tage afstand fra. På den ene side betød kopternes tættere 

kontakt til europæere og det relativt højere uddannelsesniveau blandt koptiske kvinder, at 

kopterne i højere grad kunne positionere sig i modsætning til de ’tilbagestående’ og umoderne 

elementer i den egyptiske kvinderolle.22 Den religiøse identitet blev kædet sammen med en ny 

kvindeidentitet (Badran 1996: 47). På den anden side blev konsekvensen af identifikationen 

mellem islam og en ’tilbagestående’ og umoderne kvinderolle, at den egyptiske feminisme 

fortrinsvis blev et muslimsk anliggende – det var jo pludselig kun blandt muslimske kvinder, at 

umoderne træk fandtes og derfor skulle luges ud. Samtidig blev feminismen gjort mere spiselig 

for muslimer ved at knytte de sekulære idealer sammen med islam, hvorved koptiske og andre 

minoritetskvinder blev holdt på sidelinjen af den egyptiske feminisme. Det var muligvis 

medvirkende til, at den koptiske sekularisme ikke førte til ændringer af et konservativt koptisk-

ortodokst ideal om, at kvindens primære rolle er i hjemmet (Badran 1996: 62, 69 & 106). 

Samspillet mellem sekulære idealer og religiøs organisering viste sig endnu engang. 

                                                 
21 Badran beskriver nogle af disse selskaber: Mabarrat Muhammad ’Ali blev etableret i 1909, og Jam’iyat al-Mar’ah 
al-Jadidah (The New Woman Society) lige efter revolutionen i 1919 (Badrans transskriptioner fra arabisk) . De blev 
etableret af politisk aktive kvinder, typisk fra overklassen ofte med familiære relationer til den sekulære intellektuelle 
elite. Kvinder, som også stod bag den nationale feminisme, der vandt frem i samme epoke (Badran 1996: 51).  
22 Den tættere forbindelse til Europa hang både sammen med kopternes traditionelle rolle inden for handel og med 
deres relation til den kristne mission. 
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På trods af de politiske liberale og sekulære værdier, som dominerede i første halvdel af det 20. 

århundrede blev religion da også til stadighed brugt som politisk våben i perioder med kriser. 

Kopterne oplevede, at der blev sat spørgsmålstegn ved deres egyptiskhed. Carter peger bl.a. på 

kriser i perioden 1907-1911, brug af religiøs propaganda i valgkampen i 1923 og endelig i 

slutningen af 30’erne et stigende modsætningsforhold mellem muslimer og kristne, der 

kulminerer i 40’erne (Carter 1986). Kopterne blev bl.a. beskyldt for at have fordel af tætte 

forbindelser til den britiske besættelsesmagt og for at have autonomibestræbelser. Begge dele må 

siges at være overdrevne. 

 

I løbet af 40’erne afspejledes denne udvikling sig i de koptiske organisationer. I 

overensstemmelse med forandringen i al-Wafd og i den politiske udvikling generelt begyndte de 

forskellige koptiske aktører i højere og højere grad at vende sig indad mod det koptiske samfund. 

Det gjaldt de koptiske aviser (Carter 1986: 43), det koptiske lægmandsråd, der hellere så magten 

overgivet til kirken end at underlægge sig den stigende statskontrol (ibid.: 40), og det gjaldt de 

frivillige organisationer, som bl.a. lavede velgørenhedsarbejde, der også blev underlagt en 

stigende statskontrol (ibid.: 49 ). Udviklingen af et civilt samfund blev gradvist sat i stå, og det 

tilbageblevne rum for handling var og blev kirken. En medvirkende grund var, at staten uden 

problemer så det muligt at intervenere i konstitueringen af lægmandsrådet, hvorimod den bl.a. af 

hensyn til det konservative kongehus, der støttede kirken, og til briterne, der så kirken som 

repræsentant for kopterne, udviste stor tilbageholdenhed med at blande sig i patriarkatets 

anliggender og kirkens klerikale forhold (ibid.: 39). Med en faldende politisk indflydelse i 

parlamentet var kirken blevet stedet, hvor den indflydelsessøgende kopter fremover kunne opnå 

politisk indflydelse.23  

 

Selv om denne periode (1919-1952) beskrives som det liberale demokratis indtog i Egypten, er 

der altså ikke tale om nogen entydig udvikling. Staten overtog flere og flere opgaver i forholdet 

til den enkelte borger, men samtidig opretholdt de religiøse grupper en relativ autonomi, der fx 

gav sig udslag i, at familielovgivningen stadig, på trods af en række politiske forsøg på reformer 

for kopternes vedkommende, var placeret i kirkens regi. Det nationale toleranceregimes 

frigørelse af individet, dvs. tolerance over for individet, kan derfor siges aldrig fuldt ud at slå 

                                                 
23 For faldende koptisk repræsentation i ’the chamber of deputies’ og senatet, se Carter (1986: 143 & 146).  



 112 

igennem i Egypten i denne periode; til gengæld opretholdtes den imperiale tolerance over for 

grupperne til en vis grad, om end under trussel af en stigende statskontrol. Denne udvikling blev 

delvist understøttet af briterne, der opmuntrede til reformer og ifølge Carter var interesserede i at 

beskytte minoritetsgrupperne mod staten, men til gengæld ikke interesserede sig for at beskytte 

grupperne mod sig selv (Carter 1986: 39). Samtidig er det væsentligt at være opmærksom på, at 

fremkomsten af en liberal-sekulær organisering også hang tæt sammen med, at denne var en 

forudsætning for løsrivelsen fra den britiske kolonimagt. Det var på den ene side en politisk 

forudsætning for en stærk egyptisk opposition, der samlet kunne stille krav om uafhængighed. På 

den anden side var udviklingen af et parlamentarisk og sekulært system også et krav fra 

kolonimagten og det internationale samfund til gengæld for uafhængighed. Walzer peger på, 

hvordan det internationale samfund som et specifikt toleranceregime på den ene side tilstræber at 

garantere staternes suverænitet, på den anden side kan vælge gennem fx humanitær indgriben 

eller økonomiske sanktioner at forsøge at påvirke staternes politiske praksis (Walzer 1997). At 

det internationale samfund, på dette tidspunkt primært i form af den engelske kolonimagt, 

spillede en afgørende rolle ved forhandlingen af den egyptiske konstitution og herunder 

minoritetens status i landet, står ikke til diskussion.24 Man kan diskutere, hvad sådanne ydre krav 

betød for den videre udvikling. Faktum er, at så snart den endelige uafhængighed nærmede sig en 

realitet, så virkeligheden for kopterne pludselig anderledes ud, end den gjorde i de optimistiske 

og patriotiske dage omkring 1919-revolutionen. 

 

 

At overleve - intermezzo 

Den politiske og økonomiske elite blandt koptere var den dominerende koptiske stemme i 

begyndelsen af det 20. århundrede. I anden halvdel af århundredet ændres både kampens fokus 

og de dominerende koptiske aktører. Fra at have kæmpet for lighed og medborgerskab blev 

udfordringen set fra kopternes synsvinkel i stigende grad at beskytte sig mod en mere og mere 

aggressiv islam.25 Det kommer for kopterne i stigende grad til at handle om at overleve som 

religiøst samfund. Dette viser sig bl.a. i 40’erne, hvor de centrale spørgsmål for kopterne i den 

politiske debat ikke længere i samme grad er spørgsmål om politisk indflydelse, men spørgsmål 

                                                 
24 Carter beskriver en række af de forhandlinger, der fandt sted, hvor briterne til stadighed indgik som aktører i 
processen (Carter 1986). 
25 Carter nævner også denne udvikling (1986: 242), men beskæftiger sig ikke med tiden efter 1952 eller med kirkens 
stigende indflydelse.  
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relateret til den religiøse identitet. Således er der to centrale politiske krav ifølge Carter: 1) kravet 

om religiøs uddannelse i skolen, dvs. kristendomsundervisning til de kristne børn på samme 

måde som muslimer får undervisning i islam; 2) ret til at bygge kirker (Carter 1986: 242). Retten 

til at bygge kirker var allerede blevet institutionaliseret med det osmanniske Hamayouni-dekret 

fra 1856. Det slår fast, at enhver ny kirke eller restaurering af allerede eksisterende kirker kræver 

en særlig tilladelse fra statens overhoved. Men det blev tilsyneladende sværere og sværere at 

opnå tilladelse. Problemet blev sandsynligvis aktualiseret af en stigende befolkningstilvækst, 

således at behovet for nye kirker blev aktuelt samtidig med en stigende modstand fra muslimske 

grupperinger (ibid.). Denne modstand fik juridisk opbakning gennem en opdatering af 

Hamayouni-dekretet i 1934, hvor indenrigsministeren tilføjede 10 betingelser for at få lov til at 

bygge kirker, der vanskeliggjorde ansøgningsprocessen betydeligt (Ibrahim 1996b: 11, Said 

2004: 130).26 Disse to krav, kravene om religiøs uddannelse og retten til kirkebyggeri, blev ikke 

mindst set som et nødvendigt redskab imod konverteringer til islam. Konvertering opfattedes i 

1940’erne som en stigende trussel, både pga. af kirkens tab af indflydelse til staten og pga. de 

islamiske bevægelser, hvoraf nogle målrettet gik efter at få kristne til at konvertere. 

 

I samme periode betød den stigende statskontrol, at kopterne oplevede et tab af autonomi. Selv 

om denne stigende statskontrol ikke nødvendigvis var rettet mod kopterne som et politisk mål, 

men opstod med udviklingen af en øget centraliseret organisering af nationalstaten, der med 

Carters ord førte til en række politiske ad hoc-løsninger (Carter 1986: 242), der ramte borgerne 

generelt, oplevede kopterne kontrollen som en trussel mod deres religiøse samfund. Hovedparten 

af kopterne så det som en større trussel at komme ind under en civil lovgivning end at være 

underlagt den korruption, magtmisbrug og misligholdelse, der var fulgt med implementeringen af 

                                                 
26 Disse betingelser indebærer, at en lang række instanser potentielt skal høres, inden tilladelsen gives, hvilket ikke 
har gjort det umuligt at få lov til at bygge nye kirker, men har gjort det til et bureaukratisk hækkeløb.  
Man er ikke kun afhængig af en tilladelse fra selve præsidenten, men også af at lokale autoriteter og den statslige 
sikkerhedstjeneste godkender byggeriet (Ibrahim 1993 & 1996b, Zaki 1995, Zeidan 1999). Der er mange grunde til 
at afvise en ansøgning, fx kan den afvises, hvis afstanden mellem kirken og en nærliggende moske eller muslimsk 
institution er mindre end 100 meter (Zaki 1995, Zeidan 1999); hvis der er indvendinger fra det muslimske samfund, 
der omgiver kirken; hvis der allerede eksisterer en kirke i samme område, eller afstanden til den nærmeste kirke i en 
nærtliggende landsby ikke er for stor; hvis antallet af koptere, som kirken skal betjene, vurderes som lavt; eller hvis 
en hvilken som helst regeringsinstitution eller offentlig tilgængelig serviceinstitution (fx butik, restaurant el.lign.) i 
nabolaget har indvendinger. Bare hvis man vil reparere kirkens toilet, kræver det en præsidentiel tilladelse (Ibrahim 
1996b, Zaki 1995: 264). Før alle disse forhindringer er overvundet, er der typisk gået adskillige år. At få en tilladelse 
kan tage fra 10-30 år (Ibrahim 1996b: 23). Loven blev lempet noget med Presidential Decree No. 291 af 8. december 
2005, hvor den lokale guvernør nu inden for 30 dage skal give svar på en ansøgning om grundlæggende renovering, 
uden at præsidenten behøver at skulle indblandes. Se mere herom på 
http://www.wwrn.org/article.php?idd=19813&sec=36&cont=3 (læst 08-07-2008) og 
http://www.britishorthodox.org/113d.php (læst 08-07-2008).  
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personstatuslovene under kirkens lægmandsråd. Der var ikke blandt kopterne opbakning til ren 

sekulær familielovgivning, og samtidig var kopterne bange for at komme ind under en sharia-

baseret familielovgivning (Carter 1986). 

 

Perioden var dermed karakteriseret ved, at fra at være en liberal kamp for individuelle og 

demokratiske rettigheder for alle uanset religiøst tilhørsforhold skiftede minoritetsstrategien til at 

blive en kamp om kollektive rettigheder og overlevelse. Det betød ikke nødvendigvis, at alle 

koptere skiftede fra det ene til det andet synspunkt, men at den dominerende strategi skiftede, 

ikke mindst hjulpet på vej af en svækket koptisk position inden for al-Wafd-partiet, der samtidig 

generelt var svækket, og en styrket position af kirken. Kirken styrkede i perioden sin rolle som 

legitim politisk aktør på vegne af det koptiske fællesskab.  

 

 

4.4. Toleranceregime 3: Nassers økonomiske nationaliseringspolitik  

Den egyptiske revolution i 1952 ændrede det egyptiske samfund fundamentalt, hvor den politiske 

økonomi i form af en sovjetinspireret planøkonomi førte til en omfattende nationalisering af 

skoler, virksomheder og jordbesiddelser. Samtidig ændredes det politiske styre radikalt med 

opløsningen af alle politiske partier i 1953.  

 

Med etableringen af nationalstaten i Egypten i det 20. århundrede kan man tale om en udvikling, 

som principielt og reelt i stigende grad stiller (stats)borgerne lige, uafhængigt af deres religiøse 

tilhørsforhold. Således diskriminerer nationaliseringslovene fra 1961 ikke mellem muslimer og 

koptere, men kopterne mistede relativt mere, fordi de inden nationaliseringen ifølge Ibrahim 

ejede 75% af transportindustrien, 44% af industrien, 51% af bankerne og 34% af landbrugsjorden 

(Ibrahim 1996b: 23). En lang række velhavende koptere mistede på denne baggrund status, 

ejendom og dermed også et vigtigt grundlag for deltagelse på den nationale politiske scene, som 

hidtil havde været domineret af den økonomiske elite (Ibrahim 1996b). Samtidig mistede 

kopterne den direkte indflydelse på uddannelses- og skolesystemet. Kopterne havde siden det 19. 

århundrede opbygget en betydelig indflydelse på uddannelsen gennem oprettelsen af skoler med 

støtte fra vestlige missioner og under indflydelse af europæiske ideer. Resultatet var, at kirken 

ifølge Ibrahim indtil 2. verdenskrig ejede 75% af landets skoler (ibid.).  

 



 115 

Med Nassers styre var kopterne politisk blevet yderligere marginaliseret. Opløsningen af 

partierne gjorde det ikke muligt for kopterne at nominere repræsentanter, og i revolutionsrådet 

sad kun én kopter. Når koptere ikke var særlig repræsenteret i revolutionen, skyldtes det også 

deres vanskeligheder med at avancere inden for hæren og politiet pga. deres minoritetsstatus. De 

var simpelthen ikke synlige for det nye styre i landet (Said 2004).27 I valget til nationalrådet i 

1957 blev kun én kopter valgt, hvilket førte til, at Nasser i tillæg til den midlertidige konstitution 

fra 1956 indskrev, at præsidenten havde ret til personligt at udpege 10 medlemmer af parlamentet 

(Ibrahim 1996b: 16). Dengang som nu kunne præsidenten på denne måde rette op på minoritetens 

manglende repræsentation. Men netop denne adgang til politisk deltagelse blev af liberale 

koptere oplevet som ekskluderende snarere end inkluderende. Rushdi Said beskriver i sin 

selvbiografi, hvordan han oplever at være blevet ’den anden’, da han i 1964 personligt udpeges til 

parlamentet som en af flere koptere (Said 2004). Nasser udpeger Rushdi Said, der på dette 

tidspunkt var universitetsprofessor, samt syv andre koptere fra en liste udarbejdet i samarbejde 

med kirken (ibid.). Said skriver:  

 

I was not happy with this appointment, as it confirmed a feeling I had had since my return 
from my study abroad that I had become the other in my own country. (Said 2004: 131) 

 

Samtidig er det en torn i øjet på den sekulære Said, at det var kirken, der primært havde 

indflydelse på, hvilke koptere, der blev udpeget (ibid.). På denne måde fortsætter paradokset 

mellem en øget sekularisering samtidig med en fastholdelse af kirkens magt på flere niveauer. 

Brugen af religionen falder da også Nasser let på trods af principperne om et sekulært styre. 

Nasser appellerede med jævne mellemrum til de religiøse følelser, fx efter nederlaget i 1967 

(Philipp 1995: 145). Det samme paradoks viser sig i reformeringen af love knyttet til kirkens 

rolle.  

 

Wakin beskriver, hvordan Nasser i 1960 afsluttede mange årtiers stridigheder mellem de gejstlige 

og lægmandsrådet om administrationen af kirkens besiddelser gennem vedtagelsen af en lov 

(decree no. 264), som begrænsede størrelsen af enhver waqf28 for til gengæld at nationalisere 

resten. Kirken tog vel imod loven med den begrundelse, at den afsluttede den lange kontrovers 
                                                 
27 Rushdi Said peger på, hvordan styret efter 1954 tilsyneladende fastholder et syn på kopterne som fanatiske 
ekstremister, der ønsker at oprette en selvstændig koptisk stat, og han fremhæver officerernes manglende kendskab 
til almindelige koptere (Said 2004). 
28 Hver waqf måtte fremover kun besidde omkring 200 acres dyrket land og 200 acres uopdyrket land (Wakin 1963: 
151). 
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mellem forskellige grupper i kirken. Men samtidig tilbagevandt kirken også indflydelse over de 

tilbageværende besiddelser, idet loven samtidig overgav magten over waqf til et nyt organ the 

Coptic Orthodox Waqfs Organization. Medlemmerne af dette organ blev udvalgt direkte af paven 

blandt medlemmerne af de to organer, den hellige synode og lægmandsrådet. Derved genvandt 

kirken den største indflydelse på kirkens besiddelser (Wakin 1963: 151- 52). Samtidig havde 

lægmandsrådet med afskaffelsen af de religiøse domstole i 1955 mistet en stor del af sin 

indflydelse, og tilbage stod patriarkatet som en delvis vinder af mere end 80 års interne 

stridigheder i kirken. Med nedlæggelsen af de religiøse domstole var personstatuslovene blevet 

lagt ind under de civile domstole, og både koptere og muslimer måtte fra dette tidspunkt gå til 

den civile domstol for at blive skilt. Den religiøst definerede familiestatus forblev dog en del af 

loven, således at dommeren (der selv kan være muslim eller kopter) ansat af staten må dømme på 

baggrund af parternes specifikke religiøse tilhørsforhold (Ibrahim 1996b: 24). De religiøst 

definerede personstatuslove blev grundlaget for den civile lovgivning, således at der i dag er 

særlige personstatuslove for hhv. protestantiske kristne, katolske kristne, koptisk-ortodokse 

kristne og jøder (Sadik 1998). På denne måde bibeholdes en tolerance over for gruppen, 

hvorimod individet pr. definition er underlagt sin religiøse identitet.29 På trods af overflytningen 

til den civile domstol har kirken stadig stor indflydelse på praktiseringen af idealerne bag 

personstatusloven, på den ene side gennem den personlige vejledning af koptere og på den anden 

side ved at blande sig i kontroversielle familiesager, der kommer frem i offentligheden.30   

 

Ikke mindst nationaliseringslovene, men også den manglende politiske indflydelse, fik en del 

især velstillede og veluddannede koptere til at emigrere i denne periode (Ibrahim 1996b: 16, 

Stene 1997b). Det afspejlede den generelle udvikling under Nasser, hvor den etniske, sproglige 

og religiøse diversitet blev mindre iøjefaldende, og mange etniske grupper enten blev 

assimilerede eller emigrerede. Krigene med Israel accelererede denne udvikling med 

udvandringen af næsten alle jøder i Egypten i perioden fra 1940’erne til 1970 (Beinin 2005). Som 

udgangspunkt havde den nationale bevægelse og uafhængighedskamp, herunder løsrivelsen fra 

det Osmanniske Rige og fra den engelske kolonimagt, været startskuddet til udviklingen af en 

                                                 
29 Lovgivningen giver anledning til gentagne kontroverser mellem koptere og muslimer, fordi det er vanskeligere at 
blive skilt under den koptisk-ortodokse familielov end under den muslimsk-definerede familielov. Koptere, der gerne 
vil skilles, kan derfor få fordel af at konvertere til islam for at opnå skilsmisse.  
30 I december 2004 var der en konflikt i Egypten pga. en præstekone, der vitterlig skulle have konverteret til islam 
for at kunne blive skilt fra sin mand. Kirken intervenerede og fik af staten lov til at overtage sagen. Officielt tilbød 
kirken sin rådgivning til præstekonen. Reelt ser det ud til, at hun blev interneret. Se El-Keraza Magazine (2004), 
Morgan (2005). Se mere om denne sag i kapitel 8. 
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større etnisk og religiøs national homogenitet. Idealet om national homogenitet voksede 

yderligere efter revolutionen i 1952 og den deraf følgende nationale uafhængighed, hvor Nasser 

promoverede en fælles national identitet. Fra at have haft rollen som dhimmi, og i første halvdel 

af det 20. århundrede i et vist omfang – i hvert tilfælde i det politiske liv – have opnået status af 

ligestillede medborgere inden for en politisk national model, måtte kopterne med 

uafhængigheden i stigende grad se sig i rollen som minoritet inden for nationalstatens rammer. 

De var ikke blot politisk og økonomisk svækkede, men tabte også den vigtige indflydelse på så 

centrale socialiserende nationale institutioner som medier og skoler, der af Nasser var blevet 

nationaliserede. Det var institutioner, der under Nasser fik til opgave at formidle og konstituere 

den egyptiske nationale identitet i befolkningen.  

 

 

4.5. Toleranceregime 4: Sadats islamiserede nationalstat  

Særligt Anwar Sadat er blevet et symbol for kopterne på et skrøbeligt medborgerskab, hvor 

forestillingen om den nationale enhed ikke er tilstrækkelig garanti imod diskrimination og 

eksklusion. Anwar Sadat blev præsident efter Nassers død i 1971. Sadat promoverede sig som en 

overbevist troende muslim og etablerede under sin præsidentperiode af strategiske årsager tætte 

alliancer med den islamiske bevægelse med det formål at passivere socialisterne og Nassers 

tidligere støtter. Promoveringen af islam blev af kopterne set som en trussel. Med konstitutionen 

af 1971 havde Sadat allerede gjort sharia til én hovedkilde for al lovgivning (Ibrahim1996b: 17-

18, Philipp 1995: 144). I 1980 blev formuleringen i konstitutionen yderligere skærpet, idet sharia 

nu blev defineret som den primære hovedkilde til al lovgivning (Philipp 1995: 144). Kopterne 

oplevede islamiseringen af lovgivningen som et forsøg på at genindføre deres dhimmi-status 

(Zeidan 1999), og perioden under Sadat blev en turbulent tid for kopterne, også for kirken, hvor 

interne stridigheder brød ud.  

 

Konstitutionsændringerne i 1971 fik koptiske (både ortodokse, katolske og protestantiske) 

repræsentanter til i juli 1972 at afholde et møde i Aleksandria. Det resulterede i afsendelsen af en 

appel til Sadat, hvor de med henvisning til konstitutionens understregning af frihed for alle 

borgere opfordrede ham til at tage hånd om de voksende uretfærdigheder over for kopterne 

(Ye’or 1985: 399, Ibrahim 1996b: 18). I appellen blev fremsat en række krav om ligestilling og 

ret til at praktisere kristendommen, og den afsluttes bl.a. med ordene:  
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We do not accept to be humiliated in this country which is ours. […] There is thus 
sufficient time for our requests to be accepted. If this will not be the case, martyrdom is 
preferable to a life of servitude. (Ye’or 1985: 401, Ibrahim 1996: 18)31  

 

Sadats reaktion var at indkalde parlamentet og vedtage en lov, der fastslog den nationale enhed 

og understregede frihedsrettighederne, herunder religionsfriheden (Ibrahim 1996: 18). Men dette 

var ikke nok til at stoppe en voksende polarisering. Polariseringen gav sig bl.a. udslag i et 

stigende antal radikale islamisters voldelige angreb mod og sammenstød med koptere. Ibrahim 

viser, hvordan der ingen religiøst betingede voldelige angreb mod koptere er i perioden fra 1953-

72, hvorefter de introduceres og kulminerer i 1980, året før drabet på Sadat (Ibrahim 1996b: 

22).32 Der er i perioden ikke kun tale om konflikter mellem koptere og muslimer. Der sker 

samtidig en generel stigning i religiøst legitimeret vold (ibid.). Konflikterne kan derfor heller 

ikke alene relateres til majoritet-minoritetsrelationen, men er udtryk for en generel turbulent tid 

økonomisk, politisk og socialt i Egypten.  

 

På det symbolske plan blev Sadats husarrest af pave Shenouda i 1981 og tilbagetrækningen af 

den præsidentielle udnævnelse af paven udslagsgivende for kopterne (Ibrahim 1996b: 19, Watson 

2002: 93).33 Shenouda havde i 1980 officielt fordømt indførslen af sharia som den primære kilde 

for lovgivningen, og med en efterfølgende tale i parlamentet beskyldte Sadat Shenouda for at 

have politiske ambitioner og planer om at oprette en koptisk stat i Øvre Egypten. Husarresten 

kom samtidig med arrestationen af 1.536 navngivne personer, der beskyldtes for at være en 

trussel mod staten (ibid.).34 Husarresten står som en central symbolsk begivenhed for den 

koptiske kirke, der samtidig medførte uro og magtkampe internt i kirken (Watson 2002: 93ff). 

                                                 
31 Ye’or (1985: 399- 401) gengiver appellen i sin fulde ordlyd på engelsk. 
32 Ibrahim (1996b: 22) opstiller i en tabel antallet af episoder med hhv. religiøs vold og vold mod koptere i perioden 
fra 1953-93. I 1972 er der 3 episoder, hvorefter de svinger ml. 4 og 6 episoder i hvert af årene 1976-79, for i 1980 af 
stige til 12 episoder og igen i 1981 at falde til 4. Det fremgår ikke af publikationen, hvordan tallene er opgjort, og 
hvilken usikkerhed de evt. er behæftet med. Men folkene bag rapporten er alle fra Ibn Khaldoun Centeret, som må 
opfattes som en af de mest troværdige og neutrale forskningsinstitutioner på området. Det betyder dog ikke, at 
tallene ikke er behæftet med usikkerhed, da den type af episoder næppe altid registreres eller kommer til 
offentlighedens kendskab, ligesom fortolkningen af sådanne hændelser kan skifte over tid og fra person til person.  
33 Et dekret udstedt af den egyptiske præsident 3. november 1957 giver Majlis al-Millī og den hellige synode retten 
til i fællesskab at udpege en ny pave, som skal vælges blandt biskopperne (Watson 2002: 47). Både pave Kyrillus VI 
(1959) og Shenouda III (1971) blev valgt ved lodtrækning mellem i alt tre kandidater udpeget af de to omtalte 
organer (ibid.: 45). 
34 Det tidligere koptiske parlamentsmedlem Rushdi Said giver i sin selvbiografi en personlig beretning om at være en 
af denne gruppe. Han befinder sig tilfældigvis i USA, da listen over personer, der skal arresteres, offentliggøres i de 
egyptiske medier. Said vælger derfor at blive boende i USA (Said 2005).  
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Husarresten af Shenouda opfattes stadig af kopterne som et brud på en ellers fredelig 

sameksistens mellem den egyptiske stat og den Koptisk-Ortodokse Kirke, først og fremmest i 

kraft af pavens symbolske rolle som repræsentant for kopterne vis-a-vis staten. Husarresten blev 

symbol på et overgreb på kopternes selvbestemmelse og autonomi, samtidig med at den 

annullerede den politiske alliance mellem kirke og stat. Efter mordet på Sadat den 6. oktober 

1981 fik Shenouda gradvist sin frihed af den nye præsident Husni Mubarak. Han blev fuldt ud 

restitueret i januar 1985 (Thorbjørnsrud 1989, King 1984).  

 

Under Sadats præsidentperiode placerede sympatisører og repræsentanter for den islamiske 

bevægelse sig bevidst på positioner i medier og i uddannelsessystemet. Den største indflydelse på 

den generelle atmosfære i forhold til kopterne var dog nok statens symbolske ophøjelse af den 

muslimske egyptiske identitet som den nationale identitet. Denne blev defineret og autoriseret i 

præsidentens taler, politik og praksis. At være egypter blev i stigende grad under Sadat lig med at 

være muslim. På denne måde gav Sadat rum for mere radikale kategoriseringer, hvor kopterne 

blev defineret ude af det nationale fællesskab.35 Oplevelsen af, at Sadat satte lighedstegn mellem 

det at være egypter og være muslim, gav kopterne en fornemmelse af, at der blev sat 

spørgsmålstegn ved deres egyptiskhed og dermed ligeværdige medborgerskab. Denne 

fornemmelse blev kun yderligere forstærket af udpegningen af pave Shenouda som en trussel 

mod staten. 

 

 

4.6. Toleranceregime 5: Kirken og staten – genoprettet harmoni? 

Hvad Sadat ødelagde i forhold til relationen mellem den koptiske kirke og staten, kan Mubarak 

og Shenouda siges at have fået genoprettet. I dag er kirken en af Mubaraks varmeste støtter. Så 

varm, at Shenouda i forbindelse med præsidentvalget den 7. september 2005, hvor det for første 

gang var muligt at opstille flere kandidater til præsidentposten, gik ud inden valget og officielt 

støttede Mubarak – i øvrigt til en del kopteres store fortrydelse (El-Hennawy 2005a). Mubarak 

havde dog ikke umiddelbart efter overtagelsen af præsidentposten i 1981 meget held med at 

stoppe de voldelige konflikter mellem koptere og muslimer. Disse kulminerede i 1992 og 93.36 

                                                 
35 Den diskursive konstruktion af, hvad det vil sige at være egypter, belyses yderligere i det følgende kapitel. 
36 Under Mubarak falder voldelige angreb mod koptere i starten af hans præsidentperiode med enten ingen, eller et 
eller to episoder hvert år indtil 1990, hvor der er tre episoder. I 1991 er der 14, i 1992 er der 33, i 1993 er der 25. 
Tallene er hentet fra Ibrahim (1996b: 22). 
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Men med Mubaraks efterfølgende hårdhændede politik over for islamiske radikale grupper, faldt 

antallet af voldelige konflikter. Rushdi Said beskriver da også skiftet fra Sadats til Mubaraks 

styre på følgende måde: ”For the first time in many years a relaxed atmosphere reigned over the 

country.” (Said 2004: 203).  

 

De generelle problemer for kopterne er dog nogenlunde de samme, som de var under Nasser og 

Sadat, og som jeg indledningsvis berørte i begyndelsen af dette kapitel. Retten til at bygge kirker 

er stadig til diskussion. På trods af den farceagtige karakter af præsidentvalget i 2005 kom en 

række problemstillinger til debat, som typisk ellers ikke diskuteres offentligt. En af disse var 

kopterne i Egypten. I et program på satellitkanalen al-Jazeera, der blev sendt direkte fra Cairo på 

dagen for præsidentvalget, diskuterede man forholdet mellem religion og politik og herunder bl.a. 

kopternes ret til at bygge kirker.37 Ifølge programværten var der i Egypten på daværende 

tidspunkt en kirke til hver 17.000 koptere, mens der var en moske til hver 1.000 muslimer. Ifølge 

Rizk er der også under Mubarak problemer med kopternes repræsentation i parlamentet. 

Mubaraks eget parti, det Nationale Demokratiske Parti, har i flere omgange ikke opstillet én 

eneste kopter til valget (Rizk 1996). Til gengæld gør Mubarak flittigt brug af sin ret til at udpege 

medlemmer af parlamentet, hvor kvinder og koptere er favoritter (ibid.). Også fraværet af koptere 

i visse statslige positioner er et problem. Ifølge Ibrahim var der i starten af 90’erne ingen 

borgmestre, guvernører, universitetsdekaner eller skoleinspektører i statsskoler, som var koptere. 

Af 127 ambassadører var der kun én kopter i 1995, som var udstationeret i et mindre land. I 

militæret, politiet og ved domstolene er der kun få højtplacerede koptere. Kopterne er ekskluderet 

fra efterretningstjenesten og fra præsidentens stab (Ibrahim 1996b: 23). Den statslige praksis er 

tydeligt diskriminerende og kan betegnes som en institutionaliseret eksklusionspraksis, og når 

man ikke tillader koptere positioner i efterretningstjenesten og i præsidentens stab, afspejler det 

ideen om, at koptere er potentielle forrædere i forhold til nationen. Endelig kan der peges på den 

generelle islamisering af samfundet, som ikke er stoppet under Mubarak, men stadig kan 

identificeres i uddannelsessystemet, medierne og historieskrivningen, på trods af Mubaraks 

indgriben over for nogle mediers dæmoniserende fremstilling af koptere i starten af 90’erne 

(Ibrahim 1996b, Hanna 1994, Wassef 1996). Islamiseringen af staten har været et redskab til at 

tæmme de radikale kræfter inden for de islamiske bevægelser, men konsekvensen har været, at 

kopterne i stigende grad oplever sig som defineret ude af det nationale fællesskab.  

                                                 
37 Al-Jazeera, den 7. september 2005. 
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Problemerne, som de er beskrevet, kan alle ses som resultatet af majoritetens definitionsmagt og 

statens sanktionering heraf. Til gengæld er det ikke muligt at pege på kopterne som socialt 

diskriminerede i den forstand, at de tilhører en specifik social underklasse. Kopterne findes i alle 

sociale lag, og deres sociale og økonomiske problemer er generelt de samme som muslimernes 

(Makari 2007: 39). Dette kan være en af grundene til et historisk relativt stabilt forhold mellem 

koptere og muslimer. Der er endda tendens til, at koptere har kunnet nyde godt af et højere 

uddannelsesniveau, der har skabt dem særlige stillinger og positioner (Beshai 1998)38, ligesom de 

på trods af nationaliseringerne under Nasser ejer en relativt stor del af private virksomheder i 

Egypten (Ibrahim 1996b: 23). 

 

 

4.7. Afrunding 

Egypten har siden Napoleons besættelse fra 1798-1801 været igennem store politiske og 

samfundsmæssige forandringer. Fra provins under et stort osmannisk imperium, til 

introduktionen af et dynasti under Mohammad Ali med reformer men også politisk 

undertrykkelse, til koloniseret under britisk styre med deraf følgende økonomisk udbytning, til 

delvis selvstændighed som britisk protektorat med indførelsen af parlamentarisk styre og stigende 

statskontrol, til revolution og national uafhængighed med absolut statskontrol, der skiftevis er 

løsnet og strammet på vejen til det første ’frie’ præsidentvalg i 2005. Med Walzers begreber har 

alle disse styreformer principielt tolerante og intolerante aspekter, og når kirken i dag har den 

magt, den har, skyldes det bl.a. overlevelsen af et tolerant aspekt fra det multinationale imperium, 

tolerancen over for religiøse gruppers autonomi.  

 

På baggrund af de opstillede typologier i teorikapitlet kan jeg rubricere de forskellige 

toleranceregimer udviklet gennem de seneste 200 år i Egypten ud fra de parametre, jeg 

præsenterede på baggrund af Ibrahim i kapitel 2: arabisk nationalisme over for egyptisk 

fædrelandspatriotisme, og sekularisme over for religiøst definerede idealer. Netop fordi 

Mohammad Alis styre stadig var præget af den imperiale magts toleranceregime, er det ikke 

umiddelbart til at rubricere i nedenstående model, som er opstillet på baggrund af forskellige 

nationsmodeller.  

                                                 
38 Ifølge Makari (2007: 39) er op til 80% af apotekere og læger i Cairo koptere, mens det også er koptere, der har 
positionen som skraldemænd (zabbālūn) i Cairo. 
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 Religiøs (islamisk)  Sekulær 

Arabisk nationalisme  

(qaumīya) 

Det Muslimske 

Broderskab (DMB) 

Toleranceregime 3: 

Nassers økonomiske 

nationaliseringspolitik 

(1952-revolutionen, 

Nasser) 

National eller fædrelands-

patriotisme (wathanīya) 

Toleranceregime 4: Sadats 

islamiserede nationalstat 

(lovgivning baseret på 

sharia) 

Toleranceregime 2: 

Ansatser til en liberal 

sekulær nationalstat (1919-

revolutionen, al-Wafd) 

 

 

Jeg har med visse forbehold foreslået at placere Det Muslimske Broderskab (DMB) som 

defineret ved arabisk nationalisme og religiøse idealer. Man kan diskutere dette, da DMB i 

Egypten på mange måder selv har bevæget sig og i stigende grad kan siges at være mere egyptisk 

nationalt orienteret end arabisk. På samme måde har den franske islamforsker Olivier Roy (2004) 

peget på, at DMB med dets stigende deltagelse i parlamentarisk politik selv er blevet 

sekulariseret. På denne baggrund kan man argumentere for at placere DMB tæt på krydsfeltet. 

Spørgsmålet om, hvilket toleranceregime DMB ville praktisere, hvis det engang i fremtiden 

kommer til at sidde på den politiske magt, står derudover stadigt åbent.  

 

Mubaraks regime er ikke på nogen måde idealtypisk, men placerer sig i krydsfeltet (som Ibrahim 

med sin kategorisering af Egypten i kapitel 2 i princippet også gør). Måske er Mubaraks styre et 

eksempel på, at relevante parametre for identifikation kan ændre sig over tid. Den arabiske 

nationalisme har i en vis forstand overlevet sig selv og i dag i højere grad fået udformning af en 

arabisk unionstanke med den Europæiske Union som forbillede. I forhold til kopterne er det mest 

interessante spørgsmål derfor, om Mubaraks regime er religiøst eller sekulært. Dette er som 

antydet et drilsk spørgsmål, idet den nationale kulturelle identitet i langt højere grad end tidligere 

fremmes som værende muslimsk, samtidig med at det er muligt at argumentere for, at den 
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islamiserede identitet i stigende grad sekulariseres.39 Dermed har parametrene religiøs og sekulær 

ikke længere samme dikotomiske karakter i en egyptisk sammenhæng. 

  

 

RELIGIØS 
      
                
       

        Sadat      
                  DMB 
  ARABISME             NATIONALISME 
    

Nasser         1919-revolutionen 
       
    Wafd   
 

 
SEKULÆR  

       
  
     

Der er grund til at undre sig over, at den meget stærke politiske indflydelse, de sekulære koptere 

havde i starten af det 20. århundrede, ikke svækkede kirkens magt og rolle i forhold til det 

koptiske samfund. En grund kan være, at de koptere, der faktisk fik plads i senat og underhus, 

ifølge Carter sjældent forsvarede eller rejste sager af særlig eller vital interesse for det koptiske 

fællesskab (Carter 1986: 149- 52). Man kan sige, at disse politisk aktive og sekulære koptere var 

tro mod egen overbevisning, hvor politik og religion burde holdes adskilt, og hvor individets og 

ikke gruppens rettigheder stod i centrum. Det betød til gengæld, at disse koptere ikke havde noget 

at byde på i krisesituationer, hvor det koptiske fællesskab som religiøst kollektiv følte sig truet.40 

På den måde kunne præsteskabet opretholde den centrale magt inden for fællesskabet. En magt, 

det således kunne bygge videre på i anden halvdel af det 20. århundrede, hvor den nationale, 

liberale sekularisme delvist var lagt på hylden af Nasser, og økonomiske og politiske kriser 

afløste hinanden og gav grobund for religionens opblomstring. Institutionaliseringen i form af 

kirken og de strukturelle rammer i form af statens uddelegering af magt til kirken stod på trods af 
                                                 
39 Både Roy (2004) og Zubaida (2005) argumenterer for, at islamiseringen i den arabiske verden er udtryk for en 
stigende sekularisering.  
40 Denne oplevelse var også kopternes i forbindelse med en offentlighed debat efter et amerikansk lovforslag fremsat 
i 1997, som jeg skal komme nærmere ind på i kapitel 5. Ifølge en rapport udarbejdet af kirken reagerede de koptere, 
der var udpeget til parlamentet, ved at afvise, at kopterne skulle have problemer i Egypten, og ved at skyde skylden 
på koptiske immigranter i USA (Thomas et al. 1999: 13).   
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en generel sekularisering parat til at imødekomme kollektivets behov, mens det sekulære civile 

samfund i almindelighed under Nasser systematisk blev forsøgt undertrykt og udraderet.  

 

Set inden for rammerne af nationalstaten har de forskellige toleranceregimer tilbudt kopterne 

forskellige subjektpositioner: fra at have haft status som dhimmi under det Osmanniske Rige til 

under nationalstaten at have været medborger for siden 1952 snarere at have været minoritet. 

Med varierende vægt på individuelle og kollektive rettigheder har kopterne på den ene side fået 

del i det nationale medborgerskab med formel adgang til de tilnærmelsesvist samme civile, 

politiske og sociale rettigheder som den nationale majoritet. Realiseringen af disse formelle 

rettigheder har dog som vist fået forskelligt udfald afhængig af det konkrete politiske styre. Disse 

individuelle rettigheder er samtidig blevet kombineret med kollektive rettigheder knyttet til det 

religiøse fællesskab, der samtidig har været baggrunden for, at den enkelte kopter ikke blot får 

subjektpositionen som medborger i den egyptiske nationalstat, men også får subjektpositionen 

som kopter defineret ved tilhørsforholdet til det religiøse fællesskab. Denne religiøst definerede 

subjektposition har ligesom medborgerpositionen været underlagt forskellige institutionelle 

sanktioneringer i den beskrevne periode, hvor kirken med skiftende succes har kæmpet for at 

opretholde definitionsmagten i forhold til, hvad det vil sige at være kopter. Denne kamp kan 

kirken siges at have vundet over de liberalt og sekulært indstillede koptere, og dens 

definitionsmagt er officielt sanktioneret af staten.  

 

Det er væsentligt at tilføje, at den historiske udvikling med skiftende positioner for kopterne 

næppe har været en proces, som mange koptere oplevede som noget, der påvirkede deres 

dagligliv. De koptere, udviklingen i første omgang ramte hårdest, var den politiske og 

økonomiske elite. Det var denne gruppe, hvis indflydelse og ejendom blev konfiskeret med den 

nationale uafhængighed i 1952. Kirken var til gengæld stadig – og styrket af parlamentarismens 

sammenbrud – det vigtigste talerør for den almindelige kopter i relation til magthaverne.  

Kopterne har gennem det 20. århundrede stået i dilemmaet mellem på den ene side at skulle 

beskytte og kæmpe for sin autonomi og på den anden side at skulle sikre sig statens beskyttelse af 

både gruppen og individet. Det er en kamp for anerkendelse af forskel og en kamp for lighed i 

form af lige rettigheder uanset religiøst tilhørsforhold. Denne kamp er i den egyptiske kontekst til 

dels blevet udkæmpet på bekostning af individet. Den politiske udvikling har skabt strukturelle 

rammer, der imødekommer gruppens anerkendelse, mens det endnu ikke under udviklingen af 
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den egyptiske nationalstat er lykkedes på ret meget andet end et formelt niveau at skabe de 

strukturelle rammer for den tolerance over for individet, som Walzer lægger op til som en del af 

det nationale toleranceregime. Dette gælder både muslimer og kristne. Under Sadat udvikledes en 

national tolerancemodel, der hverken kunne tolerere den koptiske gruppe eller det koptiske 

individ som ligeværdig part i det nationale rum. Generelt er nationalstatens potentiale for at 

beskytte individerne mod grupperne ligeledes ikke blevet realiseret, hvilket fx viser sig i, at 

konvertering er et alvorligt og til tider farligt valg. Staten har med uddelegeringen af en vis magt 

til kirken samtidig fravalgt at sikre individet imod kirkens og dermed kollektivets justits. 

Individerne har dog fået mere frihed i nationalstaten end under det multinationale imperium. De 

har fået formel lighed, om end ikke politisk frihed eller reel lighed. Kopterne har med andre ord 

gennem den nationale bevægelse i Egypten fået mulighed for at genforhandle det kollektive liv 

og deltage som kollektivt subjekt frem for objekt for staten.  

Et iøjefaldende resultat af den analyserede historiske udvikling er, at på trods af kopternes 

historiske politiske indflydelse i første halvdel af det 20. århundrede og senere manglende 

indflydelse i national politik, eksisterer der ikke nogen koptisk politisk opposition i Egypten. 

Dette må selvfølgelig ses i sammenhæng med de generelt begrænsede vilkår for en hvilket som 

helst form for politisk opposition i Egypten. Manglen herpå bliver særlig tydelig, når man 

sammenligner med dele af den koptiske diaspora i USA, der forsøger at etablere sig som en 

koptisk egyptisk opposition funderet på liberale, sekulære idealer. I stedet for en koptisk politisk 

opposition i Egypten har den Koptisk-Ortodokse Kirke rollen som den eneste officielle 

repræsentant for kopterne som gruppe. Hvordan kirken udfylder denne rolle, er temaet for del 3.  

 

Jeg har i dette kapitel forsøgt at afsøge elementer af de strukturelle, politiske og institutionelle 

rammer for kopternes vilkår i Egypten i moderne tid. Et andet vigtigt aspekt i udviklingen er de 

forhandlinger af den nationale identitet, dvs. fortsatte processer af symbolsk nationsopbygning, 

som har fundet sted parallelt med de strukturelle forandringer. Kampen om at autorisere den 

nationale identitet er langt fra slut og afslører et komplekst mønster af fortællinger, hvor kopterne 

spiller og får forskellige roller. Dette er temaet for næste kapitel.  
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5. Kampen om den egyptiske identitet  

Den store nationale fortælling er i Egypten som alle andre steder fortællingen om at stå sammen 

mod ydre fjender, at vinde (eller tabe) krige, at modstå kriser og at tro på en stærk national 

identitet. Uafhængighedskampen og revolutionerne i 1919 og 1952 er – som nævnt i forrige 

kapitel – centrale i fortællingen, og det samme er krigene i 1956, 1967 og 1973 mod Israel. Disse 

nationale konflikter har givet kopterne mulighed for at demonstrere deres nationale loyalitet og 

patriotisme (Meinardus 1999: 81). Dermed er fortællingerne om krige og nationale kriser 

fortællinger, der både giver mening for minoriteten og majoriteten, men er det hele fortællingen? 

Hvordan ser den nationale egyptiske fortælling ud set i et minoritetsperspektiv? Det er dele af 

denne fortælling, dette kapitel vil analysere. Det er fortællingen om en egyptisk national identitet, 

hvor minoritetens identitet konstrueres og forhandles i processen. Man kan med henvisning til 

Ortner (2006), Das og Kleinman (2001) påpege, at minoriteten i mange tilfælde er tavs, 

fraværende eller ignoreret i de nationale fortællinger, men den indgår også i disse, som det vil 

fremgå af det følgende. Med fokus på fortællingers konstruktion af subjektpositioner bliver det 

interessant at undersøge, hvornår og hvor minoriteten er tavs eller fraværende, og hvornår, hvor 

og hvordan minoriteten indgår i fortællingen, og dermed hvilke forskellige betydninger 

subjektpositionen som kopter tillægges over tid og i forskellige rum. Ved at undersøge 

forskydningerne af betydning i tid og rum bliver det muligt at komme nærmere en forståelse af, 

hvordan den politiske og institutionelle ramme (beskrevet i forrige kapitel) skaber rum for 

særlige fortællinger, der fungerer legitimerende for forvaltninger af forskelle. Hvordan 

fortællinger udfoldes i tid og rum kan altså ikke adskilles fra den historiske 

nationsdannelsesproces, hvori fortællingerne bliver politiske redskaber til at skabe national 

identitet og legitimere inklusions- og eksklusionspolitikker.  

I en relativ ung nationalstat som Egypten er den nationale fortælling i det 20. århundrede et 

centralt element i nationsopbygningen. Den medvirker til at konstruere og legitimere de nationale 

grænser og den nationale uafhængighed. Det er i lyset af dette nationsopbygnings- og 

konstitueringsprojekt, at fortællingens positionering af minoriteten må underkastes en analyse. 

Det bliver i denne sammenhæng relevant at undersøge, hvordan og hvornår kopterne er og gives 

mulighed for at være medfortællere af den fortælling. Spørgsmålet er, hvordan denne fortælling 
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giver mening for koptere i krise- og konfliktsitutioner, der involverer en objektgørelse af 

kopterne som minoritet.  

 

Jeg vil i det følgende først gøre rede for, hvordan jeg nærmere ser minoritetspositioneringer som 

del af den nationale identitetskonstruktion. Dernæst præsenteres et eksempel på dagligdagens 

fortællinger om den nationale enhed som afsæt for analysen af kopternes position i den nationale 

fortælling. Den hegemoniske fortælling om den nationale enhed analyseres derefter i 

sammenhæng med dens brug i to aktuelle konflikter i 1997-98, hvorefter jeg argumenterer for, at 

den nationale enhedsfortælling diskursivt strukturerer kopternes mulighed for at bidrage til den 

nationale fortælling. 

 

 

5.1. Nationsopbygning og identitetskonstruktioner 

Ideen om nationen som politisk enhed er knyttet tæt sammen med ideen om folket som en 

kulturel enhed. Ifølge Anderson konstrueres denne folkets enhed som et forestillet fællesskab, der 

er forestillet som både iboende begrænset og suverænt (Anderson 1991). Afgrænsningen af 

fællesskabet og dermed grænsen til andre fællesskaber konstrueres diskursivt gennem skabelsen 

af en fælles bevidsthed om det nationale tilhørsforhold. Ifølge Anderson skabtes denne 

bevidsthedsform i nationalstaternes ungdom bl.a. ved hjælp af trykkapitalismen og latinsprogets 

tilbagetog, hvormed modersmålene blev styrkede og en forestilling om fællesskabet blev udbredt 

(ibid.). Med denne nye bevidsthedsform følger ideen om, at hvert individ bør have en nationalitet 

(ibid.). I skabelsen af nationalstaten skabes altså parallelt med de strukturelle og institutionelle 

forandringer en mentalitetsændring, hvor sammenhænge mellem tilhørsforhold, loyalitet og 

politisk legitimitet tillægges nye betydninger, og dét at tilhøre en nation bliver et uomgængeligt 

og skæbnebestemmende element i dét at være menneske. Nationale identitetskonstruktioner får 

historisk forskellige forløb og konsekvenser i forskellige lande. I Egypten kan man se det 

strukturelle og ideologiske grundlag for konstruktionen af en sådan moderne, egyptisk national 

identitet udvikle sig under Mohammad Ali (som beskrevet i det forrige kapitel). Og med den 

engelske kolonisering styrkedes ideen om en særlig egyptisk identitet, der er afgrænset, unik og 

suveræn. Disse forandringer medførte, som vist, at kopterne måtte se sig defineret som nationale 

subjekter på forskellige måder, afhængig af hvordan nationalstaten definerede sig selv og sine 

institutionelle rammer.  
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Det er ikke muligt i det følgende at give en blot tilnærmelsesvist dækkende beskrivelse af de 

mange elementer i konstruktionen af den nationale egyptiske identitet, som er blevet forhandlet 

siden 1800-tallet. Pointen er, at minoritetsperspektivet giver en særlig indfaldsvinkel til forståelse 

af konstruktionen af den nationale identitet, idet betydningstilskrivningen af minoriteten 

strukturerer majoritetens talen om sig selv. Ved at afsøge betydningstilskrivninger af minoriteten 

bliver man opmærksom på tavshederne og disses betydninger i konstruktionen af den nationale 

fortælling. Den fortælling tilbyder ikke blot mulige (og umulige) subjektpositioner for det 

nationale subjekt, men afslører samtidig viljen til intervention. Den nationale fortællings tavshed 

om minoritetens lidelser på den ene side og på den anden side kategoriseringerne af minoriteten 

som ’den anden’ afspejler (som argumenteret i kapitel 2), hvad man vil og ikke vil gøre for at 

intervenere (jf. Jenkins 1997: 69- 70, Kleinman, Das & Lock 1997b: xiii). I tavsheden og 

italesættelsen tilbyder den nationale fortælling dermed minoriteten legitime og illegitime 

subjektpositioner, hvorved minoriteten får en interesse i at medvirke i konstruktionen og 

forhandlingen af den nationale fortælling.  

 

Hvor foregår denne konstruktion og forhandling? Hvem har mulighed for at deltage, og hvem 

autoriserer fortællingen? Og hvad kan minoritetens deltagelse i denne konstruktion og 

forhandling fortælle om minoriteten, minoritetens vilkår og identitetspolitikker? Kopterne har i 

forbindelse med kampen for den nationale uafhængighed positioneret sig som loyale og 

patriotiske nationale borgere. Spørgsmålet er, hvordan denne fortællings hegemoniske status 

åbner (muliggør) og lukker for (gør tavs) andre fortællinger og dermed andre erfaringer?    

 

For at besvare disse spørgsmål vil jeg i det følgende analysere udvalgte nedslagspunkter i 

fortællingen om den nationale egyptiske identitet med særligt fokus på, hvilke forskelle der 

tillægges politisk og social betydning på et specifikt tidspunkt og i en specifik kontekst, og hvilke 

minoritetserfaringer den nationale fortælling dermed kan rumme. Fortællinger om og 

forhandlinger af national identitet foregår både i formelle og uformelle sammenhænge i det 

nationale felt. Jenkins peger på, hvordan kategoriseringen af minoriteten (og dermed af 

majoriteten) sker i et kontinuum fra de mest formelle til de mest uformelle kontekster. En af de 

mest formelle er officiel statistik, mens den mindst formelle er tilfældige møder i det offentlige 

rum, fx når vi går forbi hinanden på gaden. Mellem yderpunkterne i dette kontinuum er fx 
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lovgivning, medierne, uddannelsessystemet, politiske debatter, litteratur og hverdagssamtaler alle 

kontekster for forhandling af national identitet (Jenkins 1997: 63ff.).  

 

Kopternes aktive deltagelse i fortællingen om den nationale enhed kan ses som værende i 

modstrid med en udbredt opfattelse af, at den nationale fortælling er majoritetens, vindernes og 

magthavernes fortælling. Hvis der bliver tale om en for ensidig magtforståelse, vil der være 

tendens til udelukkende at fokusere på den nationale fortællings ekskluderende potentiale 

gennem konstruktioner af minoriteten som ’den anden’, og hermed risikerer man at ignorere 

minoritetens egen deltagelse i konstruktionen af denne fortælling. Det er derfor relevant også at 

undersøge minoritetens deltagelse, hvis man vil komme en forståelse af den komplekse 

magtrelation såvel som minoritetens modstandsstrategier nærmere. Det indebærer, at det ikke er 

nok kun at undersøge minoritetens fortællinger i det koptiske felt, men at man også må undersøge 

minoritetens fortællinger i det overordnede magtfelt for at indfange de komplekse forhandlinger 

af subjektpositioner, der finder sted. Det er ikke kun majoritetens fortællinger, der strukturerer 

tavsheder og italesættelser, det er også minoritetens måder at deltage i disse fortællinger på, der 

strukturerer muligheden for at italesætte minoritetserfaringen. Der er med andre ord tale om 

diskursive konstruktioner, og spørgsmålet er, hvilke minoritetserfaringer disse konstruktioner kan 

rumme? I dette kapitel er det fortællingerne inden for rammerne af det overordnede magtfelt, der 

analyseres, mens fortællingerne i det koptiske felt analyseres i de efterfølgende kapitler.  

 

 

5.2. Prolog: Lige gode egyptere, men ikke lige 

I 1998 havde jeg under mit feltophold kontakt til en række muslimske middelklassefamilier fra 

min egen generation, som jeg omgikkes på privat basis. Vores kontakt var derfor ikke baseret på 

at skulle resultere i feltdata eller anden form for empiri, men det forhindrede os naturligvis ikke i 

at diskutere og forholde os til den problematik, som jeg var i Egypten for at udforske. Dette gav 

mig en mulighed for at få indblik i hverdagens diskurs om relationen mellem koptere og 

muslimer – når denne problematik altså blev rejst, hvilket ikke nødvendigvis skete ret tit, havde 

det ikke været for antropologen fra Danmark. Jeg vil her inddrage en samtale med en dommer og 

hans kone, som begge er muslimer.1 Samtalen var som nævnt en almindelig uformel 

                                                 
1 Under ophold i Egypten i 1998.  
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hverdagssamtale og havde ikke karakter af et interview, selv om samtalen tog udgangspunkt i mit 

projekt.  

 

Indledningsvis benægtede dommeren og hans kone enhver form for diskrimination af koptere i 

Egypten og understregede, at muslimer og koptere er ligestillede egyptere. De afviste, at der er 

problemer med at få lov til at bygge kirker, at der er diskrimination i visse former for ansættelser, 

og at der foregår diskrimination i den daglige kontakt. Der er ingen diskrimination, sagde de og 

henviste til, hvor mange kristne dommere der er i Egypten. Tværtimod favoriserer de kristne 

hinanden og hjælper hinanden til at få en stilling, hvilket medfører, at når en kristen først er 

indenfor, så er der ingen muslimer, der får lov at slippe ind. De eneste, der giver kopterne 

problemer, er derfor ifølge ægteparret de fanatiske muslimer, som alle i øvrigt har problemer 

med. Dommeren understregede, at han og hans kone selv var vant til at omgås kristne, og at han 

havde en meget god ven og kollega, som er kopter.  

 

Ægteparrets omtale af kopternes situation i Egypten indeholder typiske elementer, der 

konstituerer den som en majoritetsfortælling. Først tildeles kopterne en position som ligestillede 

egyptere, og ægteparret giver belæg for dette argument ved at henvise til, hvor mange kristne der 

klarer sig godt inden for dommerhvervet. De enkelte minoritetsmedlemmers succes fremsættes 

som bevis på hele gruppens muligheder, ligesom dét at eksemplet hentes fra ægteparrets egen 

erfaringsverden, styrker ’bevisførelsen’.2 Fraværet af diskrimination understreges yderligere ved 

at pege på, at det snarere er minoriteten, der diskriminerer, når de får magten til det. Og hvis der 

alligevel er problemer, skyldes det de fanatiske muslimer, som ikke kun koptere men alle har 

problemer med. Kopterne har altså ingen legitim position som minoritet og særskilt offer for 

majoritetens magtanvendelse. Til sidst positionerer ægteparret sig selv som tolerante og 

inkluderende på det personlige plan ved at referere til deres koptiske bekendte og venner, 

hvormed de samtidig lukker af for indvendinger, som fx at deres udlægning er farvet af deres 

egen intolerance. Denne deres egen tolerance og fremhævelsen af national lighed gør det 

efterfølgende muligt senere i samtalen at give kopterne skylden for eventuelle egne problemer. 

Ægteparret peger på den selvvalgte ghettoisering og på, at det er kopterne, der bygger højere og 

højere mure omkring deres kirker, og at det er kopterne, som ønsker at isolere sig. Man kan sige, 

                                                 
2 I en artikel om diskursive italesættelser af immigranter som ’de andre’ i hverdagssamtaler i et beboelseskvarter i 
Holland demonstreres det, hvordan belægget for ens stereotype fremstilling ofte er ’egne erfaringer’ (Verkuyten 
1995).  
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at ægteparret gennem deres fortælling diskursivt inkluderer kopterne som medlemmer af det 

egyptiske nationale fællesskab, så længe de ikke gør særlige krav gældende. Samtidig konstruerer 

de en koptisk subjektposition som minoritet, hvor kopterne er en minoritet, fordi de selv har valgt 

at isolere og afsondre sig. Denne subjektpositionering af kopterne fritager majoriteten for ansvar 

og dermed for at være forpligtet til at rette op på potentielle uligheder.   

 

Undervejs i samtalen blev der også sat spørgsmålstegn ved min interesse som forsker i den 

koptisk-muslimske relation. Det fremgik, at denne interesse er en del af problemet. Dommeren 

mente, at det var typisk for de vestlige forskere altid at fokusere på de kristnes problemer i de 

muslimske lande med det resultat, at de skaber et negativt billede af muslimer. Hvorfor fokuserer 

I (de vestlige forskere) ikke på Irland i stedet for, spurgte han retorisk. Han gav ikke nærmere 

begrundelse for denne generalisering af forskningens interesser, men konstruerede med 

argumentet en mistænkeliggørelse af den vestlige forskers interesse i den koptiske minoritet. De 

vestlige forskere positioneres i fortællingen som havende en skjult dagsorden og derfor et 

illegitimt projekt. 

 

Udgangen på ægteparrets fortælling bliver, at det egyptiske folks enhed trues af alle andre end af 

majoriteten i Egypten: de radikale muslimer, kopterne i kraft af deres selvvalgte isolation og de 

vestlige forskere. Det bliver hos ægteparret fremhævelsen af disse tre grupperinger, der bekræfter 

majoritetens opfattelse af sig selv som inkluderende, tolerant og som den, der i virkeligheden er 

presset.  

 

En anden samtale med den samme mand vedrørte det juridiske system. Personstatuslovene er 

administreret af den civile domstol, men er, som tidligere beskrevet, forskellige for muslimer og 

koptere. Loven om personstatus for muslimer er baseret på sharia, mens loven for koptere er 

funderet i gamle koptiske religiøse principper. Dommeren, som er en repræsentant for de civile 

domstole i Egypten, fandt intet mærkeligt i den juridiske praksis, hvor kristne dommere ikke kan 

dømme i civile sager, hvor en muslim er den ene af parterne, mens den muslimske dommer kan 

dømme i civile sager, hvor en kopter er involveret, og hvor de juridiske regulativer bygger på 

koptiske principper. Han argumenterede for, at når basis i personstatuslovgivningen er islam, må 

det nødvendigvis være muslimer, som dømmer efter den. For denne mand var der ingen 
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modsætning i hans argumentation for lighed mellem muslimer og koptere og for forskellig status 

for koptiske og muslimske dommere.  

 

Ovennævnte samtale var ingen undtagelse. I de uformelle samtaler jeg havde med muslimer, blev 

der gentagne gange henvist til, at koptere dominerer visse fagområder, at man har personlige 

venner blandt koptere, at der er masser af synlige kirker i gadebilledet, at der er koptere på 

fremtrædende positioner, underforstået: så kan de ikke være diskrimineret. Når der så alligevel er 

ulighed i form af forskellige juridiske vilkår, skyldes det ifølge fortællingen ikke diskrimination, 

men fremstilles som en naturlig konsekvens af den muslimske majoritets patent på den nationale 

politiske kultur og retssystem. Konklusionen på denne majoritetsfortælling om kopterne er, set 

fra mit perspektiv, at alle er lige gode egyptere, men ikke alle egyptere er lige.  

 

Den indbyggede modsætning i fortællingens argumentation kan ses som et resultat af, at talen om 

minoriteten struktureres af tre hegemoniske fortællinger eller diskurser, der konvergerer. 

Majoritetsfortællingen, som den fremstilles af ægteparret, trækker på en historisk og 

institutionaliseret diskursiv konstruktion af kopterne som en integreret del af den nationale enhed. 

Samtidig italesætter ægteparret en diskurs om tolerance og rettigheder bl.a. ved at pege på den 

manglende diskrimination af kopterne. Afvisningen af diskrimination af kopterne er samtidig en 

afvisning af, at jeg som vestlig forsker har nogen legitim grund til at beskæftige mig med 

kopternes vilkår i Egypten. Endelig italesættes en muslimsk diskurs, der legitimerer den juridiske 

praksis som ikke-diskriminerende. Disse forskellige udtryk for konvergerende diskurser skal 

samtidig ses i sammenhæng med parrets fortælling som en social praksis, hvor de skaber 

sammenhæng mellem deres eget selvbillede og den realitet, de lever i.  

 

De tre centrale fortællinger, dommeren og hans kone her italesætter: den nationale 

enhedsfortælling, den internationale menneskerettighedsfortælling og den muslimske fortælling, 

repræsenterer forskellige modeller for inklusion og eksklusion, der synes at gå igen i den 

offentlige debat i Egypten. Spørgsmålet er, hvad der sker i krydsfeltet mellem disse tre 

fortællinger, og hvad det skaber af tale og tavshed, inklusion og eksklusion. 
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5.3. En delvis fælles fortælling om national enhed  

Fortællingen om den nationale enhed mellem koptere og muslimer er officiel på flere niveauer. 

Det er den fortælling, præsident Mubarak og pave Shenouda citeres for igen og igen, og det er 

den fortælling, man ofte – men ikke udelukkende – støder på i hverdagssammenhænge, når man 

taler med koptere eller muslimer i taxaen, i kirken eller i mere formelle sammenhænge. Det er en 

fortælling, der aktualiseres i krise- og konfliktsituationer, fx stillet over for vestlige krav om 

overholdelse af menneskerettigheder, og som sådan fungerer fortællingen både nationalt 

mobiliserende og nationalt afgrænsende udadtil. Et ofte omtalt eksempel var, da Ibn Khaldoun 

Centeret med Saad Eddin Ibrahim i spidsen i 1994 arrangerede en FN-støttet konference i 

Egypten om minoriteter i Mellemøsten, der måtte flyttes til Cypern pga. politisk pres fra den 

egyptiske regering. I forbindelse med det politiske stormvejr konferencen bragte med sig, 

udsendte pave Shenouda en pressemeddelelse, hvori han bl.a. sagde:   

 

We do not accept being distinguished from other Egyptians. We do not accept the 
word “minority” in such a meaning of claiming political rights or foreign help. We 
are Egyptians, part of Egypt, of the same nation. (Meinardus 2004: 85) 

 

Stort set samme pointe blev gentaget i forbindelse med en anden konference om kopternes 

situation i Egypten, der blev afholdt i Washington D.C. den 16.- 18. november 2005.3 En koptisk 

forretningsmand, Adly Abadir, der i 2005 var bosiddende i Schweiz, havde udtalt, at han ville 

sponsorere konferencen for at støtte kopterne, der ifølge ham ikke kan tale frit i Egypten. På 

samme måde som i 1994 reagerede kirken med en afvisning repræsenteret ved biskop Marcos fra 

Cairo-bydelen Shubra el-Kheima, der udtalte:   

We always discuss our concerns at home and not abroad. Thank God His Holiness 
Pope Shenouda III and President Hosni Mubarak are on very good terms, which 
allows us to discuss our matters frankly, and we are sure they will be addressed by 
good relationships. […] There is no persecution of Copts […]. (el-Hennawy 2005b) 

 

Debatten om konferencen fulgte kort tid efter en konflikt med voldelige sammenstød mellem 

koptere og muslimer i Aleksandria (se mere om konflikten i kapitel 7). Foranlediget af denne 

konflikt kunne man den 23. oktober 2005 på den arabiske satellitkanal al-Jazeera følge en 
                                                 
3 Konferencen blev afholdt i samarbejde med den amerikansk-koptiske organisation U.S. Copts Association, som jeg 
skal præsentere nærmere i kapitel 9. 
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diskussion om forholdet mellem koptere og muslimer i Egypten. Flere meningsdannere blev 

interviewet, og den gentagne argumentation var, at koptere og muslimer er en enhed, at alle er 

egyptere uanset religion, og så blev der i øvrigt henvist til både 1882, hvor ‘Urābi stod i spidsen 

for oprøret mod englænderne, og til 1919, hvor koptere og muslimer stod side om side imod 

englænderne.4  

 

 

 

 

 

1919-fortællingen er helt dominerende og central i den egyptiske nationskonstruktion. Det var det 

afgørende opgør med kolonimagten, som 1952-revolutionen blot var det logiske resultat af, og 

det blev symbolet på et forenet Egypten. Karikaturtegningen, der blev bragt i den største 

egyptiske og statsejede avis al-Ahrām, illustrerer pointen: Når koptere og muslimer med 

revolutionshelten Saad Zaghul (i midten) står sammen, må selv englænderne flygte og se sig 

fortrængte og minimerede i forhold til den mentale styrke, den egyptiske nation kunne præstere. 

Korset i halvmånen på den muslimske sheikhs kåbe var i 1919 et fremtrædende symbol på 

foreningen af koptere og muslimer i den nationale kamp for uafhængighed. Under revolutionen 

imod de engelske kolonisatorer i 1919 bar egypterne et flag med korset placeret inden i 
                                                 
4 Den nationale bevægelses fremkomst resulterede i 1881/82 i ‘Urābi-oprøret under sloganet ’Egypt for Egyptians’ 
(Cragg 1992: 189). Mustafa Kamil introducerede allerede i 1910 idéen om en islamisk-faraonisk egyptiskhed (Cragg 
1992: 190). Interessen for den faraoniske historie styrkedes yderligere med revolutionen i 1919, opdagelsen og 
udgravningen af Tut Ank Amons gravkammer i 1922 og udarbejdelsen af den første moderne konstitution, der trådte 
i kraft i 1923. I den forbindelse blev fortidens bedrifter (gjort til) symbol på den nationale identitet og 
selvstændighed. Det var historiske rødder, som passede perfekt til den tids sekulære, nationalistisk ideologi, og hvor 
nutidens religioner (islam og kristendom) kunne fastholdes i deres rolle som religioner og ikke som nationale 
markører. Derfor blev den faraoniske arv dyrket og behandlet i litteratur og kunst, og politikere forsøgte at fortolke 
det nationale projekt ind i denne historiske ramme (Carter 1986, Said 2004).  
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halvmånen som symbol. Sammenstillingen af ’the cross and the crescent’ var et stærkt symbol på 

ambitionen om enhed og solidaritet mellem koptere og muslimer, nemlig at kampen mod 

englænderne var hele det egyptiske folks kamp.5 Det var samtidig symbol på en heling af de to 

befolkningsgrupper.6 En anden og lige så stærk symbolik fra 1919 var ifølge Carter billedet af 

muslimske sheikher, der talte i kirkerne og kristne præster, der talte i moskeerne (Carter 1986: 

62). Dette var realiteterne i en periode fra revolutionsårene op til midten af 1920’erne, hvor 

muslimske religiøse lærde (al-‘ulamā) og koptiske gejstlige spillede en væsentlig rolle i 

udbredelsen af den nationale bevægelse. Præster og sheikher besøgte hinanden til gudstjeneste og 

fredagsbøn, og mange møder blev afholdt i kirker og moskeer med det formål at fremme den 

nationale sag. De sekulært orienterede nationalister erkendte, at man kunne drage nytte af det 

religiøse bagland og brugte dette. Der er ligefrem ifølge Carter eksempler fra denne tid på 

nationalistiske demonstrationer, der bar billeder af paven (Carter 1986: 62). Hele denne 

sammenknytning af det nationale med det religiøse skulle senere vise sig at give bagslag for den 

sekulære sag, men på dette tidspunkt var sammenknytningen central i forhold til at mobilisere 

befolkningsgrupperne og skabe en stærk, fælles modstand mod englænderne og mod den kristne 

mission (ibid.).7 Også i forbindelse med Suez-krisen i 1956 blev det nationale fællesskab 

mobiliseret gennem religionen. Der blev afholdt interreligiøs Unity Rally den 3. oktober 1956, da 

krisen om Suez-kanalen intensiveredes. Koptiske præster prædikede i tre af Aleksandrias 

moskeer, og ministeren for auqāf (pl. af waqf) talte i en kirke i Cairo (Cragg 1992: 195). 

 

Denne nationale fortælling om den egyptiske enhed af muslimer og koptere er altså en kraftfuld 

fortælling, som aktiveres med tilbagevendende styrke, især i forbindelse med specifikke 

konflikter eller kriser. Og det er en fortælling, som ikke kun den nationale majoritet, men også 

kopterne fortæller. At det netop er i krisetider, denne fortælling aktiveres, hænger sammen med 

fortællingens – med Veena Das’ ord – helende funktion. 

 

                                                 
5 Carter (1986: 61) omtaler banneret med korset og halvmånen som et billede, der siden har domineret den egyptiske 
forestilling om denne periode. Badran (1996: 75) beskriver, hvordan tilslørede kvinder efter briternes drab på en 
egyptisk kvinde i marts 1919 gik i demonstrationstog bærende på flag med halvmånen og korset i en nationalistisk 
demonstration mod de engelske kolonisatorer. 
6 Korset og halvmånen som symbol på heling går igen som symbol på apoteker i Egypten. 
7 Katolsk og protestantisk mission påvirkede i høj grad de ortodokse kopteres selvopfattelse. De følte sig truet af 
denne vestlige mission, der hurtigt opgav at missionere blandt muslimer for til gengæld med en vis succes at 
missionere blandt de ’formørkede overtroiske’ ortodokse koptere (Atiya 1968, Thorbjørnsrud 1989, Wucher King 
1984). Missionen tvang samtidig kirken til at vælge entydig og klar politisk side for ikke at blive slået i hartkorn med 
de europæiske kolonisatorer (Cragg 1992: 187). 
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Tid og rum for enhedsfortællingen 

Hvem fortæller i dag om den nationale enhed, hvornår, hvor og til hvem? Jeg har allerede peget 

på, at kirken deltager som fortæller, og at enhedsfortællingen ofte fortælles i forbindelse med 

særlig kritiske begivenheder. Jeg vil i det følgende give to eksemplariske eksempler på 

fortællepraksissen med udgangspunkt i mediernes dækning af to konflikter, der involverer 

relationen mellem koptere og muslimer.  

 

Forholdet mellem koptere og muslimer er langt fra dagligt stof i medier eller politiske debatter i 

Egypten. I det stærkt statskontrollerede og censurerede nationale tv er kopterne stort set 

fraværende med undtagelse af påskemessen og pave Shenoudas årlige lykønskninger til den 

muslimske del af befolkningen ved de muslimske fester, al-‘ īd.8 I den relativt mere frie presse9 

behandles forholdet mellem muslimer og koptere i Egypten med jævne mellemrum. Det er dog 

oftest en konkret anledning i form af en konflikt eller krise, som får pressen til at rejse sagen.10 I 

1990’erne fandt der (som omtalt i kapitel 4) med jævne mellemrum voldelige sammenstød 

mellem koptere og muslimer sted, og de blev dermed anledning til pressens behandling.11  

 

I 1997 blev der i USA med kongresmedlemmerne Arlen Specter og Frank Wolf i spidsen fremsat 

et lovforslag.12 Titlen på lovforslaget var Freedom from Religious Persecution Act of 21 May 

1997. Målet med lovforslaget var at etablere et kontor for overvågning af religiøs forfølgelse med 

henblik på indførelsen af sanktioner over for de lande, som ’bidrager til et mønster af religiøs 

forfølgelse’. Lovforslaget var ikke specifikt målrettet Egypten, men berørte problemer over hele 

verden. Derudover pegede det på forpligtelser knyttet til de internationale 

menneskerettighedskonventioner og foreslog måder at påføre lande sanktioner på, hvis de 

overtræder religionsfriheden. Som en del af forarbejdet til lovforslaget var der udarbejdet en 

                                                 
8 Siden 1998 er der dog sket forandringer i forhold til tv-mediets frihed i Egypten. Med etableringen af en såkaldt fri 
medieby har private kanaler fået mulighed for at etablere sig i Egypten med langt større spillerum for ytringsfrihed. 
Udviklingen skyldes primært satellit-tv, som har tvunget de arabiske regeringer til at åbne for mere intern debat. Det 
betyder samtidig, at egyptere har fået adgang til en række satellitkanaler, der sender religiøse programmer, hvoraf 
nogle fokuserer på forskellen mellem religionerne islam og kristendom.  
9 Abu-Lughod (2005) argumenterer for, at pressen har betydelig mere frihed end tv-mediet i Egypten. 
10 En undtagelse er den islamistiske avis al-Shāb, som med jævne mellemrum leverer et billede af koptere som 
potentielle forrædere, hedninge og en trussel mod Egypten. 
11 Se kapitel 4, note 32. 
12 Lovforslaget blev fremsat i Senatet af de republikanske senatorer Arlen Specter, Paul Coverdell og Tim 
Hutchinson. 
Et næsten identisk lovforslag blev fremsat den 20. maj 1997 i Repræsentanternes Hus af republikaneren Frank Wolf 
og blev støttet af 27 andre kongresmedlemmer, se Wales (2002) og Specters egne kommentarer på http://www.c-
spanarchives.org/congress/?q=node/77531&id=7256308 (læst 12-10-2008). 
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rapport, hvor der bl.a. var et kapitel om problemerne i den muslimske verden og et kapitel om 

Sudan. Det igangsatte en livlig debat og forskellige politiske initiativer blandt politikere og 

intellektuelle i Egypten, hvor især Frank Wolf kom til at symbolisere det amerikanske initiativ, 

fordi han i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget havde været i Egypten (Fawzi 1998).13 

 

En anden begivenhed, der igangsatte en lignende stribe af skriverier, var en episode i landsbyen 

al-Kushh i Sohag provins i 1998. I efteråret 1998 blev to unge koptiske mænd fundet myrdet i 

landsbyen al-Kushh. Mere end 70% af landsbyens indbyggere er koptere, og landsbyen var ikke 

før begivenhederne i 1998 kendt for uroligheder eller religiøse konflikter. Politiets reaktion på 

mordene var at kigge efter gerningsmændene blandt andre koptere, hvor efterforskningen førte 

til:  

 

[…] random detention of many hundreds of citizens, frightening the people, 
detention of hostages, and torturing the detainees and hostages to force them to 
confess information about the murderers. (Thomas et al. 1999: 19)  

 

Dette førte yderligere til, at biskop Wissa (biskop af Baliana) henvendte sig til myndighederne 

for at få en forklaring på overgrebene. I sidste ende viste mordene sig at være begået i forbindelse 

med stofmisbrug og spil, som havde ført til skænderi mellem en mindre gruppe unge mænd, hvor 

morderen i affekt havde dræbt sine to kammerater, hvoraf den ene var hans fætter (ibid.: 20). 

Med andre ord kan man se hændelsen i al-Kushh som en ’banal’ kriminel handling i et socialt 

udsat miljø, der udviklede sig til anklager om politivold mod koptere, fordi de var koptere. På 

denne måde blev den kriminelle handling til en religiøs konflikt, hvor kirken anklagede staten for 

manglende indgriben, og andre meningsdannere anklagede kirken for at puste til ilden (Thomas 

et al. 1999). 

 

I forbindelse med begge konflikter blev den egyptiske identitet og forståelsen af det egyptiske 

folk et centralt tema i pressen. Jeg finder, at reaktionerne på det amerikanske lovforslag og 

hændelserne i al-Kushh er typiske eksempler på, hvordan minoritetsspørgsmål bliver aktuelle i 

den egyptiske debat, og hvordan national enhed fortælles. De bliver begge til begivenheder, der 

                                                 
13 Se Thomas et al. (1999: 11- 18) for en beskrivelse af forskellige egyptiske reaktioner på det amerikanske 
lovforslag.   
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synliggør kopterne som del af den nationale fortælling, som det vil fremgå af den følgende 

analyse.   

 

 

Ydre fjender – indre enhed 

En ofte gentaget sætning i offentlighedens omtaler af konflikter som de to nævnte er, ’at koptere 

og muslimer er fra det samme væv’, hvor metaforen væv (nasīj) bruges gentagne gange i den 

officielle fortælling og knytter sig til forestillingen om det nationale fællesskab som en biologisk 

organisme af ensartede og tæt sammenføjede celler. Brugen af metaforer, der knytter sig til 

naturen og det biologiske, er typisk for den nationale fortælling ifølge antropologen Lisa Malkki 

(1992) og er med til at understrege den territorielle bundethed og det uafvendelige og ’naturlige’ i 

fællesskabet. Den officielle og dominerende fortælling inkluderer på denne måde kopterne 

betingelsesløst i det nationale projekt. En analyse af avisernes sprogbrug i aktuelle 

konfliktsituationer afdækker ikke blot indholdet af den nationale fortælling, men også hvordan 

den fortælles i en bestemt kontekst, og hvad der aktualiserer eller motiverer den. Aviser og tv er 

oplagte aktører i formidlingen af den dominerende fortælling, ikke kun fordi medier har en særlig 

rolle som formidlere af nationale nyheder til offentligheden, men også fordi aviserne og i endnu 

højere grad tv i Egypten er tvunget til at agere yderst forsigtigt, hvis de ønsker at udfordre den 

officielle fortælling om så følsomt et emne som forholdet mellem muslimer og kristne samt 

statens rolle heri. Udvalget af avisartikler er sket på baggrund af omtalen af de to nævnte 

konflikter i de største aviser i Egypten i efteråret 1998. Der er tale om debatindlæg og 

baggrundsartikler frem for nyhedsartikler med det formål at indkredse, hvordan det nationale 

fællesskab tillægges betydning i sådanne konfliktsituationer.14 

 

Eksempel 1: Gamal Badawi skrev en artikel om relationen mellem koptere og muslimer i den 

semi-statslige weekendavis Akhbār el-Yaum (Dagens nyheder) lørdag den 15. august 1998. 

Anledningen var lovforslaget fremsat af Frank Wolf. Badawi var i 1998 chefredaktør for den 

liberale avis al-Wafd.15 

 

                                                 
14 Ud over de herunder analyserede, se også Hammad (1998), Abdel-Latif (1998). 
15 For omtale af avisen al-Wafd under Gamal Badawis ledelse, se al-Ahram:  
http://weekly.ahram.org.eg/archives/parties/wafd/alwafd.htm (læst 22-03-2007). 
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Lige fra starten understreger overskriften enheden: ”Fremtidens skæbne for den fælles enhed af 

muslimer og koptere”. Overskriften blev fuldt op af nogle linjer, der understregede truslen mod 

enhed:  

 

Den amerikanske senator Wolf kommer til vores land for at sikre kopternes 
position. Ved flere lejligheder lyttede han til forskellige personer, hvorefter han 
rejste tilbage til sit eget land. […] Han forbereder et lovforslag i kongressen med 
det formål at redde kopterne fra de røveriske muslimer. (Badawi 1998; mine 
fremhævelser og min oversættelse).  

 

Ved brugen af ’vores’ og ’sit eget’ understreger Badawi, at det, der truer borgernes enhed i 

Egypten, er folk (Wolf), der kommer fra andre lande for at blande sig i interne spørgsmål uden at 

vide, hvad der virkelig foregår. Den sarkastiske brug af metaforen ’røverisk’ understreger 

Badawis afstandtagen til lovforslaget, som han senere med udtrykket ’den skjulte krig’ forbinder 

med en krig mod muslimer, som efter hans mening er erklæret og ført af zionisterne. Han 

fortsætter med at understrege den fremtidige skæbne (masīr) for enheden mellem muslimer og 

koptere og opstiller som belæg herfor en lang række eksempler på, hvordan muslimer og koptere 

har været forenet gennem historien. Han citerer Koranen og hadith16 og fører læseren tilbage til 

profetens tid og beskriver, at profeten Mohammad grundlagde byen Medinas love, der gav 

religiøs frihed til de kristne. Ifølge Badawi var de muslimske araberes erobring af Egypten at 

betragte som en befrielse af kopterne, som da i århundreder havde lidt under romernes tyranniske 

styre. Til sidst gennemgår han en række berømte kopteres og koptiske videnskabsfolks historier 

(Badawi 1998: 16). Artiklen indeholder en række klassiske elementer for den nationale 

fortælling. For første konstrueres et ’os’ (egyptere) over for ’de andre’ (amerikanere og 

zionister), hvor ’de andre’ truer Egyptens nationale suverænitet. Derefter betydningtillægges det 

nationale ’vi’ med muslimers og kopteres fælles historie, hvor muslimerne tildeles rollen som 

tolerante og befriere, mens kopterne tildeles en rolle som bidragydere til samfundets udvikling og 

civilisation samt til opretholdelsen af den nationale enhed. På denne baggrund afviser Badawi 

grundlaget for det amerikanske lovforslag, samtidig med at han forsøger at så tvivl om hensigten 

med lovforslaget, og om hvorvidt det i virkeligheden er fremsat med det formål at skabe splittelse 

i en historisk konstitueret enhed.  

 
                                                 
16 Hadith-samlingerne er nedskrevne fremstillinger af profeten Mohammads sædvane, der beretter om, hvordan 
profeten plejede at gøre i alskens forskellige sammenhænge og situationer. Disse traditionsbeskrivelser anvendes 
både som principper for opdragelse og socialisering og som et supplement til Koranen som de retslærdes kilder.  
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Badawis fortælling er tiltænkt det egyptiske publikum og kan siges at have to budskaber. For det 

første henvender Badawi sig til den læser, som potentielt har sympati for det amerikanske 

lovforslag, og han demonstrerer, at en sådan holdning er udtryk for ikke blot uvidenhed, men 

også potentielt forræderi mod den nationale enhed. For det andet henvender han sig til 

henholdsvis den koptiske og muslimske læser med argumenter for, hvorfor de skal opfatte sig 

som medlemmer af en fælles national enhed. Den koptiske læser skal føle sammenhold med 

muslimerne, fordi muslimerne befriede dem og tildeler dem rettigheder. Den muslimske læser 

skal føle sammenhold med kopterne, fordi de har bidraget værdifuldt til den egyptiske nation. 

Badawis bestræbelser på at bidrage til den nationale enhedsfortælling kan dog samtidig ses som 

en positionering af muslimerne og kopterne i henholdsvis en majoritets- og minoritetsposition. 

Muslimerne befriede kopterne, og det er islam, der definerer tolerance og rettigheder. Hermed 

konstituerer Badawi islam som ’de sande’ værdier, og muslimerne som dem, der har magten til at 

tildele rettigheder og udvise tolerance. Kopterne fremstilles som ligestillede borgere, men det er 

som individuelle deltagere, de bidrager til det egyptiske fællesskab. Deres religiøse identitet eller 

kristendommen fremstilles ikke som et bidrag til nationen på samme måde som muslimernes og 

islam. Badawis argumentation etableres således i et krydsfelt mellem en national og religiøs 

fortælling, hvor muslimer bidrager med muslimske, tolerante værdier til den nationale enhed, 

mens kopterne bidrager som individuelle, ressourcerige medborgere gennem aktiv deltagelse i 

fællesskabet. Dermed positioneres muslimerne som de, der sidder på definitionsmagten, mens 

kopterne positioneres som fulde medlemmer gennem deltagelse. Den muslimske fortælling flettes 

dermed sammen med den nationale, når den nationale identitet skal legitimeres kulturelt, mens 

der i den nationale sekulære fortælling etableres en position for kopterne som fulde medlemmer 

af det nationale fællesskab. Badawis fremstilling af den egyptiske nationale identitet bevæger sig 

dermed imellem den religiøse (islamiske) og den sekulære nationsopfattelse, mens den nationale 

fædrelandspatriotisme (wathanīya) er uomgængelig. 

 

 

Eksempel 2: I den koptiske søndagsavis, El-Naba’ el-Wathanī (Nationens nyhed), 16. august 

1998, kan man ligeledes finde en fortælling om enheden af den egyptiske nation. Artiklen, der er 

skrevet af Rubiir Khalaf, henviser indledningsvis til beskyldninger mod den koptiske diaspora i 

USA for at stå bag det amerikanske lovforslag. Han påpeger, at man skal være varsom med at 

give alle koptiske immigranter skylden for Wolfs lovforslag, fordi nogle enkelte – især 
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amerikanske koptere17 – forsøger at skabe splittelse i enheden mellem muslimer og koptere. 

Baggrunden for dette koptisk-amerikanske fænomen er ifølge artiklen de mange jøder i USA, 

fordi de har stor indflydelse. Khalaf stiller det retoriske spørgsmål, hvorfor koptisk-amerikanere 

altid er uenige med pave Shenouda. Spørgsmålet indleder artiklens fortælling om den nationale 

enhed mellem koptere og muslimer i Egypten. Heri karakteriseres Shenouda som en fordomsfri 

og vis mand, som elsker sit land. Han er ifølge Khalaf 100% egypter og elsker ”nationens sand 

og helliger sit lands vand fra Nilen”. Da nogle engang foreslog at bringe vand fra Jordan-floden 

til Egypten, for at det kunne bringe velsignelse, svarede Shenouda ifølge avisen, ”i så fald skulle 

det være vand fra Nilen, fordi Jesus har drukket vand fra Nilen”. Igen bruges naturen som billede 

på nationen og tilhørsholdet til det nationale territorium, og Shenoudas solidaritet med sit land og 

sine muslimske medborgere fuldendes ved beskrivelsen af, hvordan paven blev ammet af en 

muslimsk kvinde efter sin mors død. Han identificeres altså ikke kun med territoriet, men 

fremstilles som symbolsk beslægtet med den egyptiske majoritetsbefolkning gennem amningen.18 

Dette understreger Khalaf yderligere med en henvisning til pavens politiske stillingtagen: 

Shenoudas udtalelse om, at han ikke mener, at koptere bør tage til Jerusalem, før koptere og 

muslimer kan tage af sted sammen. Som konklusion slår Khalaf fast, at alle egyptere er fra det 

samme væv (nasīj), mens USA eller snarere Israel ønsker konflikt, opløsning og kaos (fitna). For 

at opnå dette mål bruges eller manipuleres de koptiske amerikanere. Ordet fitna gentages 

adskillige gange og konstrueres på denne måde som opposition til og trussel mod det egyptiske 

folks enhed.  

 

Modstillingen af den nationale enhed og den udefrakommende trussel i form af USA og Israel er 

den samme som i Badawis artikel. Det interessante hos Khalaf er fremstillingen af pave 

Shenouda som repræsentant eller symbol på kopterne. Når Shenouda både udtrykker og 

kropsliggør enheden mellem muslimer og koptere, fremstår det som udtryk for, hvad kopterne i 

Egypten generelt mener. Khalaf konstruerer en koptisk subjektposition, hvor kopterne ikke blot 

er loyale over for den egyptiske stat og dennes politik, men en position hvor kopterne kropsliggør 

og er ét med den nationale organisme, det egyptiske folk, i kraft af og ikke på trods af deres 

                                                 
17 I forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget havde bl.a. Michael Meunier, formand for den koptisk-
amerikanske lobby-organisation U.S. Copts Association (om organisationen, se kapitel 9), deltaget som vidne i en 
kongreshøring. 
18 I islam betragtes forholdet mellem barn og amme som at have samme sociale betydning som forholdet mellem den 
biologiske mor og barnet. Fx kan en mand ikke gifte sig med datteren af sin amme, fordi de opfattes som sociale 
søskende.  
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minoritetsreligion. Artiklen har et budskab både til den koptiske minoritet og den muslimske 

majoritet. Til kopterne er budskabet, at de som en naturlig del af nationen med Shenouda som 

forbillede må stå last og brast med Egypten over for amerikansk indblanding. Til den muslimske 

majoritet er budskabet, at denne ikke må lade sig forlede af den amerikansk-zionistiske 

indblanding og enkelte koptiske vildledte til at dæmonisere kopterne; for kopterne er i sandhed, 

som Shenouda er udtryk for, ét med nationen. Khalaf minoriserer derfor ikke kopterne på samme 

måde som Badawi, men positionerer kopterne som bidragydere også til det kulturelle element i 

den nationale identitet. Dermed mødes den nationale og religiøse fortælling på samme måde som 

hos Badawi, blot med den koptiske fortælling frem for den muslimske som bidrag til den 

nationale fortælling. Patriotismen er lige så stærk som hos Badawi. 

 

 

Eksempel 3: Fortællingen om national enhed er ligeledes eksplicit i et åbent brev til den 

amerikanske senator Frank Wolf. Det er skrevet af en ingeniør og præst, Medhat Abd el-Malik 

Mehni, i den regeringsejede, semi-officielle, daglige avis el-Akhbār (Nyhederne)19 den 19. august 

1998. Overskriften er ”Religiøs forfølgelse og international terrorisme”. Fem gange i artiklen 

priser Mehni den egyptiske præsident som en af de bedste mænd på jorden og bekræfter på denne 

måde sin loyalitet over for regimet. Også han bruger en metafor for den egyptiske enhed. 

Egypterne er ”af den samme race” eller ”skabt af de samme elementer” (‘unsur wahīd). Begrebet 

‘unsur betyder både race eller etnicitet og betegner en kemisk reaktion, som er umulig at opnå 

uden flere specifikke stoffer. Egypten er skabt som Egypten, fordi den egyptiske enhed ikke kan 

eksistere uden både det specifikke islamiske og koptiske stof, lyder pointen. Den egyptiske 

nationale enhed er en (kemisk) forbindelse af muslimer og koptere, hvilket i praksis gør det 

umuligt at skelne mellem egyptere. Kopterne er ifølge Mehni ikke en gruppe i sig selv eller en 

minoritet og kan ikke sammenlignes med de jødiske ghettoer eller kurderne i Irak, Tyrkiet eller 

Iran. Kopterne er en minoritet i antal, men de har ikke deres eget sprog eller andre særlige 

karakteristika. Alle egyptere har til alle tider samme kultur og sprog, understreger Mehni i 

artiklen (Mehni 1998). Igen præsenteres en metafor for den naturskabte – i dette tilfælde kemiske 

– version af den nationale enhed, og kopterne konstrueres gennem en samtidighed af loyalitet 

over for staten og enhed med nationen. Artiklen præsenteres som værende en henvendelse til 

senator Wolf og kan dermed ses som en forklaring til amerikanerne på, hvorfor kopterne ikke er 
                                                 
19 El-Akhbār udkommer hver dag og udgives af avisen Akhbār El-Yaum, der udkommer en gang om ugen i 
weekenden. For avisernes hjemmeside, se http://www.akhbarelyom.org.eg/ (læst 26-01-2009).  
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en minoritet, og at deres lovforslag er forfejlet, hvad angår Egypten. Skrevet i en af de største 

egyptiske statslige aviser, har artiklen samtidig karakter af en officiel, koptisk erklæring over for 

majoriteten om kopternes loyalitet og identifikation med nationen. Mehni trækker ikke på nogen 

religiøs fortælling, men etablerer en sekulær, patriotisk fortælling, hvor den fælles nationale 

kultur forbindes med sproget frem for religionen.   

 

 

Eksempel 4: I forbindelse med konflikten i el-Kushh kan man finde lignende artikler som de 

ovennævnte. Den 9. november 1998 kritiserer Ahmed ‘Aiz al-Dīn således den nye verdensorden 

og amerikanernes dominans i avisen el-Shāb el-‘Arabī. Han forklarer, at begivenheden i el-Kushh 

er blevet brugt af den internationale presse med det formål at splitte det egyptiske samfund. Han 

gentager adskillige gange i artiklen, at denne sag ikke er et spørgsmål om sekterisk konflikt 

(thā’if īya) (‘Aiz al-Dīn 1998). Ahmed Hassan kritiserer samme dag i samme avis den 

internationale respons på el-Kushh. Han finder det bemærkelsesværdigt, at hver gang noget sker, 

og en af de involverede personer er kopter, så ser det ud som om hele verden uden for Egypten 

mister besindelsen. Menneskerettigheds-organisationerne bliver ifølge artiklen hyperaktive, og 

det samme gør den vestlige presse og nyhedsbureauer. Folk demonstrerer foran de egyptiske 

ambassader i udlandet, og telegrammer bliver sendt til regeringsrepræsentanter, især i den 

amerikanske kongres, for støtte. I slutningen af artiklen understreger forfatteren, at Shenouda har 

bedt folk om at tage det roligt. Ifølge forfatteren er dette en udtalelse, Shenouda kommer med, 

fordi det er hans egen overbevisning og ikke en udtalelse fremsat under pres fra regeringen 

(Hassan 1998).20 

 

Generelt henvises i artiklerne til ’religionskrig’ (al-harb al-diyānāt) som en trussel mod den 

egyptiske enhed, og igen ses forskydningen af problemet til at være et spørgsmål om udenlandsk 

indblanding. Det er med den udenlandske indblanding, at der opstår en risiko for religiøs krig, det 

er ikke noget, der ellers kendetegner Egypten. Fortællingen om den udefrakommendes skadelige 

indblanding i forholdet mellem koptere og muslimer kan ses som en diskursiv konstruktion med 

historiske elementer fra tiden for den nationale uafhængighedsbevægelse og opgøret med 

                                                 
20 Den egyptiske stats reaktion på hændelserne i el-Kushh var på samme måde at afvise konflikten ved at fremstille 
den som et resultat af udenlandsk indblanding og ønske om at skabe konflikt. Både præsident Mubarak, 
indenrigsminister Habib el-Adly og boligminister Mahmoud Hamdy Zaqzouq henviste til udenlandsk konspiration 
(Thomas et al. 1999: 22). Se også Halawi (1998). 
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kolonimagten og det engelske protektorat. Carter nævner fx, at en koptisk pamflet udgivet i 1951 

giver det britiske styre skylden for de indbyrdes konflikter mellem koptere og muslimer i 

Egypten (Carter 1986: 66). På samme måde var der koptere, der ifølge Carter gav briterne 

skylden for den voksende panarabisme i 1940’erne. Det var briterne, der var skyld i Palæstina-

problemet, og det var briterne, der stod bag oprettelsen af den arabiske liga, begge dele noget der 

befordrede panarabismen, som af kopterne blev set som en trussel imod Egyptens enhed. 

Panarabismen blev fremstillet som et bevidst britisk komplot imod Egyptens sande interesser 

(Carter 1986: 107). Også spørgsmålet om en proportional repræsentation af koptere i parlamentet, 

som var til diskussion i 1922-23 i forbindelse med konstitutionsforhandlingerne (se kapitel 4), 

gav anledning til fremstillingen af briterne som negative aktører. Briterne blev både brugt i 

argumentationen for og argumentationen imod en proportional repræsentation. Modstanderne så 

en indførelse af proportional repræsentation som et britisk komplot i et forsøg på at splitte 

befolkningen ved at opdele denne i religiøse grupperinger. Fortalerne derimod så den 

proportionale repræsentation som et redskab til at undgå briternes forsøg på indblanding ved på 

denne vis at imødekomme deres evt. kritik af manglende koptisk repræsentation (Carter 1986: 

134- 39). Brugen af den udefrakommende syndebuk syntes især at være opstået efter 1919 (ibid.: 

114-15). Det var en nødvendig forklaring, når konkrete etniske og religiøse konflikter opstod på 

trods af revolutionens konkrete udtryk for og ideologiske budskab om national enhed. 

 

Den historiske intertekstualitet i fortællingen kan på denne måde siges at være med til at 

strukturere reaktionerne på aktuelle konflikter. De analyserede eksempler viser, at en konflikt, 

der involverer koptere i Egypten, ser ud til i første omgang at aktualisere to konkurrerende 

fortællinger. Den første (se (1) i skemaet herunder) er fortællingen om kopterne som ofre for den 

muslimske majoritets urimelige overgreb. Denne fortælling kan være politisk, som i eksemplet 

med det amerikanske lovforslag, der konstitueres uden for Egypten. Uanset om fortællingen om 

kopterne som ofre fremføres i eller uden for Egypten, og om den fortælles af ikke-egyptere eller 

af de få kritiske egyptiske stemmer, aktiverer den fortællingen om den nationale enhed mellem 

koptere og muslimer (2). Fortællingen om national enhed kan ses som et modsvar på (1), men 

også som grundlag for en løsning indadtil.  

 

 

 



 145 

Konfliktfortællinger: 

 

Hvem er truet?                      Hvem truer?           Den egentlige trussel?          Løsningen er? 

(1) kopterne                       muslimerne           uretfærdighed, ulighed             menneskerettigheder 
(2) den nationale enhed          USA og zionismen           fitna (kaos)         enhed, loyalitet 
 
 

 

På et overordnet niveau kan man se fremstillingen af den nationale enhedsfortælling som udtryk 

for dét, Michael Billig i bogen af samme navn kalder Banal Nationalism. Den banale 

nationalisme indebærer konstruktioner af ’os’ og ’dem’ og tager forbindelsen mellem hjemlandet 

og folket for givet (Billig 2004: 61). Der kan ikke eksistere et ’os’ uden et ’dem’, og i 

konfliktsituationer bliver det i den egyptiske fortælling Vesten, der konstrueres som et ’dem’. 

Enhedsfortællingen fungerer her som en banal, gentagende praksis, der bekræfter fællesskabet, 

og som ifølge Billig er et nødvendigt redskab til nationens overlevelse (ibid.: 95). Undersøger 

man forskellene i de forskellige udgaver af de nationale enhedsfortællinger, repræsenterer de 

også forskellige fortolkninger af, hvad der – udover afgrænsningen til ’de andre’ – skaber 

fællesskabet. Der er den sekulære fortælling om enhed, repræsenteret ved Mehni. Der er den 

muslimske fortælling, repræsenteret ved Badawi, og den koptiske fortælling, repræsenteret ved 

Khalaf. De udgør tre konkurrerende fortællinger, der konstruerer både minoritet og majoritet på 

forskellige måder.  

  

Den nationale enhedsfortælling: 
 
  garant for enhed subjektpositioner 
 
(1) sekulær  fælles sprog og kultur ligestillede medborgere 
(2) muslimsk  islam som beskytter muslimske medborgere og ’de andre’ medborgere 
(3) koptisk  koptisk nationalisme koptiske egyptere blandt egyptere 
 

 

 

De tre varianter anvendes typisk i samspil med hinanden. Alle tager udgangspunkt i, hvad man 

kan betegne som den overordnede patriotiske fortælling om enhed, men hvordan denne enhed 

betydningsudfyldes, afhænger af valg af fortælling og får betydning for subjektpositionen. 

Således trækker Badawi både på fortællingen om islam og på den sekulære fortælling, idet 

tolerancen defineres som muslimsk, mens kopternes subjektposition er den sekulære medborger. 

Dermed kombinerer han en inkluderende og horisontal fortælling om medborgerskab, der 
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definerer borgerne som lige, med en hierarkisk fortælling, der definerer nationens ’sande’ værdier 

som muslimske og dermed ekskluderer koptiske værdier som grundlag for national identitet, men 

inkluderer kopterne som medborgere, fordi det påbyder islam. Spændingsfeltet i Badawis 

fortælling ligger i krydsfeltet eller konvergensen mellem det muslimske og sekulære.  

 

Khalafs artikel er ligeledes en fremstilling af den nationale enhed, men adskiller sig ved at 

fremhæve den koptiske tro som naturligt forbundet med landet, uden at han i øvrigt nævner 

muslimernes relation hertil. Man kan se hans enhedsfortælling som en reaktion på 

konfliktfortællingerne, hvor kopterne i højere grad end den muslimske majoritet risikerer, at 

majoriteten beskylder dem for at overtage den første konfliktfortælling (1) og dermed være 

potentielt medvirkende til fitna. Hvor Badawis majoritetsfortælling rummer modstand imod den 

vestlige fortælling om den onde muslimske verden, rummer Khalafs artikel både modstand imod 

Vestens fortælling og imod dén nationale fortælling, hvor islam er den autentiske egyptiskhed, og 

hvor koptisk identitet enten er usynlig eller gjort til individuelt medborgerskab. Denne 

minoritetens modstand mod majoritetens magt til at definere den nationale identitet kan Khalaf 

kun fortælle med en vis legitimitet, fordi den fortælles inden for rammerne af den nationale 

enhedsfortælling. 

 

Den nationale enhedsfortælling er i den egyptiske version på den ene side en tolerant og 

inkluderende fortælling, der stadfæster det forestillede fællesskab. På den anden side sætter den 

nationale enhedsfortælling, i kraft af betydningsforskydningerne mellem den muslimske og den 

sekulære fortælling, grænser for muligheden for en reel genforhandling af relationen mellem 

koptere og muslimer. Artiklerne er alle et forsøg på at kontrollere, forebygge eller hele den 

konflikt, som konflikten i el-Kushh og det amerikanske lovforslag potentielt og aktuelt medfører. 

Men de er også et bidrag til den fortsatte genskabelse af og erindring om den nationale enhed. 

Den offentlige debat om minoriteter er i Egypten, som andre steder, dermed en debat, som i sine 

forskellige varianter bruges til at bekræfte og definere den nationale enhed. Som el-Khawaga 

udtrykker det, er denne rituelle gentagelse af enhed samtidig en fortælling om, at alt, der ikke 

bekræfter denne enhed, er en anomali eller et unaturligt fænomen (el-Khawaga 1998: 178). Når 

folk endelig rejser problemerne med det formål at løse dem, er de konstant tvunget til at 

fremkomme med forskellige reservationer for at undgå at blive anklaget for ateisme, forræderi 

eller illoyalitet. Enhedsfortællingen sætter dermed nogle betingelser op for, hvad der kan 
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fortælles og ikke fortælles, og dermed hvilke minoritetserfaringer der kan italesættes i det 

nationale felt. Spørgsmålet er, hvad denne kraftfulde fortælling om enhed betyder for muligheden 

for at præstere andre fortællinger om forholdet mellem koptere og muslimer og dermed finde rum 

for at dele andre erfaringer end erfaringen med sammenhold, enhed og nationalt broderskab? 

 

 

5.4. Når enheden ikke holder 

I forbindelse med at biskop Marcos afviste relevansen af den koptiske konference i Washington 

november 2005 (se indledningen til 5.3.), tilføjede han:   

There is no persecution of Copts, but there are some laws and traditions that we 
want to change. We want a unified code for the construction of houses of worship, 
freedom of belief in a sense that allows Christian converts to Islam to embrace 
Christianity if they change their minds, especially that Islam stipulates that there is 
no coercion in faith. We also want Christians to have space in the media. (el-
Hennawy 2005b) 

 

Det er tilsyneladende legitimt at pege på traditioner og love i Egypten, der kan være grund til at 

ændre, så længe dette ikke placerer problemerne i en generel fortælling om national splittelse 

eller om den muslimske majoritets diskrimination og forfølgelse af den koptiske minoritet. 

Biskop Marcos kan tillade sig at rejse kritikken, så længe han understreger, at den muslimske 

fortælling er legitim og inkluderende ved at henvise til islams tolerance over for andre religioner. 

Resultatet er, at han ved ikke at udfordre eller kritisere fortællingen om islam kan stille kritiske 

spørgsmål til uligheder inden for det nationale fællesskab. Den nationale enhedsfortælling kan på 

denne måde bruges som løftestang til at rejse kritik af det egyptiske samfund.  

 

En rapport, udarbejdet af en kirkeligt nedsat arbejdsgruppe i Egypten under ledelse af biskop 

Thomas, peger på to tendenser inden for reaktionerne på det amerikanske lovforslag. Den ene 

gruppe, bl.a. repræsenteret ved Badawi, afviser alle problemer og giver udelukkende den 

udenlandske indblanding skylden (Thomas 1998: 17). Den anden gruppe afviser ligeledes den 

udenlandske indblanding, men fremhæver, at dette ikke skal afholde det egyptiske samfund fra at 

beskæftige sig med spørgsmålet om kopternes situation i Egypten (ibid. 18). Selv om den 

internationale opmærksomhed på den ene side styrker og cementerer den nationale 

enhedsfortælling, så er det på den anden side også den internationale opmærksomhed, uanset 
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dens overfladiskhed og brug af klicheer (Das og Kleinman 2001: 24), der medvirker til, at 

hændelser som dem i el-Kushh bliver til andet og mere end fortielser. Den internationale 

opmærksomhed tvinger den nationale fortælling til opmærksomhed på minoritetens lidelser, uden 

at den af den grund accepterer eller anerkender lidelserne. Selv om den nationale fortælling 

mobiliseres i et forsøg på enten at gøre konflikterne til en ikke-historie eller forskyde 

betydningen af dem, således at de bliver til et spørgsmål om udefrakommendes indblanding, ser 

interdiskursiviteten mellem enhedsfortællingen og menneskerettighedsfortællingen alligevel ud 

til at fremtvinge et minimum af kritisk diskussion af minoritetens lidelser. Den nationale 

enhedsfortællings overensstemmelse med virkeligheden sættes til diskussion med det formål at 

genskabe harmoni efter konflikten.  

 

Der er trods alt (som omtalt i kapitel 4) enighed blandt en del muslimske og koptiske 

intellektuelle om, at kopterne støder på visse problemer i det egyptiske samfund. De peger på 

kirkebyggeriet, fravær af kopterne i historien, medierne og uddannelsessystemet, eksklusionen af 

koptere fra specifikke statslige stillinger og regeringsposter, og den skæve repræsentation af 

koptere i parlamentet (Fawzi 1998). Så sent som i november 2005 er det de samme punkter, der 

nævnes i en artikel i Egypt Today (el-Hennawy 2005b). Dvs., at disse problemer generelt kan 

artikuleres i den offentlige debat, uden at dette nødvendigvis fører til enighed om eller vilje til at 

løse dem. Selv om den nationale enhedsfortælling ikke kun skaber tavshed, men også åbner for 

kritik og debat, er kritikken og debatten stadig struktureret af de diskursive betingelser, som 

enhedsfortællingen definerer. Både årsager og løsninger konstrueres diskursivt inden for 

rammerne af enhedsfortællingen. 

 

 

Islam og den nationale fortælling 

Cragg skriver, at kopterne gennem deltagelse i den nationale uafhængighedsbevægelse i kampen 

imod britisk imperialisme valgte ’deres skæbne’:  

 

It committed Coptic destiny to the open question of Muslim self-definition within 
the new context of liability for a highly self-conscious community, no longer 
”dhimmi-ized”, but still precariously hostage to Islamic will. (Cragg 1992: 191) 
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Craggs argumentation afspejler det synspunkt, som praktiserende kristne iagttagere ofte 

fremhæver, at det primært er islam, der er en trussel mod kopterne i Egypten.21 At det med andre 

ord er islam, der er grundlaget for principper for eksklusion og inklusion. Dette synspunkt 

overser efter min mening et væsentligt aspekt ved selve nationskonstruktionen, som ikke er 

specifikt for muslimske nationer, men gælder for alle nationer. Det er den banale nationalisme, 

som analysen af enhedsfortællingen også dokumenterer. Den nationale majoritet har (som omtalt 

i kapitel 2) definitionsmagten. Med Craggs ord kan man derfor godt sige, at kopterne er underlagt 

majoritetens vilje. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan majoriteten definerer den nationale 

identitet, og hvilken rolle islam spiller i den sammenhæng? Som påpeget af Ibrahim (1996a) 

synes Egypten at balancere mellem parametrene sekularisering/islamisering og 

nationalisme/arabisering, hvilket understreger, at islam indgår som en faktor blandt andre 

faktorer og må forstås i samspil med disse. Det er ikke kun et spørgsmål om islamisk vilje, men 

om mere komplekse strukturelle og ideologiske vilkår for medborgerskabsprincipper. 

 

Ligesom i dommerparrets fortælling om forholdet mellem koptere og muslimer skaber de 

egyptiske fortællinger om el-Kushh og Freedom from Religious Persecution Act 

subjektpositioner som skurke og uskyldige. De personer, som diskursivt konstrueres som 

ansvarlige for konflikter mellem koptere og muslimer, er alle undtagelser fra reglen om, at 

egypterne står sammen: De er ekstremister, emigranter, zionister, fremmede magter, eller enkelte 

illoyale egyptere22. De konflikter, der er, fører ikke til, at der sættes spørgsmålstegn ved den 

nationale enhed som sådan. Og ved at abonnere på denne fortælling er man samtidig delvist 

underlagt majoritetens definitionsmagt. Som Bruner understreger, er måden at italesætte dét, der 

ikke kan fortælles uden at bryde med konventionerne, at fremstille det som en undtagelse fra 

reglen (Bruner 1990: 96). Gennem bekræftelsen af den nationale enhedsfortælling forklares 

konflikten således som en undtagelse, hvormed den samtidig bortforklares.  

 

Den nationale enhedsfortælling som modfortælling til Vesten begrænser muligheden for at 

diskutere den ideologiske konstruktion af den egyptiske nationale identitet, og i hvilket omfang 

                                                 
21 Kenneth Cragg var i mange år præst og biskop bl.a. i Libanon, Jerusalem og USA (se også kapitel 4, note 11). 
22 Lederen af Ibn Khaldoun Centeret i Cairo, Dr. Saad Eddin Ibrahim, beskyldes af en skribent i forbindelse med det 
amerikanske lovforslag for at stå bag en plan om at lade fremmede magter blande sig i interne egyptiske problemer 
(Fawzi 1998). Baggrunden for denne anklage må man finde i Ibrahims forsøg på at starte en diskussion om kopterne 
og etniske minoriteters rettigheder i bl.a. Egypten. Alvoren bag sådanne anklager illustreres af Ibrahims senere 
arrestation og dom for konspiration mod staten. 
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denne ekskluderer kopterne. Islam inddrages i enhedsfortællingen som argument for enheden, 

altså som en positiv faktor for samhørigheden mellem koptere og muslimer i det egyptiske 

samfund. Det betyder, at den nationale enhedsfortælling kan rumme kopternes erfaringer som del 

af det nationale fællesskab (af samme slags), men ikke kan rumme minoritetens erfaringer som 

minoritet i det egyptiske samfund (forskellig fra). Med den nationale identitet som i stigende grad 

defineret ved islam bliver kopterne usynlige og tavse, så længe det ikke handler om at bekræfte 

medlemskabet.    

 

 

Fortællingen uden kopterne  

Mediernes potentiale som redskab i skabelse af national loyalitet og identitet er i høj grad noget, 

Egypten som nationalstat har været og stadig er yderst bevidst om og i vidt omfang har gjort og 

gør brug af. Medierne blev et centralt politisk redskab under processen med at skabe en stærk 

egyptisk national identitet efter uafhængigheden i 1952 og igen efter nederlaget til Israel i 1967. 

De blev statens nye redskab til at formidle den nations- og statsforståelse, som den så som 

strategisk og ideologisk central. Det medførte samtidig, at medierne blev underlagt stærk 

statskontrol og censur (Abu-Lughod 2005). Selv om den egyptiske stat i konfliktsituationer vil 

accentuere den nationale enhed mellem koptere og muslimer, er denne enheds indhold defineret 

af majoriteten. Det fremgår af fremstillingen af islam i medierne, i historieskrivningen og i 

uddannelsessystemet. Side om side med fortællingen om den nationale enhed eksisterer der en 

institutionaliseret fortælling om den egyptiske identitet som muslimsk.  

 

Det karakteristiske ved denne fortælling er, at kopterne ikke indgår, og at islam spiller en 

stigende rolle. Islamiseringen af medierne og andre statslige eller semistatslige institutioner er 

først og fremmest et resultat af statens forsøg på at udkonkurrere islamisternes indflydelse 

gennem styrkelsen af en ’officiel islam’, hvorved medierne og statens officielle sprog i stigende 

grad gennemtrænges af islamiske symboler (Zaki 1995). Siden 1952 har antallet af muslimske 

religiøse programmer og muslimsk bøn i de elektroniske medier været støt stigende. Den 29. 

marts 1964 blev programmet Holy Quran Program introduceret i radioen. Programmet sender 

læsninger fra Koranen samt diskussioner, fortolkninger, samtaler og kommentarer herom 

(Dabbous 1994: 66). Ifølge biskop Thomas’ undersøgelse fyldte de religiøse, muslimske 

programmer i radioen 15,2% af den totale sendetid i 1996, mens den kristne religion var 
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begrænset til ganske få programmer (Thomas et al. 1999: 30). I tv er den samme diskrepans 

synlig. Siden introduktionen af fjernsynet i 1960 er der gradvist blevet lanceret nye programmer, 

der berører muslimske emner og muslimsk identitet. Analyser af de nationale tv-kanalers 

religiøse programmer i 1990’erne (Abu-Lughod 1993, Thomas et al. 1999) viser, at dagen 

begynder og slutter med recitationer af Koranen. De daglige bønner, fredagsbønnen, bøn i 

forbindelse med al-‘īd (den muslimske fest) og pilgrimsritualer sendes alle live. Samtidig sendes 

en række religiøse programmer, der dækker forskellige emner, fra studier af Koranen til 

talkshows med den berømte sheikh, Sheikh Sharawy (som døde i 1998), til ungdomsprogrammer 

og juridiske programmer. Og endelig produceres og sendes der i stigende grad religiøse serier og 

dramaer, som typisk fortæller historierne om religiøse personligheder fra specifikke islamiske 

perioder (ibid.). Tilstedeværelsen af islam i medierne afspejler udviklingen af islam som mere og 

mere essentiel i den egyptiske nationsopbygning. I denne afhandlings perspektiv er de islamiske 

programmer ikke i sig selv et problem. Problemet er, at medierne i denne proces ikke efterlader 

meget rum til kopterne, koptisk religion og koptisk kultur som elementer i den egyptiske 

nationale identitet. Islam præsenteres i adskillige religiøse programmer, og muslimske symboler, 

repræsentanter og institutioner integreres gennem medierne i det offentlige, nationale rum, mens 

kopterne ikke fremstilles som en naturlig del af dette rum. Ved at begynde og slutte dagen med 

recitationer af Koranen i de elektroniske medier, sende daglige bønner, fredagsbøn, bøn i 

forbindelse med al-‘īd og pilgrimsritualer skabes en national egyptisk offentlighed, som den 

koptiske minoritet ikke kan identificere sig med.23 

 

Udviklingen inden for pressen illustrerer, hvordan den nationale uafhængighed har begrænset 

kopternes indflydelse i medierne. Kopterne var betydeligt bedre repræsenteret i første halvdel af 

det 20. århundrede, hvor pressen var relativt fri under det britiske protektorat. Koptere deltog 

(som omtalt i kapitel 4) på det tidspunkt yderst aktivt i uafhængighedsbevægelsen og den deraf 

følgende kamp om definitionen af den nationale egyptiske identitet. Der var på det tidspunkt to 

dominerende koptiske aviser (Carter 1986). På den ene side Misr (Egypten), der repræsenterede 

sekulære liberale koptere, støttede lægfolkets indflydelse i kirken og i perioder næsten fungerede 

som partiavis for det sekulære og på det tidspunkt indflydelsesrige parti al-Wafd, hvor flere af 

partiets mest fremtrædende politikere var koptere. På den anden side avisen al-Wathan 

                                                 
23 Det betyder ikke, at der ikke er koptiske journalister, skuespillere eller instruktører i egyptiske medier, men at 
kopteren som kopter ikke repræsenteres som en egyptisk identitet.  
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(Nationen),24 der repræsenterede de religiøse konservative med stærk tilknytning til kirken. 

Begge aviser spillede en central politisk rolle i uafhængighedskampen og i de politiske 

forhandlinger herom (Carter 1986). I dag udkommer den ugentlige koptiske avis, Wathanī (Min 

nation), der ikke spiller nogen væsentlig politisk rolle. Den blev etableret i 1958 og er ifølge 

avisen selv politisk uafhængig og arbejder for udviklingen af et civilt demokratisk Egypten med 

lige rettigheder for alle egyptere.25 Avisen er ikke direkte knyttet til kirken, men stiller sig 

efterhånden sjældent kritisk over for kirken eller pave Shenouda.  

 

Tilstedeværelsen af koptere i form af fremstillinger, omtale, film eller reportager er begrænset i 

de egyptiske medier. Ifølge biskop Thomas’ rapport om The Copts in the Egyptian media fyldte 

koptiske religiøse programmer i nationalt egyptisk tv indtil slutningen af 1990’erne ikke mere 

end tre timer pr. år. De tre timer dækker blot transmissionen af julemessen og påskemessen. 

Traditionelt er messen blevet optaget og sendt dagen efter, og først i 1999 blev julemessen for 

første gang sendt direkte. Ud over de religiøse programmer kan man se ganske få programmer 

om koptisk kultur. Der er tale om billedmæssigt flotte kulturelle programmer om de typisk 

koptiske kulturelle, historiske steder, som monumenter, klostre og gamle kirker. Det er dog 

karakteristisk, at de koptiske steder fremstilles som den egyptiske nations historiske rødder, 

ligesom faraonernes tid indgår som del af den nationale historie, hvorved den koptiske kultur 

stadig ikke præsenteres som en levende del af det egyptiske samfund i dag (Thomas et al. 1999). 

Det vil sige, at kopternes særlige bidrag til den nationale identitet enten fremstilles som 

højtidernes sæsonbestemte begrænsede religiøse praksis eller som et forhistorisk aspekt af den 

egyptiske identitet.  

 

Tilstedeværelsen af koptere i egyptiske spillefilm er tilsvarende begrænset. Viola Shafik finder i 

en undersøgelse af egyptiske spillefilm samme mangel på repræsentation af koptere som i de 

andre medier (Shafik 1998). I den omfattende egyptiske filmproduktion, omkring 2.500 spillefilm 

i perioden fra 1920’erne til midten af 1990’erne, er der næsten ingen film, der behandler en 

koptisk figur seriøst. Indtil den nationale uafhængighed i 1952 blev koptere fremstillet i temmelig 

stereotype roller. Efter uafhængigheden var koptere stort set fraværende i de egyptiske spillefilm. 

                                                 
24 Al-Wathan blev grundlagt i 1878 og var indtil et ejerskifte i slutningen af 1923 en ubetinget støtte til kirken i 
kampen for at begrænse lægfolkets indflydelse i kirken, ligesom avisen i samme periode i ret stort omfang støttede 
englændernes tilstedeværelse (Carter 1986: 46-47). 
25 Se Sidhom (2006) og avisens hjemmeside http://www.wataninet.com (læst 17-05-2006).  
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Filmenes jævnlige dramatiseringer af religiøse ritualer og fejringer, såsom bryllupper og 

begravelser, bruger fortsat altid billeder og ord fra den islamiske tradition. De kristne religiøse 

ritualer og fejringer mangler, og det samme gør film om den koptiske historie i Egypten. Shafik 

nævner en enkelt film, Broken Images fra 1986, som viser en gammel koptisk kvindes 

begravelse. Det var den første egyptiske spillefilm, der viser en koptisk ceremoni (Shafik 1998: 

25).  

 

Det fremstår som et paradoks, når den nuværende præsident, Hosni Mubarak, understreger, at 

koptere og muslimer er brødre og ’af det samme væv’, og at de er ligestillede borgere i den 

egyptiske nation, samtidig med at de er usynlige i de egyptiske medier. Én forklaring er den 

simple, at nationale medier generelt og ikke mindst i samspil med uddannelsessystemet har haft 

rollen som formidlere af den nationale identitet, hvilket i mange lande er blevet lig med 

majoritetens kultur, historie, religion og sprog.26 En anden forklaring er, som de indledende 

eksempler ganske tydeligt viser, at repræsentationen af religiøse identiteter er et følsomt 

spørgsmål i Egypten. Derfor kan statens interesse i at begrænse repræsentationen af koptiske 

spørgsmål og identiteter fortolkes som et spørgsmål om at ville minimere konflikt. Det er et 

sikkerhedspolitisk hensyn i et land, hvor det at opildne til religiøs konflikt kan føre til hårde 

domme. Netop fordi interreligiøse spændinger opfattes som en trussel mod statens stabilitet, hvor 

de mere radikale grupper inden for den islamiske bevægelse opfattes som særligt 

destabiliserende, er censuren i forhold til religiøse spørgsmål omfattende. Det forventes med 

henvisning til beskyttelsen af traditionelle kulturelle værdier, at tv og radio ikke overskrider de 

religiøse og seksuelle tabuer, mens den ultimative legitimering af statskontrollen er henvisningen 

til den nationale sikkerhed (Galal 2005). I Egypten har forsøget på at udkonkurrere islamisterne 

ført til etablering af flere religiøse institutioner, flere religiøst uddannede, en genislamisering af 

retsordenen, og til at det islamiske universitet al-Azhar i 1994 fik en ny opgave som 

censurinstans (Roy 2004: 49- 50). Censureringen af medierne betyder, at hvis der inddrages 

religiøse emner eller spørgsmål relateret blot perifert til islamiske tekster eller værdier, skal der 

opnås godkendelse fra al-Azhar ved siden af statscensurens egen godkendelse (Zaki 1995). Det 

samme gælder materiale, der inddrager den koptisk-ortodokse tro, hvor kirken høres. Denne 

’religiøse’ censur kan være medvirkende til, at producenter helt undgår at berøre religiøse 

                                                 
26 Se også Abu-Lughod (2005) for nationskonstruktioner i den egyptiske filmproduktion. 
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spørgsmål i film. Således er staten også med til at strukturere de mediestrategier, som kopterne 

anvender som modspil til den manglende repræsentation.  

 

 

De undtagelsesvise fortællinger 

Medierne er altså først og fremmest tavse om kopterne. Men de nationale medier har i perioder 

videreformidlet diskriminerende udtalelser om koptere og om kristendom, hvor tavsheden er 

blevet overdøvet af højlydt råben. To førende sheikher, Sheikh Sharawy og Sheikh Muhammad 

al-Ghazali, har fx i prædikener, der er blevet transmitteret i tv, stået bag yderst nedsættende 

bemærkninger, fx om kristnes løgnagtighed (Zaki 1995). Også religiøse programmer har angrebet 

koptiske doktriner og tro. Ifølge Ibrahim er denne type programmer dog stoppet, især siden 1994, 

hvor religiøse uroligheder kulminerede efter et par år med gentagne, voldelige sammenstød 

mellem muslimer indbyrdes og mellem muslimer og koptere. Regeringen lagde begrænsninger på 

sådanne udtalelser for at nedtone de religiøse konflikter i et forsøg på at forhindre yderligere 

eskalering (Ibrahim 1996: 26). Ifølge Lila Abu-Lughod har egyptisk tv i løbet af 1990’erne 

forsøgt at udvikle denne strategi med en større opmærksomhed på begge religiøse samfund 

(muslimer og koptere). Hun nævner bl.a. en tv-serie Awan al-Ward (Rosernes tid) sendt under 

ramadanen i januar 2000 (Abu-Lughod 2005: 176ff.). Denne serie blev dog forsøgt forbudt af en 

koptisk advokat, fordi den kvindelige hovedperson ender med at konvertere til islam (Abu-

Lughod 2005). 

 

Et andet eksempel på synliggørelsen af kopterne i mainstreammedier er den egyptiske spillefilm 

Baheb es-Cinema (Jeg elsker film), der blev vist i biograferne i Egypten i 2004. Som egyptisk 

film produceret på kommercielle præmisser er den unik, fordi dens historie udspilles i en kristen 

familie og et kristent miljø i Egypten. Filmen foregår i slutningen af 1960’erne og beskriver 

familiens historie set fra den 8-9-årige søns synsvinkel. Titlen henviser til drengens store 

kærlighed til film og er inspireret af den berømmede italienske film Cinema Paradiso (Mine 

aftener i Paradis) fra 1988. Baheb es-Cinema sætter især fokus på sønnens forhold til sin strengt 

religiøse far, der opfatter det at se film og gå i biografen som syndigt og derfor ikke vil lade 

drengen gå i biografen. Ved filmens premiere i 2004 bliver den meldt til politiet af en gruppe 

kristne med en koptisk-ortodoks præst i spidsen, fordi den ifølge dem nedværdigede religionen, 

kirken og præsteskabet (Lindsey 2004). Hovedkritikken var, at filmen ved at forbinde morens 
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utroskab med farens overholdelse af fasten og deraf følgende seksuelle afholdenhed fremstiller 

overholdelsen af religiøse praksisser som en direkte årsag til syndig adfærd. Derudover er det de 

mere frivole eller mindre respektfulde scener, der falder de religiøse koptere for brystet, fx en 

scene, hvor sønnen fra pulpituret tisser ned i kirken under en gudstjeneste, eller en scene, hvor 

der opstår brand i kirken under et bryllup. Også mere sekulære koptere kritiserer filmen, men fra 

et modsat perspektiv, idet de finder, at den præsenterer et stereotypt billede af koptere som 

værende religiøst konservative. Dermed bliver en af de første film om et koptisk miljø i Egypten 

ikke, som man måske kunne forvente, og på trods af at Pave Shenouda havde givet grønt lys for 

filmen, modtaget med kyshånd af en minoritetsgruppe, der ellers sjældent får stemme i nationale 

medier. Tværtimod blev den direkte årsag til koptiske demonstrationer og livlig debat. Filmen 

blev dog ikke forbudt, men endte med kun at spille i otte uger.   

 

Eksemplet illustrerer, at også fortællingen om det kulturelt pluralistiske Egypten, der har mange 

fortalere blandt liberale og sekulære egyptere (jf. Hanna 1994, el-Said 1996, Said 2004), har 

vanskelige vilkår inden for rammerne af den nationale enhedsfortælling.  

 

 

5.5. Afrunding 

Analysen af den nationale enhedsfortælling, som den kommer til udtryk i dommerparrets 

hverdagsfortællinger, i avisdebat i forbindelse med konflikter og i medierne generelt, viser, at 

kopterne fortrinsvis konstrueres som medborgere, men uden definitionsmagt. De positioneres 

inden for rammerne af den patriotiske fortælling som principielt ligestillede, men tildeles 

samtidig inden for rammerne af den muslimske nation en position som minoritet. Jeg har 

argumenteret for, at det er konvergensen af disse to fortællinger (den patriotiske og muslimske), 

der strukturerer og begrænser kopternes muligheder for at få stemme.   

 

Fortællingen om nationens enhed har flere aktører, hvis motiver – udover at ville styrke det 

nationale fællesskab – kan være komplekse. Fra statens side handler det om at skabe ro og undgå 

eskalering af religiøse og/eller etniske konflikter. Fra muslimske debattørers side kan det handle 

om at stadfæste og fremme den konservative genislamisering, som staten ligeledes har været med 

til at fremme. Og fra kopternes side kan motivet også være ro forbundet med angsten for 
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yderligere konflikt. Men hvor er kirken? I artiklerne refereres som vist til pave Shenouda. I 

forlængelse af hændelserne i el-Kushh udsendte han en offentlig erklæring, der på samme måde 

som de analyserede artikler placerer sig inden for rammerne af den nationale fortælling. I 

paragraf 4 kritiserer han de udenlandske medier: “What was published in the foreign media was 

extremely exaggerated and damages Egypt's reputation; a matter that we cannot accept.” Og i 

paragraf 6 frabeder han sig udenlandsk indblanding: “We do not accept any foreign interference 

in our internal affairs, which we are solving in peace with the responsible persons in our country 

and I previously declared this many times.” I de resterende fem paragraffer understreger han, at 

der var tale om en almindelig kriminel handling, og at det eneste problem var det lokale politis 

overdrevne magtanvendelse, som indenrigsministeren satte en stopper for.27  

 

Udover opbakningen til den nationale enhedsfortælling giver kirken ikke et bud på indholdet af 

den egyptiske nationale identitet i debatindlæg, pamfletter, ideologiske tekster el.lign. Ikke at det 

skorter på koptiske pamfletter, koptiske film, kassettebånd og cd’er med koptiske film, koptisk 

musik og spirituelle læsninger osv. Spørgsmålet er, hvordan disse bidrager til konstruktionen af 

den koptiske og egyptiske identitet. Er den koptiske revival alene et udtryk for koptisk 

nationalisme, eller er den koptiske revival samtidig udtryk for national oprustning? Og hvordan 

er den koptiske revival struktureret af den nationale enhedsfortælling? Disse spørgsmål vil jeg 

gennem analysen af dele af den koptiske revival besvare i de følgende kapitler. 

                                                 
27 Se erklæringen på pave Shenoudas hjemmeside 
http://www.copticpope.org/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=27 (læst 11-10-2005). 



 157 

DEL 3 

 

AT FØLGE GUD 
 

The Holy Family – throughout their stay in Egypt, which lasted for about three-and-
a-half years – moved through many towns in Upper and Lower Egypt. Many 
churches were built in the locations which have been blessed by the visit of the 
Lord Christ, the Holy Virgin Mary, and Joseph the carpenter. These churches are 
considered the oldest and the holiest of all churches. This album in hand presents 
you with some photos of these old churches as beautiful memorials of the visit of 
the Holy Family (Shenouda III, maj 20001). 

 
I 1992 havde jeg sagt ja-tak til at deltage i en tur til Sinai med en gruppe koptere fra 
en kirke i Mosr Gedida. Vi mødtes ved kirken, og straks efter at være blevet 
placeret i bussen fik vi uddelt et lille hæfte, der indeholdt program og rejserute for 
turen. Rejsen var illustreret som sammenfaldende med dele af den rute, som Maria, 
Josef og Jesus fulgte, da de opholdt sig i Egypten. Rejsen fulgte i fodsporene på den 
hellige familie!  

 

 

’At følge Gud’ er måske den ifølge den koptiske kirke mest korrekte beskrivelse af den rejse, 

som aktive unge koptere i den Koptisk-Ortodokse Kirke tager ud på, når de vier hele eller store 

dele af deres liv til aktiv tjeneste i kirken. Men det er også en rejse i kirkens fortællinger, en rejse 

i det nationale rum, Egypten, en rejse som ung, og en rejse som kvinde eller mand. Jeg deltog, 

som beskrevet i det andet citat herover, i dele af disse rejser under mine feltarbejder i Egypten. 

Det er disse rejser, konkrete og mentale, som er fokus for denne del 3 af afhandlingen. Gennem 

rejserne og gennem de religiøse fortællinger praktiseres og forhandles den koptiske 

minoritetsidentitet. 

 

Sådanne rejser kan ses som et centralt element i den Koptisk-Ortodokse Kirkes revival de seneste 

årtier, som er den, jeg i denne del af afhandlingen sætter fokus på. En religiøs revival kan, som 

belyst i kapitel 2, studeres som en bevidst strategi for at skabe en ’mere tilfredsstillende’ kultur 

                                                 
1 Beskrivelsen er hentet fra Skt. Mina klostrets hjemmesider, 
http://www.stmina.info/the_holy_family/English/intro.htm  (læst 07-10-2005). 
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og kan samtidig fungere som grundlag for krav om rettigheder. Spørgsmålet er, hvordan den 

koptiske revival er struktureret af relationen til majoriteten, hvorvidt den rummer elementer af 

modkultur og modstand, og i så fald imod hvad eller hvem?  Jeg vil først (i kapitel 6) indkredse 

betydninger af særlige koptiske rejser og rum, for dernæst (i kapitel 7) at analysere fortællinger 

og fortællepraksis i sådanne koptiske rum. 
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6. At navigere som ung kopter og egypter1  

 

Kirker og klostre er mange ting. De er magtfulde institutioner til formidling af hegemoniske 

forestillinger om livet og verden. De er bygninger, der afspejler stedets kultur, natur og sociale 

forhold. De er rum for gudsdyrkelse og for kulturel og religiøs praksis. I Egypten er kirker og 

klostre også bygninger, der fremstår tydeligt i gadebilledet i Cairo og andre byer, og for 

klostrenes vedkommende ikke mindst som bygninger i ørkenen. Endelig er de koptiske kirker og 

klostre også rum for en bemærkelsesværdig religiøs revival de sidste 50-60 år, der har vundet 

særlig styrke siden 1970’erne.  

 

En kirke i Cairo er ikke bare en kirke, men en større eller mindre samling af bygninger, der typisk 

er omkranset af en forholdsvis høj mur, ofte med hovedindgangen til selve kirken liggende åben 

ud imod gaden. Muren udgør en fysisk klar grænse til det omkringliggende liv, og på mange 

måde er dette fysiske sted også som socialt rum klart afgrænset. Ved at træde ind i rummet for at 

deltage i de aktiviteter, der foregår her, identificerer man sig med og identificeres man med 

kategorien kopter. Spørgsmålet er, hvordan den sociale praksis i kirkens rum og det koptiske 

kirkelige felt konstituerer den koptiske identitet? Hvilke(n) identitet(er) tilbydes der rum for? 

 

Jeg oplevede under feltarbejde, at sporene førte fra kirken tilbage i historien, men også helt 

konkret ud i klostrene. I dette kapitel sætter jeg fokus på kirken og klostret som rum for 

menighedsmedlemmernes (kristne, kønsmæssige, egyptiske, alderstilknyttede, karrieremindede 

og minoriserede) identifikationer. Jeg vil primært fokusere på, hvordan kirkeligt aktive koptere 

gør brug af kirker og klostre, for senere (i kapitel 8) at gå dybere ind i en diskussion af kirken 

som institution og dens (minoritets)politik for disse. Jeg anlægger et relationelt 

identitetsperspektiv på den sociale praksis, hvor det i dette kapitel er menighedens forvaltning af 

forskelle, der er i fokus, mens det i kapitel 8 er institutionens forvaltning af forskelle, der belyses. 

Dette er naturligvis en analytisk skelnen, idet forvaltningen sker i en interaktionistisk og 

relationel proces. Ved at analysere hvordan den kirkeligt aktive kopter navigerer og orienterer sig 

i forhold til de mulige positioner og identiteter, som kirken tilbyder, vil jeg diskutere, hvordan 

minoritetspositioneringen kommer til udtryk i de kirkeaktives sociale praksis. Med andre ord: 

                                                 
1 Dette kapitel trækker på elementer fra Galal (1998) og Galal (2007a).   
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hvordan navigerer den kirkeligt aktive kopter i et samfund, som på den ene side (som beskrevet i 

kapitel 4 og 5) er inkluderende gennem subjektgørelsen af kopteren som egypter og på den anden 

side er ekskluderende gennem objekt- og andetgørelsen af kopteren som minoritet. Med disse 

spørgsmål ønsker jeg at understrege nødvendigheden af at studere magtrelationen mellem 

majoritet og minoritet fra begge sider af relationen, hvis man vil forstå, hvordan forholdet til 

majoriteten strukturerer minoritetens sociale praksis uden at reducere minoritetens sociale praksis 

til alene at være struktureret af relationen til majoriteten. Minoriteten indgår i flere og komplekse 

sociale felter.    

 

Den koptiske religiøse opblomstring er ikke mindst vokset stærk takket være en meget aktiv 

gruppe af yngre koptere fra især den urbaniserede middelklasse (Paulsen 1993, Thorbjørnsrud 

1989).2 Det er disse kirkeaktive koptere, som jeg i dette kapitel vil sætte fokus på, og hvis spor 

jeg følger. De data, jeg trækker på i dette kapitel, er derfor også primært samtaler med og 

deltagelse i aktiviteter sammen med denne gruppe. Den består af veluddannede og 

velformulerede yngre koptere. Den består både af dem, der ved at have fået en uddannelse socialt 

har bevæget sig fra en traditionalistisk troende og lavere social klasse op i middelklassen, og af 

unge fra den etablerede og sekulariserede middelklasse, hvis forældre kun har haft et perifert 

forhold til kirken. Når denne gruppe af unge er kommet til at spille en central rolle i arbejdet med 

at formulere kirkens rolle fremover, skyldes det ikke mindst et omfattende søndagsskolesystem, 

der har rødder tilbage i begyndelsen af århundredet, men især siden 1950’erne har haft succes 

med at knytte unge koptere til de lokale kirker.3 Denne gruppe af unge er karakteriseret ved at 

skulle forholde sig til nye muligheder som resultat af modernitet og globalisering, hvor både 

køns-, etnisk og religiøs identitet er sat i spil på nye måder.   

 

Kapitlet indledes med en beskrivelse af et ungt koptisk pars bryllup og bryllupsrejse som et 

eksempel på de kirkeligt aktive kopteres brug af kirken og klostret. Kirken og klostret udgør som 

nævnt helt centrale rum for den koptiske revival, og i de følgende afsnit af dette kapitel udforskes 

forskellige brug af disse: til gudsdyrkelse og erindring, til moderne ungdomsliv og forbrug, til 

                                                 
2 Når jeg anvender betegnelsen yngre eller ung, er det en bred betegnelse, der snarere refererer til den civile status 
som ugift eller ikke-etableret end til en bestemt aldersgruppe. De fleste vil være mellem 18 og 30 år, men det 
udelukker ikke, at der også er kirkeaktive, der agerer som ’de unge’, og er mellem 30 og 40 år. Det gælder fx min 
informant Dr. Hannah, som jeg præsenterer senere i dette kapitel, der var i midten af 30’erne, ugift og boede sammen 
med sine forældre og bror. 
3 Den tyske kirkehistoriker Wolfram Reiss har skrevet den koptisk-ortodokse søndagsskolebevægelses historie 
gennem det 20. århundrede (1998).  
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national identifikation og til modstand mod majoriteten. Dermed lægger jeg samtidig op til, at der 

sker forskydninger i den koptiske revivals betydning fra person til person og fra situation til 

situation, hvormed dens betydninger kan ses som komplekse og mangfoldige. Den koptiske 

revival tilbyder, set ud fra den sociale praksis, rum for kopternes identifikationer med komplekse 

og multiple fællesskaber. 

 

 

6.1. Kirker og klostre som rum for Dalāls bryllup 

Kort tid efter ankomsten til Cairo i 1992 til et halvt års feltarbejde blev jeg introduceret til Dalāl, 

en ung og på det tidspunkt ugift koptisk kvinde i midten af 20’erne, der var søndagsskolelærer og 

aktiv i den koptiske kirke. Hun boede i en forstad til Cairo sammen med sin bror og mor, der var 

krigsenke. Ikke langt fra deres hjem lå den kirke, hvor hun ligesom sin bror var aktiv. Efter at 

være blevet præsenteret for hende og hendes familie i hendes hjem, var det første, hun tog mig 

med til, et seminar for søndagsskolelærere i Skt. Marcus Katedralen i Tawfikiya, Abbassiya.4 Her 

fik jeg den første forsmag på det engagement og den livlighed, der prægede de yngre kopteres 

deltagelse i kirkelivet. Området omkring katedralen havde både karakter og stemning af campus. 

Masser af mennesker fartede rundt mellem bygningerne, og mange, især unge, stod og talte 

sammen i grupper udenfor, mens de ventede på at skulle deltage i timer eller møder eller bare 

’kom forbi’. På området ligger, udover selve katedralen, Patriarkatet, ungdomsbiskoppens 

bygninger, teologisk seminarium, boghandel, kontoret for internationale relationer og andre 

mindre kontorer. Jeg skulle siden komme her mange gange (senest i 2006), men mit første besøg 

gav mig et umiddelbart indtryk af levedygtigheden af det, som flere har defineret som den 

koptiske revival (fx Reiss 1998, Thorbjørnsrud 1989).  

 

 

Bryllup og bryllupsrejse  

I 1992 blev Dalāl gift, og jeg fik chancen for at være med til hendes bryllup og på den 

efterfølgende bryllupsrejse. En tredages tur til klostrene ved det Røde Hav sammen med en 

gruppe af unge medlemmer fra den lokale kirke samt kirkens præstepar gjorde det ud for Ishāqs 

og Dalāls bryllupsrejse. Selve vielsen stod i en af de store kirker nær Cairos centrum og dermed 

                                                 
4 Tawfikiya har historisk set været et af de områder i Cairo, hvor koptere har været bosat (Abu-Lughod 1971). Her 
ligger Skt. Marcus Katedralen med relikvier efter kirkens grundlægger Skt. Marcus, og katedralen er nu centrum for 
et større område, der udgør den Koptisk-Ortodokse Kirkes hovedsæde. 
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et stykke væk fra Dalāls hjem. Formiddagen hjemme hos moren var hektisk med forberedelser 

som ved ethvert andet bryllup. Dalāl skulle til frisør, der skulle lægges makeup, og midt i det hele 

fik nervøsiteten også tårerne frem, da hun troede, hun ikke ville nå det hele. De nærmeste venner 

og familiemedlemmer blev kørt til kirken i en lejet minibus, og rækken af gæster uden for kirken, 

der ville lykønske brudeparret efter vielsen, var lang. Kirkebrylluppet var, som det skulle være. 

Dalāl var hvid brud. Efter vielsen opløstes selskabet. Nogle få var med brudeparret i 

brudgommens families lejlighed, hvor vi fik cola og appelsinvand at drikke. Senere, sidst på 

eftermiddagen mødtes omkring 15 unge i Maryland, en forlystelsespark, hvor vi fik isdessert og 

te. Samme aften kl. 23 mødtes vi igen med dagens brudepar i en bus, der skulle køre os ud til Skt. 

Antonius og Skt. Paul klostrene i den østlige ørken ved det Røde Hav. Det var ikke forestillingen 

om en bryllupsnat på luksushotel med champagne og servering på værelset, der blev forsøgt 

virkeliggjort af Dalāl og Ishāq. Men en bryllupsrejse blev det. Den første nat i bussen, de to næste 

på kønsadskilte sovesale. Ulideligt varmt var det, uden ret meget vand at forfriske ansigtet eller 

kroppen med. Drikkevand blev købt på flaske. Vi deltog i andagt, messer, fortællinger om 

klostrenes helgener, ensom meditation i bjergene, samtale med munkene og ikke mindst 

selskabeligt samvær med de andre unge i gruppen. Dalāl og Ishāq havde smidt festtøjet og var nu 

begge i cowboybukser og T-shirts med logo for den Koptisk Ortodokse Kirke. På vej tilbage til 

Cairo gjorde bussen holdt ved en badestrand, hvor nogle tog en svømmetur, mens andre nøjedes 

med at dyppe tæerne. 

 

Dalāl og Ishāqs bryllup fortæller en hel del om den koptiske revival, men også om Egypten i 

1990’erne. Det unge pars valg af bryllupsfestligheder og bryllupsrejse fortæller bl.a. om deres 

forhold til det koptiske fællesskab. De tilhører den gruppe af unge egyptere, der i stigende grad 

identificerer sig med et religiøst fællesskab. Dette par udsatte den ellers så betydningsfulde og 

mytologiserede bryllupsnat tre dage for at tage på en tur med det kristne fællesskab. Et 

fællesskab, som de i deres dagligdag ligesom mange andre unge koptere brugte næsten al deres 

fritid på. De var begge erfarne søndagsskolelærere og deltog i studiekredse og andet frivilligt 

arbejde. Ishāq havde sit daglige arbejde i hovedsædet for den Koptisk Ortodokse Kirke i Cairo. 

De havde mødt hinanden gennem deres kirkelige engagement og havde forelsket sig i hinanden 

og havde fået forældrenes samtykke til ægteskabet.  
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Det var ikke familien, der stod i centrum af dette bryllupsarrangement. Ingen fra 

forældregenerationen var med i Maryland eller med i klostrene. Eftermiddagens program kunne 

endda virke lidt tilfældigt og stod først og fremmest i de unges tegn. Det var det unge brudepar, 

som bestemte farten. Brylluppet lå langt fra forestillingen om det traditionelle arabiske bryllup, 

hvor familiealliancer står i centrum, og brudeparret fremstår som marionetter i et nøje tilrettelagt 

ritual. Fx beskriver Thorbjørnsrud, hvordan det stadig er kutyme blandt koptere i Shoubra, at 

bruden forventes at være jomfru ved brylluppet, og at dette bevises ved fremvisning af synligt 

blod for kvindelige slægtninge (Thorbjørnsrud 1999: 125 & 272ff.). Dalāl og Ishāq bryder denne 

tradition og gør det inden for rammerne af den koptiske kirke. Her er ikke tale om at kaste sig ud 

i tilsidesættelser af traditionelle krav om jomfrudom og kyskhed. For det første har både brud og 

brudgom i ægteskabskontrakten skrevet under på, at de er jomfruer, og for det andet kan 

klosterturen ses som et udtryk for forlængelse af denne kyskhed snarere end en tilsidesættelse af 

den. Til gengæld er turen en suspendering af forældrenes traditionelle rolle til fordel for kirken. 

Ingen forældre, onkler eller tanter var med på turen til klostrene. Det kirkelige fællesskab træder 

ind og tilbyder sig som en alternativ, udvidet familie.  

 

Umiddelbart signalerer klostret som målet for bryllupsrejsen en stærk tro og klar overbevisning. 

Idealet om forsagelse og fromhed fik de unge til at foretrække det religiøse fællesskab og en 

klostertur med et temmelig asketisk indhold i modsætning til det traditionelle bryllups 

festligheder. Der er næppe tvivl om, at den religiøse ramme havde en altafgørende betydning for 

det unge par, hvor kirken fik rollen som den familie, den gennem søndagsskolen forsøger at give 

den unge kopter en relation til. Inden forlovelsen nogle få måneder før brylluppet havde Ishāq 

været fem dage i Skt. Paul Klostret for at finde ud af, om Dalāl var den rette brud for ham. 

Klostret havde ifølge ham selv givet ham ro til at finde det rigtige svar, samtidig med at han 

havde fået en rådgivers, den spirituelle faders, støtte.5 Både han og Dalāl havde da også en 

fortrolig samtale med denne munk, da vi opholdt os i klostret. Dalāls og Ishāqs valg af 

bryllupsrejse indikerer, at klosterturene materialiserer et fællesskab af en særlig slags som 

alternativ til det traditionelle slægtskabsbaserede fællesskab. Brylluppet afslører, at 

slægtsfællesskabet ikke længere suverænt står i centrum for disse unge, når vigtige 

livsbegivenheder skal fejres. Det koptiske fællesskab er et religiøst fællesskab, som Dalāl og 

                                                 
5 Doorn-Harder (1995) og Thorbjørnsrud (1989) giver også eksempler på unge, der opsøger spirituelle rådgivere i 
form af munke og nonner i klostrene eller tager til klostrene for at finde ro til fordybelse inden store personlige 
beslutninger.  
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hendes mand har valgt at identificere sig med. Dermed navigerer de som moderne individer i et 

Egypten under forandring. Spørgsmålet er, hvad de søger og får i det koptiske kirkelige 

fællesskab? Hvordan skal vi forstå deres valg af bryllupsrejse som et resultat af og et element i 

den koptiske revival? 

 

 

6.2. Rum for gudsdyrkelse og erindring  

Samme oplevelse af aktiviteter og liv, jeg mødte i Skt. Marcus Katedralen i selskab med Dalāl, 

mødte jeg på besøg i forskellige kirker i Cairo. Jeg kunne gå rundt på kirkens område og på 

forskellige tidspunkter finde unge, der spillede fodbold i gården eller sad på kanten ved muren og 

snakkede; folk, der sad i et lokale med computere og var ved at lære om computere eller brugte 

dem til at spille på; folk, der var i kirkens butik for at spørge efter pave Shenoudas sidste 

udgivelse; fattige, der kom til kirkens klinik for at få gratis lægehjælp; en ung kommende brud, 

der kom for at låne en brudekjole til sit bryllup; folk, der kom for at tale med præsten; eller unge, 

der kom tidligt om morgenen for at bede om succes med deres eksamen. Der er perioder med 

mere aktivitet og andre med mindre, og nogle kirker har et mere aktivt miljø end andre. Graden 

af aktivitet hænger i høj grad sammen med den enkelte kirkes succes med at tiltrække de unge til 

søndagsskolen. Denne evne til at tiltrække aktive medlemmer udgør kernen i den koptiske 

revival.  

 

Den koptiske revival er ikke ny. I slutningen af 1940’erne blev den religiøse revival i den 

koptiske kirke for alvor synlig og gennem 1950’erne voksede søndagsskolebevægelsen og 

interessen for klosterlivet (Doorn-Harder 1995: 1). Den koptiske revival er som en social proces 

blevet udlagt på to modsætningsfulde måder. På den ene side er den blevet fremstillet som en 

regressiv proces karakteriseret ved kopternes tilbagetrækning, isolation, religiøse konservatisme 

og skabelse af en nation i nationen. Bag denne tolkning står bl.a. politisk mere liberalt indstillede 

koptere (fx Hanna 1998, Said 2004) og muslimske kritikere (fx Solihin 1991), mens også 

forskere har påpeget tendensen (fx Shafik 1998b). På den anden side er den koptiske revival af 

forskere blevet fremstillet som progressiv karakteriseret ved aktivisme, empowerment, fornyelse 

og skabelse af en modoffentlighed til at gå ud i samfundet fra (se fx Thorbjørnsrud 1989, Wakin 

1963, Watson 2002). Ved at inddrage begrebet modoffentlighed (jf. kapitel 2.4.) og anlægge et 

relationelt aktørperspektiv er det ikke blot muligt at komme nærmere en forståelse af den 
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koptiske revival, men også at kunne medtænke de tendenser, som de to forskellige udlægninger 

trækker på. Dermed ønsker jeg at anlægge et perspektiv, der på den ene side kan rumme de 

tilsyneladende modsætningsfulde tendenser og bevægelser, og som på den anden side 

understreger, at nogle af disse tendenser reelt fungerer kontradiktorisk.  

 

Kirkens og klostrets umiddelbart mest indlysende funktion i den koptiske revival er at fungere 

som rum for indføring i og erindring om den koptiske tradition og dermed for skabelsen af en 

koptisk-ortodoks kristen subjektposition.  

  

 

Revival gennem aktivisme 

Da jeg første gang var med Dalāl i katedralen, var det til et møde for søndagsskoleinstruktører, 

dvs. undervisere af søndagsskolelærere, hvor pave Shenouda gav en teologisk indføring. Her blev 

jeg bl.a. præsenteret for Dr. Hannah, der senere tog mig med til undervisning på det teologiske 

seminarium, hvor han underviste i koptisk-ortodoks teologi. På samme måde fik jeg mulighed for 

at overvære undervisningen af teenagepiger i søndagsskolen i en kirke i Shoubra, hvor pigerne 

blev undervist efter alder i grupper, der sad spredt fordelt over hele kirken, ligesom tilstødende 

lokaler blev anvendt. I alle sammenhænge var det fortællinger om og indføring i den koptiske 

tradition, der blev formidlet på et højere eller lavere abstraktionsniveau alt efter målgruppe. Både 

Dalāl og hendes mand var begyndt som børn i søndagsskolen, var blevet søndagsskolelærere og 

siden instruktører for søndagsskolelærerne. Hendes mand havde ligeledes gået på det teologiske 

seminarium og var nu fuldtidsansat i en ikke-gejstlig stilling i kirken. De er på denne måde begge 

typiske for de kirkeligt aktive unge koptere.  

  

Mange yngre koptere, jeg mødte i de forskellige kirker og på turene til klostrene, fortalte om 

deres engagement i kirken. En ung søndagsskolelærer, George, udtrykker det på denne måde:  

 

En dag sagde min mor og far: Hvorfor flytter du ikke din seng hen i kirken? De 
syntes aldrig, de så mig, men i virkeligheden er de godt tilfredse med, at jeg er her, 
fordi her har jeg gode venner, og der er folk, der holder øje med mig. 

 

Jeg fik mange historier, som lignede Georges. George får både fortalt, hvordan forældrene 

opfatter kirken som et trygt fællesskab, som de kan lade de unge komme i, men med fortællingen 



 166 

om sengen fortæller George sig samtidig ind i kirkens historie som pioner og som del af en ny 

generation, der tager kirken alvorligt, bruger den ud over søndagsgudstjenesten og identificerer 

sig med den på andre måder end forældrene. Den koptiske identitet, han som søndagsskolelærer 

med sin fortælling repræsenterer, er en aktivistisk subjektposition. På samme måde kan Dalāl og 

Ishāq ses som koptiske pionerer, når de vælger at fejre deres bryllup med tre dages kontemplation 

i klostret. De er ikke blot modtagere af kirkens konservative udlægninger af traditionen, de 

deltager aktivt i omsætningen af samme.  

 

Dina el-Khawaga har kaldt kirkens involvering af de menige koptere som søndagsskolelærere, 

diakoner, ledere, instruktører for en klerikalisering af lægfolket (el-Khawaga 1997 & 1998). Jeg 

skal i kapitel 8 komme nærmere ind på betydningen af klerikaliseringen set i forhold til kirken 

som institution. I forhold til de unge koptere er pointen, at kirken tilbyder dem veldefinerede 

subjektpositioner som aktive og aktivistiske deltagere i formidlingen og praktiseringen af den 

kollektive identitet og erindring. Kirkens tilbud om en relativt traditionel, meget udbygget og 

omfattende form for religiøs indlæring i søndagsskolen, på det teologiske seminarium, på 

lægmandskurser osv. er altså ikke kun et spørgsmål om formidling af en specifik religiøs 

dogmatik. Som det fremgår af Dalāl og hendes mands historie, er det et afgørende aspekt, at de 

aktive koptere selv medvirker i definitionen af den koptiske praksis. Undervisningen er ikke blot 

kirkens formidling til menigheden; der er tale om en social praksis, der involverer medlemmerne 

i produktionen af kollektiv erindring. Denne involvering af menigheden som aktiv deltager i 

søndagsskolebevægelsen har skabt et teologisk læsende lægfolk, men har samtidig medført en 

produktion af en enorm mængde formidlet religiøs litteratur, hvor Shenouda III er den mest 

fremtrædende bidragsyder (Watson 2002: 133). Dette fører ikke nødvendigvis til dybere 

dogmatiske diskussioner blandt lægfolk, hvilket i øvrigt fremgår tydeligt af de meget populære 

ugentlige onsdagsseancer, hvor Shenouda besvarer spørgsmål fra menigheden. Til gengæld 

genoplives den glemte fortids historie og gøres til genstand for fortælling og iscenesættelse, som 

jeg vil analysere nærmere i kapitel 7. Behovet for at genskabe forbindelsen til den religiøse 

erindring kan ifølge Hervieu-Léger ses som et resultat af modernitetens fragmentering og 

sekularisering af religionen, hvor den enkeltes tro er mere og mere løsrevet fra specifikke 

institutioner og praksisser (Hervieu-Léger 2000: 29). Forbindelsen til den religiøse erindring, 

”chain of memory”, kan derfor ses forsøgt genetableret inden for et tilvalgt fællesskab, hvor den 

enkeltes personlige forpligtelse og engagement har førsteprioritet (ibid.: 150). Den enkeltes 
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aktive deltagelse i opretholdelsen af ”a chain of memory” er derfor helt central. Man skal som 

individ fortælle om fortiden for derigennem at skabe en fælles identitet og kollektiv religiøs 

erindring. Fornyelsen går altså på at forny forbindelsen til fortiden snarere end på et brud med 

fortiden. Fornyelsen ligger i måden at konstruere fortiden og forbindelse til fortiden på. Det er i 

dette perspektiv, at den koptiske revivals store fokus på at modtage og ikke mindst bidrage med 

undervisning skal ses.  

 

Et andet redskab til at få unge koptere til at bidrage til genetableringen af den kollektive erindring 

er gennem materialiseringen af arven i form af bygninger, varer og forbrug. En omfattende 

genopbygning og nybygning af kirker og klostre har fundet sted de seneste 50 år, og de står som 

stærke symboler på det koptiske fællesskab. Kirkernes og klostrenes symbolske betydning får 

dog især styrke igennem kopternes anvendelse af dem. Det er forbindelsen mellem den enkelte 

kopter og bygningen, der i praksis giver bygningen dens betydning. Dalāl og Ishāq vælger at 

besøge klostre på deres bryllupsrejse, og de vælger at bruge en stor del af deres fritid i kirken. De 

tillægger dermed kirken og klostret en særlig betydning som del af deres liv. Gennem brugen af 

kirken til søndagsskole og klostret som mål for besøg tillægges disse hellige steder betydning 

som centrale rum for den koptiske identitet.   

 

 

Nyt liv i klostrene 

Efter kun korte samtaler eller samvær med koptere fik jeg ofte at vide, at hvis jeg skulle forstå 

noget som helst vedrørende koptere og den koptiske kirke, skulle jeg besøge klostrene. Det gik 

dermed hurtigt op for mig, at klostrene ikke blot var et centralt symbol på koptiskhed, men også 

et centralt rum for praktisering og dermed konstituering af den koptiske identitet. Da muligheden 

for at tage med på klosterture sammen med menigheder fra Cairo viste sig, varede det ikke længe, 

før jeg var fast gæst på sådanne ture.6  

                                                 
6 Under mit feltarbejde deltog jeg på ture med to forskellige menigheder (en i bydelen Misr Gedida og en i al-
Matariya) hver gang med nye grupper. Jeg besøgte sammen med de koptiske menigheder klostrene Skt. Paul, Skt. 
Antonius, Skt. Samuel, Skt. Mina, og med en mindre gruppe klostrene i Wadi Natroun, og endelig besøgte jeg 
sammen med en yngre koptisk kvinde fra Shoubra nonneklostret i Old Cairo, Abu Seifan, to gange. Turenes længde 
varierede fra én til tre dage. Derudover deltog jeg i en tur til valfartssteder i deltaet, hvor vi besøgte tre kirker. I byen 
Sammanud besøgte vi en kirke med en tolvårig martyrs, Aba Nūbs, relikvie og i byen Sonbat Skt. Rifkahs og hendes 
fem børns relikvier. Alle havde lidt martyrdøden. Endelig var jeg med på en tur til Sinai med menigheden fra Misr 
Gedida, omtalt i introduktionen til denne del 3 af afhandlingen. Her besøgte vi hverken koptiske kirker eller klostre, 
men fulgte dog i ’sporene’ af den hellige familie og besøgte i øvrigt det græsk-ortodokse kloster Skt. Catharina. 
Ellers opholdt vi os fem dage på et feriekompleks ved det Røde Hav. Se også Paulsen (1993). 
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Turene til klostrene er en del af den koptiske revival for især middelklassen i stort antal. I Skt. 

Antonius kloster, som er et af de største i Egypten, vrimlede det med busser, da vi besøgte det 

under Dalāls bryllupsrejse, og det kan på de officielle fridage typisk modtage op til 5.000 

besøgende om dagen. Turene er knyttet sammen med genopbygningen af klostrene i det 20. 

århundrede og med en voksende interesse blandt unge middelklassekoptere for at blive munk 

eller nonne. I 1950’erne fik klosterlivet et tilskud af nyt liv gennem den stigende interesse for 

klosterlivet blandt aktive koptere.7 Det var ikke mindst unge aktive søndagsskolelærere, som blev 

draget af klosterlivet som udtryk for fuldt engagement i kirken (Doorn-Harder 1995: 1). Således 

gik den nuværende pave Shenouda, dengang Nazir Gayed, fra at være søndagsskolelærer, 

dernæst underviser ved det teologiske seminarium i Cairo til at blive munk i klostret al-Surian i 

1954, nu fader Antonious es-Souriani. På linie med ham valgte mange universitetsuddannede 

unge koptiske mænd i 1950’erne at blive munke (Watson 2002: 65).  

 

Meinardus skriver i 1989, at der findes i alt 23 munkeklostre i Egypten, hvoraf mindst 14 er 

beboede, og fire af disse er blevet genbeboet siden 1975 (Meinardus 1989). Antallet af munke og 

nonner er steget betydeligt de sidste 30 år, nogle steder en fordobling og andre steder endnu 

mere. Fx var der i Skt. Bishoi Klostret i 1960 12 munke og i 1986 115 munke. Et andet eksempel 

er Skt. Samuel klostret, der blev genbeboet omkring år 1900 efter ca. 300 års forladthed, i 1960 

var der 20 munke, i 1986 46 munke, og da jeg besøgte klostret i 1992, var der 90 munke og ni 

novicer. Pladsproblemet var så stort, at længden af novicetiden blev afhængig af, hvornår klostret 

fik bygget nye celler (ibid.). Doorn-Harder skriver i 1995, at der på det tidspunkt var seks 

officielt anerkendte nonneklostre og 12 anerkendte munkeklostre i Egypten.8 Fem nonneklostre i 

Cairo og ét i det nordlige delta. I alt anslår hun, at der er ca. 485 nonner og novicer i Egypten på 

dette tidspunkt, hvilket viser en voldsom stigning i sammenligning med de ca. 150 nonner, som 

biskop Athanasius anslår i 1973 (Doorn-Harder 1995: 35- 37). Hun anslår, at der er ca. 1.000 

koptiske munke, som er svære at tælle, fordi mange ikke opholder sig permanent i klostrene, men 

har positioner uden for klostret (ibid.: 39). Udover de officielt anerkendte nonneklostre er der i 

                                                 
7 Oprindelsen til klosterbevægelsen tilskriver man Skt. Antonius (ca. 251-356), der som ung søgte længere og 
længere ind i ørkenen for at hellige sig et liv i askese og strenghed. Proselytter samlede sig omkring ham, og et 
munkefællesskab opstod, hvis formelle institutionalisering man sætter til år 305 e. Kr. Således er Skt. Antonius og 
Skt. Paul klostrene de ældste klostre i verden. 
8 Det er den hellige synode, der som det øverste lovgivende organ inden for kirken officielt anerkender klostre 
(Doorn-Harder 1995: 35-36). Vedr. synoden, se også kapitel 8, note 4. 
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Øvre Egypten adskillige forladte klostre, der nu genbosættes med nonner, ligesom der er 

munkeklostre, der er under genopbygning og genbeboelse. Mens munkeklostrene er bygget i 

ørkenen, er alle de anerkendte nonneklostre bygget i byområder (ibid.: 42). 

 

Parallelt med muligheden for at blive munk eller nonne, som kun er for de få, er klostrene blevet 

introduceret som del af det religiøse liv for bymenighedernes medlemmer. Både Doorn-Harder 

(1995), Gruber (2003 & 2004) og Watson (2002) giver levende beskrivelser af klostrene og 

munkenes og nonnernes liv her og peger på, hvordan klostrene bliver mål for pilgrimme. Doorn-

Harder beskriver menigheders besøg i tre nonneklostre i Cairo, hvor hun primært ser dem fra 

klostrets synsvinkel og ser på relationen mellem nonner og besøgende. Hun påpeger de spirituelle 

og sociale mål for besøgene (Doorn-Harder 1995: 178ff.). Disse pilgrimme har dog ikke været 

genstand for yderligere studier af deres bevæggrunde og sammenhængen bag denne nye stærke 

forbindelse mellem kloster og menighed i byerne.  

 

At jeg fik at vide, at det at besøge klostrene er en af de mest centrale pligter for det individuelle 

medlem af den Koptisk-Ortodokse Kirke, er interessant alene af den grund, at det ifølge 

Meinardus er første gang i ørkenklostrenes lange historie, at de er en del af det religiøse liv i 

menighederne i byerne og landsbyerne (Meinardus 1989). Reiss giver en historisk forklaring 

herpå, idet han argumenterer for sammenhængen mellem søndagsskolebevægelsen og 

reformering af klostrene. I 1950’erne sker der, som resultat af søndagsskolebevægelsens ideer om 

opofrelse (takrīz), en generel stigning i antallet af personer, der ønsker at tjene Gud som deres 

livsopgave. Det fører bl.a. til, at tidligere aktive i søndagsskolebevægelsen vælger at blive 

præster eller munke. Ifølge Reiss er klostrenes opblomstring på dette tidspunkt ikke alene en 

intern udvikling i klostrene, men er knyttet til den generelle udvikling af søndagsskolen og 

dermed det kirkelige liv i bymenighederne. Dvs. opblomstringen er betinget af den tætte 

forbindelse til søndagsskolerne, som de nye munke aktivt opretholder (Reiss 1998: 179ff). Dette 

falder fint i tråd med, hvad en søndagsskolelærer fra en kirke i Shoubra, der er kendt for sin 

meget store søndagsskole, fortalte mig. Fra alene hendes kirke var der 11 unge kvinder, der havde 

valgt at blive nonner i Abu Seifan klostret i Gamle Cairo. Derfor var andre kirkeligt aktive fra 

samme kirke også flittige gæster i Abu Seifan klostret, heriblandt hende selv.  
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Dalāl gav mig aldrig nogen entydig begrundelse for valg af mål for bryllupsrejse, andet end at de 

følte sig personligt knyttede til Skt. Paul klostret og deres skriftefader dér. Som andre på turene 

til klostrene bekræfter og kropsliggør det nygifte par med deres valg af bryllupsrejse deres 

religiøse tilhørsforhold og medlemskab af fællesskabet. Og den sociale praksis, som indgik på 

bryllupsrejsen, var en praksis denne rejse havde til fælles med andre klosterture: det sociale 

fællesskab, de spirituelle elementer i form af bøn, messe, rådgivning og helgenbesøg, og endelig 

opholdet i ørkenen og i bygningerne, der var placeret som en oase i ørkenen.  

 

Pilgrimsfærden er på samme måde som overgangsritualer fra et strukturalistisk perspektiv blevet 

fortolket som en bevægelse, der fastholder grænser og autoriserer samt bekræfter det blivende. 

Ritualet bruges netop til at undertrykke oplevelsen af det forbigående ved tid og sted og til at 

etablere et udgangspunkt, hvorfra verden tog og tager form (Rapport and Overing 2000: 263). I 

dette perspektiv er brylluppet et centralt overgangsritual, der oven i købet for Dalāls og Ishāqs 

vedkommende vil blive fulgt op af deres emigration til Australien og dermed en både fysisk og 

kulturel stor bevægelse og forandring.9 Midt i denne overgang fra at være unge, ugifte 

hjemmeboende til at være et gift par bosiddende i et helt andet land, kan turen til klostret ses som 

en rituel etablering af et fælles udgangspunkt, hvorfra ægteskabet og det fælles liv har taget og vil 

tage form. Hvis alt andet forandrer sig, så ligger klostrene som symbol på det kristne fællesskab 

der stadig. Parret havde da også allerede kontakt med den koptiske kirke i Australien.    

 

Denne tolkning betyder samtidig, at menighedernes besøg i klostrene ikke er ensbetydende med, 

at de besøgende generelt har en drøm om selv at gå i kloster. Klostrene, munkene og nonnerne 

udgør en anden funktion. De symboliserer det blivende og det universelle i den kristne fortælling. 

Dette afspejledes i omtalen af munkene og nonnerne blandt de aktive koptere, som jeg fulgtes 

med på turene. Munkene og nonnerne blev fremhævet for deres simple og enkle liv og i kraft 

heraf som særlig i kontakt med det spirituelle og med Gud. Det er vel at mærke højtuddannede, 

urbaniserede middelklassekoptere, hvis dagligdag adskiller sig væsentligt fra klosterlivet, der 

giver denne fremstilling af munkene som karakteriserede ved ’simple living’. Da jeg med en 

gruppe fra Skt. Markus kirke i bydelen Mosr Gedida besøgte Skt. Samuel klostret, indgik et 

besøg i den afdøde munk Skt. Andrews munkecelle. Skt. Andrew var en blind mand, der blev 

munk i 1909 og dermed var en af de første munke i Skt. Samuel klostret, efter at det igen var 

                                                 
9 Dalāl og Ishāq emigrerede kort tid efter brylluppet til Australien, hvortil Dalāls søster tidligere var immigreret.  
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blevet beboet. Han døde i 1988 (Abdalla 1991). Den unge munk, der havde passet Skt. Andrew 

de sidste år af hans liv, fortalte os med stor indlevelsesevne om munkens mildhed og enkle 

livsførelse. Med en lignende beskrivelse kommenterede Dr. Hannah en munk i et andet kloster, 

der kom bussen med menigheden i møde ved at hoppe leende rundt uden for bussen, mens han 

lavede sjov. Dr. Hannah beskrev ham som simpel og uskyldig som et barn. Ingen af eksemplerne 

fremhæver munkenes teologiske indsigt; i stedet positioneres de som repræsenterende nogle 

eftertragtelsesværdige, i det moderne samfund delvis tabte spirituelle og menneskelige værdier. 

Pilgrimsturene til klostrene bliver på samme måde som ritualet en suspendering af hverdagens 

kampe om status og materielle goder, hvor munkene repræsenterer et ideal om en alternativ 

livsstil.  

 

Selv om turene i den koptiske kirkes fortolkning først og fremmest er en pilgrimsrejse, udelukker 

det ikke, at dette nye fænomen rummer andre betydninger for den enkelte kopter. En ting er, at 

rejsen væk fra den pulserende storby ud til de historiske klostre er et betydningsfuldt element i 

kopternes forsøg på at genoplive den koptiske tradition og religiøsitet. Spørgsmålet er, om det 

også er en rejse væk fra noget andet, eller om det er rejsens bevægelse i sig selv, som er vigtig? 

En forbedret infrastruktur har så sent som i 1990’erne været en vigtig forudsætning for at gøre 

klostrene til et mål for de mange. Asfalterede veje og moderne busser har gjort det meget lettere 

rent fysisk at komme frem til de ofte meget isolerede klostre. Hvilke identiteter har denne adgang 

givet mulighed for at forhandle på nye måder?   

 

 

6.3. Rum for moderne ungdomsliv  

George fortæller: "Vi må i kirken tilbyde, hvad der findes af fritidstilbud uden for kirken. Det må 

vi gøre i kirkeligt regi for at få folk til at bruge kirken som et dagligt center." Dermed tilbyder 

kirken, uanset den egentlige motivation, også et rum for praktisering af et moderne ungdomsliv. I 

kirken og søndagsskolen kan man som ung kopter få undervisning i koptisk sprog, i engelsk, i 

computer og i historie. Man kan spille fodbold og dyrke anden sport i gården. Man kan låne 

bøger og bånd med religiøse emner og musik. Man kan tage på udflugter ikke blot til klostre, 

men også til andre rekreative mål. Man kan tage på sommerlejr og deltage i internationalt 

økumenisk arbejde. På denne måde er kirken blevet ramme for en særlig ungdomskultur, som 

giver de unge større individuelt spillerum, samtidig med at konflikten i denne frigørelsesproces 
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minimeres af kirkens traditionelle status og legitime ret til at udlægge og udstikke retningslinjer 

for værdier og principper. Denne rolle som ramme for en ny ungdomskultur ser kirken ud til at 

være sig meget bevidst, hvilket også betyder, at religionsundervisning og troslære kun er en del 

af, hvad kirken tilbyder. Ved at opmuntre de koptiske unge til at være aktive i kirkens arbejde, 

tilbyder kirken dem et rum for en subjektpositionering som aktivist og giver dem mulighed for at 

deltage i forhandlingen af, hvad den koptiske revival er og skal bruges til. Det er de kirkeligt 

aktive kopteres praksis, der i sidste ende også er med til at tillægge de rum, kirken stiller til 

rådighed, betydning. 

 

 

At gå i klubben 

Under et besøg hos en muslimsk familie i 1998 faldt talen på kopterne. Jeg spurgte den 14-årige 

datter, om hun havde koptiske klassekammerater, og om de kom i den lokale kirke. Det havde 

hun, og hendes mor tilføjede, at der altid var mange unge mennesker uden for kirken. Datteren 

afbrød spontant og sagde: “Men kirken er som en klub (nādī) for dem”. Hermed var kirkens rolle 

klart defineret set fra ungdomshøjde. For hende, og gennem de indtryk hun havde fået fra sine 

klassekammerater, er kirken andet og mere end et rum for spirituel og rituel praksis. Den er 

simpelthen en (ungdoms)klub.  

 

El-nādī refererer oftest til sportsklubber, som der er mange af i Egypten. Folk går dog ikke kun i 

klubben for at dyrke sport, men for at mødes med andre, sludre, spise, være ude i ’det grønne’ i 

deres fritid.10 Det er meget dyrt at blive medlem, og der er høje årlige gebyrer i de fleste klubber, 

så hvis man ikke har et medlemskab nedarvet gennem familien, er det for den nye middelklasse 

økonomisk vanskeligt eller umuligt at blive medlem. Samtidig er der ofte lange ventelister for 

nye medlemmer, fordi udbuddet ikke kan følge med efterspørgslen. Olivier Roy, islam-forsker og 

filosof, argumenterer i bogen Skakmat (1993) for, at mange unge muslimske neo-

fundamentalister11 i dag finder en alternativ livsstil i det islamiske fællesskab, der tilfredsstiller 

de unges behov for at markere et nyt socialt tilhørsforhold. Mange af de unge neo-

                                                 
10 J. Abu-Lughod (1971) beskriver, hvordan de første klubber blev introduceret af den engelske kolonimagt, 
hvormed de fra begyndelsen var klassedefinerede. En del af klubberne er stadig klassedefinerede, ligesom en del er 
forbeholdt særlige faggrupper, fx dommere, advokater, officerer. 
11 Roy skelner mellem islamister og neo-fundamentalister. Han karakteriserer islamister ved at have et politisk, 
ideologisk projekt, der handler om politisk forandring af staten, mens neo-fundamentalisterne er karakteriserede ved 
at have et moralsk, fromhedsprojekt, der handler om forandring af samfundet gennem den enkelte muslims 
opfyldelse af en islamisk livsstil (Roy 1993 & 2004). 
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fundamentalister er fra den nyopdukkede middelklasse, der uden mange økonomiske midler 

kæmper for at opretholde den middelklassestatus, som de har tilkæmpet sig gennem uddannelse. 

Dette medfører nye kulturelle udtryk i forsøget på at adskille sig fra ens tidligere plads blandt de 

ikke-uddannede, fordi den gængse fritidskultur, som fx klubberne, er økonomisk utilgængelig 

(Roy 1993).12 Her træder det islamiske såvel som det koptiske fællesskab ind med hvert deres 

tilbud om et gratis fællesskab, der forener et traditionelt, religiøst fællesskab med en ny form for 

valgt fællesskab.  

 

Den koptiske såvel som den islamiske revival organiseres i denne forståelse på en sådan måde, at 

den tilfredsstiller efterspørgslen på moderne forbrug og fritid for beskedne midler. Det koptiske 

fællesskab autoriserer et forbrug i overensstemmelse med principper for koptisk levevis og 

kultur. Forbrug er i denne forståelse mere end blot forbrug af masseproducerede forbrugsvarer, 

som der også findes en del af inden for, hvad jeg vil betegne det koptiske forbrugsfællesskab: 

små simple flakoner med hellig olie (angiveligt olie fra helgen- eller martyrrelikvier); små 

billeder af helgener eller martyrer til at have i pungen, hænge i bilen, på væggen eller kontoret; 

bogmærker, nøgleringe, linealer og kalendere med helgenbilleder eller det koptiske kors; 

kassettebånd, cd’er og dvd’er med koptiske hymner, liturgier, prædikener, fortællinger og 

helgenfilm; T-shirts med logo fra den koptiske kirke osv. Forbrug er også forbrug af fritid og 

adgang til computerteknologi. Fx har nogle kirker udviklet hjemmesider med tilbud om spil med 

kristne symboler målrettet mindre børn.13    

 

Ved at lægge deres fritid i kirken og forbruge varer med koptiske symboler deltager de kirkeligt 

aktive koptere i en særlig koptisk forbrugskultur, hvorigennem de samtidig tillægger forbruget en 

betydning, der adskiller det fra andre livsstile. Den amerikanske medie- og religionsforsker Lynn 

Schofield Clark kalder denne form for kommercialisering af religionen for religiøs lifestyle 

branding (Clark 2007). Det betyder ikke, at den religiøse praksis og erindring dermed er 

reduceret til en genstand for forbrug. Gennem forbruget deltager kopterne i produktionen af 

kollektiv erindring og dermed koptisk kultur. Det viser sig ikke mindst på turene til klostrene. 

 

 

                                                 
12 Et lignende argument fremsættes af Arlene Macleod (1991) i forbindelse med fremkomsten af det nye muslimske 
tørklæde og dragt, al-hijab, i Egypten, som hun ser som et symbol på middelklassestatus.  
13 Se fx Skt. Markus kirkes hjemmeside, http://www.stmarkoschurch.com/KIDS/Kids.html (læst 28. juni 2007).  
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Turistrejse til klostrene 

Dalāls bryllupsrejse til klostret kan ses som et af flere eksempler på religiøs livsstilsbranding 

blandt unge koptere. Klosterture er som beskrevet et centralt element i menighedernes religiøse 

praksis. De kan ligeledes ses som en fritidsfornøjelse, der ikke kun indeholder forbrug af fri tid 

som sådan, men også forbrug af andre elementer typiske for en moderne ungdomskultur: ønsket 

om i sin fritid at gøre noget andet uden for den daglige rutine; at opsøge rekreative områder; at 

fjerne sig fysisk fra hverdagens sociale rum. Turene til klostrene dækker disse behov, samtidig 

med at de er økonomisk overkommelige, fordi de for det første organiseres af kirken for 

minimale omkostninger og for det andet er bygget på idealer om klostrenes asketiske liv. Det 

betyder, at næsten alle har råd til at deltage. Det unge brudepar får sig faktisk uden store 

omkostninger en tredages bryllupsrejse og undgår udgifterne til en stor og dyr fest i en til 

formålet lejet restaurant eller klub, som ellers ville være den egyptiske middelklasses typiske 

valg. Det lykkes det unge par at undgå unødige omkostninger for familien. Brudens mor er enke 

og er ikke er i stand til at afse mange økonomiske midler. Men brudgommens familie er socialt 

dårligere stillet end brudens, og brudgommens manglende økonomiske formåen i forhold til at 

skaffe en lejlighed til parret bliver kompenseret ved, at de kort tid efter brylluppet emigrerer til 

Australien. Ved at vælge klostret som mål for bryllupsrejsen, får de unge formuleret et alternativ 

i overensstemmelse med principperne for det koptiske fællesskab uden at sætte deres 

middelklassestatus over styr.  

 

Sammenstrømningen af moderne fritidskulturelle forbrugsmønstre med traditionelle religiøse 

praksisser fremhæves også af den marokkanske sociolog Fatima Mernissi i en artikel om de 

tilbagevendende udflugter til helgengravene i Marokko (Mernissi 1983). Klostrene og 

helgengravene ser ud til at kunne tilbyde oplevelser og erfaringer, som samtidig kan kombineres 

med turistens strandbesøg, som Dalāls tredages bryllupsrejse også er et eksempel på. 

Pilgrimsrejsen er på denne måde blevet en del af en moderne forbrugskultur, men er netop med 

sit religiøse indhold et socialt legitimt brud på mere traditionelle sociale relationer. Disse brud 

deler pilgrimsrejsen med turistrejsen, hvormed klosterturene også bliver et rum for forhandling af 

sociale relationer i overensstemmelse med et moderne liv.  

 

Om end det stadig er usædvanligt, at unge koptere ved en så vigtig begivenhed som brylluppet 

vælger alternativt, har klostrene på anden vis nedbrudt mange af tidligere køns- og 
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aldersdefinerede handlemuligheder. På klosterturene suspenderes traditionelle grænser i form af 

køn, alder og klasse. Turene er ofte blandede aldersmæssigt og socialt, og alle må fordelt på køn 

klemme sig sammen på den samme ukomfortable sovesal. Unge af begge køn rejser sammen og 

ofte på særlige ungdomsture uden forældre eller repræsentanter fra den ældre generation. Det 

hænder, at unge kvinder og mænd på egen hånd, ligesom Ishāq havde gjort inden brylluppet med 

Dalāl, rejser den lange vej ud til klostrene for at søge råd hos en af munkene, som de har valgt 

som deres skriftefader (Paulsen 1993, Thorbjørnsrud 1989). Både pilgrimsfærden og turistrejsen 

er forbundet med tid, sted og socialitet udover det ordinære. Turisme signalerer en rituel rejse 

væk fra arbejdslivet og dets rutiner, hvor man på ferien bliver fremmed for sig selv. Forbundet 

med ideen om liminalitet kan man se ferien som udtryk for ophævelse af hverdagen og 

tilsidesættelse af hverdagens distinktioner og kategoriseringer. Turisten er på ferie (holy day) i 

spirituel søgen efter ultimative goder: kærlighed, sig selv, sin fortid, sin fremtid, kropsskønheden, 

sundhed, musik, kunst osv., skriver Rapport and Overing (2000: 358). De religiøse og spirituelle 

aspekter af turene kombinerer de individuelle, moderne behov med en følelse af fællesskab, der 

ikke blot bygger på fælles religiøse symboler, men på fælles religiøs praksisser og ritualer i form 

af bøn, meditation, besøg ved helgengravene og deltagelse i messerne. Tilstedeværende 

elementer af en romantisering af klosterlivet, udstrakt forbrug og nostalgi omkring helgener og 

koptisk historie underbygger forståelsen af klosterturismen som en performativ iscenesættelse, 

hvor kopterne skaber sammenhæng mellem individuel og kollektiv identitet og mellem fortid, 

nutid og fremtid.  

 

At turene til klostrene risikerer at få karakter af turistrejser snarere end pilgrimsrejse, fremgår af 

pave Shenoudas opsang i pamfletten: Experiences of life. Heri beskriver han, hvordan de store 

grupper af koptere forstyrrer munkenes liv og forhindrer den tilbagetrækning fra verden, de 

stræber efter, og samtidig får den enkelte pilgrim ikke mulighed for at kontemplere og få den 

spirituelle oplevelse, som var formålet med turen. Han skriver: 

 

An excursion to a monastery is an excursion which has a spiritual purpose, and 
ought to be different from a visit to the pyramids or a museum. (Shenouda 1990c: 
40)  

 

Shenouda anbefaler, at man for at få fuld spirituel gavn af turen til klostrene bør overveje at rejse 

alene eller i grupper på højst 10 personer. Derudover bør man fastlægge et stramt program for 
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hele turen og lave aftale med klostret, inden man tager af sted. Samtidig bør man have respekt for 

munkenes spirituelle liv. Det er munkene, der har forladt verden, og det er til dem, klostrene er 

bygget, skriver han (Shenouda 1990: 41).  

 

Shenoudas opsang kan ses som udtryk for en kamp blandt koptere om klostrenes rolle i den 

koptiske revival, hvor det moderne refleksive individ har meldt sig som aktiv deltager i 

forhandlingen af den koptiske livsstil og identitet. Det unge par har selv tænkt sig frem til den 

alternative bryllupsrejse og byttet traditionerne ud med noget nyt. Det er moderne, refleksive 

individer, der har været et frugtbart instrument i skabelsen af klostrene som æstetiske og 

historiske mindesmærker over koptisk kultur og identitet. Det er moderne, refleksive individer, 

der i klostrene skaber nye individuelle måder at være kopter på som turist, pilgrim, munk eller 

nonne. Der er ikke én autentisk erfaring eller oplevelse i klostret, men flere individuelle.  

 

 

Religiøsitet som moderne tilvalg 

I forlængelse af disse overvejelser om klosterturenes betydning kan man forstå den koptiske 

revival som udtryk for, at religiøsiteten er under forandring, hvor kirken tilbyder et rum for en 

moderne religiøsitet. Hervieu-Léger taler om, at religiøse ’elective fraternities’ ser ud til at få en 

særlig betydning i en modernitet, hvor den biologiske familie får en mindre naturlig placering 

som udgangspunkt for socialt liv (Hervieu-Léger 2000: 150ff.). Som nævnt i kapitel 2 mener 

Thorbjørnsrud, at den udvidede familie stadig på både det ideologiske og praktiske plan spiller en 

stor rolle blandt koptere (1999: 156- 157). Jeg mener, at kirken selv forsøger at definere og 

etablere et socialt rum i det moderne liv med den bevidsthed, at familiestrukturen er under 

opløsning, at fritiden er et nyt fænomen, at uddannelse er en altafgørende ressource, og at 

opløsningen af den traditionelle moral er en trussel. Kirken tilbyder på denne måde både værdier, 

tryghed og nutidige fritids- og forbrugsgoder. Kirken har ved at slå på sin rolle som en familie 

overført reglerne for det sociale felt i form af den nære familie til et større socialt felt: det 

koptisk-ortodokse fællesskab i Egypten. Kirken bliver i denne forståelse ikke opfattet som et 

offentligt rum, men som et privat rum, hvor kirken udfylder rollen som en slags udvidet familie.  

Inden for kirken, dvs. den udvidede familie, og inden for den kristne religiøse ramme kan de 

unge udfolde sig, så længe de husker på kristendommens rammer. Som van Nispen tot Sevenaer 

skriver om tabet af traditionelle strukturer i Egypten:  
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This strengthened the tendency for individual and family relationships to be 
replaced by relations between groups and confessional communities. (van Nispen 
tot Sevenaer 1997: 29). 

 

Inden for rammerne af kirken udfordrer de unge aktive koptere samfundets traditionelle 

opfattelse af kønnenes adskillelse og bevægelsesfrihed, idet de unge her omgås andre unge af det 

modsatte køn. De finder selv deres ægtefælle i kirken. De bevæger sig uden for familien og det 

private for at være i kirken. De bruger fritiden uden for familiens beskyttende blik for at tjene i 

kirken. Hele denne nye form for social praksis er acceptabel i forældres såvel som i det 

muslimske majoritetssamfunds øjne, da den defineres af og kontrolleres inden for rammerne af 

religionen og kirken.  

 

Den koptiske revival kan med fokus på den refleksive og dynamiske identitet ses som et 

frigørende og integrerende aspekt, der kan bruges af de unge til at frigøre sig fra 

forældregenerationens mere traditionelle kulturelle praksisser. I forlængelse af denne udlægning 

skal man dog være varsom med at universalisere en bestemt udlægning af moderniteten (og en 

særlig europæisk socio-politisk normalitet) og dermed overse lokale kampe om hegemoni samt 

eksklusions- og inklusionsprocesser. Fokus på det moderne individs frie leg med identiteten kan 

ikke umiddelbart forklare, hvorfor netop religionen bliver det fælles råstof, ligesom Shenoudas 

indlæg om pilgrimsfærdens karakter peger på kampe inden for det koptiske fællesskab. 

Spørgsmålet er, hvorfor det netop blev inden for kirkens rammer, at mange koptere praktiserer 

deres ungdomsidentitet? Jeg har peget på socioøkonomiske årsager og på det religiøse rums 

særlige evne til at levere identitetsskabende oplevelser, men hvad strukturerer derudover den 

koptiske revival? Hvordan spiller den koptiske revival sammen med kopternes nationale identitet 

og deres minoritetsidentitet? 

 

 

6.4. Kirken som nationalt rum 

Ved at tage på tur med kirken i weekenderne og ferierne væk fra dagligdagens rum og ved i 

fritiden at anvende computere og forøge deres engelskkundskaber i kirken opfylder de unge 

koptere forventningerne til en moderne livsstil og handler i overensstemmelse med hvad andre 

middelklasseegyptere, både muslimer og kristne, forbinder med en ønskværdig livsstil. Fra dette 

perspektiv, er den koptiske revival også del af en udbredt egyptisk national kultur. Aktiviteterne i 
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kirken kan dermed også ses som en måde at praktisere en egyptisk national identitet og forhandle 

sig en position som medborger i samfundet. Det nationale perspektiv af den koptiske revival har 

historiske rødder, hvis man ser nærmere på søndagsskolebevægelsen, hvis succes er tæt forbundet 

med den nationale uafhængighedsbevægelse, moderniseringen og reformeringen af 

uddannelsessystemet og udviklingen af ungdomsbevægelser som en aktiv del af disse processer. 

 

 

Koptisk ungdomsbevægelse som national dannelse 

Selv om den koptiske revival ofte, som nævnt, placeres som særligt betydningsfuld fra 1950’erne 

og frem, var den dog allerede startet i begyndelsen af det 20. århundrede, da lægmanden Habib 

Girgis (1876-1951) officielt grundlagde søndagsskolebevægelsen i 1918 (Doorn-Harder 1995: 

23, Malaty 1993: 196, Meinardus 2004: 93, Reiss 1998: 54-55, Watson 2002: 133).14 Parallelt 

med det muslimske broderskab voksede søndagsskolebevægelsen som en ungdomsbevægelse ud 

af de sociale og politiske forandringer, der hørte begyndelsen af århundredet til. Den nationale 

bevægelse havde (som omtalt i kapitel 4) vind i sejlene, og man kunne tale om en samtidig 

udvikling af en national bevægelse og en henholdsvis kristen og muslimsk ungdomsbevægelse. 

Jakob Skovgaard-Petersen gør i en artikel rede for, hvordan unge i begyndelsen af det 20. 

århundrede fik stigende politisk og social betydning i Egypten. Ligesom ungdommen var blevet 

’opdaget’ som kategori i Europa i slutningen af 1800-tallet, var ungdomsbevægelser blevet en del 

af den politiske virkelighed i Egypten få årtier senere (Skovgaard-Petersen 2005). To faktorer 

spillede særligt ind. For det første fik langt flere unge en uddannelse, og for det andet spillede 

den nationale politiske kamp imod kolonisatorerne en væsentlig rolle. Den store nationale 

revolutionshelt Mustafa Kamil er ifølge Skovgaard-Petersen den, der introducerede 

ungdomspolitik og ungdomsperspektiver i den egyptiske offentlighed (ibid.: 26).  

  

Både de muslimske og de koptiske ungdomsbevægelser kan i forlængelse heraf ses som 

reformbevægelser, der var drevet af overbevisningen om behovet for forandring og tilpasning til 

det moderne liv. Ifølge Reiss var Habib Girgis i virkeligheden mest optaget af reformer inden for 

det etablerede skolesystem. Han ønskede en moderne og professionel religionsundervisning af 

eleverne, som han hverken fandt i de statslige (khedive) skoler eller i de private koptiske skoler 

                                                 
14 Watson (2002) skriver om etableringen af en kirkebaseret søndagsskole i år 1900, mens Meinardus (2004) skriver 
om nedsættelsen af en søndagsskolekomité og udarbejdelsen af et koordineret religiøst uddannelsesprogram for de 
koptiske kirker i 1918.  
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(Reiss 1998: 49-53) Dette er ifølge Reiss drivkraften bag oprettelsen af søndagsskolen, som af 

Girgis egentlig var tænkt som et midlertidigt, kompenserende tilbud (ibid.: 58). Et andet aspekt 

ved Girgis’ reformer er ifølge Reiss et fokus på den nationale dannelse. Det er opdragelsen som 

egypter, som lå Girgis på sinde, i modspil til den udenlandske mission, som reformbevægelsen 

lagde skarpt afstand til (ibid.: 52, 58). Både de muslimske og de koptiske reformbevægelser 

spillede altså på dette tidspunkt en rolle i udformningen af moderne ideer og i opgøret med 

konservative præsteskaber, i tæt samspil med udviklingen af en national 

uafhængighedsbevægelse og en moderne egyptisk national identitet.  

 

Jeg mener, at man stadig kan identificere et nationalt dannelsesprojekt som et element i den 

koptiske revival. Dette dannelsesprojekt er ikke mindst målrettet ungdommen, som kirken ser 

som en særlig målgruppe. I 1980 blev en ungdomsbiskop (Bishop of Youth Affairs), biskop 

Moussa, således indsat, og endnu en, biskop Raphael, blev udnævnt i 2005 for at bidrage 

yderligere til arbejdet.15 Ser man på kirkens egne udgivelser, er ungdommen et tilbagevendende 

tema (se fx alle udgivelserne af Moussa, Bishop H.G.). Kirkens uddannelsesprogram er ikke kun 

et tilbud om en religiøs subjektposition. Gennem tilbud om uddannelse (fx i engelsk sprog og it) 

bidrager kirken til at forberede de unge til et aktivt liv som medborgere i det egyptiske samfund. 

Det stærke fokus på uddannelse understreges af, at mange kirker tilbyder fællesbøn for 

studerende, der skal til eksamen. Det betyder, at de unge fx møder op i kirken dagen før eller om 

morgenen for eksamenen, og sammen eller individuelt beder for et godt resultat.  

 

På samme måde kan inddragelsen af det store antal unge som søndagsskolelærere også ses som 

led i en dannelse til medborger. Kirken tilbyder de unge et rum, hvori de kan afprøve deres evner 

som undervisere og ledere. Risikoen er, at de unge bliver hængende og skaber deres karriere 

inden for kirkens eget beskyttede rum. Watson skriver fx, at svagheden ved den eksplosive 

udvikling af klostrene i 1950’erne var, at for mange unge munke for hurtigt blev udpeget som 

biskopper, ikke mindst da antallet af bispedømmer steg voldsomt i samme periode. Det øgede 

risikoen for, at unge mænd blev munke alene for at komme nærmere en høj position inden for 

kirken (Watson 2002: 65). Denne risiko forsøger kirken i dag at modvirke ved som minimum at 

stille krav til unge koptere om først at tage en uddannelse, inden de går i kloster.   

                                                 
15 Se fx el-Karaza Magazine (7. oktober 2005) for en beskrivelse af udnævnelser af almene biskopper. Ifølge Doorn-
Harder var Pave Kyrillos allerede i 1962 begyndt at udnævne almene biskopper, dvs. uden et territorielt stift, med 
særlige opgaver som netop ikke var liturgiske, men målrettet kirkens andre aktiviteter (Doorn-Harder 1995: 25). 
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Koptisk kultur som egyptisk kultur  

At der i folks bevidsthed eksisterer to afskilte religiøse samfund med interne modsætninger og 

fragmenteringer, ændrer ikke ved, at der samtidig kan eksistere en følelse af nationalt fællesskab 

og identiteter, der går på tværs af forskellene, og som forskyder betydningen af forskellene. 

Spørgsmålet er, hvordan man kan forstå kopternes brug af fortiden som andet og mere end alene 

en opfyldelse af ideen om en autentisk koptisk-ortodoks identitet.  

 

Igen vil jeg pege på den koptiske revivals historiske rødder og dens tilknytning til den nationale 

bevægelse. Det koptiske sprog blev i perioden mellem 1919 og 1952 fremhævet i undervisningen 

i grundskolen som en direkte forlængelse af den faraoniske civilisations skriftkultur og som 

historisk bevis på en egyptisk kulturel identitets ubrudte kontinuitet siden faraos tid. Sproget kom 

dermed til at spille en rolle i konstruktionen af en særegen egyptisk national identitet. På samme 

måde blev kristendommen fremhævet som et bevis på ideen om en naturgiven egyptisk 

monoteisme som et etnisk kulturelt fænomen, snarere end som udtryk for en særegen kristen 

civilisation (Salmoni 2005: 174-75). Denne brug af koptiske symboler som del af den egyptiske 

nationale arv har dog vanskeligere kår i dag grundet islamiseringen af den egyptiske nationalstat. 

Men det ændrer ikke ved, at kirken og kopterne selv definerer sig som egyptere, at den officielle 

nationale diskurs (som omtalt i kapitel 4) gør det samme, og at fx klostret i lige så høj grad kan 

bruges som symbol på den særegne egyptiske identitet som på den særegne koptisk-ortodokse 

identitet. At besøge klostrene og være aktiv i kirken er en legitim praksis for en egypter.  Jeg skal 

vende tilbage til den koptiske identifikation med Egyptens topografi. 

 

Det er samtidig muligt at argumentere for, at der er elementer i udviklingen af den koptiske 

revival, som reelt trækker i retning af en højere grad af fælles kultur med majoriteten. Igen kan 

sproget tjene som markør. I en artikel om det koptiske sprog og dets risiko for helt at uddø peger 

formanden for St. Shenouda Society i Los Angeles, Hany N. Takla, på, at den nye uddannede 

middelklasse, som er indlemmet i kirken som aktive tjenere, munke og søndagsskolelærere, har 

bragt det arabiske sprog med sig og givet arabisk en fremtrædende plads på bekostning af 

koptisk. Han skriver:  

 

Unintentionally, and in spite of the good will of such people and their love of the 
tradition of the Church, they introduced again an element that eventually weakened 
the revival process. If such process is not wisely put in check and eventually 
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reversed, we are liable to face in the future a Church with a lost identity. May God 
have mercy on those who would contribute to such a sorry end! (Takla 1996).  
 

Den underforståede præmis i Taklas argumentation er, at den koptiske revivals succes er 

afhængig af overlevelsen af en autentisk koptisk særegenhed, mens min argumentation snarere er, 

at den koptiske revivals succes måske netop hænger sammen med at kunne rumme forskydelige, 

komplekse og multiple identiteter, hvor de uddannede middelklassekoptere kan bebrejdes tabet af 

koptisk identitet, samtidig med at de gennem deres aktivisme kan tage æren for kirkens 

opblomstring. Dette paradoks afspejler kompleksiteten af koptisk identitet i Egypten i dag.  

 

 

6.5. Rum for minoriteten 

De nationale fortællinger (som blev belyst i kapitel 4 og 5) har givet et billede af kopterne som 

dobbeltbundne mellem den nationale fortælling om enhed og inklusion og en social og politisk 

praksis, der ekskluderer kopterne fra centrale positioner og indflydelse. Samtidig udfordres 

enheden af islamiseringen af nationen, ligesom der de senere årtier jævnligt har været voldelige 

sammenstød med overfald og drab på koptere som konsekvens. Den koptiske revival er derfor 

også et tilbud til kopterne om et koptisk rum fri for en truende og objektgørende majoritet.  

 

Historisk falder udviklingen af den koptiske revival sammen med Nassers magtovertagelse og 

opløsningen af politiske partier, hvor, som tidligere beskrevet, kopterne mister stort set al politisk 

indflydelse. Søndagsskolerne er i 1948 formelt blevet underlagt det klerikale hierarki og kirken, 

hvorved lægmandsaktiviteterne er blevet lagt ind under kirkens rammer (Reiss 1998: 152). I dette 

perspektiv kan søndagsskolerne og klostrene også ses som redskab i kirkens strategi for skabelse 

af en modoffentlighed; et rum hvor koptere kan mødes i fred for majoritetssamfundet og 

konstruere modfortællinger, der bekræfter og styrker fællesskabets særlige karakter. Turen til 

klostrene er ikke kun et besøg ved et nationalt mindesmærke eller en koptisk fortid, det er også 

turen ud til et rum uden muslimer.  

 

Konfrontationerne med radikale muslimer har ligesom regeringens restriktioner været med til at 

skubbe kopterne ind i kirken. El-Khawaga beskriver, hvordan unge islamister midt i 1970’erne 

plejede at gå igennem kollegierne og banke på hver dør for at mobilisere de studerende til at 

deltage i de daglige bønner. De koptiske studerende vendte sig mod kirken for hjælp og støtte. 
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Resultatet var, at kirken bl.a. stod bag opførslen af kollegier til koptiske studerende og 

organiserede finansiel støtte til koptere for at holde dem ude af de islamiske netværk. På denne 

måde blev de studerende organiseret af kirken, og det blev en central faktor i inddragelsen af de 

koptiske unge i den koptiske revival (el-Khawaga 1997).  

 

 

Rum for modstand 

 
Mit første sprog er koptisk, 
mit andet sprog er fransk, 
mit tredje sprog er engelsk, 
mit fjerde sprog er arabisk. 

 

Denne bemærkning blev sagt på arabisk under en samtale, jeg havde med Dr. Hannah. Han 

udtrykte sit forhold til sprog under en samtale om at tilhøre den koptiske minoritet i Egypten. I 

modsætning til hvad han giver udtryk for, er arabisk det sprog, han i sin hverdag er omgivet af og 

taler mest, og som han har talt med sine forældre siden barndommen. Koptisk har han lært i 

forbindelse med sin teologiske uddannelse, og det er et sprog, han kun anvender i liturgien eller i 

forbindelse med teologiske studier. Fransk er det andetsprog, han er mest kompetent i, og dernæst 

engelsk. Gennem den tydelige afstandtagen til det arabiske sprog identificerer Dr. Hannah sig 

med en koptisk subjektposition, der yder modstand mod majoritetens dominans. Ved at skyde det 

engelske og franske sprog imellem koptisk og arabisk lægges der afstand og skabes grænser. På 

samme måde kan klostrene defineres ved afstanden til og de klare grænser til majoriteten.  

 

Som minoritet, der til daglig lever blandt majoriteten, der ved at tale arabisk definerer ’hvad der 

er normalt’, er man (som vist i kapitel 5) dagligt udsat for at leve i grænselandet mellem at være 

defineret ude eller inde. Med moderniteten og udviklingen af storbyerne til urbane millionbyer er 

grænserne blevet endog mere porøse med større interaktion mellem muslimer og kristne i det 

offentlige rum.  Hvor interaktionen i Cairo i slutningen af det 19. århundrede som beskrevet af 

Janet Abu-Lughod (1971) i højere grad var struktureret af professionelle grænser og nicher, byder 

det 20. århundrede på nye interaktionsformer i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet, i 

boligkvarterer osv. Der er ikke længere den samme grad af overensstemmelse mellem 
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territorium, religion og gruppetilhørsforhold. Thorbjørnsrud citerer Sidarouss16 for at udlægge 

kirkens strategi som et forsøg på at transformere de lokale fællesskaber til ’non-territorial’-

landsbyer – det koptiske fællesskab i kirken – bygget op omkring sociale ansigt-til-ansigt-

relationer (Thorbjørnsrud 199: 110). Hvad Dr. Hannah giver udtryk for, kan ses som et forsøg på 

at konstruere et særligt mentalt ’rum’, hvor han kan ’høre og føle sig hjemme’, et ’rum’ 

symboliseret ved det koptiske sprog. Og med hans afstandtagen til det arabiske sprog signalerer 

han, at han ikke hører hjemme i det arabiserede og islamiserede nationale hjem. Den koptiske 

kirke bliver i dette perspektiv både et redskab for de kirkeligt aktive, som Dr. Hannah, til at 

navigere i en verden med nye grænser, og et rum at bevæge sig ud fra – ligesom ’hjemmet’, som 

Löfgren beskriver det, er karakteriseret ved at være et sted, man bevæger sig ud fra (Löfgren 

1997). Kirken bliver et rum, hvor minoritetserfaringen kan deles under hjemlige betingelser, hvor 

hjemlighed betegner et sted, hvor man kan dele erfaringer (jf. Hastrup 2004: 110).  

 

Som Barth (1969) gør opmærksom på, betyder bevægelsen over grænser ikke nødvendigvis en 

ophævelse af grænsen, tværtimod kan bevægelsen over grænsen være med til at opretholde den, 

fordi bevægelsen er struktureret på baggrund af de forskelle, der definerer grænsen. Bevægelsen 

til klostret og ud og ind i kirken kan på samme måde ses som en understregning og styrkelse af 

grænsen til en majoritet, der opleves mere og mere påtrængende.  

 

At selvsamme grund kan klostret opleves som en trussel af den muslimske majoritet – en 

modoffentlighed, som kan mistænkes for at have et potentiale for ikke kun at være et alternativt 

rum til, men i modsætning til eller konflikt med majoritetens. Dette fremgår af Sohirin 

Mohammad Solihins analyse af forholdet mellem koptere og muslimer. Han beskriver klostrene 

som en potentiel rede for oprørere og antyder, at pave Shenouda III hurtigt ville være i stand til at 

sætte sig i spidsen for et militært oprør, fordi han tidligere har været en højt placeret officer i 

hæren, hvorefter han citerer en journalist for at skrive om ørkenklostrene som ”… fortified site 

constructed in the shape of a huge citadel”.17 Han påpeger ligeledes, at der i perioden under Sadat 

blev fundet større våbenarsenaler i klostrene (Solihin 1991: 77). Uanset at den potentielt 

voldelige konflikt er overdrevet, viser Solihins fremstilling, at klostrene både af majoriteten og af 

                                                 
16 Fadil Sidarouss (1980: 251): Eglise Copte et Monde Moderne, in Proche-Orient Chretien, 30.  
17 At klostrene rent arkitektonisk fremstår som forter, hænger sammen med, at de historisk har fungeret som sådan. I 
mange år var de et sted, man kunne trække sig tilbage til primært for at kunne beskytte sig mod angribende 
beduingrupper.   
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minoriteten kan tillægges betydning som et særligt rum for modstand. Også for mig at se, 

fungerer kirkerne og klostrene som rum for modstand mod majoriteten; ikke en 

oppositionspolitisk eller voldelig modstand, som Solihin mener, men en modstand med, hvad 

Statham ville kalde konventionelle metoder, nemlig en modstand hentet i det kristne 

tilhørsforhold, der af den egyptiske stat i dag (og i mindre grad i en periode under Sadat) 

betragtes som en legitim egyptisk subjektposition.  

 

 

6.6. Afrunding 

Analysen af den koptiske revival viser, hvordan identitetspolitikken kan bruges til at skabe nye 

fortællinger og subjektpositioner, der afviser objektgørelsen (Das & Kleinman 2001: 4). Den 

koptiske revival tilbyder de unge koptere et rum for en samtidig forhandling af en religiøs 

(koptisk) identitet, en moderne forbrugeridentitet, en national (egyptisk) identitet og en 

minoritetsidentitet. Der er også rum for – som jeg kort har berørt – at forhandle kønsidentitet og 

professionel identitet. Dette vil jeg komme yderligere ind på i kapitel 8. Kirken og klostret er i 

kraft af den koptiske revival blevet et rum for en ny ungdomskultur præget af 

middelklasseværdier. Et rum, som giver de unge mere frihed, men samtidig minimerer den 

potentielle konflikt bundet til frigørelsen fra traditionelle bånd og åbner for et moderne rum for 

forbrug og individualitet. Kirkefællesskabet og aktiviteterne i kirken tilbyder den unge, 

uddannede egypter individuelle muligheder og udfordringer i overensstemmelse med 

middelklasseværdier, værdier som den urbane middelklasse har kendt siden 1960’erne, men som 

først for nylig er introduceret i den nye middelklasse. Middelklasseværdierne (individuelle 

interesser, frisættelse fra familien, eget valg af ægtefælle, uddannelse, arbejde, deltagelse i 

samfundet, fritidsforbrug) distribueres af kirken og autoriseres af den koptiske familie såvel som 

af majoriteten. Man kan sige, at relationen til kirken, majoriteten og forældrene på denne måde 

strukturerer de koptiske unges identifikationer.  

  

Selv om kirker og klostre begge er rum for modstand, mener jeg, at modstanden får forskellige 

retninger, afhængig af om vi ser på klosterturene eller søndagsskolerne. De genererer forskellige 

principper og værdier for koptisk praksis og modstand. Søndagsskolerne genererer principper og 

værdier, der er karakteriseret ved aktivisme og deltagelse, men også ved kamp for succes og 

dermed status gennem uddannelse og generel viden. Søndagsskolerne kan derfor ses som et rum 
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for konstitueringen af en koptisk medborgerposition, der ikke kun er målrettet en position inden 

for det koptiske fællesskab, men også en aktiv position i det egyptiske samfund som sådan. 

Modstanden ligger dermed i bevidst at afvise en marginaliseret position i samfundet alene i kraft 

af ens koptiske minoritetsidentitet. På klosterturene fremhæves idealer om stilhed, isolation, 

anonymitet, enkel livsførelse, enfoldighed og tillid. Heri ligger en anden form for modstand, som 

er forbundet med betydningen af en fælles erindring og erfaring som minoritet, der er 

hovedtemaet for det følgende kapitel. Rejsen til og i et koptisk rum er en rejse i kollektive 

erindringer. 
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7. I martyrernes fodspor – andre fortællinger  

 

Es-salām laki jā Mariam 

  Es-salām  li Mikhael    

  Es-salām li Mussa Anabi  

  Es-salām li Johannah 

  Es-salām li Markus 

  Es-salām li Stefanus 

  .......... 

 

Det var tidlig morgen, og vi sad veltilpasse i en bus med aircondition på vej ud af den på dette 

tidspunkt relativt rolige millionby, Cairo. Sangen var en hilsesang, som alle i bussen sang med på 

med hjælp fra det udleverede, fotokopierede hæfte.1 Deltagerne var medlemmer af menigheden 

ved Skt. Markus kirke i bydelen Misr Gedida. På arabisk sang vi goddag (es-salām) til, og blev 

på denne måde mindet om, nogle af den Koptisk-Ortodokse Kirkes mange helgener og martyrer: 

Mariam, Mikhael, Mussi Anabi, Johannah, Markus, Stefanus. På vej mod et af de mange, meget 

gamle klostre placeret i den egyptiske ørken var temaet slået an. Turen havde religiøse overtoner 

kombineret med udflugtsstemning, bløde sæder og medbragte madpakker. En tur i selskab med 

koptiske helgener og martyrer var begyndt.2 

 

Fortællinger om koptiske martyrer og helgener stødte jeg – som omtalt i kapitel 3 – på igen og 

igen i forskellige sammenhænge. Fortællinger, jeg i første omgang fandt en smule enerverende, 

fordi jeg hellere ville høre om, hvad det vil sige at være kopter i Egypten i dag. Der skulle gå et 

stykke tid, inden det gik op for mig, at kopterne med fortællingerne muligvis også fortalte mig 

noget om, hvad det vil sige at være kopter i Egypten i dag, og at de ikke kun var historier om 

kristendommens barndom. Med minoritetsperspektivet og Das’ og Jacksons tilgange til 

fortællinger om lidelser gik det samtidig op for mig, at kopterne med helgen- og 

martyrfortællingerne ikke kun fortalte mig om, hvad det for dem vil sige at være kristne, men 

                                                 
1 I forbindelse med alle de menighedsture, jeg deltog i med menigheden fra Skt. Markus kirke i Misr Gedida, fik 
deltagerne udleveret et lille fotokopieret hæfte med oplysninger om turens rejsemål og om de helgener og martyrer, 
man skulle besøge. Derudover kunne der indgå salmer, bønner etc. På hvert hæfte angives, hvilket nummer udflugt, 
der er tale om. Jeg har således hæfter fra tur nr. 264, 266 og 267; alle er ture arrangeret i 1992.   
2 Deltager-observation under feltarbejde 1992. Denne indledning findes også i Galal (2001). 
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også fortalte mig om, hvad det vil sige at være minoritet i Egypten i dag. Min interesse for 

perspektivet forstærkedes yderligere, da jeg blev opmærksom på filmatiseringer af helgen- og 

martyrfortællinger.3 Det viste sig, at den Koptisk-Ortodokse Kirke står bag en lang række 

produktioner af film af spillefilmslængde, som hver fortæller en koptisk martyrs eller helgens 

historie.  

 

Alle disse helgen- og martyrhistorier fylder så meget i kirkens praksis, at de er værd at studere 

nærmere, ikke kun som kilder til kristen ortodoks kosmologi eller dogmatik, men som et aspekt 

af koptisk kulturel og religiøs praksis i dag. Spørgsmålet, jeg i det følgende vil diskutere, er 

betydningen af disse fortællinger for koptere som religiøs minoritet i Egypten i dag. Hvordan kan 

det være, at unge koptere i kirken som noget af det første fortæller mig historier om martyrer og 

helgener, der fortrinsvis levede de første 600 år af kirkens historie? Hvad fortæller disse 

fortællinger om kopternes situation og vilkår i Egypten i dag? Og hvordan er de relevante til at 

belyse dette?  

 

På baggrund af den teoretiske tilgang til dét at fortælle, jeg præsenterede i kapitel 2.4., vil jeg 

analysere fortællingerne som social praksis og potentiel modstandsstrategi. Jeg vil både se på 

fortællingernes indhold, hvem der fortæller, hvem der fortælles til, og hvor der fortælles, for at 

komme nærmere en forståelse af, hvordan fortællingen bidrager til konstruktioner af koptiske 

subjektpositioner. Jeg vil i det følgende først give eksempler på sammenhænge og situationer, 

hvor jeg er blevet præsenteret for fortællinger om helgener og martyrer, for i forlængelse heraf at 

analysere to af de filmatiserede fortællinger. Netop den filmatiserede fortælling er interessant at 

studere nærmere, fordi filmen som kommunikationsmiddel muliggør andre udtryksformer end 

skrevne fortællinger om helgener og martyrer i form af pamfletter, som primært er historisk 

beskrivende. Dvs., at både form og indhold får en anden karakter, når fortællingerne filmatiseres 

og forsøger at tale til et filmpublikum af i dag.4 Her er tale om en genfortælling, der rummer en 

samtidighed af historiske og nutidige referencer. Efter analysen af filmene følger en diskussion 

af, hvad tid og rum betyder i fortællingerne, og af hvordan den samfundsmæssige kontekst 

strukturerer dem. Og endelig afsluttes kapitlet med en diskussion af, hvordan fortællingerne kan 

                                                 
3 Jeg blev for alvor opmærksom på filmene i 1998, hvoraf der siden er kommet en række nye. De sidste, jeg har set, 
er fra 2006.  
4 Hvad selve mediet (og den nye teknologi) betyder for religionen og den religiøse identitet, er blevet et tema for 
både religions- og medieforskningen, se fx Hoover (2006), Mitchell & Marriage (2003).  
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bruges som en måde at komme overens med, udholde eller udtrykke modstand mod de lidelser, 

der knytter sig til minoritetsidentiteten.  

 

 

7.1. Fortællinger 

Én af de gange, jeg stødte på fortællingen, var, da jeg første gang besøgte en anden kirke i 

bydelen Misr Gedida, Skt. George kirke, hvor jeg var til gudstjeneste. Bagefter blev jeg vist rundt 

i kirken af en af kirkens aktive søndagsskolelærere. Det foregik på den måde, at vi sammen gik 

fra ikon til ikon, hvor min informant fortalte mig om hver enkelt martyrs eller helgens historie og 

betydning.5 Ikonerne hang på kirkens vægge og var malet af Dr. Isaac Fanous og hans elever.6 

Siden skulle jeg opleve det samme i andre kirker og klostre, altid som noget af det første at få 

fortalt de afbillede martyrers og helgeners lidelser og historie og evt. høre om de mirakler, de 

havde udøvet og stadig udøver. Udover ikonerne har helgenrelikvier i kirker og klostre resulteret 

i samme type fortællinger. Historiefortælleren har hver gang været en tidligere eller nuværende 

søndagsskolelærer. Nogle gange oplevede jeg, at fortællingerne indgik som element i klosterture 

eller andre menighedsudflugter, hvor det ikke kun var mig men hele gruppen af koptere, der fik 

historierne fortalt, typisk af en af rejsearrangørerne. De historier om mirakler, der ofte hører til 

fortællingen om en helgen eller martyr, er for det første knyttet til deres liv, fx deres mirakuløse 

evne til at overleve tortur eller sult i ørkenen. For det andet er det historier om de mirakler, de har 

udvirket i nyere tid. Således er helgengravene og relikvierne genstand for besøg af folk, der beder 

om helbredelse for sygdom eller om hjælp med andre problemer. Én helgen kan helbrede 

barnløshed; en anden kan helbrede nyresten. En søndagsskolelærer fortalte mig fx, hvordan en 

mand med voldsomme smerter pga. nyresten havde sovet alene en nat i kirkens krypt, hvor 

helgenrelikviet var placeret. Næste morgen var nyrestenen og smerterne væk.  

 

Et andet element i fortællingerne er selve det fysiske, sanselige møde med helgenen et specifikt 

sted. Der var ikke én eneste af de mange udflugter, jeg var på sammen med menigheder fra Cairo, 

der ikke involverede et besøg ved mindst ét helgenrelikvie eller en helgengrav. Det handlede ikke 

kun om at høre helgenens historie, men at røre ved relikviet, gå rundt om sarkofagen og røre ved 

                                                 
5 Under feltarbejde i 1992, men lignende oplevelser havde jeg også i 1998 og så sent som i 2007 i en koptisk-
ortodoks kirke i London. 
6 Dr. Isaac Fanous (1919- 2007) var drivkraften bag genopblomstringen af koptisk ikonografi og grundlægger af 
’Skolen for ikonografi’ i Cairo, se Kamil (2005) og omtale af hans arbejde på hans elevs, en canadisk koptisk 
ikonografs hjemmeside http://copticartstudio.com/news.htm (læst 1. juli 2008).  
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den, hvis der er en sådan, og stikke små sedler med ønsker ind under glasset til relikviet. 

Mirakelaspektet var på denne måde ikke kun en historie, men en reel mulighed, et potentiale. 

Dette sanselige aspekt af mødet understregedes af, at vi som deltagere i turene ofte efter et besøg 

i et kloster eller en kirke fik udleveret små glasrør med en olieret væske, hvorpå der var sat et lille 

printet billede af den helgen eller martyr, som vi lige havde besøgt. Denne væske skulle have 

været i kontakt med relikviet og have en hellig og helbredende kraft. 7   

 

Et andet eksempel på det fysiske aspekt, der i endnu højere grad involverede betydningen af sted, 

opstod i forbindelse med en menighedstur til Sinai. Jeg fulgtes med endnu en gruppe fra 

menigheden ved Skt. Markus kirke i Misr Gedida. Jeg var med på flere ture arrangeret af denne 

kirke. Vi mødtes ved kirken, og straks efter at være blevet placeret i bussen fik vi uddelt et lille 

fotokopieret hæfte, der indeholdt program og rejserute for turen. Rejsen var illustreret som 

sammenfaldende med dele af den rute, som Maria, Josef og Jesus fulgte, da de ifølge historien 

opholdt sig i Egypten. Turen fulgte i fodsporene på den hellige familie. Dermed var rammen sat 

for turen, uanset det faktum at vi boede i en ferieby i Sinai og tilbragte det meste af tiden på 

stranden. Vi brugte også mere tid ved et luksushotels swimmingpool i Taba end i kirker eller 

klostre. Alligevel var ruten defineret som lagt efter den hellige families opholdssteder. Det var en 

forestilling om et fysisk sammenfald mellem vores opholdssteder og den hellige families, der 

definerede turens rejsemål. Således koblede rejsen eller pilgrimsfærden besøgene ved 

helgengravene til specifikke steder, der dermed gennem besøgene konstitueres som kristne. De 

mange helgenbesøg og følgen i sporene på den hellige familie kan ses som en måde at tegne et 

kristent landkort over Egypten på, hvis territorielle betydning yderligere blev styrket gennem 

pilgrimsfærdens rituelle gentagelse af besøgene. Rejsen blev dermed en kropsliggørelse af den 

kristne egyptiske, dvs. koptiske fortælling. 

 

Udover de mundtlige fortællinger om og de fysiske, sanselige møder med de koptiske martyrer 

og helgener, var der en tredje måde at høre om de koptiske helgener og martyrer på. I stort set 

alle kirker og klostre er der en bog- og souvenirbutik (maktaba på arabisk, der betyder 

boghandel), hvor man kan købe illustrerede pamfletter om hver enkelt martyr eller helgen. Man 

kan også købe små billeder af helgenerne, udformet som små ikoner, eller bare som små 

                                                 
7 En flydende olielignende substans, der siges at flyde fra helgenrelikvierne eller har været i berøring med 
relikvierne, er også kendt fra den katolske helgentro. Olien opfattes som havende helbredende virkning gennem 
helgenernes mellemkomst, se fx http://www.newadvent.org/cathen/11228d.htm (læst 29. juli 2008). 
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papirbilleder, postkort og meget andet. Og endelig var det også her, jeg opdagede de 

filmatiserede helgen- og martyrfortællinger – videoer og senere dvd’er med koptiske helgenfilm.  

 

Fortællinger, steder, møder og kulturelle produkter bliver på denne måde alle redskaber til at 

fastholde, formidle, og med Bals ord performe (Bal 1999: x) en kollektiv erindring om koptisk 

identitet, hvor fortid, nutid og fremtid forbindes (Bal 1999: vii). Fortællingen er ikke kun en 

intellektuel tilegnelse af kirkens officielle historie, men samtidig i høj grad en fortælling om 

nutiden og fremtiden for kopterne. Det tilstedeværende element af sanselighed i form af rejsens 

bevægelse, mødet med det hellige, det mirakuløse og de religiøse produkters spirituelle kraft 

afspejler den direkte forbundethed mellem fortid (de afdøde helgener og martyrer), nutid (de 

koptiske pilgrimme) og fremtiden (den potentielle heling og helbredelse). Samtidigheden og 

sanseligheden finder man ligeledes i de filmatiserede fortællinger om koptiske helgener og 

martyrer. 

 

 

7.2. Filmatiserede fortællinger 

Siden 1987 er mindst 30 koptiske film af spillefilmslængde blevet produceret af den Koptisk- 

Ortodokse Kirke.8 Filmene er historiske fremstillinger af egyptiske helgeners og martyrers liv 

baseret på deres biografi nedskrevet for århundreder siden. Filmene har både mandlige og 

kvindelige helgener og martyrer som hovedfigurer. Der er tale om en professionel, koptisk 

filmproduktion med kendte filminstruktører fra den kommercielle filmbranche. Mange af filmene 

er blevet iscenesat af Magid Taufiq, en tv-instruktør, og Samir Seif, der ifølge Viola Shafik er en 

af de mest populære instruktører i den egyptiske filmindustri (Shafik 2007: 52). Både skuespillere 

og instruktører er kristne, hvoraf mange er kendte som både professionelle og populære kunstnere 

fra tv og film.  

 

De allerfleste af filmene beskriver helgener og martyrer fra kirkens tidlige historie. Generelt 

understreger filmene disse tidlige kristnes parathed til at ofre sig for deres tro, udsatte som de var 

for de romerske herskeres forfølgelse og tortur. Romerne forfulgte de kristne i Egypten som 

                                                 
8 Eksempler på koptiske spillefilm er: “Abanoub” (Abanoub), “Al-Qidīsah Ana Simone” (Den hellige Ana Simone), 
“Anba Ibrām” (Fader Ibrām), “Anba Samwīl al-Mu’taref” (Fader Samuel, bekenderen), “al-Shahīda Marina” 
(Martyrinden Marina) (alle instrueret af Magid Taufiq) og “Mar Mīna al-’Agāyibi wa rehlet gasadu ‘abr al-Sinīn” 
(Mar Mīna, den mirakuløse, og hans ligs rejse gennem årene) (instrueret af Samir Seif). 
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andre steder under romersk overherredømme. Evangelisten Markus grundlagde ifølge den 

Koptisk-Ortodokse Kirkes egen grundlæggelsesmyte kristendommen i Egypten i år 42. Han led 

ifølge denne myte martyrdøden i år 68 e.Kr. Hans relikvie har den centrale placering i krypten 

under Skt. Markus Katedralen i Tawfikiya, Abbasiya. Graden af forfølgelse har varieret igennem 

historien, men nåede sit højdepunkt under den romerske kejser Diocletians styre (284-305). For at 

ære de mange martyrer, der døde for deres kristne tro under Diocletian, indførte kopterne en ny 

kalender, der startede året for Diocletians overtagelse af magten (år 284), og dermed 

institutionaliseredes, hvad kopterne har kaldt martyrernes æra (Anno Martyrum eller 

’Martyrernes år’). Den koptiske kalender bruges stadig i kirken parallelt med den gregorianske og 

fungerer som martyrologi med oversigt over de kristne martyrer og helgener (Meinardus 2004: 

285).9 Kalenderen er dermed et symbol på, at kopterne stadig befinder sig i martyrernes æra.  

 

Den foretrukne historiske tid i filmene er tiden under det romerske overherredømme, hvor 

martyrernes æra blev indstiftet, og dermed foregår filmene fortrinsvis i tiden før islam. I de film, 

der omhandler begivenheder, efter at Egypten blev erobret af arabiske muslimer i 641, er 

muslimer generelt meget lidt synlige i filmene.10 Hvis muslimer er undertrykkere, præsenteres de 

som en personificeret og ikke generaliseret muslim.11 At muslimer ikke præsenteres som en latent 

eller generaliseret undertrykker, afspejles i fremstillingen af muslimske figurer, der respekterer 

og ærer de hellige kristne for deres noble gerninger og mirakuløse evner. Det sker fx i filmen om 

Mar Mina, der bl.a. beskriver helgenrelikviernes hellige kraft, og hvor det er den muslimske 

sheikh, der hjælper de kristne med at skjule relikvierne. 

 

Opofrelse, tro og enhed med Gud er de dominerende temaer i filmene. Thorbjørnsrud skelner 

mellem to former for koptisk martyrium: ’martyrdom of conscience’ og ’martyrdom of violent 

death’ (Thorbjørnsrud 1999: 87-88). Spillefilmene præsenterer og fortæller begge typer af 

historier. De to følgende film, jeg vil analysere nærmere, repræsenterer hver sin form for 
                                                 
9 Den koptiske kalender er en videreførelse af den faraoniske tidsregning og har 13 måneder, som har faraoniske 
navne (Meinardus 2006: 12-13), se også den amerikanske koptiske hjemmeside, der oplyser generelt om den 
koptiske kirke: http://www.copticchurch.net/easter.html (læst 06-08-2008). 
10 Den koptiske Synaxarion (historien om kirkens helgener) rummer kun 50 nyere martyrer, dvs. kristne der led 
martyrdøden under muslimsk overherredømme (Meinardus 2006: 16). 
11 Thorbjørnsrud argumenterer for, at en af de kendte historikere, Malaty, der har skrevet kopternes historie, heller 
ikke beskriver muslimer som generaliserede undertrykkere, mens hun oplever, at der blandt koptere generelt tales om 
muslimer som generaliserede undertrykkere (Thorbjørnsrud 1999: 96). Hvor disse beskrivelser af muslimer som 
generelle undertrykkere ikke kan findes i trykte eller filmatiserede udgaver inden for Egyptens grænser, finder man 
dem til gengæld uden for. Bl.a. på en tysk koptisk diasporagruppes hjemmeside, der definerer sig selv som koptisk 
eksilregering, se http://www.cpr-government.org/index_English.htm (læst 10-10-2008).  
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martyrium. I filmen Al-Qidīsah Ana Simone (Den hellige Ana Simone) opgiver Ana Simone sin 

status og rigdom for Gud, og i filmen Mar Mina al-’Agāyibi wa rehlet gasadu ‘abr al-Sinīn (Mar 

Mina, den mirakuløse, og hans ligs rejse gennem årene) dør Mar Mina en voldelig død pga. sin 

kristne tro. Jeg vil i det følgende analysere disse to film med særlig fokus på de symbolske 

ressourcer i form af fortællestil og identiteter, som filmene stiller til rådighed.  

 

Udgangspunktet for analysen er en forståelse af film og tv som formidlere af symbolske 

ressourcer, som seerne kan anvende og bruge i konstruktionen af identiteter og subjektpositioner 

(jf. Hoover 2006). Den amerikanske religions- og medieforsker Stewart Hoover peger på, at 

religion og medier konvergerer i den sociale praksis, og at medierne derfor må analyseres som en 

del af den sociale og religiøse praksis, frem for alene som et medium for religiøs instruktion og 

information (Hoover 2006: 70). På linje med den britiske cultural studies-tradition og den 

fremherskende tendens inden for medieforskningen mener Hoover, at mediernes bidrag til 

produktion af betydning sker i mødet mellem seer og medier. Medierne tilbyder symbolske 

ressourcer, som seerne kan anvende i en fortsat proces af betydningsproduktion, der på samme tid 

forbinder dem med deres forskellige kulturer, med erindret og forestillet fortid og med kilder til 

indsigt og betydning (ibid.: 72). De symbolske ressourcer, medierne tilbyder, positionerer seerne 

ifølge grundlæggeren af de britiske cultural studies Stuart Hall, der allerede i 1973 

argumenterede for, at teksten (filmen) tilbyder seeren forskellige mulige subjektpositioner, som 

seeren kan vælge eller ikke vælge at identificere sig med. Selve teksten (filmen) kan dermed 

analyseres som havende en foretrukken betydning (encoding), mens seeren kan vælge at afkode 

denne betydning anderledes (decoding) (Hall 1992 (1973)). Med andre ord forsøger afsenderen 

(fortælleren) af filmen gennem positioneringen af publikum at skabe en særlig relation til dette, 

velvidende at publikum kan vælge at tolke relationen anderledes (ibid.). De koptiske spillefilm 

kan på denne baggrund analyseres som kulturelle og religiøse ressourcer, der tilbydes seerne. Jeg 

vil særligt analysere, hvordan disse ressourcer forbinder den historiske fortid, der præsenteres i 

filmene, med kopternes liv i dag, og hvilke subjektpositioner filmene tilbyder kopterne. Hvordan 

seerne konkret forstår og afkoder de koptiske film, har jeg imidlertid ikke undersøgt, men jeg vil 

vende tilbage til aspekter af interaktionen mellem film og publikum senere i dette kapitel.  
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Mar Mina  

Filmen om Mar Mina (eller Menas, som det også staves) er instrueret af Samir Seif. Der angives 

ikke noget årstal for produktionen på videoen. Den indledes med en introduktion ved den 

nuværende pave Shenouda. Shenouda understreger betydningen af martyrium som en mulighed 

for alle koptere ved med henvisning til Mar Mina at pege på, at martyriet ikke er reserveret de få. 

Historien har vist, siger han i introduktionen, at alle kan blive martyr; mænd, kvinder og børn. 

Mar Mina er et eksempel på, at man som soldat og jomfru kan blive martyr.  

 

Filmen fortæller historien om Mar Mina, som bliver født og opdraget som kristen af sine 

forældre. Begge hans forældre dør, da han stadig er barn. Som helt ung begynder han at tjene Gud 

og at give noget af sin ejendom væk til de fattige, der kommer til kirken. Men på et tidspunkt 

tvangsindkalder den romerske hær alle mænd over 15 år, og Mar Mina bliver soldat. I hæren 

lykkes det ham at afvise enhver fristelse, som følger med soldaterlivet, fx at drikke vin. Men da 

den romerske hersker kræver, at alle egyptiske soldater skal adlyde de romerske guder, forlader 

han hæren, sælger sin ejendom og drager ud i ørkenen. I ørkenen bliver han fristet af djævelen i 

form af en attraktiv kvinde og af en mand, der tilbyder ham brød og vand, mens han faster, men 

han modstår fristelserne og overvinder på denne måde djævelen. Adskillige år senere bliver han 

fanget af den romerske hær, som kræver af ham, at han skal fornægte sin Gud og i stedet følge de 

romerske guder. Fordi han ikke vil fornægte Gud, bliver han udsat for grusom tortur, som han 

imod al rationel logik overlever. Dette får mange soldater, der overværer torturen, til at tro på 

Gud og blive kristne. Da romerne vil slå ham ihjel med sværd, smelter sværdet, som var det af 

voks. Romerne bliver mere og mere desperate, men til sidst lykkes det dem at halshugge ham, og 

han dør år 309. Den næste del af filmen fortæller historien om alle de mirakler som Mar Minas 

relikvier har afstedkommet. De moralske nøgleord i filmen er, at tro, martyrium og opofrelse 

fører til frelse og til Gud.  

 

Mar Mina (285-309) er en af de mest kendte martyrer i den koptiske kirke. Han led martyrdøden 

under kejser Diocletian og er en af få koptiske helgener, der også dyrkes internationalt 

(Meinardus 2004: 151).12 Han afbilledes ofte sammen med en kamel, da historien fortæller, at da 

hans knogler skulle flyttes, blev de båret af en kamel, som nægtede at gå videre, da de kom til 

                                                 
12 Hans internationale status som helgen og centrale position i den Koptisk-Ortodokse Kirke er sandsynligvis 
baggrunden for, at denne helgenfilm i modsætning til de fleste har engelske undertekster, om end i en minimalistisk 
udgave. 
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Maryut. Maryut, som ligger i den vestlige ørken sydvest for Aleksandria, blev således 

pilgrimsmålet. Relikviet blev i begyndelsen af det 14. århundrede flyttet til Cairo for først i 1962 

igen at få plads i Maryut. Her havde den daværende pave Kyrillos VI genopført et kloster, Skt. 

Minas kloster (Deir Mar Mīna), hvor det oprindelig havde ligget (ibid.: 151-152, 319).13 Pave 

Kyrillos bad om selv at blive begravet her (ibid.), og jeg oplevede, at et besøg ved hans sarkofag 

nu indgår i besøgene i klostret.  

 

 

Ana Simone 

En anden film er filmen om den kvindelige helgen Ana Simone. Filmen er fra 1996 og instrueret 

af Magid Taufiq. Ana Simone er som Mar Mina en helgen fra tiden før islam. Hun er en ung 

prinsesse, der lever i Egypten på et tidspunkt, hvor landet er kristent.14 Hun beskrives som yderst 

optaget af forholdet til Gud og som praktiserende både faste og bøn, i modsætning til forældrene. 

Hun taler ofte med præsten, som fungerer som vejleder, og praktiserer delvist sin tro i skjul for 

forældrene. Forældrene ser hende gerne gift med en ung mand med fremtrædende forældre, men 

hun forlader slottet og tager ud i ørkenen, hvor hun lever alene sammen med de vilde dyr, bl.a. en 

tiger, igennem længere tid. I ørkenen bliver hun gradvist mere og mere mentalt og fysisk syg, og 

hun ender foran et nonnekloster, hvor hun finder det liv, hun altid har ønsket sig. Da hun forlader 

den trygge tilværelse for at begive sig ud i ørkenen, forlader hun samtidig muligheden for at blive 

den nye dronning efter sin faders død. I stedet for at vælge ’kongeriget på jorden’ vælger hun 

’kongeriget i himlen’. Nøgleordene er askese, faste, tro og opofrelse.  

 

 

Kristen moral i et moderne liv 

Filmene om Mar Mina og Ana Simone, såvel som de andre koptiske helgenfilm, fortæller 

tilskueren historien om en tid før islam, hvor de kristne havde en stærk tro; det var tidspunktet for 

koptisk autentisk tradition og tro. Filmene repræsenterer en nostalgisk fortid, hvor det kristne 

fællesskab fremstilles som et idealt fællesskab, hvor forfølgelse, brutalitet og fristelser overvindes 

gennem troen på Gud. Det er en tid, der er karakteriseret ved alt andet end idyl og harmoni, 

                                                 
13 Se også omtale af Mar Mina i form af Menas på den kristne ortodokse wikipedia, http://orthodoxwiki.org/Menas 
og på Skt. Mina klostrets hjemmeside, http://www.stmina-monastery.org/ (læst 07-08-2008). 
14 I år 389 blev koptisk-ortodoks kristendom rigsreligion i Egypten med tilladelse af den romerske kejser, og Egypten 
var dermed kristent indtil den arabiske erobring i 641, der bragte islam med sig. 
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hvorved den nostalgiske længsel ikke retter sig mod tiden, men mod troen – den stærke tro, der 

overvinder og heler alt.  

 

Man kan vælge at fortolke disse film som et forsøg på at skabe forståelse for og viden om koptisk 

historie blandt det koptiske publikum, men man kan også vælge at analysere den historiske 

fortælling som rummende et nutidigt religiøst og kulturelt budskab. Der er to argumenter for, at 

filmene bevidst placerer sig i en aktuel sammenhæng. Det ene er den relativt ’løse’ historiske 

præcision i fortællingen; det andet er de tydelige referencer til nutidige spørgsmål, der især 

henvender sig til unge. Lad mig først pege på nogle af disse tydelige referencer til unges nutidige 

udfordringer, og derefter diskutere aspekter ved formen af fortællingen. Temaerne i filmene er 

generelt tæt forbundet med budskabet om en kristen moral, men disse temaer er samtidig i begge 

film, især i filmen om Ana Simone, tydeligt knyttet til unge egypteres realitet i dag. Sproget i 

filmen er moderne (standard arabisk blandet med egyptisk dialekt), og de emner, der behandles, 

er moderne: relationen til forældrene, relationen til venner, spørgsmålet om ægteskab samt den 

enkeltes position og rolle i samfundet.   

 

Relationen til forældrene 

Det fremgår af filmen om Ana Simone, at hun er bedre uddannet og ved mere om kristne 

traditioner end hendes forældre, fordi en præst har ansvar for hendes uddannelse. Det giver 

problemer især i forholdet til hendes far. Modsætningen til forældrene ses bl.a., da Ana Simone 

på grund af den kristne faste serverer et meget simpelt måltid for sine forældre og de fornemme 

gæster, der er på besøg. Forældrene bliver overraskede, mens gæsterne ikke skjuler deres 

misbilligelse. Der er tilsyneladende en indbygget konflikt i forhold til dét at synliggøre sin kristne 

praksis, fordi det samtidig fremgår af filmen, at man ikke nødvendigvis skal fremprovokere 

sådanne konflikter eller fornærme eller belære sine forældre. I stedet for at demonstrere sin 

kristne tro synligt og insisterende vælger Ana Simone det meste af tiden at praktisere sin tro 

skjult for sine forældre såvel som for andre. En scene i filmen viser, hvordan Ana Simone på sit 

fornemme værelse beder til Gud foran billedet af Jesus. Dernæst henter hun fra et skjul et 

tørklæde frem, hvori hun har gemt en tør humpel brød, som hun spiser og drikker lidt vand til. I 

stedet for at lægge sig til at sove i sin magelige prinsesseseng finder hun fra en kiste en tynd 

måtte frem, som hun ruller ud på gulvet og lægger sig til at sove på. Tjenestepigen har bragt 

besked fra Ana Simone til forældrene om, at hun ikke kommer og spiser aftensmad sammen med 
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dem, og derfor tror faren, at hun er syg. Om morgenen bliver hun vækket ved, at tjenestepigen 

banker på døren, og hun skynder sig op og gemmer måtten, hun sov på, og sætter sig i den bløde 

seng, som om det var der, hun havde sovet. Så får tjenestepigen lov at komme ind. Ane Simone 

fremstilles altså både som mere vidende om religion, mere praktiserende og troende end sine 

forældre. Men frem for at belære dem, skjuler hun delvist sin tro. 

 

Dette forhold til forældrene afspejler mange unge middelklassekopteres situation i dag. Som 

beskrevet (i kapitel 6) værdsætter en del familier de unges følelser og tilknytning til kirken, men i 

andre familier skaber det problemer, når den unge foretrækker kirken frem for familien. Jeg fik 

bl.a. fortalt historien om en ung koptisk mand, som ønskede at gå i kloster, men at de sekulært 

indstillede forældre oplevede det, som om kirken stjal deres søn, og at de forsøgte at tvinge ham 

væk fra kirken. Foruden i relation til forældrene kan man fortolke strategien om at være 

tilbageholdende med at demonstrere sin tro som en generel minoritetsstrategi. En form for 

selvvalgt indre eksil, som Ana Simones valg af ophold i ørkenen ser ud til at underbygge.  

 

Relationen til venner 

Forholdet til venner er også et tema i filmen om Ana Simone. Den fremstiller bl.a. unge 

mennesker fra overklassen, hvor fremstillingen giver associationer til den nuværende højere 

middelklasse. Ifølge filmen prioriterer disse unge at feste, lave sjov og flirte, hvilket de viser i en 

scene, hvor Ana Simone bliver opfordret til at feste med. Ana Simone afslår venligt at deltage, og 

filmens budskab bliver dermed, at unge koptere af i dag ikke bør spilde deres tid på overfladisk 

sjov. Dette er selvfølgelig et moralsk og idealistisk budskab, som på et (materielt) niveau kan 

have svært ved at finde grobund i en voksende middelklasse, men samtidig kan budskabet på et 

andet (åndeligt) niveau give mening i en tid, hvor de materielle goder er tilgængelige i 

butikkerne, men utilgængelige for mange unge egyptere pga. manglende økonomisk formåen.  

 

Relationer i ægteskabet 

Et andet, absolut aktuelt tema af relevans for unge både koptere og muslimer i Egypten i dag er 

spørgsmålet om at finde en ægtefælle. Igen har filmen om Ana Simone et tosidet budskab. Et 

budskab om modernitet og et budskab om religiøs eksklusivitet. Filmen fortæller om, hvordan en 

indflydelsesrig familie ønsker, at deres søn skal giftes med Ana Simone, fordi hun er datter af 

kongen. Familien ønsker gennem ægteskabet at opnå indflydelse og mere magt. Ana Simone 
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ønsker ikke at gifte sig med den pågældende unge mand, og hendes forældre fremstilles som 

tolerante over for hende og indforståede med, at det er hendes valg. Budskabet er her ret entydigt: 

ifølge filmen lader gode kristne forældre deres børn selv vælge deres ægtefælle, mens dårlige 

kristne ønsker at vinde prestige og status gennem deres børns ægteskab og tilsidesætter børnenes 

følelser og ønsker. Et moderne ægteskabsvalg promoveres på denne måde. Samtidig formidles 

betydningen af de religiøse følelsers eksklusivitet gennem fremstillingen af Ana Simone, som 

ikke ønsker at gifte sig, fordi hun har viet sit liv til Jesus. En af grundene til Ana Simones 

afvisning af den pågældende familie er da også dens ligegyldighed over for den kristne tro og 

praksis, på trods af at den er kristen. At spørgsmålet om ægteskab er uden kompromisser, kan 

muligvis forklare den tilsyneladende selvmodsigelse i filmen, hvor Ana Simone ikke generelt 

demonstrerer sin religiøse praksis, men gør det ved at servere et fastemåltid under netop denne 

families besøg. Der er tilsyneladende situationer, hvor det er nødvendigt åbent at stå ved sin 

religiøse tro.    

 

Minoritetsposition og rolle i samfundet 

Dagliglivets ansvar og problemer fremstilles som en parallel og et modbillede til den ultimative 

tilbedelse af Gud. I filmen om Mar Mina bliver han i første omgang opfattet som en kujon af sin 

kristne ven i militæret, da han søger ud i ørkenen og væk fra militæret. Men ifølge filmen er dette 

en misforståelse. Ørkenen og klostret skal ikke bruges eller forstås som et tilflugtssted. At Mar 

Mina ikke er en kujon, viser sig senere i filmen, da han står over for den romerske guvernør, hvor 

han hverken skjuler eller lyver om sin tro, med det resultat at han udsættes for grusom tortur. 

Også filmen om Ana Simone kredser om balancen mellem at tjene Gud og at udfylde sin plads i 

samfundet, hvor igen ørkenen og ensomheden kun er en midlertidig løsning, der må afløses af det 

kristne fællesskab. Hun fravælger det velstillede liv med stort ansvar som kommende dronning til 

fordel for klostret og det kristne fællesskab. Begge film sår ikke tvivl om, at Gud og det kristne 

fællesskab kommer først og ikke kan fravælges, men giver samtidig ikke nogen entydig løsning 

på paradokset mellem dagliglivets krav og kravet om tilbedelse af Gud. På denne måde afspejler 

filmene den udfordring, som de unge koptere, der er aktive i kirken, ofte oplever i valget mellem 

at lægge hele sin tid og karriere i kirken eller kombinere det kirkelige frivillige arbejde med 

arbejde uden for kirken. Tilsyneladende giver de to film ikke det samme svar, idet Ana Simone 

vælger klostret og dermed fællesskabet inden for kirken, mens Mar Mina vælger soldaterlivet og 

livet som en del af samfundet uden at gå på kompromis med sin tro. Man kunne mene, at 
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forklaringen lå i kønsforskellen, at kvinden ikke bør prioritere status i samfundet, mens manden 

må gøre dette. Set i sammenhæng med kirkens generelle opmuntring til de unge om at uddanne 

sig og tage del i samfundet (som argumenteret i kapitel 6) og ud fra andre koptiske helgenfilm, 

mener jeg dog, at dette er en for ensidig tolkning.15   

 

I stedet mener jeg, at de koptiske film både belyser spørgsmålet om, hvordan man som kopter 

skal leve med sin tro som minoritet, og hvordan man som kopter skal leve med sin tro i 

moderniteten. De to film præsenterer overordnet to forskellige minoritetsstrategier, som er 

placeret i forskellige kontekster og derfor retter sig mod strategier i forskellige sociale felter. Ana 

Simones religiøse praksis er placeret i et kristent felt, hvor majoriteten er de ikke-praktiserende 

kristne, mens Mar Mina agerer i et samfund, hvor majoriteten i form af statsmagten er fjendtligt 

indstillet og repræsentant for det overordnede magtfelt. Dermed tilbyder filmen om Ana Simone 

en fortælling om, hvordan man skal agere inden for det kristne fællesskab, hvor den religiøse 

subjektposition står over den verdslige. Denne subjektposition står ikke i modsætning til en 

subjektposition som datter og familiemedlem, den indebærer både en ydmyghed over for Gud og 

sin familie, men bliver det nødvendigt at vælge, må man vælge at tjene Gud. Filmen om Mar 

Mina tilbyder en fortælling om, hvordan man skal agere i det overordnede magtfelt, hvor man 

som kristen over for en fjendtligt indstillet majoritet skal stå ved sin tro, når man bliver truet. I 

filmen om Ana Simone er det et valg om religiøs eller ikke-religiøs praksis i det koptiske felt, i 

filmen om Mar Mina er det et valg om at benægte eller stå ved sin religion i det overordnede 

magtfelt med fare for en minorisering af det koptiske subjekt. Ana Simone er et eksempel på 

’martyrdom of conscience’ og Mar Mina et eksempel på ’martyrdom of violent death’. De to 

strategier repræsenterer også to former for modstand, hvor Ana Simones strategi består i at skabe 

sig en subjektposition som aktiv kristen, uden at denne nødvendigvis skal demonstreres. Man kan 

til dels se den som en indadvendt og indirekte modstand, der handler om at styrke selvfølelsen 

som subjekt. Mar Mina repræsenterer en anden og mere offensiv strategi, hvor modstanden består 

i åbenlyst at stå ved sin tro trods overgreb og tortur. Der er tale om modstandsstrategier, der på 

hver sin måde gør modstand mod objektgørelsen, mens ingen af dem direkte gør modstand mod 

det overordnede magtfelt.  

 

                                                 
15 Blandt koptiske film om kvindelige martyrer kan nævnes: “al-Shahīda Marina” (intet årstal, Martyrinden Marina) 
og ”el-Shahīda Mahra’īl” (2001, Martyrinden Mahrail); begge instrueret af Magid Taufiq. Og ”al-‘afīfa wa Masīdit 
al-Ashrār” (intet årstal, Den kyske og det ondes net), instrueret af Sābrī Iskander. 
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De koptiske film har dermed andet at fortælle end bekræftelsen af det kristne fællesskab som 

udtryk for en gloriøs og national oprindelse, der burde føre til rettigheder og anerkendelse. Selv 

om filmen om Ana Simone kan ses som et nostalgisk tilbageblik på dengang, kongen var kristen 

og kopterne ikke en minoritet, men de ’oprindelige’ egyptere, modsvares dette billede af, at 

heltinden fravælger det gloriøse kongerige på jorden. Hermed understreges filmens budskab om, 

at det ikke nødvendigvis er den politiske autonomi og indflydelse på jorden, der er vigtig. Med 

andre ord: på trods af filmens placering i kristen tid og territorium er det svært at finde 

argumenter for, at filmen, og det gælder også filmen om Mar Mina, tilbyder en subjektposition, 

som giver grundlag for, at kopterne kan stille offentlige krav om anerkendelse. Snarere 

konstruerer filmene et særligt koptisk rum med en særlig koptisk identitet, som ikke kan eller skal 

korrumperes af værdier som materialisme og magt. Skabelsen af et sådan koptisk ’autentisk’ rum 

understreges af reduktionen af modsætninger og forandringer gennem fraværet af historisk 

fortolkning og nøjagtighed såvel som af manglen på kritisk refleksion over konteksten. Resultatet 

er et idealt utopia uden interne forskelle, hvor tid og sted etableres gennem fortælletekniske 

elementer. Filmenes iscenesættelse af tid og sted afspejler og understreger samtidig betydningen 

af helgendyrkelsen som religiøs praksis. 

 

 

7.2. Konstruktioner af tid og sted 

De moderne identitetsbevægelser kan ses som et forsøg på at skabe overensstemmelse eller 

samtidighed mellem tid og sted. Den nationale idés krav om overensstemmelse mellem historisk 

tid og sted i form af territoriet, som Anderson så glimrende beskriver, er blevet en hegemonisk 

diskurs ikke blot for nationale bevægelser, men også for minoriteters identitetspolitiske strategier. 

Det nationale fællesskab skabes fx, som Anderson beskriver det, gennem forestillingen om den 

samtidige læsning af dagens nyheder i morgenavisen inden for et afgrænset territorium, ligesom 

den ukendte soldats grav bliver symbolet på den historiske kontinuitet, der er en forudsætning for 

nationens eksistens (Anderson 1991). Filmenes og martyr- og helgenfortællingernes konstruktion 

af fortiden som et tilbud om subjektpositioner i nutiden og fremtiden viser sig ikke mindst i 

fortællingernes konstruktioner af tid og sted. Gennem den sociale og religiøse praksis, der knytter 

sig til helgen- og martyrfortællingerne, og i selve filmene konstrueres samtidighed mellem 

martyrernes æra, den koptiske historie og nutiden, ligesom denne samtidighed forbindes til 

forskellige rum, som dermed indskrives i den koptiske fortælling. Denne konstruktion af tid og 
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rum i form af samtidighed medvirker til at konstruere fortællingerne som modfortællinger til 

fortællingen om kopteren som en undertrykt minoritet. Redskaberne til denne konstruktion er 

bl.a. at trække på forskellige kulturelle konventioner for kontekst, stil og genre, hvormed 

fortælleren tilbyder seeren og lytteren forskellige kulturelle positioner afhængig af de anvendte 

kulturelle konventioner. I de koptiske helgen- og martyrfortællinger trækkes både på religiøse 

ortodokse konventionelle mønstre og kategorier, den arabiske litteraturs fortællemønstre, den 

egyptiske historiske filmgenres fortællemønstre og en sanselig spiritualitet. Derudover ser 

konteksten eller rummet for fortællingen ud til at være begrænset til det koptiske fællesskab, 

hvilket er et afgørende aspekt af modfortællingens betydning.   

 

 

Tid og samtidighed 

Når jeg ville høre om nutiden, fik jeg fortællinger om fortiden. En oplevelse, som Doorn-Harder, 

der specifikt har studeret de koptiske nonneklostre, også gengiver i forbindelse med de nonner, 

hun besøger i klostrene. Hun beskriver, hvordan nonnerne sjældent læser litteratur fra efter 6. 

århundrede. De læser de gamle kirkefædre og -mødre og historierne om martyrerne. Doorn-

Harder undrer sig over dette gab på femten århundreder, og hvordan nonnerne rækker tilbage til 

de tidlige historier for at svare på spørgsmål vedrørende problemstillinger i den moderne nutidige 

verden. ”For the sisters the early days of monasticism seemed no further away than the year that 

had just passed.” (Doorn-Harder 1995: 4). I modsætning hertil var det svært for hende at finde 

materiale om nonnernes eget liv og historie (ibid.: 5). Umiddelbart kan denne undren forbindes 

med en undren over, hvad oldgamle koptisk-ortodokse konventionelle mønstre for 

fortællepraksisser kan sige moderne egyptere af i dag. Men netop Doorn-Harders bemærkning 

om nonnernes oplevelse af at være tidsligt i overensstemmelse med disse tekster, peger i en anden 

retning, hvor samtidigheden er central. Denne samtidighed syntes at gå igen gennem brugen af 

forskellige fortællekonventioner.   

 

Magi og realisme  

Den tidsmæssige sammenblanding, uklarhed, eller hvordan man nu vil beskrive den, kan også ses 

som et element i filmene i deres brug af fortælle- og fremstillingsform. Det er et gennemgående 

træk, at det irrationelle blandes med det rationelle eller virkelige i filmene. Vi har de historiske 

figurer, som blev udsat for reelle forfølgelser og begivenheder. Og så har vi magien: Ana Simone, 
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der lever i ørkenen med vilde dyr, som aldrig har eksisteret i Egypten og heller ikke lever i 

ørkenområder. Ikke blot lever hun sammen med dem, men kan tilsyneladende kommunikere med 

dem. Der er miraklerne, der knytter sig til Mar Mina, hvor han overlever tortur, sværd smelter, 

relikviet overlever forsøg på at brænde det, og endelig er relikviet medium for mirakuløse 

helbredelser.   

 

Magien styrkes af den mytiske fremstillingsform, hvor historiske facts hverken er eksakte eller 

forsøgt beskrevet nøjere. De vilde dyr bliver mytiske figurer, og helgenerne og martyrerne 

fremstilles med de moderne referencer, som om de både er historiske og nutidige. Man kommer 

til at tænke på den latinamerikanske litterære tradition, som er blevet navngivet magisk realisme 

(Bowers 2004).16 Det magiske refererer til de mystiske sider af livet og især til det spirituelle, 

eller det der ikke kan forstås inden for rationelle videnskaber. Inden for magisk realisme har 

mystiske typisk refereret til spøgelser, forsvindinger, mirakler, ekstraordinære talenter og 

mærkelige stemninger. Det er kendetegnende, at det magiske ikke refererer til noget, der illuderer 

magi, som fx tryllekunst. Det magiske formodes virkelig at være sket, deraf også realismen (ibid.: 

20-21).  Genren tillægges ofte at repræsentere et særligt kritisk blik på virkeligheden, ikke mindst 

i kraft af dens fortællekonventioner med indbyggede ”transgressive and subversive qualities” 

(ibid.: 66). Ligesom genren inden for en postkolonial tradition giver sig udtryk i en kritik af de 

dominerende klasser og den dominerende magts konstruktion af ’de andre’ i form af dem, der er 

nægtet magten. ’De andre’ er ikke kun blevet nægtet den politiske magt, men også 

definitionsmagten, magten til at definere det omgivende samfund (ibid.: 68).   

 

Magisk realisme finder man ifølge den franske litteraturforsker Richard Jacquemond også i den 

egyptiske litteratur. Han peger på, at den egyptiske litteratur i 1950’erne og 1960’erne var 

karakteriseret ved en realisme, som var tæt knyttet til nationalismen, der naturligt dominerede i 

disse tidlige år efter uafhængigheden. Realismen var som egyptisk litterær genre kendetegnet ved 

loyalitet og forpligtethed over for nationalstaten (Jacquemond 2008: 93). Reaktionen på 

realismen tog flere retninger; én af dem var magisk realisme, som trækker på elementer fra den 

arabiske fortælletradition (ibid.: 95). Jacquemond argumenterer videre for, at der blandt de 

egyptiske forfattere er en relativt større andel af koptiske forfattere, der skriver inden for mere 

eksperimenterende genrer, som fx magisk realisme. Disse forfattere bruger temaer, karakterer og 
                                                 
16 En første periode inden for magisk realisme som litterær genre fandt ifølge Bowers sted i Tyskland i 1920’erne 
(2004: 8ff.).  
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kulturelle referencer hentet fra tilhørsforholdet til den kristne minoritet. Hvorimod de koptiske 

forfattere, der skriver realisme, repræsenterer den loyale og forpligtede nationale forfatter. De er 

’neutrale’ i forhold til at udtrykke minoritetsbevidsthed, bl.a. ved næsten at undgå at gøre brug af 

kristne referencer (ibid.: 97-98).  

 

Med den magiske realistiske fortællestil er der tilsyneladende en anden mulighed end i realismen 

for at udtrykke en minoritets- eller undertrykt identitet, fordi den, som Bower påpeger, er skabt til 

at udforske og overskride grænser (Bowers 2004: 67). De koptiske helgenfilm kan siges på 

samme måde at drage nytte af både den kristne tradition for helgen- og martyrfortællingerne, som 

i sig selv som genre åbner for magiske elementer i kraft af mirakeltroen, og den magiske 

realisme. Gennem den magiske realisme bliver det muligt at sætte ord og billeder på 

kompleksiteten, grænserne og deres overskridelse og det fortiede ved minoritetsidentiteten.  

 

Historisk tid som allegori over nutiden 

Som analyseret ovenfor forbinder filmene historisk tid med nutiden. Der er tale om historiske 

figurer, men der er tematiske og sproglige referencer til nutiden, ligesom selve lidelseshistorien 

og problemerne med de undertrykkende magtstyrer kan give associationer til mere aktuelle 

erfaringer med diskrimination. Ligeledes er der ikke gjort seriøse forsøg på at forstå historien på 

den tids præmisser, tværtimod er rammen for fortolkning som vist placeret i nutiden. Dette 

forstærkes af, at referencerne til den historiske samtid, hvor filmenes fortællinger angiveligt 

skulle have fundet sted, er minimeret til karikerede figurer, påklædning og bygninger, og hvor 

referencer til andre samtidshistoriske begivenheder er totalt fraværende. Denne fremstilling af 

historisk tid er ikke kun et træk ved de koptiske spillefilm, men et element i de arabiske historiske 

film generelt. De koptiske spillefilm anvender dermed fortællekonventioner fra de arabiske, 

historiske spillefilm, hvad angår filmæstetik, historicitet og dramatiske teknikker.  

 

Ifølge Viola Shafik er de arabiske historiske spillefilm præget af en tradition, hvor historien kun 

bruges som en scene for fortællingen, som en ramme, hvor den visuelle appel er vigtigere for 

filmproducenterne end den historiske nøjagtighed. Det medfører en a-historicitet, “an 

undermining and arbitrary reinterpretation of history” (Shafik 1998: 166), hvor historiske film 

bruges som allegorier for nutiden. Hun giver som eksempel den spektakulære film Saladin fra 

1963 af den berømte egyptiske filminstruktør Youssef Chahine (1926- 2008). I denne film er 
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Saladin, fra at være den historiske helt i kampen mod korsridderne, blevet til en nutidig pan-

arabisk national helt. Hvad der ifølge filmen fører de allierede arabiske lande til sejr er arabisk 

sammenhold og enhed, og at Saladin skal få publikum til at associere til præsident Gamal Nasser, 

er ikke til at overse (ibid.: 169). Heller ikke de religiøse, muslimske film, der havde deres 

storhedstid i perioden 1952-72 og siden da i fjernsynet, kan siges at have til formål at give en 

historisk korrekt fortolkning af historiske begivenheder. I stedet for giver de snarere, ligesom de 

koptiske film, en instruktion i den rette moral. Figurerne fremstår som stereotyper, og budskabet 

er ofte yderst forenklet. Igen er det den gloriøse fortid, de militære og moralske sejre, der 

symboliserer den arabiske, muslimske nation i dag, eller som den burde være i fremtiden (ibid.: 

171- 172).    

 

Denne brug af historien til at fortælle om nutiden er et element af den moderne nationsopbygning, 

som jeg har peget på i kapitel 2. Selve genren har leveret fortællekonventioner til de koptiske 

films fortællinger om en mytologisk historisk tid, der falder sammen med nutiden. Genren åbner 

for en fortolkning, hvor filmenes moralske budskab rummer en allegori over moderne liv og 

moderne fristelser, ligesom filmenes historiske fortællinger om forfølgelse og undertrykkelse kan 

ses som en allegori over nutiden. Netop valget af den historiske tid inden islam gør fortællingen 

politisk spiselig for majoritetsbefolkningen, og selv om allegorien til nutiden kan forekomme 

tydelig, er fortælleteknikken i form af det magisk realistiske med til at sløre det politiske 

budskab. Endelig er filmenes overordnede moralske budskab i overensstemmelse med en 

hegemonisk majoritetsdiskurs og derfor ikke lige til at afvise, nemlig at det centrale er at hengive 

eller overgive sig til Gud. Selv om der ligger et budskab om ikke at bøje sig for den 

undertrykkende overmagt, er dette budskab så generelt, at det ikke for alvor opfattes som en 

trussel mod majoriteten eller staten.  

 

Sanselighed  

Sanseligheden er et aspekt af samtidigheden. I filmen om Ana Simone ser man hende i ørkenen, 

mens der spilles en meditativ musik. Der bliver ikke sagt noget meget længe i filmen. Man skal 

føle eller sanse, hvordan det er at gå i ørkensandet alene og ensom i sin anderledeshed. I filmen 

om Mar Mina sættes sanserne også på prøve med de voldsomme torturscener. Begge eksempler 

er minoritetserfaringer, der ikke fuldt ud kan fortælles, men må sanses. Det er de erfaringer, som 

majoriteten ikke kan sanse (Cohen 2000: 5), og som ikke kan rummes i den officielle erindring, 
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som Das og Kleinman (2001: 9) peger på. Det er fortællingen om en andetgørelse, som ikke kan 

fortælles pga. skam og fortielse (Danieli 1985). Ved hjælp af filmenes sanselighed kan den 

enkeltes erfaring med undertrykkelse blive til et ’vi’, indskrevet i kollektivets historie. Filmene 

viser, hvordan vold i én æra gennem fortællingerne kan transplanteres til erindringerne i en anden 

æra. Ifølge Das og Kleinman har sådanne fortællinger om vold ofte mytiske kvaliteter ved at være 

hevet ud af historisk tid og rum for i stedet at indskrives i en universel fortælling (Das og 

Kleinman 2001: 7), som i dette tilfælde er den kristne-ortodokse fortælling.  

 

De mytiske kvaliteter og den sanselige erfaring af samtidighed understreges af den religiøse 

praksis, hvor vi i bussen sidder og synger godmorgen til helgenerne, som var de ligeså nutidige 

som os andre, og som sad de ved siden af os. Oplevelsen af, hvor vigtigt det er at komme fysisk 

nær relikvierne, så man sanser det hellige, forenes med det hellige, er samtidig med de hellige. 

De små glasrør med olie fra helgenrelikviet er en fysisk og sanselig kontakt til det hellige. Denne 

i høj grad sanselige oplevelse af at være del af historien, det kristne fællesskab og det hellige 

oplevede jeg selv under mit feltarbejde, hvor jeg i en eller anden grad internaliserede den 

kropslige erfaring knyttet til vigtigheden af nærhed til det hellige. Jeg skulle hen og røre relikviet, 

og jeg gemmer stadig på de små glasrør med hellig olie. Og da jeg fik chancen for at komme i 

nærheden af levende helgener, nemlig pave Shenouda17 og den gamle munk i Skt. Paul klostret, 

var det den fysiske nærhed, som var central, og ikke udvekslingen af ord. Martyrerne og 

helgenerne er nutidige, levende (både de afdøde og nulevende), håndgribelige og griber ind i 

nutiden. Fortid og nutid flyder sammen gennem den kropslige og sanselige erfaring.   

 

 

Rum: hellige, kristne og egyptiske 

I filmene og i den religiøse praksis spiller steder, som tidligere omtalt, en særlig rolle. Helgenerne 

og martyrerne hører ikke kun hjemme i tid, men også i forhold til et sted. Ved at inddrage disse 

steder i den kollektive fortælling bliver de til særlige koptiske rum. Jeg vil pege på tre typer af 

sted, som gentagende bliver konstrueret som særlige koptiske rum. De mest indlysende er 

kirkerne og klostrene, men derudover er ørkenen et rum, der ofte indgår centralt i 

helgenhistorierne, hvilket filmene også illustrerer. Et tredje sted eller rum, som synes at være 

centralt, er Egypten som territorium.  
                                                 
17 Den Koptisk-Ortodokse Kirke ser sine patriarker som helgener, og størsteparten af kirkens patriarker igennem 
historien indgår i den koptiske Synaxarion (historien om kirkens helgener) (Meinardus 2004: 285).  
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Ørkenen som rum for eksil 

I filmene er ørkenen et rum, hvor Ana Simone og Mar Mina opholder sig midlertidigt, og hvor de 

på den ene side er befriet fra hhv. samfundets forventninger til karriere og materialisme og 

samfundets krav om at påtage sig majoritetens religion – en frihed, der gør det muligt at dyrke det 

spirituelle og mødet med Gud. På den anden side møder Ana Simone og Mar Mina store 

udfordringer i ørkenen i form af ensomhed og fristelser. Ørkenen repræsenterer på denne måde 

minoritetens erfaring med i eksilet at veksle mellem frihed og klaustrofobi, som Naficy genfinder 

i iranske spillefilm, der inddrager den iranske migrants og flygtnings erfaringer (Naficy 1993: 7, 

125ff.). Naficy argumenterer for, at man i eksilet ikke befinder sig i en konstant marginal eller 

liminal position eller i en konstant inklusion, men at tilstanden i eksilet snarere er karakteriseret 

ved en vekslen mellem følelsen af frihed og nye muligheder på den ene side og følelsen af 

begrænsninger og klaustrofobi på den anden side (ibid.). Ørkenen kan ses som rum for koptisk 

eksil. Ørkenen repræsenterer den struktur, som kun naturen kan tilbyde: vild natur, tidløshed, 

grænseløshed, forudsigelighed, stabilitet og universalitet. Ørkenen er på den ene side frigørende, 

uden ende og uden for samfundets strukturer. Dette er især tydeligt i filmen om Ana Simone. 

Hendes liv i ørkenen er beskrevet som en lettelse, og hendes leg med de vilde dyr understreger 

den vilde natur og ørkenens tidløshed og grænseløshed. På den anden side er ørkenen også 

klaustrofobisk, truende og dødelig, og det kommer til udtryk i fristelsen af Mar Mina i ørkenen, 

og på samme måde da Ana Simone efter et stykke tid i ørkenen ser ud til at være blevet tosset af 

at opholde sig der alene.18 Der er adskillige fortællinger om ørkenens betydning i både det nye og 

gamle testamente. Jesus opholder sig fastende 40 dage i ørkenen og fristes af djævelen, og 

Gruber, der skriver om de koptiske munkes klosterliv i dag, peger på Exodus og Moses’ ophold i 

ørkenen under flugten fra Egypten og på, at ørkenen i det hele taget er et centralt sted i biblen 

(Gruber 2003: 36-37). Ørkenen bliver som en form for ’no man’s land’ til ’God’s country’ 

(Gruber 2003: 36). Men som jøderne ikke blev i ørkenen, men fortsatte til deres ’promised land’ 

(ibid.: 36), bliver Ana Simone og Mar Mina heller ikke i ørkenen. Ørkenen er stedet for mødet 

med det hellige, fordi ørkenen er uden for tid og rumligt uendelig. Det er stedet for den ultimative 

opofrelse. Men selv om dét at være uden for tiden er befriende (fri fra sociale strukturer og 

                                                 
18 I en lille pamflet om Ana Simones liv fremstilles hendes sindssyge som et bevidst forsøg på at skjule sin identitet 
som prinsesse (al-Daljāwī, Al-Qidīsah Ana Simone), hvilket ikke er tilfældet i filmen. Dermed bekræftes, at den 
filmatiserede fortælling skaber sine egne fortællemønstre.  
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forfølgelse), er det i længden klaustrofobisk, og derfor må de fleste genindplaceres i tiden 

gennem historien og fællesskabet. Her er kirken og klostret tilbuddet.19  

 

Kirkerne og klostrene som rum for fællesskab 

Klostret er på denne måde blevet et ’sted’ i ørkenen, hvor man kan genskabe det kristne 

fællesskab og gennem etableringen af et kristent rum transformere kopternes eksil til det ’at høre 

hjemme’. Klostret og kirken er rum, hvor den tid og sociale struktur, som ikke findes i ørkenen, 

reetableres. Ørkenen symboliserer på denne måde den marginaliserede minoritets ensomhed, 

klaustrofobi og vanvid (stigmatisering), hvor klostret og kirken er rummet, hvor fællesskab og 

tilhørsforhold rekonstitueres. I ørkenen er man uden for tiden, i klostret og kirken genplaceres 

man i tiden, i historien, i fællesskabet. Klostret og kirken bliver den tryghedsgivende 

modoffentlighed, som jeg også har beskrevet i analysen af den koptiske revival (i kapitel 6).  

 

Ligesom det er muligt at opfatte ørkenen som en liminal zone mellem den sekulære verden og 

den himmelske, et sted associeret med hellighed (Gruber 2003: 37), kan man se filmene og 

besøgene i klostrene som en konstituering af ørkenen som liminal zone eller krydsfelt mellem 

kopternes nationale identitet som egyptere og minoritetsidentiteten som kristne.  

 

Nationen som rum for den koptiske kirke 

Helgen- og martyrhistorierne er også fortællingen om kopterne som del af den egyptiske historie 

og ikke mindst det egyptiske rum. Gennem filmene og gennem menighedsturene bliver de lokale 

helgener og martyrer indplaceret i en national geografi og fortælling. Et eksempel er Jesus, der 

med sine forældre opholdt sig i Egypten på flugt fra romerstyret.20 Som beskrevet i indledningen 

til denne del 3 af afhandlingen er den rute, de siges at have fulgt, en rute, der når rundt i store dele 

af Egypten. Fortællingen om Jesu rejse rundt i Egypten skaber en kollektiv erindring om Egypten 

som et ikke blot autentisk kristent land, men også en vugge for kristendommen. Den hellige 

families besøg i Egypten forbinder jorden (territoriet) og kristendommen. Det er ikke kun 

angivelsen af et sted, hvor Jesus har været, men også den egyptiske natur, der forener kopterne 

med Egypten som hjemland. Den nuværende pave Shenouda bruger (som omtalt i kapitel 5) 

historien om den hellige families ophold i Egypten som et bevis på, at Nilen er lige så eller måske 

                                                 
19 De munke, som i længere tid har levet som eremit og asket i ørkenen, er af samme grund dybt beundrede og 
opfattes som særligt hellige i den koptiske tradition (se fx Gruber 2003: 37, 46ff).   
20 Om denne fortælling, se Habib (1979), Meinardus (1992), Shenouda III (2000). 
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endda mere hellig end Jordanfloden (som i bibelen omtales som hellig og særlig central for 

kristendommen). Den egyptiske natur er så at sige gennemtrængt af kristen spiritualitet. Cragg 

peger på, at de koptiske klostre på samme måde kom til at spille en særlig rolle ved at forbinde 

det egyptiske landskab – Nilen og ørkenen – med kristendommen. Det er i Egyptens geografi og 

forbundethed til den egyptiske natur, at den Koptisk-Ortodokse Kirkes sande indfødte sjæl er at 

finde, skriver Cragg (1992: 175). Halbwachs analyse af den kristne topografi viser, hvordan 

steder bliver et nøglepunkt for erindringen, ved at de konstrueres som betydningsfulde i den 

tidlige kristne historie. Besøgene ved og fortællingerne om disse steder forbinder dermed den 

kristne fortid med den kristne nutid (Halbwach 1992). Samme indskrivning af sted og geografi i 

den kollektive erindring finder man ifølge den amerikanske historiker Joel Beinan blandt jøder i 

Egypten i 1940’erne, der bruger fortællingen om Josef i Egypten til at legitimere deres autentiske 

nationale tilhørsforhold til Egypten (Beinin 2005: 33). Der er tale om, hvad Jackson betegner med 

ordene: ”the landscape is storied” (Jackson 2002: 31).   

 

I dette perspektiv kan menighedsturene til klostrene og kirkerne med besøgene hos helgenerne 

ses som en generobring af det nationale rum gennem indskrivningen af dette i den kristne 

fortælling, en indskrivning som yderligere styrkes af fortællingens mytiske karakter. 

Fortællingerne om Egyptens geografi som beåndet af kristen spiritualitet fungerer som en måde at 

bevise og legitimere koptisk autentisk tilhørsforhold til nationen på. Fortællingerne har netop 

evnen til på en og samme tid at være grænseoverskridende og grænseopretholdende, som den 

magiske realisme kan bruges til ifølge Bowers (2004). Dette hænger ifølge Jackson sammen med, 

at fortællingerne kan skabe kollektivt tilhørsforhold (Jackson 2002: 25). Ved at indskrive de 

besøgte steder i den kristne fortælling, opretholdes grænsen til muslimerne, men ved at indskrive 

kristendommen i den nationale geografi og fortælling, overskrides samme grænse gennem 

skabelsen af fællesskabet som egyptere. Gennem samspillet mellem tid og rum konstrueres på 

denne måde en fortælling, der både er universel (kristen) og partikulær (egyptisk).    

  

Man kan naturligvis diskutere, om indskrivningen af kristendommen i det nationale territorium er 

et forsøg på at etablere en særlig autentisk ret til territoriet i modsætning til muslimerne, som kan 

betragtes som kolonisatorer. Jeg opfatter det i højere grad som en strategi til at etablere en 

ligeværdig position som national borger, hvor kopternes manglende tilstedeværelse i den 

nationale offentlige historie (majoritetens historie) nødvendiggør en modfortælling, der 
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inkluderer kopterne. Dermed ser jeg fortællingerne som et dobbelt tilbud om en vej ud af eksilet 

(ud af ørkenen), nemlig deltagelsen i det koptiske fællesskab i kirker og klostre på den ene side 

og deltagelse – med kulturel autenticitet – i det nationale fællesskab på den anden side. Denne 

indskrivning i den nationale historie, som kirken på mange måder promoverer, vil jeg uddybe i 

kapitel 8, der fokuserer på kirken som magtfuld institution.     

 

  

7.3. Hvem fortæller og hvor? 

I kapitlet om de nationale fortællinger (kapitel 5) beskrev jeg, hvordan den hegemoniske 

nationale fortælling konstruerer et fælles nationalt ’vi’, der italesættes af både muslimer og 

koptere. Fortællingens fokus på broderskab og loyalitet over for nationalstaten udelukker, at 

spørgsmålet om det asymmetriske magtforhold mellem majoritet og minoritet indgår i 

fortællingen. Når jeg argumenterer for, at helgen- og martyrfortællingerne ud over at være kristne 

og egyptiske fortællinger kan fortolkes som minoritetsfortællinger, er det bl.a. set i lyset af den 

nationale kontekst og muligheden for at fortælle. For hvem er publikum, og hvem fortæller og i 

hvilken kontekst? Hvordan og hvem får man stemme over for gennem helgen- og 

martyrfortællingerne? 

 

De fortællinger, jeg her gengiver, har fået en genopblomstring knyttet til kirkens generelle 

revival, og det er i denne sammenhæng, at man også må forstå og analysere martyr- og 

helgenfortællingerne som minoritetsfortællinger. Filmatiseringen af fortællingerne understreger 

en ny brug af historien, der overskrider det rituelle besøg ved helgengraven; ligesom jeg i det 

forrige kapitel har argumenteret for, at også besøgene ved helgengravene har en kompleks 

betydning. Derfor kan disse fortællinger i min optik ikke forstås adskilt fra kirkens identitets- og 

minoritetspolitiske strategier. Med interessen for fortællepraksissen (og ikke kun fortællingens 

indhold) er det nødvendigt at inddrage den institutionelle og samfundsmæssige kontekst for 

fortællingerne. Her tænker jeg på, hvordan kirken, medierne, markedet og staten på hver deres 

måde er med til at strukturere den fortælling, som helgen- og martyrhistorierne udgør. Et helt 

centralt aspekt ved helgen- og martyrfortællingerne er, at de ikke kun indskriver den kollektive 

erindring i specifikke rum, de fortælles også i specifikke rum, nemlig først og fremmest i kirken 

og klostret. I samspil med disse rums afgrænsning til den nationale majoritet, som jeg 

fremanalyserede i det forrige kapitel, forstærkes fortællingens styrke som modfortælling.   
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Rum og publikum for fortællingerne 

I klostret Abu Seifan deltog jeg i en mūlid (helgenfejring eller -fødselsdag) for klostrets helgen. 

Mange koptere var kommet på besøg for at deltage i fejringen. Den foregik inde i klostret, som 

ligger i den gamle bydel (Old Cairo eller Fustāt) i Cairo. Klostret er ikke voldsomt stort, og især 

haven er temmelig lille. Men rundt i klostret blev helgenen nu båret forrest under sang og musik 

(triangler). Det er en velkendt model for mūlid, som man også kender det blandt muslimer. 

Forskellen til de muslimske mūlid var, at hele fejringen foregik inden for klostrets mure.21 

Klostret var et klart afgrænset rum for denne fejring. 

 

Den koptiske kirkes helgener og martyrer har længe været centrale for den religiøse kult, og 

mūlid er derfor ikke et nyt fænomen. Mūlid henviser til årsdagen for helgenen, en dag som 

normalt opfattes som helgenens fødselsdag eller dagen for martyrium. Traditionelt indebærer en 

mūlid flere dage, uger eller endda en helt måneds fejring, marked og religiøs pilgrimsfærd. Det 

gentages hvert år på samme tid og sted. De koptiske mūlid er ofte tidligere blevet besøgt af 

muslimer, og helgenfejringerne har på denne måde været en fælles kult (Mayeur-Jaouen 1997: 

224, 226). Dette var ikke tilfældet, da jeg deltog i fejringen i Abu Seifan i 1994. Ifølge Mayeur-

Jaouen er det en generel udvikling, at muslimer, der før deltog i stort antal i de koptiske mūlid, 

siden 1950’erne er blevet færre og færre til i dag stort set at være forsvundet (ibid.: 226). Mayeur-

Jaouen peger på, at mūlid fra at være indskrevet i en egyptisk folkelig kultur på tværs af religion i 

stigende grad med modernisering, øget uddannelse og deraf følgende religiøs revival er blevet 

eksklusivt indskrevet i hhv. den muslimske og den koptiske kirkes fortælling (ibid.: 226-227).  

 

Den koptiske helgenfortælling er blevet kirkens og kopternes. Hvor rummet for mūlid før var 

landsbyen og markedet, er rummet for denne religiøse kristne kult blevet kirken, klostret og til 

dels hjemmet. Man kan argumentere for, at dette delvist er et resultat af en moderne 

sekulariseringsproces (som jeg har peget på i kapitel 4). Men samtidig har den islamiske 

vækkelse betydet, at islam i stigende grad siden 1970’erne er blevet del af og meget synlig i det 

offentlige rum. Det er derfor ikke kun den koptiske mūlid, men også de koptiske fortællinger, der 

forventes at holde sig inden for klostrenes, kirkernes og hjemmets mure. Lad mig give nogle 

eksempler.     

                                                 
21 Jeg har fx deltaget i en muslimsk mūlid i Luxor, der bl.a. involverede optog rundt i byens gader. Hvor langt 
optoget bevæger sig, er dog også afhængig af helgenens status. Jo større helgen, jo større optog, jo større rækkevidde 
og jo længere fest.  
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Et eksempel er begivenhederne, der udspandt sig, efter at distributionen af en dvd med titlen I 

was blind but now I can see i oktober 2005 blev den direkte årsag til en voldsom religiøs konflikt 

i Aleksandria. Store demonstrationer og protestmarcher fandt sted i flere dage foran Skt. George 

kirke, hvorunder mindst tre kristne blev dræbt. Dvd’en var en indspilning af et teaterstykke, der 

var blevet spillet i den pågældende kirke to år tidligere, uden at det havde givet anledning til 

problemer. Teaterstykket handlede om en kristen, fattig ung mand, der blev lokket af ekstreme 

islamister til at konvertere til islam med løfter om økonomisk hjælp, men ender i ensomhed, 

vender tilbage til kristendommen og derefter trues med døden af de ekstreme islamister. Stykket 

handler dermed for én gangs skyld om en nutidig potentiel martyr. Konflikten blev omtalt i de 

egyptiske og udenlandske aviser, ligesom den dagligt i de uger, konflikten varede, blev omtalt på 

en af de koptisk-amerikanske hjemmesider.22 Hvem der stod bag distributionen af dvd’en og 

dermed eskaleringen af konflikten, er ikke offentliggjort. Den almindelige opfattelse er, at det har 

været folk, der har villet udnytte de religiøse følelser til at lave ravage og ikke mindst mobilisere 

mere yderliggående muslimske kræfter.23 Min pointe med eksemplet er, at dvd’en først for alvor 

blev et problem for staten og visse muslimer, da den bevægede sig uden for det koptiske rum og 

dermed blev set af et ikke-intenderet publikum. En yderligere forværring var den uklare afsender 

og afsløringen af, at fortællingen i form af teaterstykket faktisk delvist konstruerede muslimen 

som en generaliseret fjende, om end denne var i form af figuren ’den radikaliserede muslim’. Dog 

havde det opførte teaterstykke i kirken ikke givet anledning til problemer, fordi fortælling, 

afsender, og publikum blev holdt inden for rammerne af det koptiske rum.  

 

Et andet eksempel er, da en privatejet, men offentlig kristen boghandel i 1995 havde nogle 

koptiske og kristne film til salg i butikken. Det førte til, at ejeren blev anholdt og sigtet for at 

opildne til sekterisk uro (Ibrahim 1996b, Shafik 1998a).  

 

De koptiske spillefilm kan man da også kun købe hos de enkelte kirkers små boghandlere, hvor 

man (som omtalt i kapitel 6) også kan købe andre ’religiøse’ varer (pamfletter, kassettebånd, 

nøgleringe, bogmærker etc.). I Patriarkatet er der et større mediecenter, hvor de fleste film kan 

                                                 
22 Se den amerikanske koptiske organisations, U.S. Copts Association, hjemmeside: http://www.copts.com for 
omfattende omtale af sagen.  
23 På en konference i Minya, Egypten, i oktober 2006 fortalte en dialoggruppe bestående af muslimer og kristne fra 
Aleksandria om sagen, og uden at de ville sætte navn på, gav de udtryk for, at det var muslimske politiske interesser, 
der stod bag distributionen. Det er uklart, om delegationen faktisk vidste, hvem der konkret havde stået bag, men af 
politiske årsager ikke ville sætte navne på.  
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købes. Både produktion og distribution er altså styret direkte af kirken. Derudover skal producer 

og instruktør have tilladelse fra både pave Shenouda og statscensuren til produktionen af den 

enkelte film, også selvom filmene alene er lavet for et koptisk publikum og kun distribueres som 

dvd og videofilm inden for kirken.  

 

Filmene og helgen- og martyrfortællingerne kan altså kun vises og fortælles som religiøse 

produkter i et afgrænset religiøst rum med et koptisk religiøst publikum. Staten accepterer 

fortællingerne, så længe de bliver inden for disse rum, ikke defineres som minoritetspolitiske og 

ikke resulterer i religiøse konflikter, og så længe de ikke med negative fremstillinger af islam 

eller muslimer lægger op til sådanne. Det betyder, at det ikke er hensigten, at majoriteten skal se 

dem, hvorved fortællingernes karakter som modstand får en mere subtil betydning.   

 

 

Modoffentlighed  

Den rumlige afgrænsning må samtidig ses i lyset af, at de nationale medier og 

undervisningsmaterialer (som omtalt i kapitel 5) ikke giver rum for koptiske fortællinger, hverken 

nutidige eller fortidige. De unge koptere vil dermed ikke i deres daglige mediebrug og under 

deres skolegang støde på fortællinger, de kan identificere sig med som koptere. Det er i dette 

perspektiv, at kirken bl.a. med helgen- og martyrfortællingerne tilbyder kopterne, hvad man kan 

definere som en modoffentlighed, en modstands- og minoritetsstrategi.   

 

Nancy Fraser taler om ’subaltern counterpublic spheres’ som parallelle arenaer til det, Habermas 

har defineret som borgerlig offentlighed. I modoffentlighederne kan marginaliserede grupper 

formulere oppositionelle fortolkninger af deres identiteter, interesser og behov (Fraser 1997: 81). 

Fraser argumenterer for, at underlegne grupper har brug for et ’trygt’ og ’sikkert’ sted – en 

modoffentlighed – hvor de kan diskutere deres interesser uden indblanding fra majoritetens side. 

Medlemmer af den dominerende gruppe har pr. automatik en række fordele, fordi de har defineret 

de eksplicitte såvel som usagte normer for offentlig kommunikation (Fraser 1992).  

 

Fra denne synsvinkel kan produktionen af de koptiske spillefilm ses i lyset af manglende koptisk 

synlighed i de egyptiske medier. Spillefilmene bliver et element i kirkens mediestrategi, hvor 

kirken i en årrække har forsøgt at råde bod på den manglende synlighed i den nationale 
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offentlighed ved bl.a. at optage enhver messe med pave Shenouda og andre vigtige begivenheder 

i kirken på bånd eller video. Disse bånd og videoer er blevet distribueret i kirken, og med 

internettets udbredelse er kirken begyndt at lægge en stor del af Shenoudas messer og bøger ud på 

nettet, hvorfra de kan downloades.24 Særlige begivenheder kan man i dag se direkte via 

internettet, og som modtager af Patriarkatets nyhedsmails kan man blive adviseret herom, 

ligesom gamle filmklip fra kirkens historie kan findes på internettet. Produktionen af 

spillefilmene har i samspil med andre medier givet de officielle nationale medier konkurrence i 

definitionen af den egyptiske identitet som tæt knyttet til den muslimske identitet.25   

 

Viola Shafik konkluderer i sine studier af minoriteten i egyptiske biograffilm, at de koptiske film 

forstærker tendensen til isolation (Shafik 1998a). Umiddelbart understøtter min fremhævelse af 

betydningen af det afgrænsede rum i både filmenes tematisering og sted for forevisning denne 

konklusion. Shafik har dog ikke analyseret de koptiske helgen- og martyrfilm og er måske derfor 

ikke opmærksom på det sammensatte budskab, de formidler, og som åbner for flere 

identifikationer end den religiøse koptiske, nemlig den moderne forbrugeridentitet og den 

nationale identitet. Ved på denne måde at præsentere grænseoverskridende identiteter, er kirkens 

medierede fortællinger et tilbud om en subjektposition, der “[…] subtly alter the balance between 

actor and acted upon.” (Jackson 2002: 16). 

 

 

Tilbud om religiøs forbrugsidentitet  

Behovet for at formidle fortællinger gennem nye medier og dermed rekonstruere deres betydning 

i det koptiske rum må samtidig delvist forklares med den uddannede middelklasses nye position i 

kirken. Som beskrevet i forrige kapitel er der dele af den uddannede middelklasse, der ikke 

kender fortællingerne om helgener og martyrer fra deres barndom, og hvis de gør, kan det være 

vanskeligt at identificere sig med fortællingernes altmodische karakter. Filmene kan derfor også 
                                                 
24 På http://www.copticchurch.net/topics/pope/index.html (læst 15. januar 2008) kan man downloade 29 bøger af 
Shenouda på engelsk. 
25 Man skal være opmærksom på, at de nationale medier også har begrænset variationen i fremstillingen af 
muslimske identiteter. Abu-Loghod fastslår, at censuren i en årrække har gjort det vanskeligt at inddrage religiøse 
aspekter i filmiske hverdagsbeskrivelser, mens de deciderede religiøse programmer ofte har været utilgængelige for 
en stor del af befolkningen, fordi de er på standardarabisk, som den uuddannede del af befolkningen kan have svært 
ved at forstå. Samtidig er de religiøse programmer blevet sendt på dårlige sendetidspunkter (Abu-Lughod 1993). Den 
situation, som Abu-Lughod beskriver, har delvis ændret sig med udbredelsen af arabisk satellit-tv, hvor både 
egyptisk nationalt tv og andre arabiske satellitkanaler nu sender et langt bredere udbud af religiøse programmer, og 
hvor der findes særlige islamiske kanaler (se Galal 2009).  
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ses som et redskab til at nå en ny målgruppe af koptere. At dette indgår som element i kirkens 

overvejelser og er en større udfordring end som så, afspejles i samtaler, jeg havde med 

søndagsskolelærere om emnet. På den ene side er der spørgsmålet om at konkurrere med den 

nationale film- og tv-industri, på den anden side er der spørgsmålet om at gøre den koptiske 

identitet salgbar for den koptiske ungdom.  

 

En søndagsskolelærer understregede over for mig vigtigheden af, at filmenes skuespillere er 

kristne og berømte. Fra kirkens side er det vigtigt, at skuespillere, som er kendte over hele landet 

fra den nationale filmindustri, træder offentligt frem som kristne ved at have en rolle i en koptisk 

film. For søndagsskolelæreren var det centralt for integrationen af koptere i det egyptiske 

samfund, at gøre brug af berømte kristne skuespillere i de koptiske film uden at skjule eller 

tilsløre skuespillerens koptiske identitet som en måde at gøre koptiske borgere synlige for den 

koptiske befolkning på. En anden af søndagsskolelærerne, som jeg spurgte om filmene, brød sig 

ikke om dem. Hun kritiserede, at de ikke var konkurrencedygtige i standard og kvalitet 

sammenlignet med filmene fra Europa og USA eller med de egyptiske film på tv og i biografen. 

Hun fandt ikke filmene livagtige og foretrak at læse helgenernes historier frem for at se dem som 

film. I hendes kirke havde lærerne nogle gange vist filmene i søndagsskolen, men de foretrak 

ifølge hende i stedet at fortælle historierne for børnene. Samtidig var hun kritisk over for de 

mange voldelige scener i filmene og fortalte mig, at de nogle gange havde fjernet nogle af de 

voldelige torturscener.  

 

Søndagsskolelærernes overvejelser om filmene afspejler det dilemma, kirken står over for. På den 

ene side nødvendigheden af at gøre filmene attraktive for de unge, så de gider se dem. Det kan 

være en årsag til at vælge en instruktør som Samir Seif, der er kendt for instruktionen af populære 

actionfilm med masser af spektakulære effekter. Man må lave nogle film, der kan konkurrere med 

den store mængde af tilbud, de unge ellers får. Dette kan ligeledes begrunde valget af populære 

skuespillere. På den anden side er risikoen, at budskabet udtømmes eller forfladiges, og at 

filmene ender med at blive en forbrugsvare på linje med andre forbrugsvarer.  

 

Kirken forsøger ved hjælp af medierne at autorisere den koptiske diskurs og at styrke den 

koptiske modoffentlighed. Man kan se bestræbelsen fra kirkens side (som jeg vil komme 

nærmere ind på i kapitel 8) som et forsøg på at tilpasse sig den moderne virkelighed, hvor 
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identitet ikke længere i samme grad som tidligere er ’naturligt’ knyttet til specifik tid og rum. 

Koptere bor spredt, interagerer med forskellige mennesker i forskellige kontekster, nogle 

emigrerer og andre har travlt med at gøre brug af de mange tilbud om fritid, forbrug, karriere, 

som det moderne liv tilbyder. Det koptiske ’territorium’, kirken forsøger at etablere i kirker og 

klostre og gennem menighedsturene, kan altså med fordel kombineres med et virtuelt fællesskab i 

erkendelsen af, at medierne spiller en større og større rolle som konkurrent til ansigt-til-ansigt 

relationer. I dette perspektiv er de koptiske film også et redskab til modernisering af kirken, hvor 

kirken forsøger at tilpasse et religiøst univers til en moderne fritids- og forbrugskultur. Ved at 

bruge de moderne medier rækker kirken hånden ud til de unge, for hvem kirken uden de moderne 

tilbud kunne fremstå (endnu) mere støvet og uinteressant. En af grundene til kirkens succes med 

at tiltrække unge må efter min mening tilskrives kirkens erkendelse af betydningen af det 

moderne sociale og kulturelle liv, som de unge er en del af. Et eksempel i filmen om Mar Mina 

illustrerer kirkens opmærksomhed herpå, idet Mar Mina bruger ordet udbetaling/depositum til 

himlen, da han sælger al sin ejendom. Begrebet udbetaling er del af enhver ung egypters 

dagligdag, fordi udbetalingen er afgørende for de unges mulighed for at få en lejlighed og dermed 

at blive gift. 

 

Min analyse kan ikke sige noget om, hvordan koptere, der ser filmene, forstår dem og anvender 

dem i konstruktionen af religiøs identitet, national identitet og forbrugsidentiteter. Jeg har heller 

ikke dokumentation for, hvor og af hvem de primært ses. Det fremgår, at de bruges i 

søndagsskolerne og sælges i kirkerne til private. Ved hjælp af spillefilm og andre produkter kan 

kirken forsøge at udvide det koptiske ’territorium’ til også at inkludere det private hjem. Filmene 

og pamfletterne er nogle, man køber med hjem og ser derhjemme, hvormed helgendyrkelsen ikke 

længere er begrænset til at være en del af den religiøse kult. Thorbjørnsrud peger på risikoen ved 

de mange koptiske produkter, som i stigende grad udsmykker og er synlige i hjemmet, fordi jo 

flere kristne produkter, jo sværere bliver det at invitere muslimer indenfor. Hun argumenterer for, 

at grænsen omkring de koptiske rum, herunder hjemmet, på denne måde bliver vanskeligere at 

nedbryde (Thorbjørnsrud 1999: 166, 202). På den ene side kan denne grænseopretholdelse 

omkring hjemmet (ligesom omkring kirken og klostret) ses som udtryk for porøse grænser i det 

moderne Egypten mellem de forskellige religiøse grupper (mere herom i kapitel 8), hvor den 

symbolske markering af hjemmet som kristent er et forsøg på at modvirke oplevelsen af den 

muslimske majoritets invasion i flere sfærer af det egyptiske samfund (som beskrevet i kapitel 4 
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og 5). På den anden side kan man stille spørgsmålet, hvad, eller hvem det egentlig er, der 

strukturerer en praksis, hvor muslimer ikke kan besøge et hjem fyldt med kristne symboler. 

Thorbjørnsrud tenderer mod at beskylde kopterne for deres egen eksklusion og glemmer som 

minimum at gøre opmærksom på, at hvis muslimer ikke vil besøge et kristent hjem i Egypten i 

dag, skyldes det i lige så høj grad forandringsprocesser i det muslimske samfund, hvor de 

religiøse grænser ser ud til at blive mere og mere centrale at holde i hævd.  

 

 

7.4. Lidelse og helbredelse – handling og modstand 

Jeg indledte dette kapitel med at fortælle om, hvordan jeg, når jeg spurgte til det at være kopter i 

Egypten i dag, fik fortællinger om de koptiske martyrer og helgener fra historisk tid. Jeg har 

ligeledes demonstreret, hvordan fortællingerne kan fortolkes som en moderne minoritets- og 

identitetspolitisk praksis. Men hvad betyder det at fortælle fortællingerne? Hvorfor skal jeg høre 

dem igen og igen? Man kan se fortællingerne som en insisteren på at ’blive hørt’ som både 

kristen og minoritet, men hvilken rolle spiller minoritetserfaringen, når majoriteten ikke vil, kan 

eller får mulighed for at lytte til den, fordi fortællingen skal holdes inden for rammerne af kirken? 

 

Das og Kleinman foreslår (som nævnt i kapitel 2), at man må undersøge narrationen gennem fire 

aspekter (Das og Kleinman 2001: 3). Det første aspekt, relationen mellem kollektiv og individuel 

erindring, kan, som argumenteret, bl.a. identificeres i helbredelsesfortællingerne. Efter et besøg 

ved helgengraven kan den enkelte personligt være blevet helbredt for nyresten eller barnløshed. 

Set ud fra mit analytiske perspektiv er denne personlige helbredelse samtidig indskrevet i den 

kollektive historie om lidelse og helbredelse. Den personlige helbredelse efter besøget ved 

helgengraven bliver konkret en del af den kollektive historie, ved at søndagsskolelærere 

viderefortæller den som del af historien om den specifikke helgen. Ligesom den personlige 

oplevelse af diskrimination kan indskrives og fortælles gennem den kollektive erindring om 

forfølgelse.  

  

Det andet aspekt, Das og Kleinman peger på, er skabelsen af alternative offentlige sfærer, som 

jeg har argumenteret for i det koptiske tilfælde at være både kirker og klostre, men også en 

national geografi indskrevet i den koptiske fortælling, hvormed hele Egypten er konstrueret som 

en koptisk sfære. I disse alternative offentlige sfærer (eller med Frasers ord: modoffentligheder) 
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kan kopterne artikulere og genfortælle erfaringer, der er gjort tavse gennem den nationale 

hegemoniske og sanktionerede diskurs om broderskab og loyalitet. Mens Shafik konkret ser den 

koptiske modoffentlighed som alene et udtryk for isolation fra majoritetssamfundet, og Fraser 

fokuserer på modoffentlighedens funktion som tryghedsskabende og et rum for alternative 

identiteter, går Das og Kleinman et skridt videre ved som et tredje aspekt at forslå at undersøge 

generhvervelsen af stemme og som et fjerde aspekt at undersøge dennes betydning for heling og 

tilbagevenden til hverdagen (Das og Kleinman 2001: 3). At minoritetserfaringen gennem martyr- 

og helgenfortællingerne får stemme, har jeg ligeledes argumenteret for, men hvad betyder 

fortællingerne for tilbagevenden til hverdagen og majoritetssamfundet?  

 

Her mener jeg, for det første, at indskrivningen af fortællingerne i den nationale geografi gør det 

lettere at vende tilbage til majoritetssamfundet, fordi man har skrevet sig ind som fuldgyldige og 

autentiske medlemmer af det nationale fællesskab.  

 

For det andet finder jeg i Das’ fokus på fortællinger om den smertefulde erfaring, som skal finde 

en meningsfuld udtryksform for også at blive meningsfuld, åbner for et lidt andet perspektiv. Man 

skal ikke finde trøst, for der findes ikke trøst, men man er tvunget til at leve videre med 

erfaringen og deltage i samfundet på trods af erfaringen. Samtidig skriver Das og Kleinman, at 

den ’sanselige’ erindring, som jeg har argumenteret for, at martyr- og helgenfortællingerne er 

udtryk for, ikke kun har potentialet til at udfordre den offentlige fortælling. Den sanselige 

erfaring kan også føre til udfordring af ikke-historien, altså den historie som den officielle 

historie ikke fortæller (Das og Kleinman 2001: 9). Ikke-historien er den fortiede fortælling om 

diskrimination og objektgørelse af den koptiske minoritet i Egypten, der gennem den sanselige 

fortælling transformeres til en fortælling om subjektgørelse, om et aktivt subjekt frem for et 

objekt. Dermed udfordres indirekte den fortiede fortælling om diskrimination. Gennem 

erindringen om volden kan der også skabes nyt liv eller trivsel (ibid.: 7). Jeg mener som tidligere 

analyseret, at kopterne netop gennem valget af den sanselige (og magiske) fortælling åbner for 

nyt liv i den forstand, at martyr- og helgenfortællingerne ikke kun er fortællingen om den 

undertrykte, underlegne og passive kopter, men i højere grad er fortællingen om den religiøst 

overlegne, uovervindelige og aktive kopter; en fortælling der tilbyder publikum en 

eftertragtelsesværdig subjektposition. Gennem fortællingen om minoritetsidentiteten udfordres 

denne, og frem for at være karakteriseret ved skam over den position, man ikke kan komme ud af, 
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rekonstitueres identiteten som karakteriseret ved stolthed, styrke og ikke mindst integritet. 

Martyr- og helgenfortællingerne er således ikke kun redskaber til opretholdelse af den sociale 

orden, men er en måde for kopterne at fortælle sig ud af minoritetsidentitetens stigma.  

 

Fortællingerne rummer på denne måde en samtidig indskrivning af kopterne som handlende 

subjekter i både den nationale egyptiske og den kristne minoritetsfortælling. Ved at give stemme 

til minoritetspositionen overskrides denne. Momentet af enhed sker sanseligt gennem mødet med 

helgener og martyrer og deres lidelser indsat i en kristen national geografi; det hellige og 

territoriet forenes. Med fortællingerne kan kopteren tage tilbage til hverdagen med en 

anerkendelse af erfaringen skrevet ind i det kollektive ’vi’. Hverdagens minoritetserfaring får 

gennem helgenfortællingerne karakter af lidelse i en mytologisk form. Det er samtidig 

fortællingens form eller struktur, der gør den mulig uden sanktioner fra majoritetens side og uden 

oplevelsen af skam fra minoritetens side. De mytologiske historier om martyrer er brugbare 

alternativer til majoritetens indrømmelser, fordi de viser den troendes handlende og aktive 

modstand mod det umenneskelige, hvorved ofrene (for)bliver menneske(lige). At påtage sig 

martyrrollen er på den ene side at være passiv, fordi man ikke modsætter sig volden, men på den 

side at være aktiv, fordi man fastholder identitet (som menneske). Man lader det (uundgåelige) 

ske, men ved at vælge at lade det ske ophøjes passiviteten til ærefuld handlen inden for rammerne 

af den kulturelt legitime religiøse fortælling.  

 

Ofrets århundrede26 er ikke nået til Egypten i den forstand, at offerfortællingen anvendes til 

forhandling af rettigheder i det nationale rum. Den koptiske offerfortælling er den kristne 

fortælling om at bevare menneskeligheden trods den kontinuerlige erfaring med at blive 

behandlet umenneskeligt. Fortællingen om dem, der bøjer af, dem, der konverterede til islam eller 

frasværgede sig kristendommen, fortælles ikke. Det er den tavse og fortiede fortælling inden for 

det koptiske fællesskab.  

 

 

Helgenernes rolle som subjektposition 

Helgenerne og martyrerne præsenteres på den ene side som de moralske forbilleder for kopterne 

og på den anden side som særlig spirituelt indviede, i hvis nærhed man kan få del i denne 
                                                 
26 Henrik Jensen argumenterer i bogen Ofrets århundrede for, at det 20. århundrede er karakteriseret ved, at 
alverdens grupper og individer positionerer sig som offer for at kunne kræve rettigheder (1998).  
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spiritualitet. Helgenerne og martyrerne gør tilbagevenden til en ’hel’ koptisk identitet, som er 

frataget kopterne i kraft af deres minoritetsposition, metaforisk mulig. Den symbolske 

tilbagevenden er en integreret del af den koptiske revival, og helgenfilmene illustrerer i både 

bogstavelig og overført forstand,  at illusionen er et nødvendigt element i denne ’tilbagevenden’ 

til det autentiske.  

 

Det aktuelle budskab i filmene er i dette perspektiv ikke et spørgsmål om at vende tilbage til en 

gloriøs fortid. Igen medvirker den historiske og magiske ramme til, at fortællingen placerer 

kopterne i en ideal helhed. Selv om fortællingerne – på samme måde som Shenouda ofte har 

gentaget det – fortæller, at man som kristen må bære sit kors, er helgenen på et stadie, som for de 

fleste er uopnåeligt. Hermed er helgenen et symbol på en nostalgisk længsel og en 

kropsliggørelse af den ideale troende, som den ’gennemsnitlige’ troende får del i gennem 

fortællingerne. Pointen med helgenfortællingerne er netop også, at det er dét at fortælle 

helgenfortællingen, der skaber subjektpositionen. Det er ikke nødvendigt at blive helgen. 

Modfortællingen er en eksistentiel fortælling, der ikke udfordrer magten direkte. Det er vigtigere 

at kunne leve som kristen og egypter, så længe staten giver mulighed herfor. Hvis ikke det 

længere er muligt at leve som kristen, er martyriet den tilbudte subjektposition, og i det bevidste 

valg heraf ligger den ultimative modstand.  

 

 

7.5. Afrunding 

Martyr- og helgenfortællingerne kan i et minoritetsperspektiv ses som et redskab til at fortælle 

den historie, som hverken fortælles som en del af den nationale historie, eller kan fortælles i det 

nationale rum. Fortællingen om diskrimination af kristne er fortiet i det offentlige egyptiske rum, 

dvs. i det overordnede magtfelt. Med helgenfilmene og fortællingerne genfortælles til gengæld 

historien om den koptiske minoritet som forfulgt og undertrykt gennem århundreder. Den 

udfordrer ikke direkte den dominerende fortælling om enhed mellem muslimer og koptere i dag; 

for det første, fordi den hører hjemme i et særligt rum, hvor den kan fortælles uden statens 

sanktioner; for det andet, fordi den også rummer en insisteren på egyptiskhed, hvorfra 

fortællingerne ikke ekskluderer muslimer. Til gengæld imødekommer fortællingerne minoritetens 

behov for anerkendelse af sin historie og stemme. Selv om fortællingerne kan fortælles og altså 

ikke forbydes af staten, er de helt afhængige af at foregå i en ’tid’ og et ’rum’, der er hevet ud af 
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hverdagen og ud af majoritetens rum. De er både sanktioneret af staten og af kirken, hvor 

sidstnævnte ikke blot er med til at definere indholdet, men også på vegne af staten har til opgave 

at sikre, at fortællingerne bliver inden for kirkens rum. Man kan sige, at kirken er statens 

repræsentant i sanktioneringen af kopternes historie. Den koptiske modoffentlighed understøttes 

eller accepteres på denne vis af den egyptiske stat, så længe den forbliver en offentlighed, der 

skaber tryghed indadtil uden at gøre sig synlig udadtil med risiko for konflikt. Kirken kan på 

samme måde se fordele ved helgenhistoriernes nostalgiske fremstilling af et idealiseret 

fællesskab, fordi de kan bruges til at sløre interne forskelle og potentielle konflikter blandt 

koptere. Thorbjørnsrud henviser til Malaty som et eksempel på en historieskrivning, hvor 

kopternes historie og identitet er skabt gennem relationen til undertrykkerne, og hvor lidelsen 

samtidig er et bevis på kirkens og troens styrke. Derimod undlader Malaty at skrive om kirkens 

egne interne stridigheder (Thorbjørnsrud 1999: 100). Samme karakteristika kan siges at 

kendetegne martyr- og helgenfortællingerne.  

 

Man kan med god ret spørge, hvorfor det netop blev disse kristne fortællinger, der er den koptiske 

minoritetsfortælling? Det kunne være enkelt at sige, at det skyldes, at de forfølges i kraft af netop 

deres kristendom. Med et relationelt perspektiv er svaret en smule mere komplekst. Ligesom 

majoriteten har autoriseret den hegemoniske fortælling om nationalt broderskab mellem kristne 

og muslimer, har nogen autoriseret den koptiske fortælling om martyrer og helgener. Denne 

nogen er kirken som institution, som både er producent af filmene, som har ’overtaget’ ansvaret 

for de koptiske mūlid, og som står bag de arrangerede ture for menigheder fra middelklassen i 

byerne. Kirken som institution har med den koptiske revival monopoliseret og autoriseret de 

koptiske martyr- og helgenfortællinger som kopternes legitime minoritetsfortælling.  

 

De rummer på denne måde en samtidighed af intern identifikation i gruppen og minoritetens 

’egen politik’, som jeg med Ortner (2006: 46) understreger, er central, når man beskæftiger sig 

med minoriteten. Martyr- og helgenfortællingerne hænger sammen med kirkens minoritetspolitik. 

Kirken har valgt at autorisere disse fortællinger og ikke fx en menneskerettighedsdiskurs eller en 

befrielsesteologi, som kunne have været andre alternative minoritetsfortællinger. Sådanne 

fortællinger vil dog indebære nødvendigheden af et andet publikum i form af majoriteten eller 

andre, der kan lægge pres på majoriteten, der i så fald skulle tvinges til at forholde sig til en 

udgave af den nationale fortælling, der kunne inkludere kopterne på andre måder end den 
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nuværende. Kirken autoriserer på denne måde en fortælling om handling og modstand, der er 

legitim i majoritetens øjne, fordi modstanden ikke direkte ytres som en modstand mod 

statsmagten, mens staten styrer og begrænser andre modstandsformer i form af sociale og 

politiske oppositionelle gruppers og ngo’ers ytringsfrihed og politiske frihed. Man kan sige, at 

når kopternes modfortælling er blevet helgen- og martyrfortællingen, er det også, fordi staten kun 

tillader modfortællinger inden for religionens rum. Derfor er martyr- og helgenfortællingen blevet 

den statssanktionerede modfortælling til majoritetsdiskursens enhedsfortælling, der samtidig er 

autoriseret og formidlet af den koptiske kirke som element i en koptisk minoritetsstrategi. Netop 

kirkens minoritetsstrategi og -politik er temaet for de efterfølgende to kapitler.  
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DEL 4 

AUTORISERINGER AF MODSTAND 

 
Antropolog: Isn’t it important to fight for your rights?  
Koptisk ung mand aktiv i kirken : No, it is more important to serve God!1 

 
Ovenstående ordveksling er ikke kun en dialog mellem en dansk antropolog og minoritetsforsker 

og en koptisk ung mand. Det er mødet mellem to diskurser, hvor jeg som antropolog stiller et for 

mig oplagt og relevant spørgsmål til en repræsentant for en minoritetsgruppe, der i 1990’erne, 

hvor interviewet finder sted, har oplevet en øget polarisering mellem kristne og muslimer i 

Egypten. Den unge kopters svar unddrager sig spørgsmålets relevanskriterium ved at pege på 

betydningen af relationen til Gud frem for relationen til majoriteten, som intervieweren implicit 

refererer til. Det kan også ses som mødet mellem to minoritetsdiskurser eller -fortællinger, en 

menneskerettighedsdiskurs og en koptisk minoritetsdiskurs, som i den koptiske kirke italesættes 

inden for rammerne af helgen- og martyrfortællingerne, som beskrevet i forrige kapitel. ‘At tjene 

Gud’ er i overensstemmelse med den kristne tradition for opofrelse, som tillægger personlige 

karakteristika som beskedenhed og selvopofrelse central værdi. Disse karakteristika er svære at 

forene med kampen for rettigheder. Som biskop Thomas gav udtryk for, da jeg interviewede ham 

i 1998, så er kampen for rettigheder i hans perspektiv knyttet til en udvikling de sidste 30 år, hvor 

religion er blevet til et spørgsmål om politik. Problemet er, ifølge biskoppen, at religionen som 

politisk instrument vil fokusere på egne interesser og egne mål, og dette står i direkte modsætning 

til det kristne budskab. At afvisningen af rettighedsdiskursen og fremhævelsen af den kristne 

fortælling samtidig omsættes i en kirkelig politik, synes ikke umiddelbart at falde biskoppen ind. 

Den koptiske kirke har ikke blot valgt at promovere den fortælling, som den unge mand herover 

refererer til. Kirken har autoriseret den gennem sin praksis og revival og har også brugt sin magt 

til at autorisere og sanktionere den. Jeg vil i denne del af afhandlingen forfølge kirkens strategi, 

set fra en institutionel synsvinkel. Hvilken koptisk praksis for modstand autoriserer kirken, 

hvordan kan man forstå den, og hvilke konsekvenser har den? 

                                                 
1 Fra interview under feltarbejde 1998. 
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8. ”Der er grænser…” 1  

 
I 2005 var det for første gang muligt at vælge mellem flere kandidater til præsidentvalget i 

Egypten. Hosni Mubarak, den siddende præsident, genopstillede til valget, der blev afholdt den 7. 

september, hvor ingen anså de andre ni godkendte kandidater for reelle konkurrenter. Mubarak 

vandt valget med 88% af stemmerne.2 Ti dage før Mubarak offentliggjorde sit kandidatur, havde 

den koptiske pave Shenouda III som overhoved for den Koptisk-Ortodokse Kirke offentliggjort 

kirkens officielle støtte til Mubarak. Shenouda havde ifølge magasinet Egypt Today udtalt, at 

Mubarak ville være sikker på at vinde ”on the basis of his achievements” (el-Hennawy 2005a). 

Kirkens øverste styrende organ ’den hellige synode’3 fulgte efter med en officiel bekræftelse af 

kirkens støtte til Mubarak (ibid.). Shenoudas talsmand, biskop Ermia udtalte, at kirken “[…] 

express our opinion as religious instructors. Those who do not want to go by that opinion are free 

to do whatever they want.” (ibid.). Og da en koptisk aktivist, Georges Ishak, udtalte sig som 

medlem af oppositionspartiet Kefeya imod Mubarak, afviste Shenouda enhver forbindelse 

mellem ham og kirken og udtalte: ”The Coptic Church has nothing to do with him and he is not 

one of the Church’s sons.” (ibid.). Hermed følger kirken den linje, den også fulgte, da den fyrede 

en præst, Filopatir Aziz ved St. Marys kirke, fordi han var medlem af det politiske parti Al-Ghad 

Party med præsidentkandidaten Ayman Nour i spidsen. Præsten havde skrevet flere kritiske 

artikler i et kirkemagasin, hvor han anklagede regimet for at tillade diskrimination af koptere. 

Kirkens begrundelse for fyringen var, at præsten havde kritiseret den egyptiske regering, at han 

var medlem af et oppositionsparti, og at han ikke opfyldte sin præstegerning. Ifølge biskop Ermia 

brød Filopatir Aziz en kristen doktrin ved at være kritisk over for præsidenten:  

 

He was not tried because he joined a certain party, but because he violated one of 
the teachings of the Holy Book, which stipulates that every soul should be 
submissive to the ruler and prohibits [Christians] from offending the president. 
(ibid.)4  

                                                 
1 Dette kapitel trækker på elementer fra Galal (2007b, 2007c, 2009). 
2 For mere information om præsidentvalget se Wittes (2005), Sharp (2005) og IRI Election Assessment Report Egypt 
(2005). 
3 Den hellige synode er kirkens øverste gejstlige instans og er ansvarlig for kirkens spirituelle, gejstlige, strukturelle, 
organisatoriske og økonomiske sager (Meinardus 1999: 9). Medlemmer er ærkebiskopper og biskopper, samt pave 
Shenouda selv. I 1998 udgjorde de udover Shenouda i alt 78 (ibid.: 11). 
4 Meinardus peger på, at den koptiske kirke historisk set har identificeret staten som en hellig institution med 
reference til Paulus’ Brev til Romerne 13: 1-7 og dermed har accepteret de muslimske lederes handlinger som udført 
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Det ville på denne baggrund næppe have ændret kirkens anbefaling af Mubarak, hvis der havde 

været en kopter blandt kandidaterne til præsidentposten.  

 
Det bemærkelsesværdige er ikke, at den koptiske kirke som institution på denne måde officielt 

støtter en siddende præsident. Det har magtfulde religiøse institutioner gjort gennem hele 

historien. Det interessante er, hvordan kirken ikke blot officielt støtter præsidenten, men samtidig 

sanktionerer denne loyalitet over for regimet indadtil i ’egne rækker’. Kirken har, som en kopter 

og tidligere parlamentariker, Gamal Asaad, kritisk påpeger, i stigende grad påtaget sig og er 

blevet givet rollen som repræsentant for kopterne vis-a-vis staten (el-Hennawy 2005a). Hvor 

Wakin i 1963 kunne skrive, at den koptiske kirke er dømt til at være kustode (Wakin 1963: 135), 

ville en sådan karakteristik i dag fremstå som blind over for kirkens betydelige magt som 

institution. Kirken har ved at påtage sig rollen som kopternes repræsentant over for staten og ved 

samtidig at udvise staten fuld loyalitet fået tildelt betydelig magt til at definere kirkens og 

kopternes ’egne’ anliggender, og kirkens ’egne’ anliggender er gennem den succesfulde revival 

blevet omfattende og indgribende i flere aspekter af kopternes liv.  

 

Spørgsmålet i dette kapitel er, hvordan kirken bruger denne magt til ’at forvalte forskelle’. Hvad 

er sammenhængen mellem kirkens relation til staten og kirkens minoritetspolitik, og hvilken 

betydning får denne for den koptiske identitet og kulturelle praksis? Dette afsnit handler kun i 

mindre grad om kirkens interne magtkampe, som andre har beskrevet og analyseret (se fx Watson 

2002). Fokus er, hvordan kirken agerer i relation til ændrede vilkår for kopternes 

minoritetsposition. Hvad er kirkens egen politik på vegne af kopterne, og hvordan kan man forstå 

kirkens strategi i et minoritetsperspektiv? Jeg har ved at analysere dele af den koptiske revival og 

de koptiske martyr- og helgenfortællinger delvist besvaret dette spørgsmål. Men hvor jeg i 

kapitlerne 6 og 7 fokuserede på kirkens evne til at inkludere kopterne og kopternes lidelser som 

minoritet, er fokus i dette kapitel på spørgsmålet om, hvilke grænsedragninger kirken som 

konsekvens af sin politik autoriserer og sanktionerer.  

 

Således interesserer jeg mig for de kulturelle og sociale konsekvenser af magtrelationer internt i 

minoritetsfællesskabet, og hvordan magten i det underordnede magtfelt (det koptiske fællesskab) 

både er struktureret i relation til det overordnede magtfelt (nationalstaten og den nationale 

                                                                                                                                                              
på forordning af Gud (Meinardus 2006: 23). Det har i øvrigt ikke afholdt koptere fra i perioder at gøre modstand og 
kæmpe mod staten (ibid.: 27).  
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majoritet) og i forhold til minoritetsinterne relationer og interesser. Når Chapman, McDonald & 

Tonkin (1989: 8) påpeger, at magtstrukturen fungerer som en båndoptager, refererer de til 

nationalstaten. Med dette kapitel ønsker jeg at belyse, hvordan kirken som magtfuld institution 

fungerer som en båndoptager og sørger for gennem sanktionering af historien, at historien ’sker’. 

Den tilbyder kopterne en autoriseret fortælling, der samtidig legitimerer klare sanktioner over for 

grænseoverskridelser. Som Halbwach skriver, så samler og formidler kirken en kollektiv 

erindring, der ifølge Halbwach følger de samme love som alle andre erindringer:  

 

[…] it does not preserve the past but reconstructs it with the aid of the material 
traces, rites, texts, and traditions left behind by the past, and with the aid moreover 
of recent psychological and social data, that is to say, with the present. (Halbwach 
1992 (1952): 119) 

 

Jeg vil først præsentere en fortælling, som der ikke er plads til inden for kirkens officielle ramme, 

nemlig fortællingen om tvangskonverteringer af koptiske piger. Dernæst vil jeg analysere den 

fortælling om ægteskab, som kirken (i stedet) tilbyder, og hvordan denne bl.a. gennem 

klerikaliseringen forsøges sanktioneret. Både ægteskabet og klerikaliseringen bliver dermed 

redskaber til at holde den Koptisk-Ortodokse Kirke i live og fastholde kopternes tilknytning til 

kirken. Endelig vil jeg diskutere konsekvenser og paradokser som følge af kirkens strategi.   

 

 

8.1. (Tvangs)konverteringer som grænseoverskridelse 

Efter interviewet med en koptisk jurist og menneskerettighedsforkæmper, Johanna, slukkede jeg 

båndoptageren, hvorefter han begyndte at fortælle mig om ægteskaber mellem kristne piger og 

muslimske mænd.5 Det er et udbredt problem, ifølge ham, at kristne, mindreårige piger taber 

hovedet og bliver forført af muslimske mænd. De bliver overbevist eller presset til at konvertere 

til islam og gifte sig med manden. Under normale omstændigheder ville forældrene på et juridisk 

grundlag kunne afvise, at deres mindreårige børn indgik ægteskab, men hvis barnet er konverteret 

til islam, har forældrene ikke nogen mulighed for juridisk at stoppe ægteskabet. I sådanne sager 

har den islambaserede civillovgivning juridisk forrang i forhold til forældrenes 

forældremyndighed. Sådan har det været i praksis, og sådan er loven. På denne måde, påpeger 

Johanna, understøtter staten indirekte diskrimination. Der er tale om diskrimination, fordi de 

                                                 
5 Feltarbejde 1998. 
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muslimske forældre i modsætning til de kristne altid har mulighed for at afvise ægteskabet. 

Johanna understreger, at han ikke mener, at dette er en bevidst diskrimination fra statens side 

eller opfattes som sådan af de unge, der blot følger deres spontane følelser. Johanna påpeger selv, 

at regeringen har taget initiativer med det formål at begrænse denne praksis. Således har 

indenrigsministeriet udstedt et cirkulære af 11. maj 1997, som er blevet distribueret til alle 

politistationer. Det fastslår, at alle mindreårige, kristne piger bør sendes tilbage til deres forældre, 

selv om de udtrykker ønske om at konvertere. I praksis har dette cirkulære dog ifølge Johanna 

ikke ført til en ændring af praksis. Han giver en række eksempler på, hvordan unge kristne piger 

er blevet udnyttet af muslimske mænd. Et eksempel er en pige, der konverterede og blev gift, og 

da hendes muslimske mand blev træt af hende, sendte han hende til den radikale islamistiske 

gruppe Gamaa' el-Islamiya, hvor lederne misbrugte hende på skift. At Johanna først begyndte at 

fortælle disse historier, efter at båndoptageren var slukket, opfatter jeg som et udtryk for deres 

politiske følsomhed, hvilket jeg vil vende tilbage til senere i dette kapitel.  

 

Indtil for nylig kunne man ligeledes på den amerikanske koptiske organisation, U.S. Copts 

Association’s hjemmeside under menupunktet ‘Discrimination News’ læse en række fortællinger 

om koptiske pigers tvungne konvertering til islam i Egypten.6 Hjemmesiden præsenterede med 

billeder og korte beskrivelser en række koptiske pigers skæbne under overskriften ”Kidnapping”. 

Der fortælles om, hvordan unge koptiske piger er blevet kidnappet af fanatiske islamister med det 

formål enten at forføre eller voldtage dem. Efter det seksuelle overgreb er pigerne blevet tvunget 

til at gifte sig med voldtægtsmanden og til at konvertere til islam, for at de kan opretholde deres 

ære. Ifølge fortællingerne mister den muslimske mand interessen for pigen efter hendes 

konvertering, fordi han nu har opfyldt sin opgave med at bekæmpe enhver vantro. 

Fortællingernes karakter gør, at pigerne fremstilles som passive ofre for radikale muslimers 

aktive handlinger. Undersøger man fortællingerne nærmere, er det dog temmelig uklart, hvad der 

egentlig er foregået. Muligheden for, at nogle af pigerne reelt er blevet forelsket og frivilligt har 

forladt deres forældre, som Johanna nævner, omtales ikke på hjemmesiden. De koptiske kvinder 

fremstilles på denne måde som særligt sårbare og bliver i fortællingerne repræsentanter for og 

indbegrebet af den koptiske minoritetsposition.     

 

                                                 
6 Se organisationens hjemmeside, http://www.copts.net/descrimination.asp (læst 09-03-2005). Se også Sadik (1996) 
for en afrapportering af flere sager vedr. ægteskab mellem unge koptiske kvinder og muslimske mænd.  
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Sager i forbindelse med konvertering er måske et af de hyppigste menneskerettighedsspørgsmål, 

der bringes frem i Egypten i forbindelse med forholdet mellem kristne og muslimer. Det er ikke 

kun et spørgsmål om unge kristne piger, der lokkes i favnen på muslimske mænd, men også om, 

hvorvidt en kristen person, der er konverteret til islam, skal have lettere adgang til at konvertere 

tilbage. Overordnet drejer det sig om muligheden for at konvertere fra islam til kristendommen. 

Hvor det inden for det overordnede magtfelt (i forhold til staten og majoritetssamfundet) er 

ganske uproblematisk juridisk og socialt at konvertere til islam, er det modsatte ikke tilfældet. 

Hvis man konverterer til kristendommen, risikerer man at blive udsat for chikane, fængsel, eller 

at myndighederne afviser at udstede nye identitetspapirer. Biskop Thomas definerer situationen i 

Egypten som "freedom of worship, but not freedom of religion", på trods af at konstitutionen 

garanterer trosfrihed og frihed til at praktisere sin religion.7 Det er ikke kun farligt for den, der 

ønsker at konvertere til kristendommen, det er også farligt for den person, der hjælper eller 

opmuntrer en anden til at konvertere. Ifølge biskoppen vil præster og biskopper derfor ofte afvise 

at hjælpe en person til at konvertere til kristendommen. Han tilføjer, "I tell them, don’t do it, 

don’t do it, and don’t do it". Det sker derfor jævnligt, at muslimer der konverterer til 

kristendommen ser sig nødsaget til at emigrere.  

 

Spørgsmålet om konvertering er derfor også et emne, som jævnligt rejses i den offentlige debat i 

Egypten. I 2007 var det således stormuftien, Egyptens næsthøjeste muslimske autoritet, Sheikh 

Ali Gomaa, der i Washington Post udtalte, at en muslim kan vælge en anden religion og 

begrundede det med citater fra Koranen.8 Uanset de forbehold han tog, bl.a. ved at understrege at 

frafald – i kombination med undermineringer af samfundets fundament – skal kunne straffes, 

skabte hans udlægning en voldsom debat, ikke blot i Egypten, men over hele den arabiske verden 

og ikke mindst i de arabiske satellit-kanaler. Konvertering er altså både fra majoritetens og 

minoritetens synsvinkel en yderst følsom sag. Netop spørgsmålet om samfundets 

sammenhængskraft er – udover det religiøse argument – et udbredt argument imod retten til at 

konvertere frit, fordi konverteringen vil, påstås det, føre til religiøse stridigheden og konflikter og 

dermed være en trussel mod samfundet.  

 

                                                 
7 Interview under feltarbejde i 1998. 
8 Se udtalelserne af Ali Gomaa på 
http://newsweek.washingtonpost.com/onfaith/muslims_speak_out/2007/07/sheikh_ali_gomah.html (læst 11-10-
2008). 
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Hvordan håndterer kirken så denne følsomhed i forhold til majoriteten og i forhold til dens egne 

medlemmer? Det ville være oplagt at tro, at kirken ville gå forrest i kampen imod egyptisk 

lovgivning, der forhindrer konvertering eller praktisering heraf. Men som biskop Thomas med sit 

udsagn om ikke at opfordre muslimer til at konvertere til kristendommen tilkendegiver, er der en 

mulig anden strategi inden for kirken, jf. citatet (der indleder denne del 4) som peger på, at det er 

vigtigere for koptere at tjene Gud end at kæmpe for sine rettigheder. På trods af biskoppens 

udtalelser i interviewet om mangel på religionsfrihed er det heller ikke rettighedsspørgsmålet, der 

dominerer kirkens udtalelser, hverken i den offentlige debat eller inden for kirken. Strategien er 

en anden. Kirken taler meget lidt om konverteringer og slet ikke officielt om, at truslen skulle 

komme fra muslimerne, men den taler til gengæld meget om ægteskab. Kirkens autorisering af 

ægteskabet er et godt eksempel på, hvordan kirken sanktionerer og opretholder grænsen til 

muslimerne.   

 

 

8.2. Når forskelle gør en forskel – ægteskabet som grænsevagt  

Den 24. december 2004 kunne man i Politiken læse en lille artikel af Politikens korrespondent i 

Mellemøsten, Adam Hannestad, som handlede om en aktuel konflikt, hvor koptere var 

involverede. Det var temmelig uklart, hvad konflikten handlede om, udover en præstekones 

konvertering fra kristendom til islam. Artiklen, der nok skulle være en lille let julehistorie, var 

skrevet i en tone, der ironiserede over den ’ukendte’ egyptiske pave, og hvordan han blev sur og 

gik i kloster som protest. Læste man den koptiske kirkes egen udlægning af samme sag (el-

Keraza 2004c & d), handlede det ikke meget om surmuleri, men om en politisk kamp, hvor 

tilsyneladende banale menneskelige hverdagsproblemer kan føre til centrale identitetspolitiske 

grænsedragninger. Det handlede om politiets og systemets reaktion på en grænseoverskridelse 

mellem det muslimske og det koptiske fællesskab, og det handlede om en kamp om, hvem der har 

den legitime ret til at blande sig i interne koptiske anliggender, som kirken selv vil fortolke 

hændelsen.  

 

Historien, som jeg løbende gennem dette kapitel skal vende tilbage til, begyndte, da en koptisk-

ortodoks præsts kone, Wafaa Costantine, ønskede at blive skilt fra sin mand for at gifte sig med 

en anden, muslimsk mand. Da dette af en eller anden grund kom offentligheden for ørerne, var 

der koptere, der protesterede og demonstrerede offentligt og opfordrede kirken til at blande sig. 
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Præstekonen var i mellemtiden i politiets varetægt, formodentlig for at beskytte hende og for at 

hindre en eskalering af konflikten. Kirken gik ind i sagen og forhandlede med 

sikkerhedstjenesten, hvorefter Costantine af politiet blev ført til en villa, hvor hun mødtes med 

kirkens repræsentanter, hvorefter hun angiveligt opgav sin ønske om at konvertere. Hun opholdt 

sig efterfølgende i længere tid i et kloster, tilsyneladende ikke af egen vilje. Man kan stille 

spørgsmålet, hvorfor kirken med en sådan iver blander sig i en enkelt families interne problemer, 

som samtidig er en undtagelse fra reglen om ikke at tale om konvertering? Spiller det en rolle, om 

en enkelt kopter konverterer til islam? Er de ikke alle egyptere og som sådan del af et fællesskab, 

hvor andre spørgsmål er mere væsentlige? Og får det en særlig betydning, at det var en præsts 

kone, der ville konvertere? Offentliggørelsen af denne private sag fik en helt afgørende 

betydning, fordi den i offentligheden både fra majoritetens og minoritetens side blev udlagt som 

en kamp om grænser. Man må stille spørgsmålet, hvorfor kirken engagerede sig så stærkt i denne 

grænsekonflikt, når den ellers til alle tider fremhæver kopterne som først og fremmest værende 

egyptere. Hvordan konstitueres denne grænse for fællesskabet mellem muslimer og kristne? 

 

Sagen kom til at symbolisere grænsen mellem koptere og muslimer, hvor det kristne ægteskab 

har en central betydning. Det er ikke kun i forbindelse med præstekonen, at ægteskabet er dukket 

op i min forskning som en central grænsemarkør i relationen mellem muslimer og kristne. Jeg har 

allerede i kapitel 6 nævnt det unge koptiske pars bryllupsrejse til klostre og i kapitel 3 mit møde 

med den koptiske præst og med biskop Thomas, der begge advarede mod som kristen at gifte sig 

med en muslim. Et tredje eksempel er en af de unge koptiske kirkeaktive mænd, George, som 

under en samtale, vi havde, kom ind på venskaber med muslimer. Han fortalte om, hvordan han 

naturligvis havde flere muslimske venner, ikke mindst fra studietiden, og hvordan de mødtes og 

hyggede sig sammen. Men der er selvfølgelig grænser, sagde han, grænser for venskabet. Jeg 

spurgte ham, om han kunne give et eksempel på, hvor grænsen går for ham. ”Hvis vi sidder i en 

gruppe af venner, og en af mine muslimske venner fortæller, at han er vild med en kristen pige fra 

vennekredsen og gerne vil giftes med hende, så er grænsen nået”, sagde han. Ifølge George ville 

hverken han eller andre kristne tillade et sådant ægteskab. Det er et spørgsmål, hvor man ikke kan 

forenes med sine muslimske venner. Tidligere i samme samtale havde vi også talt om ægteskab 

mellem muslimer og koptere. George mente, at når en muslimsk mand gifter sig med en kristen 

kvinde, og hun efterfølgende konverterer til islam, giver det i en eller anden forstand den 

muslimske mand ære. George mente, at dette forhold havde resulteret i en psykologisk usund 
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reaktion, når kristne kvinder følte uforholdsmæssig stor modvilje mod muslimske mænd og i 

visse tilfælde kunne være bange for eller forsøge at isolere sig fra muslimer.  

 

Det interessante er ikke kun kirkens modvilje imod kopteres ægteskab med andre uden for kirken. 

Man kan påpege, at endogami er en ganske udbredt minoritetsstrategi og etnisk strategi, ligesom 

modviljen også indeholder elementer af den udbredte opfattelse af kvinden som symbol på 

fællesskabet og dermed særligt vigtig at holde inden for fællesskabet (Anthias & Yuval-Davis 

1989, Yuval-Davis 1997). Det interessante er, hvordan kirken gennem sin praksis forsøger at 

legitimere og sanktionere det koptiske ægteskab, og at måden, det gøres på, holdes inden for 

rammerne af den legitime offentlige fortælling om koptisk identitet i Egypten og samtidig 

konstituerer en specifik realisering og institutionalisering af minoritets-majoritetsrelationen. 

Ligesom det for George fremstår lige så selvfølgeligt, at han har muslimske venner, og at der er 

grænser for dette venskab, på samme måde deltager kirken aktivt i at definere grænserne for de 

unge koptere. Derfor fraråder kirken officielt tværreligiøse ægteskaber ved at henvise til, at 

ægteskabet er et sakramente indstiftet af Gud. Resultatet af kirkens grænseopretholdelse er en 

autorisering af særlige, legitime koptiske subjektpositioner. Kirken autoriserer, hvilke forskelle 

der gør en forskel. Ægteskabet er en sådan forskel.  

 

 

Det koptisk-ortodokse ægteskab 

Fremstillingen af koptiske traditioner og kultur er (som beskrevet i kapitel 2) af flere forskere 

historisk blevet udlagt som næsten identiske med de muslimske i Egypten, især med hensyn til 

familiestruktur og –praksis, med undtagelse af skilsmisse (fx Lane 1908: 548, Leeder 1918: 

104ff, Rugh 1985). Dette har dog bestemt ikke været kirkens budskab de sidste 50 år. Her er det 

forskellene, som fremhæves og formidles som altafgørende til kopterne. “Christian marriage is 

different”, skriver ungdomsbiskoppen (Moussa, Youth and family life: 6) og fortsætter med at 

gøre rede for, hvad der gør det anderledes og til noget særligt. Det kristne ægteskab er et 

sakramente, ”the new thing in Christianity is the work of the Holy Spirit that makes two 

individuals into a couple and the couple into one entity” (ibid.: 7). Det indebærer bl.a. at 

polygami er forbudt, ligesom skilsmisse er et brud på, hvad Gud har forenet og dermed imod det 

kristne fællesskab. Skilsmisse er derfor også kun en undtagelsesvis mulighed, især hvis den 

spirituelle enhed er brudt pga. utroskab eller spirituel utroskab i form af frafald. Også andre 
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grunde, som fx impotens, kan legitimere en skilsmisse (ibid.: 11). Generelt er det dog yderst 

vanskeligt at få bevilget skilsmisse som ortodoks kristen, hvilket samtidig gør konverteringen til 

islam til en smutvej ud af et ikke-ønsket ægteskab.  

 

Princippet om endogami er på den ene side blevet forsøgt styrket gennem religiøs og dogmatisk 

undervisning, på den anden side gennem vejledning omsat i en mere hverdagslig sammenhæng. 

Således har ungdomsbiskoppen Moussa været meget aktiv i at formidle koptiske ideer om 

ægteskab og familieliv til den koptiske ungdom. Han har skrevet flere bøger, hvor emnet indgår, 

ligesom emner om ægteskab og kønsrelationer er fremtrædende på ungdomsbiskoppernes 

hjemmeside.9 Her er der også opstillet en række spørgsmål og svar på engelsk af typen: “Is there 

anything wrong with dating and what is your opinion concerning someone from Australia 

wanting to marry a person from Egypt?”. Svaret på spørgsmålet om, hvorvidt det er tilladt at have 

et forhold før ægteskabet, bliver besvaret negativt, men med følgende tilføjelse:  

 

Abide inside the church, have as many girlfriends and boyfriends in a group 
atmosphere, and grow in a way that is not only physically, intellectually and 
spiritually, but also psychologically, in order to choose the correct partner when you 
are in the stage of selective heterosexuality. Please abide by these three mottos: 
group relationships, holy relationships, limited relationships ('limited' meaning 
being aware of your boundaries and not crossing them).10  

 

Svar af denne type følger konservative kristne værdier: forbud mod intimitet mellem kønnene før 

ægteskabet (man må gerne mødes på tværs af køn, men i en gruppe), forbud mod homoseksualitet 

og understregning af ægteskab med andre inden for trosretningen (holy relationships).11 I 

pamfletten Youth and family life, der er skrevet af ungdomsbiskop Moussa, introduceres kapitlet 

om ”Relationships outside the Family” med sætningen:  

 

These (the relationships) must have principles and boundaries (Moussa, Youth and 
family life: 64).   

 

                                                 
9 Se ungdomsbiskoppernes hjemmeside: http://www.youthbishopric.com/aboutus/Aboutus.asp (læst 26-05-2007). 
10 
http://www.youthbishopric.com/questions/q1.asp#What%20is%20your%20opinion%20concerning%20someone%20
from%20Australia%20wanting%20to%20marry%20a%20person%20from%20Egypt (læst 27-05-2007). 
11 Disse kristne værdier forsøges også styrket i koptiske kirker uden for Egypten, se fx Skt. Mark Kirke i London, 
hvor et foredrag blev præsenteret med titlen ‘God’s plan with marriage’, 
http://www.stmark.org.uk/images/stories/powerpoint/Understanding%20God%92s%20plan%20for%20Marriage%20
and%20the%20role%20of%20sex%20in%20it.pps (læst 19-09-2007). 
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Senere fastslås det i pamfletten, at relationer til kollegaer, venner og naboer  

 

[…] must have manners and spiritual rules, because we suffer from these types of 
relationships. They bring bad thoughts into the family, involve them in resentful 
relationships and push them into abandoning constructive, vital principles (ibid.: 64- 
65).  

 

Pamfletten advarer imod den dårlige indflydelse fra ødelæggende relationer. Truslen kommer fra 

relationer, der skubber koptere til at forlade de vitale principper. Det nævnes ikke, at truslen 

skulle komme fra venskaber med muslimer – islam eller muslimer nævnes slet ikke i pamfletten.  

 

De tydelige indskrænkninger i det frie valg af ægtefælle legitimeres særligt gennem definitionen 

af ægteskabet som et kristent sakramente og dermed en bekræftelse på enheden med Gud 

(Banoub & Assad 1998, Moussa: Youth and family life). Dermed har mænd og kvinder den 

samme pligt til at helliggøre ægteskabet, om end med forskellige særlige forpligtelser for 

kvinderne i form af den biologiske reproduktion af det koptiske fællesskab. Ideen om ægteskabet 

som et sakramente er en kristen forestilling med rødder tilbage til oldkirken, men at dette 

sakramente tildeles så stor betydning og opmærksomhed i den koptiske revival kan også ses som 

knyttet til forsøget på at forhindre unge koptere med adgang til et langt større ægteskabsmarked 

end tidligere at gifte sig uden for kirken. Modernisering, globalisering og sekularisering har som 

tidligere nævnt præsenteret koptere for andre måder at leve på, inklusiv en mere fri holdning til 

og større mulighed for at omgås det andet køn, herunder mænd og kvinder fra andre trosretninger. 

Historisk set er det ligeledes afgørende, at man i 1955 ophævede de religiøse domstole, hvorved 

den religiøst definerede familielovgivning ikke længere blev håndhævet af de religiøse 

institutioner. Fra at kirken selv havde ansvaret for den koptiske familieret, blev selve domstolen 

nu lagt ind under den statslige civile domstol, hvilket dog ikke har ændret ved, at den koptiske 

familielovgivning stadig bygger på de koptisk kristne principper (Cragg 1992: 195). Flytningen 

til den civile domstol betød, at det blev lettere for kvinden at løse en ægteskabelig konflikt ved at 

konvertere til islam, hvorved ægteskabet blev opløst juridisk, fordi en muslimsk kvinde ikke kan 

være gift med en kristen mand. Selv om denne mulighed også gjaldt før 1955, blev det med 

løsrivelsen af selve domstolen fra kirken nemmere for den enkelte at undvige det pres fra kirken, 

som var udbredt og som stadig eksisterer, hvilket eksemplet med præstekonen også viser. I dag 

kan et koptisk ægtepar få skilsmisse gennem den civile domstol, men kirken kan stadig afvise at 

bekræfte skilsmissen religiøst, hvilket gør det umuligt for parterne at gifte sig igen inden for 



 232 

kirken. Kirkens indflydelse er i dag dermed afhængig af, at kopterne konkret føler sig forbundet 

med og forpligtet over for kirken og de religiøse ideer. Denne forbundethed følger ikke naturligt i 

det moderne samfund, hvor også egyptere er blevet individualiserede og identiteten fragmenteret. 

Hvis det skal lykkes at holde kopterne inden for fællesskabet, er forudsætningen derfor, at 

koptere af begge køn identificerer sig med religionen, og at modernisering og sekularisering i den 

betydning, at religionen alene bliver et privat og individuelt anliggende, modvirkes. I den 

sammenhæng er inklusion af unge mennesker i det klerikale hierarki en metode, der samtidig 

skaber grundlag for kirkens mulighed for sanktionering af medlemmernes handlinger. 

 

 

Klerikalisering som disciplinering 

Den koptiske revival tilbyder (som belyst i kapitel 6 og 7) rum for forskellige kulturelle 

praksisser og identifikationer. Den tilbyder også en række værdier og moralske principper, som 

idealerne for det koptiske ægteskab illustrerer. Af formuleringerne refereret fra biskop Moussas 

pamflet fremgår det, at kirken er bevidst om, at efterlevelsen af de koptisk-ortodokse idealer er 

under pres fra flere forskellige sider. Det er i denne sammenhæng, at man kan se den koptiske 

revival som rummende endnu en dimension. Ved at involvere de unge, ikke blot som besøgende 

men som aktive deltagere i kirken, åbnes der for mulighed for sanktion mod dem, der ikke 

efterlever idealerne. Den koptiske kirkes strategi kan siges at være dobbelt, idet den på den ene 

side har styrket relationen mellem den koptiske ungdom og den koptiske kirke og på den anden 

side har defineret en klar grænse mellem koptere og ikke-koptere i forhold til social interaktion 

og ægteskab. Kirken har dermed med den ene hånd defineret nogle entydige grænser og med den 

anden tilbudt et alternativ, som har medvirket til opretholdelsen af de entydige grænser. Således 

udtalte ungdomsbiskoppen på et tidspunkt, at hvis det eneste resultat af ungdomsarbejdet i kirken 

var, at en ung koptisk mand mødte en ung koptisk kvinde at gifte sig med, så var han tilfreds. 

 

De subjektpositioner, som den koptiske revival tilbyder de unge koptere gennem inddragelsen af 

dem i kirkens arbejde, tildeler dem specifikke positioner som ’gode ortodokse kristne’. Kirken 

kunne fx have valgt at redefinere kvinders rolle som en god mor eller hustru, men i stedet 

opmuntrer kirken kvinder til at uddanne sig og deltage i det kristne community-arbejde. De bliver 

forpligtede over for kirken gennem positioner som søndagsskolelærere, men også som nonner og 

diakonisser på linje med mændene, der ligeledes har positioner som søndagsskolelærere, munke 
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og diakoner, men desuden kan blive præster og biskopper. At bliver martyr og helgen kan ses 

som det ultimative offer for Gud og er ligeledes opnåeligt for begge køn, som de koptiske 

spillefilm illustrerer. Klerikaliseringen af kopterne ved at mobilisere tusinder af unge koptere til 

at ’tjene’ i menighederne medvirker til, at det pastorale og pædagogiske arbejde i kirken tillægges 

ny værdi og status (el-Khawaga 1997 & 1998). De højere krav til både præsters og munkes 

uddannelse har styrket den klerikale struktur. Det er på denne måde lykkedes kirken at få lægfolk 

tilbage i kirken og knytte dem tæt til den klerikale struktur, samtidig med at det gejstlige hierarki 

har overtaget ledelsen af søndagsskolen:  

 

In the 1940s the Sunday School Schools Committee was administered by the laity 
with one priest. In the 1950s the committee was made up mostly by priests. In the 
1990s it is controlled solely by bishops. The prophetic, anti-clerical tradition of the 
desert monasteries has been absorbed by the institution (Watson 2002: 69). 

 

Det er de yngre, universitetsuddannede biskopper, præster, søndagsskolelærere og munke, som 

repræsenterer og autoriserer den koptiske kultur inde fra kirken (Hasan 2003, Paulsen 1993, van 

Nispen tot Sevenaer 1997). De forskellige positioner, som de nye kirkeligt aktive optager, 

understøtter kirkens stærke hierarki og har styrket en allerede stærkt centraliseret kirke (Hasan 

2003, el-Khawaga 1997 & 1998, Thorbjørnsrud 1999: 106).12 Ét hierarki er det gejstlige, et andet 

er hierarkiet af de kirkeligt aktive i form af tjenende lægfolk (khuddām). At træde ind som aktiv i 

kirken åbner for forskellige positioner. Skal man assistere præsten under messen, skal man 

indvies, hvormed der bliver et skel mellem indviede og ikke-indviede tjenere. Derudover er 

genindført en række gamle koptiske titler som ipoudiacon (assisterende diakon, som er ansvarlig 

for højkoret og indgangen hertil), aganosthos (oplæser af den hellige tekst), absalomos (kantor) 

osv. med forskellige bønner ved indvielse for hver position (Hasan 2003: 131). På samme måde 

er der en række mulige positioner for kvinder: i klostrene er der nonner, diakonisser og 

consecrated virgins, som bl.a. påtager sig sociale og uddannelsesmæssige opgaver uden for 

klostret (Banoub & Assad 1998). Denne proces af klerikalisering og indvielse er med til at give 

mening til udsagnet, at det er vigtigere at tjene Gud end at kæmpe for rettigheder, jf. citatet der 

introducerer til denne del af afhandlingen. Det er anerkendelse og status inden for kirken, der bør 

kæmpes for, og som opnås gennem at tjene menigheden, kirken og dermed Gud. Det voksende 

klerikale hierarki giver samtidig mulighed for avancement og karriere. Adskillige af de unge 

                                                 
12 Dette klerikale hierarki er levende beskrevet i Thorbjørnsrud (1989). 
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koptere, jeg havde kontakt med, var universitetsuddannede, hvoraf flere havde haft et kortere 

karriereforløb uden for kirken. Nu var de ansat i kirken og havde skabt sig en karriere dér. Man 

kan sige, at kirken bevidst med sin aktive involvering af de unge koptere i det koptiske kirkelige 

felt samtidig har defineret en række symbolske kapitaler i form af kulturelle, økonomiske og 

sociale kapitaler, der definerer ens position i feltet.  

 

Udsagn som det, der indledte dette kapitel, peger på, at det i høj grad er lykkedes at få kopterne til 

at internalisere feltets symbolske kapital. Det handler om at tjene Gud og dermed om at bevare 

ens position i feltet. Samme fremhævelse af relationen til Gud kom til udtryk i en ordveksling, jeg 

havde med en koptisk kvinde, der havde et arbejde uden for kirken, men som ofte deltog i 

arrangementer i kirken. Vi talte frem og tilbage om, hvordan hun med jævne mellemrum stødte 

på diskrimination på sin arbejdsplads. Og jeg spørger på bedste smalltalk-facon:  

 

Antropolog:  Don’t you ever get tired of being a subject for discrimination? 
Koptisk kvinde:  But now it is like that, the Christians are ready to forgive them 
who do us harm or are cruel to us. 

 

Samtidig tilføjede hun, at diskriminationen og chikanerierne nok lige så meget skyldtes, at der var 

tale om forskellige sociale klasser eller personlig jalousi mellem kollegaer. Hele processen med 

tildeling af specifikke opgaver og positioner virker socialiserende og medvirker til en 

internalisering af de værdier, der knytter sig til feltet. Men det er også et spørgsmål om 

autorisering og sanktionering og dermed om en bevidst identitetspolitik, ført af kirken.  

 

En kvindelig søndagsskolelærer fortalte mig, at søndagsskolelærerne kørte rundt til hjemmene og 

hentede de børn, som ikke kom i søndagsskolen. Hun lød ikke begejstret for denne praksis, men 

den er ifølge Hasan en tradition, der blev indført af søndagsskolegenerationen i 1940’erne kaldet 

iftiqaad (inspektion), og som er blevet fremmet under biskop Moussa i et systematisk forsøg på at 

gennemtrænge de unges private sfære (Hasan 2003: 186). Jeg har i kapitel 7 peget på denne 

indlemmelse af det private hjem som et rum for koptiskhed gennem et koptisk defineret forbrug 

og udsmykning. Det interessante i denne sammenhæng er, at der er nogle, der inspicerer, dvs., at 

der er nogle, der på vegne af kirken har den opgave at inspicere. Kirken tildeler udvalgte koptere 

den legitime position og dermed ret til at være andre kopteres moralske vogtere. Man kan tale om 

en type af governance of morality, som Salwa Ismail giver en lignende beskrivelse af i bogen 
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Political Life in Cairo’s New Quarters (2006). Hun beskriver, hvordan denne praksis fungerer på 

gadeplan blandt islamiserede (primært) mænd i Cairo (Ismail 2006: 41ff.).13 De unge mænd ser 

det som deres opgave at irettesætte kvarterets beboere, hvis de ikke lever op til de normer om 

adfærd, påklædning og interaktion mellem kønnene, som de unge mænd argumenterer for med 

henvisning til islam (ibid.: 42 & 108ff). Ligesom det for disse unge mænd også handler om at 

støtte hinanden moralsk og opmuntre hinanden til at deltage i religiøs praksis og 

sammenslutninger (ibid.: 99ff), bliver hjemmebesøgene og kontrollen med de koptiske territorier 

i form af kirke, kloster og hjem en måde at styrke fællesskabets moralske orden på. Ved at påtage 

sig rollen som den person, der sikrer denne orden gennem aktiv kontrol, positioneres man 

samtidig som ikke blot handlekraftig, men som kropsliggørelsen og symbolet på den moralske 

orden.  

 

Hvor koptisk indflydelse på den nationale politik, landets økonomi, landets uddannelsessystem 

og – for kirkens vedkommende – på domstolene blev betydeligt reduceret med uafhængigheden, 

har kirkens klerikaliseringsstrategi fungeret kompenserede ved at definere rammer for andre 

sanktionsmuligheder. Den anerkendelse og status, som en klerikal position giver den enkelte, 

giver samtidig kirken sanktionsmuligheder i hænde. Man kan straffe den enkelte ved at fratage 

ham eller hende den klerikale position, hvis han eller hun overtræder de udstukne grænser, fx 

ved, som omtalt, at fyre præsten pga. hans medlemskab af et politisk parti. Netop samtidigheden 

af den klerikale position inden for det koptiske fællesskab og en position i det spirituelle og 

dermed hellige hierarki gør sanktionsmuligheden desto mere virkningsfuld. Man udelukkes ikke 

kun fra status i fællesskabet, men også fra sin relation til Gud. Man straffes så at sige dobbelt, 

hvis ens klerikale position fratages én. Hvis en ung kopter gifter sig uden for kirken, er den mest 

sandsynlige konsekvens udstødelse af kirken, hvilket selvfølgelig bliver væsentlig mere 

belastende, hvis hele eller en stor del af ens sociale liv og status er knyttet til ens position i 

kirken. En ung kopter, som havde været diakon i mange år, fortalte mig således, at hans status 

som diakon blev frataget ham, da han giftede sig med en kvinde tilhørende en anden kristen kirke 

end den koptiske. Det betød, at han fx ikke længere kunne deltage som diakon under nadveren. 

Afstanden til Gud var dermed forøget.  

 

 

                                                 
13 Ismails analyse trækker på feltarbejdedata indsamlet i 2000-2001 (Ismail 2006: 41). 
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Disciplineringen af en præstekone 

At kirkens magt på denne vis er temmelig udstrakt i forhold til indgriben i den enkelte kopters liv, 

viser sig med al tydelighed i sagen om præstekonen, der gerne ville skilles. Offentliggørelsen af 

sagen førte til koptiske demonstrationer foran katedralen med protester mod tvangskonverteringer 

af koptiske kvinder. Det førte yderligere til, at politiet tilbageholdt nogle af de koptiske 

demonstranter. Shenouda trak sig tilbage til klostret i protest mod tilbageholdelsen og mod 

statens måde at håndtere sagen på. Efter pres fra kirken blev præstekonen, Wafaa Costantine, 

overgivet til kirken, ligesom demonstranterne blev løsladt. Costantine blev af sikkerhedspolitiet 

bragt til en villa, hvor Shenouda mødtes med hende, hvorefter hun ifølge kirken frafaldt sit ønske 

om at konvertere (Hennawy 2005a, el-Keraza 2004c & d). Ifølge en artikel i al-Ahram Weekley 

blev hun i perioden derefter holdt indespærret i et kloster (Morgan 2005).  

 

Sagen om præstekonen viser, hvordan hendes position i det spirituelle hierarki legitimerer kirkens 

indblanding. I kirkens omtale af sagen henviser den til, hvordan den over for statens 

repræsentanter gjorde det tydeligt, at situationen var særlig alvorlig, fordi: 

 

[…] the priest's wife is not just an ordinary woman but she is considered as a 
spiritual mother to Christians in this church. (el-Keraza 2004c) 
 

Indskrivningen af den enkelte kopter i det spirituelle hierarki er en samtidig indskrivning af den 

enkelte kopters subjektposition i kollektivets moralske orden, der giver kirken på vegne af 

kollektivet den legitime ret til at gribe ind. En ret, der samtidig gør det muligt over for staten at 

kræve, at sagen løses internt i kirken, fordi det er en kirkesag og ikke et individuelt anliggende. 

Selv om kirken ikke som menneskerettighedsorganisationerne fremhæver sagerne om 

tvangskonverteringer, peger den dog i sin udtalelse om præstekonen på, hvordan almindelige 

koptere opfatter truslen fra disse. I omtalen står der således, at kirken over for statens 

repræsentanter havde gjort opmærksom på, at der blandt demonstranterne blev råbt:   

 

’They took the priest's wife and tomorrow they will take my wife’. And how this 
indicates how insecure people feel about their houses and wives. (el-Keraza 2004c) 

 

Udsagnet understreger, at den koptiske kvinde gives en særlig udsat position i sager om 

konvertering. Der er naturligvis også koptiske mænd, der konverterer, men i modsætning til 

kvinderne udlægges deres konvertering generelt ikke som udtryk for, at de er ofre. En undtagelse 
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for dette er teaterstykket spillet i en kirke i Aleksandria, der blev distribueret på en dvd og førte 

til optøjer og sammenstød mellem koptere og muslimer (omtalt i kapitel 7.3.). Heri bliver den 

unge, koptiske mand narret til at konvertere af økonomiske årsager. Kvinder fremstilles til 

gengæld som nogle, der narres af falske følelser. Det interessante ved kirkens håndtering af denne 

problematik er, at i stedet for at indskrive kvinden i en offerfortælling tildeler kirken hende en 

aktiv position inden for kirken. I intersektionen mellem en moderne, kønnet, minoriseret og 

religiøs identitet, tilbyder kirken kvinden en subjektposition, der rækker ud over rollen som 

biologisk reproducent af gruppen.  

 

Floya Anthias og Nira Yuval-Davis skelner mellem fem forskellige konstruktioner af kvinden 

som symbol på eller deltager i opretholdelsen af nationale og etniske fællesskaber (Anthias and 

Yuval-Davis 1989, Yuval-Davis 1997). Den første konstruktion er kvinden som biologisk 

reproducent. Den anden handler om opretholdelsen af grænsen gennem seksuel adfærd: Inden for 

det koptiske fællesskab får kvinden på lige fod med manden positionen som opretholder af 

grænsen til den muslimske majoritet ved at efterleve de af kirken definerede regler for acceptabel 

seksuel adfærd, der ikke tillader seksuelt samvær uden for ægteskabet. For det tredje konstrueres 

kvinden som formidler og beskytter af de kulturelle og religiøse værdier inden for gruppen, hvor 

den koptiske kvinde med den koptiske revival og klerikaliseringen i langt højere grad er rykket 

ud af hjemmet som stedet for denne formidling og er rykket ind i kirken. For det fjerde er 

kvinden tegn på de nationale og etniske forskelle og fungerer på den måde som symbol på 

konstruktionen og reproduktionen af gruppen, hvilket kan forklare fokusset på den koptiske 

kvindes konvertering frem for mandens. Endelig kan kvinden konstrueres som deltager i 

gruppens etniske, økonomiske, politiske og militære kamp. Anthias and Yuval-Davis 

understreger, at det afhænger af gruppens historiske kampe, hvilke elementer der bliver særligt 

centrale (Anthias and Yuval-Davis 1989). Det ene aspekt af klerikaliseringsprocessen er, at 

mænds og kvinders betydning i grænsedragningen nærmer sig hinanden. Kvinden er stadig 

biologisk reproducent og symbol på det koptiske fællesskab, men hun er også deltager i 

formidlingen af de religiøse værdier, og så er hun ikke mindst blevet deltager i den koptiske 

identitetspolitik. Det andet aspekt er, at den koptiske kvinde har fået en aktiv, deltagende rolle i 

kampen. Hasan bruger flere gange begrebet kadre om de kirkeligt aktive (Hasan 2003: 186), 

hvilket netop konnoterer en militaristisk organisering og position inden for kirkehierarkiet. 
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Dermed positionerer kirken kvinden som aktiv og moralsk ansvarlig, frem for alene at være et 

passivt offer.   

 

Når sagen om præstekonen, der vil konvertere til islam, bliver til en offentlig og national konflikt, 

kan det have flere årsager. For det første har konverteringer til islam historisk været en trussel 

mod den koptiske kirkes og tros overlevelse. For det andet og måske vigtigere bliver historien, 

idet den bringes ud i det offentlige rum, en historie om kampen om identitet, definitionsmagt og 

magtpositioner. Hvem har magten til at definere den enkeltes tilhørsforhold? Præstekonen bliver 

et symbol for både majoritet og minoritet. Samtidig er det den fordeling af magt, som konstituerer 

relationen mellem den egyptiske stat og kirken, der her sættes på prøve. Jeg vil uddybe dette 

perspektiv i det følgende.   

 

 

8.3. Kirkens forvaltning af forskelle – en flerstrenget strategi 

Det er et minoritetsstrategisk valg, når Shenouda drager i kloster som protest. Det er efter min 

mening ikke tilfældigt, at klostret vælges. Det er en historisk tradition, at paven har tætte 

forbindelser til klosterlivet. Klostrenes revival i form af flere munke og nonner, kombineret med 

menighedernes besøg i klostrene, har derudover givet klostrene en særlig symbolsk betydning 

som et eksklusivt koptisk rum. Ved tilbagetrækningen signalerer Shenouda afstand til majoriteten 

og staten, og dermed også til samarbejde med staten. Tilbagetrækningen til klostret afspejler 

samtidig den identitetspolitik, som den koptiske kirke har fremmet de seneste 50 år. Kirken 

kommenterer selv, hvordan den helst ville have undværet offentliggørelsen af sagen, og skriver i 

el-Keraza: 

 

We did not have the intention to talk in the first place because we leave our matters 
for God to handle, and He handles them always, and we always have faith in His 
solutions […]. (el-Keraza 2004c) 

 

På trods af denne vilje til at overlade alt til Gud illustrerer sagen, at positionen som konfliktløser 

ikke overlades til Gud, men overlades til kirken og særligt Shenouda. De koptiske demonstranter 

demonstrerer ikke foran parlamentet eller andre statslige magtinstitutioner, de demonstrerer foran 

katedralen, hvilket er den helt sædvanlige praksis. Hvis der er tale om lokale konflikter, samles 

demonstranterne typisk foran kirken. Et aspekt heraf er selvfølgelig en vis politisk begrænsning i 
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retten til frie demonstrationer, men det helt afgørende er, at kopterne ved at demonstrere foran 

katedralen henvender sig til kirken og pave Shenouda, som demonstranterne dermed forventer, 

vil være dem, der bør og vil gribe ind og løse konflikten. Demonstranterne bekræfter på denne 

måde kirkens og Shenoudas rolle som kopternes repræsentant vis-a-vis staten. Shenouda er 

sammen med en række stærke biskopper den, der på kopternes vegne stiller krav udadtil. I denne 

sag reagerede kirken også magtfuldt, selv om dens strategi så vidt muligt er at løse konflikten 

inden for kirkens egne mure, hvor præsteskabet opfattes som den eneste autoritet, der legitimt har 

magten og status til at forsøge at påvirke de involverede personer. Denne strategi bekræfter 

præsteskabets autoritet og er ikke kun med til at opretholde magthierarkiet inden for kirken, men 

også kirkens legitime ret til at repræsentere kirken udadtil i det egyptiske samfund. Ifølge kirkens 

strategi kræver dette sidste en nødvendig diplomatisk strategi over for den muslimske majoritet 

og den egyptiske stat.   

 

At trække sig tilbage i protest er dermed en samtidig forvaltning af kirkens relation til majoriteten 

og til minoriteten.  Uden at sætte den nationale enhed over styr, tværtimod, er kirkens reaktion 

ifølge gennemgangen af sagen i el-Keraza i modsætning til medierne et forsøg på at opretholde 

den nationale enhed: 

 

And what made things worse is some Newspapers which published news items 
in a way which agitates the situation and on the other hand affects the National 
Unity. Though those who wrote didn't investigate the matter from both sides, they 
didn't take into consideration the reactions and the influence of what they write on 
the public opinion and its consequences […] (el-Keraza 2004c, magasinets 
fremhævelse) 

 

Forudsætningen for kirkens strategi er, at den i relation til majoriteten agerer som repræsentant 

for kopterne og i relation til minoriteten agerer som en centraliseret og personaliseret 

magtinstans. Kirken agerer dermed i to magtfelter og har dermed interesse i at forvalte to typer af 

forskelsrelationer. De forskelle, der gør en forskel, er forskellige i de to magtfelter. I det 

nationale, overordnede magtfelt har kirken påtaget sig opgaven at forvalte forskellene på kristne 

og muslimer på en måde, der ikke skaber konflikt i nationen. I det koptiske fællesskabs magtfelt 

har kirken tilkæmpet sig opgaven at forvalte forskellene indadtil i det koptiske fællesskab, hvor 

den enkelte kopters relation til Gud sanktioneres af kirken og bliver et konstituerende element for 
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den koptiske identitet. Idet de to felter griber ind i hinanden, bliver betydningstillæggelser i de to 

felter gensidigt konstituerende.  

 

 

Kirken og staten 

Kirken argumenterer for, at det koptiske individ har forpligtelser over for to distinkte 

fællesskaber. Det første og vigtigste er forholdet til kirken og Kristus, det andet er forholdet til 

samfundet eller nationen. De to forhold har hver især egne rettigheder og pligter (Moussa, Youth 

and Family Life: 61). Selv om de to forhold fra kirkens side – her med ungdomsbiskoppens ord – 

forsøges at defineres som adskilte, griber de ind i hinanden. Rushdi Said fortæller (som omtalt i 

kapitel 4) i sin selvbiografi, at regeringen i 1964, da præsident Nasser ville kompensere for 

fraværet af et repræsentativt antal koptere (kun én kopter var blevet valgt til parlamentet), valgte 

at udpege et antal koptere (på nær Said selv) fra to lister af kandidater udarbejdet af det koptiske 

patriarkat og af den eneste koptiske minister. For Said, der var erklæret sekularist, var 

inddragelsen af kirken i udpegningen af parlamentsmedlemmer dybt beklagelig. En praksis, som 

ifølge hans beskrivelse fortsatte med øget kraft i årene derefter, således at regimet blev mere og 

mere afhængig af de religiøse institutioner. Samtidig betød måden at udpege de koptiske 

parlamentsmedlemmer på, at majoriteten ikke fik kendskab til kopterne, som de ville have fået, 

hvis disse stillede op for almindelige partier. Kopterne blev isolerede, politisk set, og de koptiske 

politikere kun kendte blandt deres religiøst ligesindede (Said 2004: 131). På denne måde kom 

Nasser-styrets politiske strategi, der samtidig forbød politiske partier, til at understøtte kirkens 

rolle og indflydelse internt blandt koptere. Man kan også sige, at styret med sin politik var med til 

at autorisere pavens rolle, som repræsentanten for kopterne. Det blev yderligere styrket med 

lovgivningen om kirkens ejendomsbesiddelser, al-waqf, hvor kirken frem for lægmandsrådet fik 

ansvaret.  

 

Historisk set har kirken holdt sig på sidelinien i forhold til politisk indblanding, hvilket var 

tilfældet under en af det 20. århundredes første kriser mellem koptere og muslimer i 1908-1912. I 

november 1910 blev den koptiske premierminister Butrus Ghali snigmyrdet af en muslim, 

formodentlig primært af politiske årsager, men den religiøse strid forværredes. Kopterne 

responderede med at afholde et møde i Asuyt i 1911, hvor mødedeltagerne offentligt protesterede 

og fordømte mordet og situationen generelt. Men den koptisk-ortodokse, meget aldrende pave 
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Kyrillus V (1875- 1927) afviste officielt Asyut-mødet og dets forsøg på at påvirke regeringen 

(Cragg 1992: 171-172). Så når den nuværende pave Shenouda afviser præsteskabets politiske 

engagement, kan det ses i forlængelse af denne historiske strategi.  

 

Kirken og det klerikale hierarki får så at sige ansvaret for kopterne i forhold til staten. Dvs., at 

staten overlader det til kirken at sanktionere kopternes relation til staten, hvormed kirken ikke 

kun sanktionerer på egne vegne, men også på statens vegne, hvilket fx fremgår af fyringen af 

præsten, der gik ind i politik. Denne relation mellem kirken og staten sætter automatisk nogle 

begrænsninger for den mulige modstand, fordi kirken dermed indgår i en alliance, der forpligter 

den til at samarbejde med og ikke modarbejde staten.  

 

At relationen til staten og majoriteten interagerer med interne kirkelige principper for forvaltning 

af forskelle, viser sig i sagen om præstekonen Costantine. Som et resultat af statens og kirkens 

alliance om forvaltningen af forskelle mister Costantine sine individuelle rettigheder. I en artikel 

om sagen tilføjer journalisten: ”The government’s concern with sectarian strife is such that the 

angry Coptic mob is appeased at the expense of individual Copts’ rights.” (Morgan 2005: 1). De 

kollektive rettigheder, som staten tildeler kopterne gennem kirken, bekræftes ved overgivelsen af 

præstekonen til kirken, men det bliver på bekostning af de individuelle rettigheder.14 Regeringen 

og kirken autoriserer i fællesskab denne løsning, som er resultatet af det toleranceregime, som 

Egypten praktiserer. Der er et indbygget paradoks i kirkens strategi, idet kirken på den ene side 

kan siges gennem den koptiske revival at fremme og understøtte et stærkt civilt samfund, hvor 

kirke og klostre bruges som centre for sociale og politiske aktiviteter. På den anden side er 

udviklingen af civilsamfundet i Egypten præget af, hvad al-Sayyid kalder neo-traditionalistiske 

principper, hvor grupper og individer rekrutteres i kampen imod andre institutioner og praksisser i 

samfundet (al-Sayyid 1995: 275). Kirken rekrutterer ikke i samme grad som nogen muslimske 

grupperinger folk til en kamp imod andre. Men kirkens mobilisering rummer samme type af neo-

traditionalisme, hvor mobiliseringen inden for kirken kan føre til knægtelse af individuelle 

rettigheder, som eksemplet med præstekonen viser. Det neo-tradionalistiske aspekt viser sig også 

i den centrale rolle, Shenouda på vegne af det koptiske fællesskab har fået som kontaktled eller 

gatekeeper til staten.  

                                                 
14 For dilemmaer forbundet med tildeling af kollektive rettigheder og beskyttelse af individuelle rettigheder, se 
Hylland-Eriksen (1993), Anthias & Yuval-Davis (1989). 
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Shenouda som gatekeeper 

I forbindelse med den koptiske konference i Washington D.C. i november 2005 (omtalt i kapitel 

5) udtalte biskop Marcos, at ”Copt concerns should be only discussed by the Pope and the 

President.” (el-Hennawy 2005b). Pave Shenouda har i løbet af sin embedsperiode som pave skabt 

sin helt egen position inden for den koptiske kirke og i relation til staten. For at paven skal være 

en troværdig alliancepartner for staten på vegne af kopterne, er det nødvendigt, at han samtidig 

fremstår som en troværdig leder inden for det koptiske fællesskab. Det er lykkedes ham gennem 

en administrativ reform at centralisere kirkens magt, hvilket har udvirket, at det patron-

klientsystem baseret på lokale loyaliteter, der før dominerede kirken, nu er ændret til en loyalitet 

over for Shenouda som person (Hasan 2003: 124). Det har han bl.a. udvirket ved at placere 

adskillige af sine egne ’spirituelle sønner’ i nøglepositioner inden for kirken, fx ungdomsbiskop 

Moussa.15 Samtidig har udviklingen inden for teknologi og infrastruktur siden 1970’erne gjort det 

muligt at holde kontakten og kontrollen med de mere fjerntliggende bispedømmer (ibid.). Dvs., at 

han har skabt sig en organisatorisk base at fundere sin status på. Derudover har Shenouda fortsat 

og styrket den autoritet, der traditionelt er blevet tildelt de religiøse ledere, gennem 

mytologiseringen af ham som person og gennem sin praksis med opretholdelse af en tæt kontakt 

med den koptiske menighed.  

 

Shenouda var biskop, da han blev valgt som øverste overhoved for den Koptisk-Ortodokse Kirke 

i Egypten under navnet Shenouda III. Han blev født i 1923, uddannet fra Cairo Universitet, 

hvorefter han studerede teologi på det Koptisk-Ortodokse Teologiske Seminarium, hvor han blev 

ansat efter endt uddannelse. I 1954 valgte han at blive munk, som er en forudsætning for at blive 

biskop eller pave, og personificerede – ved at leve seks år som eremit i en hule, han selv havde 

udgravet – det forbillede, som dyrkes i helgen- og martyrfortællingerne. I 1962 blev han af den 

daværende pave Kyrillus udnævnt til biskop for kristen uddannelse og rektor for det Koptisk-

Ortodokse Teologiske Seminarium, hvorfra han senere skulle rekruttere en række elever til 

bispesæder. 

 

En gang om ugen holder Shenouda et offentligt møde, hvor han holder en religiøs tale eller 

prædiken og dernæst svarer på spørgsmål fra menigheden. Mødet afholdes hver onsdag med 

pause under fasteperioder, højtider eller i forbindelse med sygdom. Alle kan komme til disse 

                                                 
15 Mange af de nuværende biskopper er direkte udpeget af Shenouda og ikke valgt (Watson 2002: 45). 
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møder, som hver gang har karakter af en mindre fest på området ved katedralen. De spørgsmål, 

der stilles til Shenouda, kan både være af privat og teologisk karakter, og hele seancen 

understreger Shenoudas rolle som åndeligt overhoved og autoritet. Shenouda er derudover ofte på 

rejse rundt til koptiske bispedømmer og menigheder både i og uden for Egypten, hvor hans besøg 

ofte fremhæves som helt central for menighedens religiøse liv.16  Også hans mange udgivelser 

skrevet i almindeligt sprog henvendt til den menige kopter, understreger hans position som i 

princippet hver enkelt kopters spirituelle fader.   

 

På denne måde styrker Shenouda relationen til den enkelte menighed og dermed den enkelte 

kopter. I øvrigt hænger hans succesrige strategi – med at trække sig tilbage, benægte at koptere er 

en minoritet og hellere at ville overlade tingene til Gud end at gribe ind – sammen med hans 

modstand under præsident Sadat. Hvor den koptiske fortælling om tiden under Sadat er 

fortællingen om en minorisering, blev Shenoudas person i samme periode symbolet på 

modstanden mod denne fortælling, da han i 1981 blev sat i husarrest af Sadat og fik frataget sin 

pavetitel (Ibrahim 1996b: 19, Watson 2002: 93).17 Shenouda havde (som omtalt i kapitel 4) i 

1980 officielt fordømt indførelsen af sharia som den primære kilde for lovgivningen, hvorefter 

Sadat satte ham i husarrest. Selv om Shenouda i dag ser ud til at være en nær allieret med staten, 

har han altså én gang bevist, at han tør sige staten imod. Husarresten står derfor stadig som en 

central symbolsk begivenhed for den koptiske kirke, Shenouda er dermed et kraftfuldt symbol, 

samtidig med at det er lykkedes ham at centralisere kirken, inddrage store dele af den koptiske 

befolkning i kirken og dermed stå som en stærk forhandlingspartner vis-a-vis staten.  

 

 

En anden offentlighed 

Resultatet af denne alliance mellem stat og kirke er en styrkelse af tilknytningen af kopternes 

egyptiske identitet til deres religiøse identitet. Man kan sige, at kirke og stat i fællesskab 

autoriserer et religiøst betinget og defineret medborgerskab, der får betydning for mulige og ikke-

mulige subjektpositioner i det egyptiske samfund. Kopternes relation til deres religion 

strukturerer dermed elementer af deres nationale identitet og medborgerskabsrettigheder. Når 

menneskerettighedskampen ikke er kirkens første prioritet, er det også, fordi kirkens egne 

forståelser af individets rettigheder ofte er mere strenge og konservative end den muslimske 
                                                 
16 I hvert eneste nummer af el-Keraza omtales Shenoudas besøg i forskellige kirker.  
17 For beskrivelse af hvordan paven vælges, se kapitel 4, note 33. 
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lovgivning. Det gælder som nævnt skilsmissen, ligesom det gælder forældremyndighed, hvor den 

koptiske mor er betydeligt dårligere stillet end den muslimske (Ibrahim 1996b, Sadik 1998).  

 

På denne måde er den offentlighed, som kirken har etableret gennem revival og klerikalisering, 

hverken i statens eller kirkens øjne at opfatte som en modoffentlighed af politisk oppositionel 

karakter. Der er snarere tale om en anden offentlighed, der ikke modsiger medlemskabet i den 

nationale offentlighed, men snarere understøtter dette medlemskab.  

 

Fremstillingen af kirkens strategi og politik som en balancegang mellem politikken i relation til 

staten og majoriteten på den ene side og til det kristne fællesskab på den anden side rummer af 

gode grunde risici og fører også til uenighed inden for det koptiske fællesskab. At politikken kan 

have negative konsekvenser og rejse intern debat, kommer frem i andre fortællinger, som jeg i det 

følgende kort vil inddrage, fordi de belyser balancegangens karakter.   

 

 

8.4. Andre stemmer, andre fortællinger 

Under et dialogmøde mellem kristne og muslimer i Minya i 2006 sad jeg samme med en mindre 

gruppe deltagere efter middagen. Én af deltagerne, en koptisk evangelisk præst, begyndte at 

fortælle vittigheder: 

 
Den egyptiske stor-mufti, den koptisk-ortodokse pave Shenouda og en jødisk 
religiøs leder dør og kommer sammen i himlen. På grund af deres fremtrædende 
position giver ærkeenglen Gabriel dem ret til hver et sidste ønske. Den jødiske leder 
starter med at sige, ’jeg ønsker alle muslimer døde’. Herefter fremsiger den 
muslimske stor-mufti sit ønske, ’jeg ønsker alle jøder døde’. Shenouda har stået 
tavs, og da Gabriel henvender sig til ham og spørger om hans ønske, afviser 
Shenouda ydmygt, ’nej nej, jeg har skam intet ønske’. Men Gabriel insisterer på, at 
det var en aftale, at alle tre skulle have ret til et ønske. Igen afviser Shenouda 
bestemt og siger, ’jeg ønsker slet ingenting. Jeg overlader alt til Gud og vil være 
helt tilfreds med, at de to andre får deres ønsker opfyldt.’ 

 

Vittighedens indlysende pointe er, at ingen er bedre end andre i den religiøse konflikt i 

Mellemøsten. Men vittigheden rummer flere spidsfindigheder og afspejler og giver informationer 

om karakteristika ved den koptiske modoffentlighed. Den koptiske pave gives her status på lige 

fod med de andre religiøse ledere og fremstilles ikke bedre end de andre religiøse overhoveder. 

Til gengæld er han mere snu og får fremstillet sig selv i et positivt lys gennem sin ydmyghed. Der 
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er en vis selvironi indbygget. Der refereres implicit til den koptiske kirkes idealer om ydmyghed 

og tilbageholdenhed og dyrkelse af kristne idealer som det at vende den anden kind til. Den 

koptiske pave og dermed kopterne fremstilles på den måde som den forurettede part, der ikke kan 

gøre krav gældende, men alligevel må formodes at komme bedst ud af konflikten. Udover at 

vittigheden er en udmærket og rammende analyse af kirkens minoritetsstrategi, mener jeg, at 

vittigheden er signifikant tale om, hvad den gængse koptisk-ortodokse fortælling ikke kan rumme. 

Man kan sige, at alliancen med den egyptiske stat umuliggør for eksplicitte krav, men vittigheden 

her tydeliggør, at de eksplicitte interesser og krav er indbygget i kirkens strategi.  

 

Ifølge en anden vittighed går det dog ikke helt så let for den koptiske kirke og Shenouda.  

 

Præsident Mubarak sidder og taler med den egyptiske stor-mufti og den koptiske 
pave Shenouda. Mubarak fremhæver og understreger igen og igen, ’vi er alle 
egyptere uanset om vi er kristne eller muslimer, og hos os er der ingen forskel på 
kristne og muslimer’. Sådan taler han i længere tid, og de to religiøse overhoveder 
bekræfter ham igen og igen. Senere siger han, ’nu da du, Shenouda, er ved at blive 
en gammel mand, så vil jeg bede dig om at udpege min søn som din efterfølger’. 
Shenouda siger forbavset, ’han er jo ikke kristen’. Mubarak udbryder, ’jamen, vi er 
jo lige blevet enige om, at vi alle er egyptere uanset religion.’ 

 

Igen er sarkasmen tyk over for de to ledere, Mubarak og Shenouda. Vittigheden er bl.a. en 

kommentar til den officielle fremstilling af kopterne som ligestillede borgere i det egyptiske 

samfund. Historien illustrerer, at den officielle fremstilling af den store religiøse forbrødring i 

kopteres øjne alene skal bruges til majoritetens og særligt magthavernes fordel. Men den type 

vittigheder er betydningsmættede og refererer til mange niveauer i den politiske virkelighed. 

Vittigheden er også en ironisk bemærkning til den strategi, som Shenouda har valgt, der her 

rammer ham som en boomerang, fordi han med sin strategi åbner for statens fuldstændige kontrol 

med kirken. Også magtfuldkommenheden hos Mubarak og den slet skjulte reference til, at 

Mubaraks søn er ved at blive kørt i stilling til præsidentposten, understreges. Når Mubaraks søn 

uden videre kan blive præsidentkandidat, kan han vel også være kandidat til paveposten.  

 

En anden vittighed sætter ligeledes spørgsmålstegn ved den officielle retorik om ligheden mellem 

kristne og muslimer i Egypten:  
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Mubarak, stor-muftien og den koptiske pave var sammen i et fly, da der opstod 
motorproblemer. På grund af flyets vægt kunne kun to få lov at blive. Mubarak 
kunne selvfølgelig ikke være den, der skulle ofres, så han sagde, at han ville stille to 
spørgsmål, og den af de to, der kunne svare rigtigt, ville få lov til at blive. Det første 
spørgsmål: ’Hvilket land er kendt for sine én million martyrer?’ Stor-muftien 
svarede: ’Algeriet’. Henvendt til Shenouda spurgte Mubarak dernæst: ’Hvad var 
navnene på de én million martyrer?’ 

 

Med vittigheden understreges majoritetens magt til at opstille spilleregler, der fremstår som lige 

for alle, men i realiteten diskriminerer. Som minoritetsforsker Helen Krag formulerer det, så har 

majoriteten magten til at definere, hvad der er normalt (Krag 1992). Med andre ord har 

majoriteten magten til at opstille spillereglerne, uanset hvor meget Shenouda med kirken i ryggen 

forhandler disse. Konsekvensen er, at spillereglerne diskriminerer, når de bygger på præmisser, 

som majoriteten har medfødt adgang til i modsætning til minoriteten. Vittigheden afslører 

majoritetens retorik om lighed som hul, idet Shenouda udsættes for spilleregler, hvis element af 

diskrimination understreges ved, at det naturligvis heller ikke ville være muligt for den mest 

troende muslim at opremse de mange navne.  

 

Vittighederne udfordrer hermed de gentagne udsagn fra Shenouda og andre repræsentanter for 

kirken om den manglende diskrimination. De fortæller den historie, som kirken ikke kan eller vil 

fortælle, fordi dens fortællinger er struktureret af relationen til majoriteten og dens egen 

strukturering af relationerne inden for det koptiske fællesskab. Dialogmødet mellem kristne og 

muslimer i Minya, hvor jeg fik vittighederne fortalt, var arrangeret af det danske missionsselskab 

Danmission og en egyptisk kristen ngo, CEOSS (Koptisk Evangelisk Organisation for Social 

Service). Deltagerne udgjorde en blanding af kristne, muslimer, akademikere, gejstlige, ngo’er og 

mediefolk fra henholdsvis Danmark og Egypten. At vi fik fortalt vittigheden den første aften, kan 

ses som en alternativ fortælling til de følgende dages fremstillinger af den vellykkede 

religionsdialog. Problemerne mellem muslimer og koptere i Egypten blev berørt på mødet i 

forbindelse med de voldelige optøjer i Aleksandria i 2006 (omtalt i kapitel 7). Begivenhederne i 

Aleksandria blev præsenteret af en række repræsentanter for forskellige grupper – muslimer, 

koptere, universitetsstuderende, ngo’er – i Aleksandria, der havde taget dialoginitiativer i 

forbindelse med konflikten. Repræsentanternes fremstilling var karakteriseret ved, at konflikten 

blev udlagt som en undtagelse fra det ellers almindeligvis gode forhold mellem koptere og 

muslimer. Da en dansk muslim med egyptisk oprindelse på mødet i Minya som den eneste satte 

kritisk spørgsmålstegn ved denne officielle retorik, der trak på fortællingen om den egyptiske 
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enhed, blev han afvist med den begrundelse, at han ikke vidste, hvad der foregår i Egypten i dag. 

Afvisningen af hans forsøg på at komme nærmere kernen i konflikten understreger vittighedernes 

berettigelse. Der er grænser for, hvad man kan tale om i en offentlig forsamling med 

repræsentanter fra både det muslimske og kristne klerikale hierarki, staten, ngo’er og medier samt 

udenlandske gæster. Vittighederne blev i den sammenhæng et instrument til at belyse, hvad ikke 

kan siges i en officiel kontekst. Den lille gruppe, hvortil vittighederne blev fortalt, bestod af en 

evangelisk kristen egypter, en dansk muslim, en ortodoks kristen egypter, en muslimsk egypter 

og den danske antropolog. Personen, der fortalte vittighederne, var selv en del af gruppen, der 

fremlagde sagen fra Aleksandria dagen efter. Her handlede hans indlæg om evnen til at 

samarbejde på tværs af religionerne.   

 

Vittighederne giver vigtige informationer om muligheden og begrænsningen for modstand, 

herunder også kirkens. Samtidig er de udtryk for (hvad jeg berørte i kapitel 3), at uanset den 

fælles fortælling om den nationale enhed, eksisterer der en bevidsthed om de ulige 

magtrelationer, som ikke kommer til udtryk i kirkens officielle strategi over for staten og 

majoriteten, men som kommer til udtryk i vittighederne såvel som i martyr- og 

helgenfortællingerne. Majoritetens symbolske vold er derfor ikke nødvendigvis ureflekteret 

internaliseret. 

 

Kirkens ageren i det overordnede magtfelt og dens ifølge min analyse betydelige evne til at 

udnytte positionen i det overordnede magtfelt til at styrke sin egen position i det koptiske felt 

ændrer ikke ved, at mange koptere identificerer sig med den koptiske tro og mener, at Shenouda 

er årsagen til hele succesen. En koptisk kvinde, der er aktiv og ansat i kirken, fortalte mig, at hun 

var overbevist om, at grunden til kirkens succes med at tiltrække unge var pave Shenouda og 

ånden i selve kirken. Der var hos hende som hos mange andre aktive i kirken, jeg talte med, en 

klar tro på den interne fællesskabsskabende kraft i kirken og en overbevisning om, at de 

kulturelle religiøse elementer, man fremhævede, var et resultat af kirkens essentielle natur. Som 

Cohen siger, investerer folk megen energi og mange følelser i identitet, grænser og autenticitet 

(Cohen 2000: 5). Det er netop i kraft af disse følelser, siger Cohen, at de er bevidste om den vold, 

der overgår dem.  
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8.5. Afrunding 

Der er ikke kun grænser for intimiteten af relationen til muslimer, der er også grænser for, hvad 

koptere accepterer af kritik. Filmen Baheb es-Cinema førte i 2004 til en retssag rejst af bl.a. en 

præst, fordi den ifølge anmelderne vanhelligede det koptiske ægteskab. I 2009 er der endnu en 

film på vej, der denne gang rejser kritik af kirkens modvilje mod at give en fraskilt koptisk 

kvinde tilladelse til at gifte sig igen. Allerede inden filmen har premiere, har en koptisk advokat 

anmeldt filmen med krav om forbud af filmen. Begrundelsen er, at filmen er et angreb på 

religionens fundamentale principper (el-Hennawy 2009). Det er vel at mærke ikke kirken, der 

direkte står bag disse retssager. Kirken som institution ser i højere grad ud til at bruge en anden 

strategi.  

 

Thorbjørnsrud udlægger den koptiske revival som en disciplineringsproces (Thorbjørnsrud 1999: 

135ff). Som titlen på hendes afhandling, Controlling the Body to Liberate the Soul, henviser til, 

argumenterer hun på grundlag af Michel Foucault for, hvordan disciplineringen af kroppen 

sanktioneres af kirken for til gengæld at frisætte sjælen. Mit perspektiv har paralleller til 

Thorbjørnsruds, men jeg har i dette kapitel undersøgt den Koptisk-Ortodokse Kirkes kontrol som 

en kontrol af relationen til majoriteten med det formål, at kirken og det koptiske fællesskab 

overlever. Der er ingen tvivl om, at kirken som institution de seneste 50 år har set det som sin 

opgave at være med til at uddanne, disciplinere og modernisere kopterne. Allerede fra den tidlige 

reformering i slutningen af det 19. århundrede og inspireret af den udenlandske mission har 

disciplineringen og moderniseringen været en del af kirkens målsætning. Men kirken er samtidig 

en minoritetskirke, og derfor kan man også analysere denne disciplinering i et 

minoritetsperspektiv. Kirkens strategi er legitimeret af en kristen moralsk orden, men det 

væsentlige i mit perspektiv er, at strategien er struktureret af relationen til majoriteten, ligesom 

den er struktureret af interne institutionelle og kulturelle aspekter ved det koptiske fællesskab. På 

den ene side er der grænsedragningsprocessen, der strukturerer minoritetens strategi, på den 

anden side er der minoritetens kulturelle og religiøse fortællinger, hvori der hentes materiale og 

følelser til at legitimere og sanktionere grænsen. Revival-processen må ses i lyset af den nationale 

uafhængighedsproces og det deraf følgende tab af kopternes indflydelse i det egyptiske samfund. 

Kirken får i den efterfølgende periode magten til at autorisere den koptiske diskurs, samtidig med 

at den gennem den koptiske revival inkluderer middelklassen, som har tabt politisk og økonomisk 

indflydelse. At kirken får denne magt, er betinget af dens loyalitet over for staten.      
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Ved at undersøge de processer, hvori den kulturelle og religiøse forskel tillægges betydning, har 

det været muligt at komme nærmere en forståelse af den koptiske kultur og religion, ikke kun 

som noget, der skaber fællesskab og identitet, men som en arena for kamp og forhandling. Når 

koptere forventes at gifte sig med koptere, ikke at konvertere og at være aktive i kirken, kan det 

ses som en del af kirkens forvaltning af forskelle. Kirken forvalter den religiøse forskel på kristne 

og muslimer ved at holde vagt ved grænsen og sørge for grænsens opretholdelse. Men det er ikke 

kun denne forskel, kirken er optaget af. Det er også forskellen på kvinder og mænd, egyptere og 

ikke-egyptere, ortodokse koptere og andre kristne, gode koptere og dårlige koptere osv. Jeg vil 

ikke påstå, at disse forskelle overtrumfes af minoritets-majoritetsforskellen, men denne forskel 

får dog en strukturerende betydning for de andre forskelsforvaltninger. Kirkens forvaltning af 

forskelle er ikke determineret af, men skal ses i interaktion med dens minoritetsposition.  

 

Kirken har flere interesser i revival-strategien. For det første har den interesse i at sikre 

overlevelsen af den koptisk-ortodokse kristendoms dogmatik. For det andet at sikre kirkens 

legitime rolle som repræsentant for kopterne. For det tredje at kompensere for den mentale 

eksklusion fra majoritetssamfundets side, som kopterne har oplevet gennem anden halvdel af det 

20. århundrede. Det betyder samtidig, at man ikke kan forstå den koptiske revival uden at være 

opmærksom på faktorer, der knytter sig til den samfundsmæssige udvikling. Denne påvirker ikke 

kun det enkelte liv, men de samfundsmæssige institutioners rolle i samfundet. Der er to aspekter 

af moderniteten, jeg særlig har fremhævet, nemlig individualiseringen og den mere komplekse 

interaktion mellem mennesker med forskellige religiøse overbevisninger. Begge dele kan være 

medvirkende til skærpelsen af grænserne mellem muslimer og koptere. Denne tendens styrkes 

yderligere i kraft af politiske aspekter ved den egyptiske nationalstats udvikling, hvor tre faktorer 

synes særlig betydningsfulde. For det første støder nationalstaten som idé sammen med kirkens 

historiske ret til selvbestemmelse i interne anliggender, hvorved kirken som institution mister 

magt. Der er både tale om tab af materiel magt, retslig magt og definitionsmagt. For det andet har 

den stigende islamisering af den nationale egyptiske identitet og de islamistiske bevægelser 

presset kristne i Egypten i defensiven, ligesom de politiske muligheder for opposition for det 

tredje har været strukturerende for kirkens strategi. Resultatet har været, at kirken har forsøgt at 

fastholde og udvide definitionsmagten i forhold til den koptiske identitet ikke blot inden for 

kirken og klostret, men også i det ’private rum’, så som hjemmet og den individuelle kopters liv.
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9. Transnationale udfordringer  

 

I oktober 2005 opstod der (som omtalt i kapitel 7) voldelige sammenstød mellem koptere og 

muslimer i Aleksandria. Umiddelbart efter, og inden konflikten endnu var afsluttet, kunne man på 

den amerikanske koptiske organisation, U.S. Copts Association’s hjemmeside læse formandens, 

Michel Meuniers officielle udtalelse henvendt til den amerikanske kongres. Heri opfordrede han 

Kongressen til straks at lægge pres på den egyptiske regering for at forbedre kopternes retsstilling 

og status i Egypten og opfordre den til at gribe ind over for de muslimer, som truer kopterne.1 

U.S. Copts Association er, som det vil fremgå, ikke den eneste koptiske organisation placeret 

uden for Egypten, der på lignende måde forsøger at påvirke kopternes situation i Egypten. Samlet 

udgør de aktører i, hvad jeg i det følgende vil belyse som et transnationalt koptisk felt.  

 

I de foregående kapitler har jeg argumenteret for, at det er lykkedes den Koptisk-Ortodokse Kirke 

at placere sig i en central position i forhold til at autorisere den koptiske identitet. Kirken er inden 

for det nationale felt i både minoritetens og majoritetens øjne i vid udstrækning den legitime 

repræsentant for kopterne vis-a-vis den egyptiske stat. Dermed har den positionen til at spille en 

uomgængelig rolle i forvaltningen af forskelle imellem muslimer og koptere. Det betyder ikke, at 

der ikke findes kritikere af kirkens strategi. Jeg har allerede (i kapitel 5) nævnt eksempler herpå i 

form af liberale koptere som Milad Hanna og Rushdi Said. Sådanne liberale stemmer har dog i 

Egypten under Mubarak ikke hidtil haft væsentlig politisk indflydelse på relationen kopter-

muslim, hvilket igen hænger sammen med, at kirkens valgte strategi er autoriseret af regimet.2 

Men hvad sker der så med den koptiske minoritetsstrategi, når den bevæger sig uden for Egypten 

og det nationale felt og dermed uden for regimets kontrol? Hvor forvaltningen af forskelle ikke 

længere er begrænset og struktureret af relationen til den egyptiske stat og den muslimske 

majoritet? Her tænker jeg på den koptiske diaspora, eller med andre ord koptere, som er 

emigreret til andre lande, primært vestlige lande. Den ovennævnte reaktion fra U.S. Copts 

Association i forbindelse med optøjerne i Aleksandria er som lobby-strategi, og med kravet om 
                                                 
1 Det åbne brev til kongressen kunne læses på organisationens hjemmeside http://www.copts.net/print.asp?id=797 
(læst 04-11-2005).  
2 Formodentlig opfatter kirken truslen indefra som større end fra de marginaliserede liberale kræfter. Der opstår 
jævnligt kritik af kirken fra kirkens egne folk, af dens styreform, teologi og minoritetsstrategi. Hidtil er der blevet 
slået hårdt ned på enhver form for reformforsøg. Et eksempel er den selvudråbte ærkebiskop Max Michel, eller 
Maximus I, som han kalder sig selv. Han udfordrer den Koptisk-Ortodokse Kirke, som tidligere afskedigede ham for 
hans holdninger (el-Hennawy 2006).  
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Egyptens overholdelse af menneskerettighederne, en noget anderledes strategi end den, den 

Koptisk-Ortodokse Kirke promoverer. Og man vil hurtig opdage, hvis man i Egypten spørger de 

kirkeaktive koptere om kirkens relation til den koptiske diaspora, at relationen er ambivalent. Den 

unge kopter, jeg citerede for at finde det vigtigere at tjene Gud end at kæmpe for sine rettigheder, 

afviste således, at det var til hjælp for kopterne i Egypten, at amerikanske koptere demonstrerede 

i USA til støtte for kopterne i Egypten.  

 

Jeg vil derfor i dette kapitel anlægge et perspektiv, hvor den koptiske sekulære diaspora3, særligt 

U.S. Copts Association, og den Koptisk-Ortodokse Kirke ses som forskellige aktører, der 

forhandler og kæmper om retten og magten til at definere en koptisk minoritetsstrategi i et 

transnationalt, socialt felt. Denne kamp handler samtidig om forskellige definitioner på relationen 

mellem koptere og muslimer i det nationale felt, Egypten. At den koptiske kirke har sin egen 

politik, som jeg med Ortner har argumenteret for, bliver ekspliciteret yderligere, når man ser på 

dens ageren i det transnationale felt. Man kan på den ene side pege på, at den koptiske kirke i det 

transnationale felt i et vist omfang er løsrevet fra den nationale kontrol, på den anden side kan 

man diskutere, i hvilket omfang kirkens politik transnationalt alligevel er struktureret af 

relationen til majoriteten i Egypten. Det peger samtidig på det dilemma, at den koptiske kirke, 

som vist, definerer sig som en egyptisk og dermed national kirke4, men samtidig i stigende grad 

autoriserer og definerer en transnational koptisk identitet gennem dens transnationale praksis. 

Hvordan vi skal forstå dette dilemma, og hvad denne transnationalitet egentlig består i, vil jeg 

undersøge ved at se på, hvordan kirken positionerer sig i det transnationale rum, og hvordan 

denne ageren er udtryk for kirkens egen politik.  

 

 

Koptisk transnationalitet 

I 1992 besøgte jeg klostret Skt. Antonius i Wadi Arabah ca. 30 km inde i ørkenen fra Rødehavet. 

Besøget fandt sted (som beskrevet i kapitel 6) sammen med en gruppe koptere fra al-Matariya i 

Cairo. Det var første gang, at jeg blev opmærksom på koptisk transnationalitet på det individuelle 

niveau. Jeg talte i klostret med en koptisk mand, der var emigreret til USA. Han opholdt sig i 

                                                 
3 Jeg skal senere i dette afsnit vende tilbage til begrebet diaspora og dets anvendelighed som karakteristik af kopterne 
uden for Egypten.  
4 Cragg argumenterer for, at selv om kirken oprindeligt havde nære relationer til græsk og græsk kristendom, blev 
den distinkte kristologi symbol på dens identitet som egyptisk (Cragg 1992: 175). 
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klostret i flere dage og fortalte, at han kom til Egypten en gang om året og hver gang besøgte 

klostret. Samtidig fortalte han, at han plejede at yde klostret finansiel støtte i forbindelse med sine 

besøg, uden dog at komme yderligere ind på størrelsen af denne støtte. Emigranters økonomiske 

overførsler, de såkaldte remitter, har fra starten været et centralt tema i forskningen i 

transnationale relationer og praksisser. Spørgsmålet om finansiel udveksling har været af 

interesse for både afsender- og modtagerlande5 og involverer også politiske aspekter. Nogle 

transnationale studier fokuserer således på betydningen af emigranters remitter i relation til social 

og økonomisk udvikling i afsenderlandene (fx Thygesen & Hansen 2007), mens andre studier af 

transnationale relationer sætter fokus på betydningen af finansiering af politisk modstand mod et 

politisk system – typisk i afsenderlandet (fx Adamson 2002, Guarnizo, Portes & Haller 2003). 

Det sidste har længe været et fokus af interesse for minoritetsforskningen, da det historisk har 

været udbredt, at en minoritetsgruppe har kæmpet for sine rettigheder med støtte fra en 

intellektuel og/eller økonomisk elite bosiddende i diaspora.6 Den økonomiske støtte fra den 

koptiske diaspora i USA, Canada, Australien og Europa til den koptiske kirke og til sociale 

formål i Egypten må formodes at være ret omfattende, uden at jeg har kunnet finde 

dokumentation herfor, men dette er langt fra det eneste eller nødvendigvis vigtigste aspekt af 

koptisk transnationalitet. Den Koptisk-Ortodokse Kirke står bag velorganiserede og omfattende 

transnationale relationer med sine menigheder i diaspora. En blanding af religiøse, politiske og 

økonomiske interesser kan afdækkes i koptiske, transnationale processer, som er karakteriserede 

ved, at de transnationale bevægelser ikke kun går i den ene retning, fx i form af emigrantens 

opretholdelse af kontakt til afsenderlandet. De transnationale bevægelser kan både have udspring 

i afsender- og modtagerland, ligesom de kan gå på kryds og tværs af flere lande, som når fx 

kirkeligt aktive koptere fra forskellige lande i Europa mødes til ungdomskonference i Holland.7  

 

Hovedfokus i dette kapitel er den Koptisk-Ortodokse Kirkes forvaltning af de transnationale 

relationer, og hvad dette betyder for udviklingen af en transnational koptisk identitet. Jeg er i 

denne sammenhæng optaget af, hvilken rolle institutioner og organisationer spiller i definitionen 

                                                 
5 Begreberne afsender- og modtagerlande er valgt, fordi de betegner de transnationale bevægelsers relation til de 
involverede lande, mens begreber som for fx værts- og hjemland indebærer andre følelsesmæssige konnotationer, 
som ikke nødvendigvis er dækkende for den transnationale identitet. 
6 Anne Knudsen anvender begrebet mikronationale bevægelser om minoriteters historiske kampe for uafhængighed 
(1992). Kurdere, der fra en position i Europa kæmper for kurdiske rettigheder og/eller uafhængighed, beskrives af 
Østergaard-Nielsen (2003). 
7 ‘The annual European Coptic Youth Conference’ fandt sted i Holland i august 2007, se konferencens hjemmeside 
http://www.koptischekerk.nl/conferentie/conference.html (læst 19. november 2008).  
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af transnationale identiteter, og hvad relationen til afsenderlandet betyder for forvaltningen af de 

transnationale relationer. Jeg vil i det følgende analysere henholdsvis den koptiske kirkes og de 

liberale, koptiske organisationers transnationale strategier. Når jeg i det følgende betegner de 

koptiske organisationer som liberale, er det med henvisning til den kamp for de klassiske liberale 

frihedsrettigheder, som de identificerer sig med. Jeg vil særligt fokusere på U.S. Copts 

Association, der kæmper imod diskrimination i Egypten og for menneskerettigheder og lighed. 

Derudover inddrager jeg initiativet The Coptic Charter fra 2000, som er et internationalt koptisk 

manifest eller programerklæring. Bag charteret stod ’The Coptic Charter Steering Committee’ 

med syv medlemmer fra hhv. Canada, Frankrig, Storbritannien, Australien, Egypten og to fra 

USA.8 Kirken ser derimod ud til at være mere optaget af at understøtte de koptiske emigranters 

spirituelle behov i diaspora. Dvs., at de liberale organisationers og kirkens transnationale 

aktivisme fra begyndelsen er modsatrettet. De liberale organisationer i det transnationale koptiske 

felt orienterer sig fra modtagerlandet mod afsenderlandet, mens kirken orienterer sig fra 

afsenderlandet mod modtagerlandene.  

 

Selv om fokus i dette kapitel er på institutioner og organisationer, skal man ikke undervurdere 

betydningen af familiære og nære transnationale relationer. Disse er på mange måder bærende 

elementer i opretholdelsen af transnationale relationer (Vuorela 2002). De relevante spørgsmål er 

derfor, hvordan den koptiske mands eller kvindes individuelle transnationale erfaring 

transformeres til en kollektiv erfaring som grundlag for identitetspolitikker. Spørgsmålet er, 

hvordan transnationale minoritetsstrategier konstrueres, hvem der har magten og legitimiteten til 

at definere sådanne kollektive strategier, og hvordan disse forsøges implementeret? 

 

Jeg vil først kort præsentere den historiske baggrund for eksistensen af en koptisk diaspora. 

Dernæst vil jeg præsentere udvalgte teoretiske og analytiske overvejelser i forbindelse med det 

transnationale perspektiv, som jeg finder centrale for den videre analyse. Endelig vil jeg 

præsentere og analysere de to transnationale aktører, deres positioneringer og strategier i kampen 

om definitionen af kopteres transnationale relationer til Egypten.  

 

 

                                                 
8 Charteret havde sin egen hjemmeside, http://www.thecopticcharter.org/ (læst 16-03-05). Siden eksisterer ikke 
længere i september 2008. 



 254 

9.1. Koptisk migration 

Der findes ingen troværdige statistikker over antallet af koptere emigreret til vestlige lande.9 Men 

kopterne er især, som andre emigranter, rejst til USA, Canada and Australien, men også en del er 

bosat i forskellige europæiske lande. Ifølge Coptic Encyclopedia (fra 1991) er omkring 200.000-

300.000 koptere emigreret til Europa, Nordamerika og Australien. Andre kilder taler om ca. en 

million koptere, der bor uden for Egypten,10 og U.S. Copts Association skriver, at de 

repræsenterer mere end 700.000 egyptiske kristne i USA.11 Australien, USA og Canada har i 

mange år haft en klart defineret immigrationspolitik og har tiltrukket veluddannede kristne 

egyptere af de samme grunde, som andre enkeltpersoner, samt religiøse og etniske grupper. De 

generelle egyptiske migrationsmønstre – her taler jeg om emigration til Vesten, migrationen til 

olielandene er en historie for sig – er karakteriseret ved to migrationsperioder. Den første periode 

var under Nassers præsidentperiode (1952-1970), den anden under præsident Sadats åben-dørs-

politik (infitāh) i begyndelsen af 1970’erne. Men derudover må man også inddrage kopternes 

position som minoritet i Egypten som en grund til at emigrere. Efter en relativ høj grad af politisk 

indflydelse i første halvdel af det 20. århundrede betød revolutionen og nationaliseringerne (som 

beskrevet i kapitel 4) og senere islamiseringen (som beskrevet i kapitel 5), at kopterne følte sig 

hensat til en mere usikker og defensiv position.  

 

Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er lavet nogen tilbundsgående undersøgelser af eller blot 

forsøg på at afdække forbindelsen mellem den koptiske minoritets position i den moderne 

egyptiske nationalstat og kopternes migrationsmønstre. Den manglende forskning på området kan 

have flere årsager. For det første kan minoritetspositionen være en medvirkende årsag til den 

manglende forskning. Fra modtagerlandenes side udgør koptere primært en undergruppe af 

arabiske emigranter, hvor det forskningsmæssige fokus har været på den arabiske migration 

samlet set, hvilket ikke har givet særlig megen opmærksomhed på minoriteten. For det andet er 

kristne arabere i visse tilfælde blevet set som mere eftertragtelsesværdige immigranter end 

muslimer, der hvor målet for modtagerlandene har været en effektiv integration af 

ressourcestærke og veluddannede immigranter, og den kristne baggrund er blevet set som en 

                                                 
9 Når disse ikke findes, er en af årsagerne sandsynligvis, at man for at foretage dataindsamling i Egypten, der 
involverer surveys eller statistikker, skal have spørgeskemaet godkendt. Det kan være svært at få spørgsmål 
vedrørende religion godkendt ifølge Reem Saad (personlig kommunikation, 2008), der er forsker ved ‘Social 
Research Center’, the American University i Cairo.  
10 For en diskussion om antal, se Stene (1997).  
11 Copts.com at http://www.copts.net/print.asp?id=618 (læst 15-02-2005). 
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kulturel fordel i integrationsprocessen. De store migrantlandes selektive immigrationspolitik, 

hvor uddannelse og kulturelle ressourcer er blevet prioriteret højt, befordrer ikke en interesse i at 

afdække politiske forhold i afsenderlandet, men er mere fokuseret på individets kapacitet. 

Tværtimod kan en potentielt global politisk anerkendelse af minoritetsgruppers trængsler åbne op 

for en uønsket indvandring af mindre ressourcestærke immigranter, der håber på at få asylstatus. 

For det tredje har Egypten som afsenderland heller ikke vist interesse for mulige sammenhænge 

mellem landets minoritetspolitik og minoritetens migrationsmønstre.12 Det samme gælder den 

koptiske kirke. Dette kan forklares med den dominerende politik, der som belyst har været 

kendetegnet af fortielsens sammensværgelse. Når koptere udvandrer fra Egypten, er det fra det 

nationale perspektiv en udvandring af egyptere, og som sådan er den hidtil blevet studeret.   

 

Da kopterne i 1960’erne fulgte den første migrationsbevægelse fra Egypten til Nordamerika, 

bosatte de sig spredt og i små antal over hele kontinentet. På det tidspunkt blev kirken i Egypten 

snart opmærksom på behovet for at sende en præst til Nordamerika ”to cater for the spiritual 

needs of the migrants”, som den første præst Marcos Marcos selv udtrykker det i sin fremstilling 

af kirkens historie i Nordamerika. Den koptiske kirke begyndte at vise interesse for kopterne og 

deres spirituelle velfærd i USA og Canada (Marcos 1994).13  

 

Marcos Marcos blev ordineret i 1964 og blev sendt af pave Kyrillos VI for at tjene kopterne i 

Nordamerika, og senere samme år blev Toronto hovedkvarter for den Koptisk-Ortodokse Kirke i 

Nordamerika. På det tidspunkt bestod gruppen af koptere i Toronto ikke af mere end 36 familier, 

og præsten skulle derfor også være præst for alle andre koptere på kontinentet. Han begyndte med 

faste, månedlige gudstjenester i Montreal og New York og mindre hyppige besøg i andre byer 

(Marcos 1994). Fra 1964-1994 skete der en hastig udvikling i antallet af koptiske kirker og 

præster. I denne periode steg antallet af menigheder, der havde egen præst eller præster, til i 1994 

at være 64. Tretten i Canada og 51 i USA (ibid.). Meinardus skriver i 2005, at der er 125 kirker i 

USA med i alt 163 præster. I Canada er der 27 menigheder med 40 præster. I Europa er der 71 

menigheder og 63 præster, hvoraf 17 menigheder er i Storbritannien. I Australien og New 

Zealand er der 37 menigheder med 69 præster (Meinardus 2006: 49ff.). Et væsentligt aspekt ved 

                                                 
12 Der eksisterer en relativt omfattende forskning i egyptiske migrationsbevægelser, men ikke en særskilt forskning i 
koptiske migrationsmønstre.  
13 Det er meget begrænset, hvad jeg har kunnet finde af fremstillinger af koptere i de vestlige lande. Marcos’ artikel 
er en fremstilling af kirkens etablering i Nordamerika, derudover har jeg fundet en fremstilling af koptere i Michigan 
(Dickinson 2008) og af de koptiske menigheders etablering i Australien (Attia 1995).  
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oprettelsen af kirker i modtagerlandene har været, at de er blevet oprettet med kirken i Egyptens 

godkendelse, og at præsterne med ganske få undtagelser er blevet rekrutteret fra Egypten. Den 

koptiske kirkes kontrol med menighederne er derfor nært forbundet med kirkens magtfulde 

position i Egypten. Man kan sige, at kirken i Egypten placerer sig i centrum af det transnationale 

felt af koptiske menigheder. Menighedernes relation til kirken i Egypten definerer deres position i 

feltet. Betydningen af den nationale tilknytning kommer også frem i valget af præster, ifølge 

Watson. Han giver et eksempel på, hvordan udpegningen af en afrikansk født, koptisk præst, 

Fader Mark, til en menighed i Texas i 1979 skabte modstand blandt nogle i menigheden. Fader 

Mark var konverteret til den koptisk-ortodokse tro fra den katolske tro og blev af menigheden 

mistænkeliggjort som værende ikke-kopter pga. det manglende egyptiske tilhørsforhold (Watson 

2002: 84- 85). Det nationale egyptiske tilhørsforhold står centralt i de transnationale koptiske 

relationer, noget der dog kan formodes gradvist at være under forandring. I England er der nu 

udpeget en biskop, der er født i Australien, omend af egyptiske forældre.  

 

I 1993 blev den første biskop uden for Egypten, biskop Youssef, udpeget og indsat i USA af pave 

Shenouda, og siden er der både i Australien og Storbritannien blevet indsat biskopper.14 Samtidig 

er der blevet oprettet koptiske klostre, koptiske skoler, koptiske teologiske seminarer og koptiske 

landsbyer (eller camps med et amerikansk udtryk) i USA, Canada, Australien, Tyskland og 

Storbritannien. Man kan tale om, at den Koptisk-Ortodokse Kirke, der i århundreder har været 

isoleret fra resten af det kristne samfund, i løbet af få årtier har konstitueret sig som en udpræget 

transnational kirke. Udover migrantmenighederne har den koptiske kirke også etableret en 

vellykket mission i Afrika, der blev igangsat parallelt med afkoloniseringen af Afrika. Det skete 

ifølge Watson med opbakning og ideologisk rygstøtte fra præsident Nassers anti-imperiale og 

anti-koloniale politik (Watson 2002: 74). Som autentisk afrikansk kirke blev den koptiske 

kristendom vel modtaget som en værdig afløser for den hvide, imperiale mission. Den afrikanske 

kirke kan ligesom den liberale diaspora i de vestlige lande med tiden blive en udfordrer af den 

fortolkning af koptisk identitet, som kirken ellers står for. Det gælder ikke mindst opfattelsen af 

den koptiske kirke som en egyptisk kirke, hvilket Watson også berører kort (Watson 2002: 79- 

80). Men i dette kapitel fokuserer jeg alene på de koptiske udvandrere og den kamp og 

forhandling, der foregår mellem kirke og andre koptiske organisationer i det transnationale felt. 

Både fordi diasporaen politisk set med bl.a. den amerikanske kongres i ryggen er den aktuelt 

                                                 
14 To i USA, to i Australien, og to i Storbritannien. 
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største udfordrer af kirkens legitime ret til at definere den koptiske identitet, og fordi denne i 

højere grad end den afrikanske koptiske mission er udsprunget af minoritets-majoritetsrelationen 

i Egypten.15  

 

Jeg har ikke fundet nogen dokumentation for kirkens mulige politiske interesse for emigranterne i 

1960’erne og 1970’erne, mens dette bliver tydeligt i forbindelse med de politiske kriser i kirken i 

begyndelsen af 1980’erne under Shenoudas husarrest16 og i 1990’erne i forbindelse med de 

koptisk-amerikanske organisationers offensiv.17   

 

 

9.2. Transnationale identiteter og minoritetsperspektivet  

Forskningen i transnationalisme, transnationale relationer og identiteter er ikke udsprunget af én 

faglig interesse eller kan siges at repræsentere ét fagligt eller teoretisk felt. Tværtimod er der tale 

om, at forskellige faglige traditioner, herunder antropologi, migrations- og minoritetsforskning, 

har fået øjnene op for, at identitet, kultur og tilhørsforhold ikke kun kan forstås ud fra 

forestillingen om, at identitet er entydigt bundet til et territorium. Dette kan ikke siges at være 

helt nyt, idet nomadeforskningen også traditionelt har interesseret sig for identitet i bevægelse, 

men man har kunnet pege på, at stedet ofte har været knyttet til en hegemonisk forestilling om 

hjem og identitet, som har været i overensstemmelse med en opfattelse af nationen som det 

naturlige tilhørsforhold (jf. Basch, Schiller & Blanc 1994, Hedetoft 1988, Malkki 1992, Røgilds 

1997). Med begreber som transnationalisme og transnationale relationer udfordres – eller måske 

er det mere korrekt at sige afprøves – det nationale paradigmes udsigelseskraft som norm for den 

’normale’ identitet. Der er flere gode grunde, teoretisk og empirisk, til at sætte spørgsmålstegn 

ved den nationale identitetsforståelse.  

 

                                                 
15 I stedet for et minoritetsperspektiv kan den koptiske afrikanske kirkes studeres i et postkolonialt perspektiv. Det 
ville fx være interessant at undersøge, hvorvidt den martyridentitet, som den koptiske kirke har autoriseret som den 
autentiske, udfordres og forandres i mødet med afrikanske kristne, hvor det at være kristen ikke i sig selv er lig med 
at være minoritet. Til gengæld kan martyridentiteten være meningsfuld i netop et postkolonialt perspektiv.  
16 Watson beskriver således, hvordan the American Coptic Association (ACA) i forbindelse med den ulmende 
konflikt mellem kirken og præsident Sadat i 1981 udråbte Sadat som ”a prisoner of Muslim Fundamentalism” 
(Watson 2002: 104). Sadat var rasende, og i forlængelse af tilbageholdelsen af Shenouda i husarrest fortsatte ACA 
kampagnen fra USA imod Sadat (ibid.: 105). 
17 For kirkens aktuelle interesse i migrantmenighederne, se magasinet el-Keraza. For omtale af diasporaens 
engagement i konflikter i Egypten, se Fawzi (1998). 
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Det transnationale perspektiv er fra et minoritetsperspektiv ikke blot forfriskende, men også 

nødvendigt for at opnå en fuld forståelse af immigrantgruppers situation. Minoritetsforskningen 

har (som beskrevet i kapitel 2) traditionelt defineret minoritets-majoritetsrelationen som et 

asymmetrisk magtforhold, hvor minoriteten er den magtmæssigt underlegne, og hvor majoriteten 

er den nationale majoritetsbefolkning. Dette perspektiv placerer pr. definition minoriteten i en 

underordnet eller underlegen position. På samme måde har ofte anvendte teoretiske begreber 

forbundet med immigrantsituationen en implicit logik, som placerer immigranten i en 

underordnet eller miskendt position. Jeg tænker her på begreber som diaspora, liminalitet, 

hybriditet og differancé.. Den amerikanske professor i cultural studies Lawrence Grossberg 

skriver i en kritisk læsning af moderne identitetsteorier, at disse begreber i deres originale mening 

anvendes til at beskrive det anormale i opposition til den normale identitet (Grossberg 1998). De 

har en (af)smag af katastrofe, krise eller konflikt sammenlignet med den nationalt rodfæstede, 

territoriale, komplette og rene identitet, positioneret som den naturlige identitet.18 Kritikken både 

fra Grossberg og andre (fx Cohen 1997 og Malkki 1992) lyder, at også videnskaben har tendens 

til at fastholde disse ideologiske betydninger af stedbunden normalitet. I stedet for helt at afvise 

begreberne argumenterer Grossberg for, at det teoretisk er muligt at afvise begreber som 

hybriditet og liminalitet som værende forbeholdt minoriteten. Vi er alle hybrider og liminale, hvis 

vi opfatter disse begreber som redskaber til at betegne identitet som konstitueret i processer 

(Grossberg 1998). En lignende kritik kan rejses af diaspora-begrebet, der som udgangspunkt er 

blevet knyttet til folk, der af forskellige grunde er tvunget væk fra deres hjemland. Den britiske 

sociolog Robin Cohen kritiserer denne entydige identifikation af diaspora-begrebet med 

katastrofer og kriser, idet han peger på, at der også er andre migrationsbevægelser end dem, der 

kan henføres til resultatet af en katastrofe, der kan betegnes med begrebet diaspora (Cohen 1997). 

Hvis man fastholder disse begreber som forbeholdt minoriteten og den katastroferamte, risikerer 

de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaben at cementere minoritetens underordnede 

position og anormalitet og dermed at ignorere minoritetens handlemulighed.  

 

Som det fremgår af diskussionen i de tidligere kapitler, er min hensigt ikke med denne diskussion 

at afvise disse identitetbegrebers analytiske relevans til forståelse af immigrantens og 

minoritetens identitet. Dette gælder ikke mindst, så længe magt reelt er ulige fordelt mellem 

grupper af mennesker med henvisning til deres etniske, nationale, religiøse eller andre særtræk. 
                                                 
18 For diskussionen og kritikken af forståelsen af diaspora som alene resultatet af katastrofer, se Cohen (1997). For 
diskussionen af konstruktionen af den nationale identitet som den ‘naturlige’, se Malkki (1992). 
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Men samtidig finder jeg diskussionen vigtig, fordi den sætter fokus på spørgsmålet om fordeling 

af magt som ikke kun et spørgsmål om majoritetens tildeling eller ikke-tildeling af magt til 

minoriteten, men også som et spørgsmål om fordeling af magt mellem minoritetsgruppens 

medlemmer internt og fordeling af magt i forskellige felter. Jeg mener, at man med begrebet om 

transnationale identiteter og relationer har en oplagt mulighed for at bringe dette aspekt tilbage i 

studierne af migration og minoritetsidentiteter uden at falde tilbage i et stedbundet community-

perspektiv. At være i diaspora er ikke kun at være i en marginal position. At være i diaspora kan 

igangsætte udviklingen af nye transnationale identiteter og strategier. Spørgsmålet er, hvorvidt og 

hvordan den transnationale identitet ophæver og eliminerer nationalstatens magtfulde position i 

definitionen af minoriteten? 

 

Med et transnationalt perspektiv på den koptiske minoritet er det muligt at undersøge de koptiske 

minoritetsstrategier fra et andet perspektiv end det nationale. Ved hjælp af Bourdieus feltbegreb 

(som omtalt i kapitel 2) ser jeg det transnationale felt som et andet, om end interagerende og 

overlappende, socialt felt end det nationale. Det transnationale felt konstitueres i kraft af andre 

relationer og kampe om definitionsmagten end det nationale. Det indebærer, at jeg ser de to 

koptiske, transnationale aktører som aktører i et transnationalt koptisk felt, hvori de under andre 

strukturelle vilkår end inden for nationalstaten kæmper om magten til at definere den koptiske 

identitet. U.S. Copts Association kan med dens placering i USA stille krav om ændring af den 

egyptiske nationale politik, hvilket organisationen ikke på samme måde havde kunnet, hvis den 

befandt sig i Egypten. Og den koptiske kirke kan bruge det transnationale rum til at styrke sin 

egen magt både i og uden for Egypten. Spørgsmålet er, hvilken rolle nationen kommer til at spille 

i de transnationale strategier og identiteter, dvs. hvordan relationerne, der konstituerer hhv. det 

nationale og transnationale felt, indbyrdes er forbundne. Det er allerede fremgået, at U.S. Copts 

Association har sine aktiviteter rettet mod Egypten, som det sted organisationen vil forandre, 

mens kirken orienterer sig ud fra, eller med udgangspunkt i Egypten. Kirkens og U.S. Copts 

Associations aktiviteter har forskelligt udgangspunkt og forskellig retning i det transnationale 

felt, men det gælder dem begge, at det nationale felt indgår som centralt aspekt i kampen om 

definitionsmagten i det transnationale felt.  

 

Betydningen af transnationale relationer for opretholdelsen af ideen om nationen som det 

’naturlige’ tilhørsforhold har skabt en livlig teoretisk debat, hvor tre positioner skal fremhæves. 
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Én position definerer transnationale identiteter som resultatet af modtagerlandets definition, 

eksklusion og stigmatisering af immigranter. Transnational identitet bliver i dette perspektiv en 

form for retræte til en identitet knyttet til afsenderlandet. Det nationale og territorielt bundne 

tilhørsforhold forbliver i denne tilgang en hegemonisk model for identitet, mens transnationalitet 

bliver en minoritetsstrategi, der opstår som resultat af den nationale majoritets forvaltning af 

forskelle. Denne position ligger tæt op ad den traditionelle minoritetstilgang, hvor det er 

relationen til den nationale majoritet, der strukturerer minoritetens identitetspolitikker (jf. 

Statham 1999). En anden position betragter transnationalitet som et begreb til at indfange 

nationalstatens vigende indflydelse og tab af suverænitet på grund af globalisering og 

internationalisering. I dette perspektiv har transnationale identiteter et potentiale til helt at 

undvige eller udfordre tidligere hegemoniske strukturer. Forestillingen om at høre til overskrider 

tidligere opfattelser af rodfæstethed i et nationalt territorium og et geografisk sted, hvorved den 

transnationale identitet afviser nationalstatens patent på at materialisere det autentiske 

tilhørsforhold. Der er dog samtidig i denne tilgang en erkendelse af, at den transnationale 

identitets potentiale stadig er begrænset af de hegemoniske nationale narrativer om tilhørsforhold 

(se fx Gilroy 1996, Røgilds 1997). En tredje position ser transnationalitet som en kompleks 

model for identitet og tilhørsforhold, uden at denne tilgang dog ophæver betydningen af 

territorium og den nationale idé. Steder er i dette perspektiv stadig vigtige, men de er ikke 

længere entydige eller klart afgrænsede. Hvor den anden position peger på, at territoriet har 

mistet betydning som kilde til tilhørsforhold pga. globalisering og migration, vil den tredje 

position pege på, at en reaktion på globalisering og migration netop kan være at tillægge 

territoriet ny betydning og vigtighed (se fx Sørensen 2002). Hvad den tredje position fremhæver, 

er, at der ikke længere er entydige sammenhænge mellem sted og identitet, ligesom 

transnationalitet kan være forbundet med mange steder, flere retninger og modsatrettede 

bevægelser. Der er tale om en kompleks model for identitet og tilhørsforhold relateret til 

immigrantens historie og de involverede landes interesser (ibid.).  

 

I forhold til den koptiske transnationalitet giver hverken den første eller anden position 

tilstrækkelige analytiske redskaber til at belyse den kompleksitet, der er tale om. Jeg vil senere 

diskutere disse aspekter yderligere, men et enkelt argument imod den første position er, at 

medlemmerne af U.S. Copts Association fortrinsvis er veluddannede og velintegrerede koptere i 

USA, der snarere i kraft af deres sociale og kulturelle overskud og ressourcer frem for underskud 
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opretholder en politisk motiveret transnational relation til den koptiske minoritet i Egypten.19 

Samtidig er samme organisation ligesom kirken eksempel på en tydelig fastholdelse af relationer 

til det nationale territorium, Egypten. Der er ikke tale om at fremme et deterritorialiseret 

tilhørsforhold, og selv om den koptiske kirke ser ud til i et vist omfang gennem missionen at ville 

udbrede den koptisk-ortodokse tro som en universel kristendom, udgør Egypten stadig et centrum 

for kirken og troen.  

 

Det interessante spørgsmål bliver derfor, hvordan de koptiske transnationale strategier spiller 

sammen med både det nationale tilhørsforhold og andre tilhørsforhold som køn, klasse, og – hvad 

jeg især vil fokusere på – minoritetstilhørsforholdet. Eller med andre ord: hvad betyder aktørernes 

definition af kopternes status i Egypten for de transnationale strategier? Hvor minoriteten i det 

nationale felt er defineret ved at indgå i en asymmetrisk magtrelation, kan det transnationale 

perspektiv give mulighed for at diskutere minoritetsbegrebet, hvor spørgsmål om, hvordan 

transnationale minoritetsidentiteter konstitueres, rejser sig. Hvem er majoriteten i det 

transnationale felt? Hvilke territorier og institutioner erstatter de nationale som grundlag for 

definitionsmagten? Hvad betyder det for definitionsmagten, hvis minoriteten selv definerer sig i 

relation til et andet socialt felt end majoriteten?  

 

Det transnationale fokus har samtidig ført til en generel promovering af, hvad er blevet defineret 

som multisited feltarbejde (Gupta & Ferguson 1997: 34). Det indebærer, at man ikke kun studerer 

migrantens situation i afsenderland eller modtagerland, men følger migrantens sociale praksis i de 

sociale felter, han eller hun deltager i. Det kan betyde, at etnografen udfører feltarbejde flere 

steder i det transnationale felt. Med idealet om, at den koptiske sociale praksis er relevant at 

udforske ikke kun inden for det nationale, men også transnationale felt, har jeg valgt på den ene 

side at se nærmere på kirkens transnationale strategi, som den formuleres af aktører inden for 

kirken i Egypten. På den anden side har jeg undersøgt de transnationale aktørers strategier ved at 

studere og analysere deres hjemmesider samt politikpapirer og andre udsagn om deres fortolkning 

af det transnationale felt.20 På baggrund af dette datamateriale kan jeg pege på centrale aspekter 

af aktørernes minoritets- og identitetspolitikker, hvor hjemmesiderne kan studeres som en officiel 

                                                 
19 Studier af forskellige grupper af latinamerikanere i USA viser ligeledes, at etablering og opretholdelse af 
transnationale relationer er større blandt veluddannede og velintegrerede immigranter end blandt socialt 
marginaliserede immigrantgrupper (Guarnizo, Portes & Haller 2003). 
20 Et egentligt etnografisk multisited feltarbejde har jeg påbegyndt med et pilotfeltarbejde i London vinteren 2007, 
men data herfra indgår ikke direkte i herværende afhandling.  
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indgang til disse. Hjemmesiderne er ikke dækkende for alt, hvad der foregår af forhandlinger 

aktørerne imellem, men giver et indblik i, hvordan de hver især positionerer kopterne, og hvordan 

de ser deres egen rolle som repræsentant for kopterne i det transnationale felt. Det skal 

understreges, at jeg ikke opfatter internettet som identisk med et transnationalt socialt felt, men 

snarere som et af flere mulige transnationale rum for forhandling af transnationale identiteter. 

Med denne tilgang kan jeg dermed ikke udtale mig om, hvor stor indflydelse en organisation som 

U.S. Copts Association eller andre liberale koptiske organisationer har på kopterne i og uden for 

Egypten. Hvad jeg kan analysere, er U.S. Copts Associations og den Koptisk-Ortodokse Kirkes 

gensidige positioneringer. Når jeg inddrager internettet som kilde, er det på den ene side, fordi 

internettet som kommunikationsmiddel kan være et redskab til at skabe og opretholde 

transnationale relationer, på den anden side fordi hjemmesider kan ses som rum for fortællinger 

og erindringer om fællesskaber og tilhørsforhold. Jeg mener hermed, at diasporiske hjemmesider 

kan analyseres som fortællinger om og dermed konstruktioner af den diasporiske identitet. 

Ligesom jeg mener, at selve hjemmesiden som fortællepraksis bør inddrages i analysen, fx ved 

også at være opmærksom på udformning, ændringer, brug af billeder, overskrifter etc. Internettet 

er i høj grad brugbart som kilde til den fortsatte forhandling af identitet, idet hjemmesider 

jævnligt ændres, opdateres, åbnes og lukkes.  

 

 

9.3. Retten til at autorisere den koptiske kamp for overlevelse 

Den Koptisk-Ortodokse Kirke og U.S. Copts Association repræsenterer to forskellige 

transnationale strategier, der forhandler tilhørsforhold og minoritetsidentitet på meget forskelligt 

grundlag. U.S. Copts Association kan ses som udtryk for potentialet for modstand i det 

transnationale felt, idet organisationen i dette felt har mulighed for at rejse en kritik af den 

egyptiske stats behandling af den koptiske minoritet, der, som beskrevet, ikke legitimt kan rejses 

inden for den nationale grænse i Egypten. I det transnationale felt er der mulighed for at gøre 

brug af andre konventioner for modstand – modfortællinger – end i det nationale felt. Det er 

derfor samtidig særligt interessant at undersøge, hvad kirken som magtfuld institution i 

forvaltningen af forskelle i Egypten bruger dette transnationale felt til, og i hvilket omfang den 

allierer sig med og drager nytte af muligheden for andre modstandsstrategier. De to 

minoritetsrepræsentanter står med hver sin position i det transnationale felt med deres 

udgangspunkt i hhv. Egypten og USA. Sammenligningen af deres strategier giver dermed en 
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mulighed for at forstå minoritetens politik som knyttet til de positioner, de hhv. har mulighed for 

og har valgt at indtage. Ved at anlægge et transnationalt perspektiv kan man få en øget forståelse 

af den koptiske kirkes strategi og politik knyttet til kirkens placering i det nationale og 

transnationale felt. Sammenligningen kan samtidig give et indblik i kompleksiteten i det 

transnationale felt og ikke mindst understrege, at minoriteten ikke er en homogen og velafgrænset 

gruppe, ligesom den konstitueres og agerer i forhold til dens position i givne sociale felter.  

 

U.S. Copts Association blev grundlagt i 1996 og er placeret i Washington D.C. Stedet er ikke 

tilfældigt valgt, men følger andre amerikanske ngo’ers strategiske placering i overensstemmelse 

med deres politiske strategi. U.S. Copts Association havde som hovedmål at påvirke den 

amerikanske og internationale politiske debat om demokrati, religionsfrihed og 

menneskerettigheder i Egypten.21 Bestyrelsens medlemmer er alle fremtrædende koptisk-

amerikanere med høje uddannelser og positioner. Formanden er Michael Meunier. Han optræder 

ofte som afsender af pressemeddelelser og har derudover jævnlig kontakt til medlemmer af den 

amerikanske kongres, ligesom han ofte fungerer som vidne i høringer om kopternes situation i 

Egypten. 22 Organisationen står bag hjemmesiden http://www.copts.com/, der i 2008 indeholder 

tre sites/indgange. En nyhedsportal på engelsk, en nyhedsportal på arabisk og en side med 

præsentation og henvisning til forskellige dialogfora, hvoraf de fleste er på arabisk og to på 

engelsk.23 Organisationens hjemmeside havde indtil 2005 linket www.copts.net og så dengang 

noget anderledes ud. Jeg skal komme tilbage til forskellene på de to udgaver og betydningen 

heraf.  

Kirken og U.S. Copts Association er naturligvis ikke de eneste koptiske aktører i det 

transnationale koptiske felt, og en mere omfattende analyse af feltet ville sikkert kunne pege på 

positioneringer og forhandlinger imellem de forskellige koptiske organisationer, ligesom en 

sammenligning af de koptiske organisationer i diaspora på tværs af lande ville være relevant til 

belysning af, hvordan modtagerlandets toleranceregimer medvirker til struktureringen af de 

transnationale strategier. Af andre liberale organisationer kan nævnes Coptic Assembly, der som 

U.S. Copts Association er en amerikansk koptisk organisation, der definerer sit formål som at 

                                                 
21 Copts.com at http://www.copts.net/print.asp?id=618 (læst 15-02-2005). 
22 Michael Meunier var fx vidne for ‘the Congressional Human Rights Caucus’ i maj 2007; se 
http://www.copts.com/english/NewsDetails.aspx?id=rLKFjC5CAiC9uIhevRjLQuw5mlT5mtnF86hLuuuxaJU=&Typ
e=S7hWEHn9mYMPH12EhfzVpmjf4ZDifPT5TC6cPW/IhIk= (læst 27-05-2007).  
23 http://www.copts.com/ (læst 02-09-2008).  
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mobilisere de amerikanske politikere i kampen for menneskerettigheder i Egypten.24 Andre 

organisationer har større fokus på kopterne som et folk med egen kultur og egne nationale 

ambitioner. Det gælder den tyskbaserede organisation Coptic Pharaonic Republic, der hævder at 

være en koptisk eksilregering, og som på dens hjemmeside præsenterer et koptisk flag og en 

koptisk nationalhymne.25 På samme måde har de amerikanske Free Copts i 2006 lanceret egen 

hjemmeside og repræsenterer ligeledes kampen for et sekulært Egypten, ligesom personerne bag 

udgiver magasinet The Independent Copt, hvis artikler spænder over historiske, politiske og 

kulturelle temaer.26 Også på denne hjemmeside præsenteres et koptisk flag, der ikke er det samme 

som på den tyske hjemmeside. En lidt anden type koptisk aktør i det transnationale rum er de 

koptere, der først og fremmest anvender det transnationale rum til at styrke viden, indsigt om og 

udbredelsen af koptisk kultur og historie som kulturarv i modsætning til kirkens fremme af 

koptisk kultur og historie som en religiøs fortælling.27  

I det hele taget ser internettet som rum for transnationale fortællinger ud til at fremme 

synligheden af forskellige koptiske grupperinger, idet antallet heraf på internettet er øget 

betragteligt over de seneste få år ifølge mine iagttagelser. Det kan på længere sigt få betydning 

for, hvilke koptiske fortællinger, der bliver de dominerende i det transnationale felt. Når jeg i det 

følgende alene fokuserer på kirken og de liberale aktører, er det fordi de, som jeg vil demonstrere, 

specifikt positionerer sig i forhold til hinanden og dermed indbyrdes kæmper om den legitime ret 

til at definere kopternes position ikke blot i det nationale, men også i det transnationale felt.  

 

 

Den koptiske diaspora eller ’lands of immigration’ 

Forskelle i den koptiske kirkes og U.S. Copts Associations forståelse af kopternes position i det 

nationale og transnationale felt og den deraf følgende modstandsstrategi viser sig allerede i de to 

aktørers valg af betegnelser for koptere uden for Egypten.  

 

                                                 
24 Se organisationens hjemmeside: http://www.copticassembly.com/showcat.php?main_id=19 (læst 25-09-2008). 
25 Se organisationens hjemmeside http://www.cpr-government.org/index_English.htm (læst 03-09-2008). 
26 Organisationens hjemmeside er http://freecopts.net/english/ (læst 03-09-2008). Magasinet kan downloades fra 
hjemmesiden på arabisk, engelsk og italiensk. Hjemmesiden har også forskellige debatfora, desuden er den 
karakteriseret ved at have en del titler, overskrifter og kalenderangivelse på koptisk.  
27 St. Shenouda Society i Los Angeles er et eksempel på en organisation, som ifølge deres selvfremstilling ønsker at 
fremme, hvad man kan kalde en koptisk kulturarv. Se organisationens hjemmeside: http://www.stshenouda.com/ 
(læst 23-07-2008). 
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U.S. Copts Association taler konsekvent om den koptiske diaspora og forbinder begrebet til 

flugten fra diskrimination og dermed til en forståelse af diaspora-begrebet som knyttet til krise og 

katastrofe. For U.S. Copts Association befinder koptere sig i diaspora, fordi de diskrimineres, 

marginaliseres og chikaneres i Egypten. Udvandringen fremstilles dermed som et resultat af 

kopternes trængsler i Egypten. Organisationen anvender konsekvent begrebet the Diaspora og 

taler om at mobilisere the Copts in the Diaspora for at sætte fokus på og forbedre situationen for 

koptere i Egypten.  

 

Forståelsen af den koptiske immigration som et eksil fra et undertrykkende egyptisk regime er et 

perspektiv, som til gengæld ikke italesættes af den Koptisk-Ortodokse Kirke. Den koptiske kirke 

ikke bare nedtoner, men afviser de politiske aspekter ved migrationen og fremhæver i stedet 

kirkens internationale rolle. Emigration fremstilles af kirken som en mulighed og ikke som 

resultat af forfølgelse.28 I el-Keraza Magazine, der siden 2003 er blevet publiceret på både 

engelsk og arabisk af det koptiske patriarkat med pave Shenouda som den formelle chefredaktør, 

bruges begrebet diaspora konsekvent ikke.29 Bladet har karakter af et nyhedsbrev, udkommer ca. 

hver 3. uge og beskriver nyheder inden for kirken, herunder de koptiske kirker uden for Egypten. 

Det omtaler eller kommenterer hændelser af interesse for eller relation til kirken. Bladet findes i 

papirudgave og kan samtidig downloades på begge sprog fra Patriarkatets hjemmeside. Med 

valget af også at udgive det på engelsk henvender det sig til et bredt publikum, herunder koptere i 

udlandet som ikke læser arabisk. Frem for at bruge begrebet diaspora anvendes i bladet 

konsekvent udtrykkene the lands of immigration eller the countries of immigration (balad el-

mahgar)30. Det gjaldt fx, da bladet fortalte om, hvordan præster fra ’the lands of immigration’ 

kommer til Egypten for at fejre pavens jubilæum (el-Keraza 2004a), eller da bladet omtalte 

Kirkerådene i ’the Lands of Immigration’ (el-Keraza 2004b). Ligesom udtrykket er brugt på 

ungdomsbiskoppernes hjemmeside i beskrivelsen, hvor de tilbyder deres service til ”[…] the 

youth extended from Cairo to all Egypt, and then further to the lands of immigration”.31 Ved at 

afvise brugen af begrebet diaspora fortsætter kirken den politik, hvor enhver underordnet eller 

underlegen status eller position i Egypten, som tidligere beskrevet, afvises, på samme måde som 

                                                 
28 Også Stene (1997) påpeger, at kirken fremstiller emigration som en mulighed. 
29 Det arabiske begreb for diaspora er al-shatāt, der betegner ’en tilstand af spredthed’. Begrebet diaspora bruges 
også på arabisk om det gamle testamentes fortælling om jødernes eksiltilværelse i Babylon, jf. den engelsk-arabiske 
ordbog al-Mawrid (1997).   
30 Betegnelsen er i overensstemmelse med den egyptiske nationale politik, som også har et udvandringsministerium 
(Wizārit el-Higra). 
31 Se http://www.youthbishopric.com/aboutus/Aboutus.asp (læst 09-01-2009). 
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begrebet minoritet afvises af Shenouda. Heller ikke de koptiske kirker i USA og Canada, hvoraf 

mange har egen hjemmeside, bruger begrebet diaspora på deres hjemmesider.32  

 

Kirken har altså valgt en i egyptisk sammenhæng neutral betydningsbeskrivelse af de koptiske 

udvandrere. Det betyder dog ikke, at denne betydning ikke forskydes, når termen ‘koptiske 

migranter’ (aqbāth el-mahgar) anvendes i Egypten, når man diskuterer den koptiske aktivisme, 

som U.S. Copts Association er et eksempel på. I denne sammenhæng bliver de koptiske 

emigranter en trussel mod stabiliteten i Egypten, og i begrebsbrugen positioneres emigranterne da 

også specifikt som koptiske og ikke blot egyptiske migranter.  

 

Det centrale ved kirkens og U.S. Copts Association’s positionering af kopterne uden for Egypten 

som henholdsvis migranter og diaspora er, at de med kategoriseringen tilbyder kopterne temmelig 

forskellige subjektpositioner. Kirken tilbyder den koptiske emigrant en subjektposition som 

immigrant med mulighed for et bedre liv i the lands of immigration, mens U.S. Copts Association 

tilbyder den koptiske emigrant en subjektposition som fordrevet offer for forfølgelse. Med 

subjektpositionen følger ikke blot en specifik relation til Egypten som nationalstat, men også en 

betydningstillæggelse af organisationens og kirkens egen position som repræsentant for kopterne.  

 

 

Koptisk diaspora som kopternes redning 

U.S. Copts Association formulerer tydeligt deres egen position og opgave i følgende udsagn:  

 

[...] the only hope Copts have now, in surviving inside Egypt, is the Copts outside 
Egypt.33 

 

Denne udtalelse finder man i et politikpapir fra U.S. Copts Association, der handler om 

oprettelsen af et koptisk center. Papiret forsøger at argumentere for vigtigheden af et sådan center 

                                                 
32 Se fx følgende hjemmesider for nordamerikanske koptiske kirker og bispedømmer: http://www.lacopts.org/, 
http://www.suscopts.org/, http://www.stmark.toronto.on.coptorthodox.ca/, http://www.st-athanasius.org/, 
http://www.stgeorgechurch.org/ (alle læst 03-09-2008). Den eneste undtagelse, jeg hidtil er stødt på, er i en tale af 
Abba Seraphim, ærkebiskop af Glastonbury, hvor han anvender begrebet diaspora. Talen er trykt i The Glastonbury 
Bulletin, no. 92 marts 1996, http://groups.yahoo.com/group/arbible/message/2368 (læst 15-10-2005). Det er værd at 
bemærke, at ærkebiskoppen var ærkebiskop for ‘the Orthodox Church of the British Isles’ før denne i 1994 blev 
forenet med den Koptisk-Ortodokse Kirke, og ærkebiskoppen blev indsat som ærkebiskop under det koptiske 
patriarkat. Ærkebiskoppen er ikke oprindelig egypter eller kopter og dermed ikke socialiseret til den koptiske kirkes 
narrativer.  
33 http://www.copts.net/coptic_center.asp (læst 15-02-2005). 
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og af at appellere til kopterne i diaspora, således at de vil støtte etableringen af centeret. Man kan 

sige, at mobiliseringen af kopterne i diaspora er en forudsætning for realiseringen af centeret, 

samtidig med at mobiliseringen er et mål i sig selv. Substansen i udtalelsen må ses som politisk 

strategisk, hvor positioneringen af kopterne i Egypten samtidig positionerer organisationen som 

de egyptiske kopteres redningsmand. En måde at mobilisere kopterne i diaspora på er at påpege 

forfølgelsen af kopterne i Egypten.  

 

Organisationen arbejder ifølge dens egen fremstilling på to niveauer. For det første ønsker den at 

kæmpe for de koptiske borgeres rettigheder gennem synliggørelsen af den diskrimination mod 

koptere, der foregår i Egypten. For det andet ønsker den at hjælpe kopterne, uanset hvor de bor, 

til at bevare deres kulturelle identitet. På organisationens hjemmeside under overskriften 

’Discrimination News’34 er omtalt alle nyere tilfælde af diskrimination eller sammenstød med 

politiet. Der er samtidig et arkiv over tidligere sager. Ser man nærmere på typen af sager, er det 

muligt at opdele dem i tre kategorier: 1) historier om tvangskonverteringer, 2) diskrimination i 

forhold til at få lov at bygge og reparere kirker, 3) direkte voldelige overgreb begået af egyptiske 

muslimer og passivitet fra politiets side i forhold til at stoppe overgrebene og i de værste tilfælde 

voldelig og politisk chikane. Organisationen fremhæver derudover kopternes udsathed for terror 

fra islamiske grupper især i 1970’erne.35 De konstitutionelle ændringer under præsident Sadat 

med understregningen af sharia som hovedkilden til al lovgivning, fremhæves af organisationen 

som særlig pinefuld.36  

 

Disse tilfælde af diskrimination fremstår som den koptiske diasporas legitime grundlag for at 

kræve forandring i Egypten. Fiona Adamson definerer tre overordnede instrumenter i den 

transnationale praksis for ’mobiliseringen for forandring af hjemlandet’ (Adamson 2002). Det 

transnationale fællesskabs medlemmer kan for det første bruge det transnationale rum til 

konstruktion af nye politiske identiteter, diskurser og fortællinger, der kan udfordre den officielle, 

hegemoniske fortælling hos hjemlandets regime. Medlemmerne kan for det andet networke med 

en vifte af statslige og ikke-statslige aktører for via advocacy at påvirke den internationale 

agenda, skabe opmærksomhed om en sag og skabe pres på egen regering. For det tredje kan det 

                                                 
34 http://www.copts.net/descrimination.asp (læst 09-03-2005). 
35 Truslen fra radikale islamistiske grupper fremhæves på alle de omtalte koptiske diaspora-gruppers hjemmesider. 
36 Copts demand equality http://www.copts.net/demands.asp (læst 15-02-2005). 
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transnationale fællesskabs medlemmer mobilisere resurser og sende dem til hjemlandet for at 

støtte ligesindede aktører og dermed forskyde balancen i resurser og magt (ibid.).  

 
U.S. Copts Association forsøger at promovere en anden fortælling end den nationale 

enhedsfortælling, nemlig en fortælling om de undertrykte koptere, hvis menneskerettigheder ikke 

er sikret eller beskyttet af den egyptiske stat. Derudover gør de især brug af at netværke politisk 

og på den måde at gøre opmærksom på deres sag, og i lidt mindre grad anvender de også 

økonomiske instrumenter. Organisationens politiske aktivisme tager to retninger. Den første er en 

opfordring til alle koptere om at etablere netværk og advokere for den fælles sag ved at skrive 

breve til amerikanske kongresmedlemmer eller tage kontakt til amerikanske politikere på alle 

niveauer og fortælle dem om kopternes situation i Egypten samt bede dem om at lægge pres på 

den egyptiske regering. Denne strategi er potentielt succesfuld. I 1997 blev den koptiske diaspora 

beskyldt af koptere i Egypten for at stå bag det amerikanske lovforslag ‘Freedom from Religious 

Persecution Act of 21 May 1997’ fremsat af Senator Frank Wolf. Lovforslaget vakte som (omtalt 

i kapitel 5) megen debat i Egypten, selv om Egypten kun fyldte en lille del af den rapport, der gik 

forud for fremsættelsen af forslaget, og som gjorde status over religionsfrihed i en række lande. 

En anden politisk strategi, organisationen promoverer, er som nævnt forsøget på at mobilisere 

alle koptere i diaspora til at blive opmærksomme på deres forpligtelser over for Egypten. Til det 

formål bliver den sociale mobilisering nødvendig, som Adamson også peger på er en 

forudsætning for netværksstrategien (Adamson 2002). At dømme efter U.S. Copts Associations 

hjemmeside er det ikke her, organisationen lægger et større engagement. Ogranisationen 

positionerer først og fremmest den transnationale kopter ud fra et politisk engagement i 

oprindelseslandet, hvilket medfører, at de ikke i samme grad er optaget af det koptiske sociale 

fællesskab i diaspora. Selv om det af programerklæringen fremgår, at organisationen ønsker at 

understøtte bevarelsen af den koptiske kultur, gives der ikke for alvor noget bud på, hvori denne 

består, eller hvordan dette bør ske. Det ser ud til, at organisationen forudsætter, at kopterne i 

diaspora har en naturlig loyalitet over for oprindelseslandet, som de derfor ikke behøver at 

understøtte socialt.  

 

Samme selvfølgelige opfattelse af en fælles koptisk identitet finder man i indledningen til The 

Coptic Charter. Heri defineres den koptiske identitet som en basal værdi at bevare, og 

organisationen definerer denne identitet som kulturel (frem for religiøs). I The Coptic Charter 

argumenteres der endvidere for eksistensen af en koptisk etnicitet. Med Adamsons ord kan man 
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tale om en situation, hvor medlemmer af et transnationalt fællesskab bruger det transnationale 

rum til at mobilisere identiteter, diskurser og narrativer, som udfordrer oprindelseslandets 

officielle hegemoniske diskurs (Adamson 2002). I The Coptic Charter opstilles en lang række 

krav og mål med den hensigt at promovere og være med til at fremme menneskerettigheder og 

lighed for koptere, primært for koptere i Egypten, sekundært for koptere over hele verden. Selv 

om charteret tydeligvis er blevet udviklet og formuleret af koptere i diaspora, præsenteres den 

som ’A National Egyptian Statement on the Coptic Issue’. Der er for forfatterne af charteret ingen 

modsætning mellem at være borger i USA og på samme tid definere en national erklæring for en 

anden nation. Både U.S. Copts Association og The Coptic Charter hævder altså at tale på alle 

kopteres vegne med henvisning til et ikke særligt præcist defineret koptisk kulturelt fællesskab.  

 

Denne sammenknytning af det kulturelle og politiske er samtidig en forudsætning for en 

systematisk mobilisering af økonomiske ressourcer. U.S. Copts Association ser ud til primært at 

målrette sin økonomiske støtte til sociale og kulturelle projekter. Fx kunne man i september 2004 

i Egypt Today læse om et fremtrædende medlem af U.S. Copts Association, Kamal Ibrahim, der 

havde igangsat en indsamling med det formål at indsamle $ 1 million til at etableringen af en 

lærestol i koptiske studier ved The American University i Cairo (Ibrahim 2004). Ligeledes er 

indsamlinger til hospitalsudstyr o.l. en anvendt model. Det ser ikke ud til, at den transnationale 

mobilisering direkte (eller officielt) er rettet mod nogen specifikke politiske, kulturelle eller andre 

organisationer, institutioner eller bevægelser i Egypten. Den er snarere målrettet det egyptiske 

samfund som sådan. Denne strategi må ses i lyset af den egyptiske stats politik (dvs. 

afsenderlandets politik) over for intern politisk opposition, såvel som politik over for udenlandsk, 

ikke mindst vestlig økonomisk støtte. Samtidig må kopterne i diaspora også forholde sig til den 

nationale diskurs (uanset religiøst tilhørsforhold), der (som beskrevet i kapitel 5) afviser 

amerikansk og vestlig indblanding i nationale spørgsmål. Endelig kan man pege på, at det er 

vanskeligt at finde koptiske allierede i Egypten af den type, som de sekulære organisationer i 

diaspora repræsenterer. De få menneskerettighedsorganisationer, der er i Egypten, kan ikke siges 

at repræsentere kopterne eller bare en forholdsvis mindre gruppe af koptere. Den absolut 

dominerende repræsentant for kopterne i Egypten er den Koptisk-Ortodokse Kirke. Kirken kunne 

derfor principielt være en central allieret for de liberale organisationer i diaspora. Men som 

allerede antydet af de meget forskellige positioneringer af kopterne uden for Egypten, er dette 

ikke tilfældet. Når U.S. Copts Association i citatet om at være kopternes redningsmand 
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understreger, at det er kopterne uden for Egypten, der er redningen for kopterne i Egypten, slår 

den samtidig fast, at der ikke er nogen redning at hente i kirken. Dette underbygges yderligere, 

når man ser nærmere på, hvordan organisationen omtaler kirkens rolle.  

 

 

Den aktivistiske diasporas forhold til kirken 

Det koptiske Charter og U.S. Copts Association præsenterer sig selv gennem brugen af ideen om 

universelle menneskerettigheder, og spørgsmålet om religion omtales primært som en rettighed. 

Forholdet til den koptiske kirke ser ud til at være ambivalent, hvis man læser politikpapirerne. 

Således står der i charteret under kapitel 5, ”Guiding Principles”: 

   

5.3. We respect the Christian churches to which Copts may belong, in particular the 
Coptic Orthodox Church, for its outstanding history, heritage, and role in keeping 
the Faith for centuries. We do not interfere in religious, doctrinal or hierarchical 
matters, neither are we directed by religious hierarchies in our actions, for which we 
assume full responsibility. (The Coptic Charter 2000: 7)  

 

Kirken tildeles rollen som kustode for og som rum for bevarelse af traditionen og troen, samtidig 

med at personerne bag charteret distancerer sig fra det religiøse hierarki. Der er en klar adskillelse 

mellem en koptisk politisk strategi og en religiøs, som ifølge charteret ikke skal sammenblandes. 

Man kan sige, at det er et andet bud på en sekulær orden end den aktuelle i Egypten. Mindre 

diplomatisk er U.S. Copts Association, som på sin hjemmeside i 2005 gav kirken skylden for 

kopternes passive rolle og manglende interesse for at deltage i det samfund, som de lever i. Ifølge 

hjemmesiden er kopterne ikke bare usynlige i de lande, hvor de lever, men de ønsker heller ikke 

at blive involverede, og kritikken fortsætter:  

 

These symptoms are attributed to the lack of leadership and the overwhelming role 
of the Church leadership in non-spiritual aspects of the community. This 
atmosphere has created a generation of inactive Copts who would rather sit on the 
sidelines and watch, than take an active role in claiming their rights and shaping 
their future.37  

 

Fremstillingen af kopterne som passive ser ud til at være en udbredt fortælling, der også fungerer 

som en legitimering af de diasporiske organisationers egen rolle som aktive. Dermed positionerer 

                                                 
37 http://www.copts.net/coptic_center.asp (læst 15-02-2005). 



 271 

U.S. Copts Association sig i modsætning til kirken med ønsket om at ville fremme et andet 

koptisk lederskab end kirkens og samtidig en anden koptisk minoritetsstrategi.   

 

 

Den koptiske kirkes transnationale strategier 

Et noget andet bud på kopternes overlevelse kommer da også fra kirken. Den tidligere omtalte 

koptisk-canadiske præst lægger kopternes overlevelse i hænderne på kirken: 

 

A Copt can hardly survive when he is severed from his land, but cannot survive if 
he is separated from his Church (Marcos 1994).  

 

Kirken har, som vist, med stor succes defineret den koptiske identitet som en spirituel identitet 

gennem klerikaliseringen af den yngre generation inden for søndagsskolebevægelsen, 

klosterbevægelsen og den daglige opgave som tjener/aktiv i kirken. Denne identitetspolitik, som 

jeg har argumenteret for, at den Koptisk-Ortodokse Kirke bevidst har valgt at promovere i et 

halvt århundrede, promoveres også i det transnationale felt.  

 

Da konflikten i Aleksandria, som jeg omtalte i begyndelsen af dette kapitel, havde kørt på sit 

højeste i de egyptiske medier og på U.S Copts Association’s hjemmeside i nogle uger, var 

kirkens svar, som det fremgår af gengivelsen af pave Shenoudas onsdagstale i det koptiske 

magasin el-Keraza under overskriften ”We remain silent, so that God talks”: 

 

Yes, we remain silent because our subject is in the hands of God and not in the 
hands of people. And we remain silent because talking is not bringing any benefits. 
And talking alone cannot solve the situation. And many have talked and no benefit 
added! (el-Keraza 2005b: 1)38 

 

Pavens budskab, som senere blev gentaget i hans juleprædiken (Garwood 2005), kan forstås som 

en direkte irettesættelse af bl.a. den højtråbende koptiske diaspora. Samtidig er det en 

understregning af kirkens strategi, hvor dét at tjene Gud og overlade alt i Guds hænder er den 

fortælling, som kirken promoverer indadtil. De tidligere nævnte og det aktuelle eksempel kan ses 

som en bekræftelse på diasporaens kritik af kopterne i Egypten som værende passive. Men som 

argumenteret i kapitel 8 i forbindelse med det politiske stormvejr efter offentliggørelsen af 
                                                 
38 Watson skriver, at pave Kyrillos VI kort tid efter sin indsættelse besvarede et vanskeligt spørgsmål om kopternes 
problemer med en formaning: ”It is better not to speak, rather to pray” (Watson 2002: 54). 
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historien om den koptiske præstekone, der ville konvertere til islam, reagerede kirken prompte. 

Så spørgsmålet er i højere grad, hvilken strategi for handling, der tages i brug. Kopternes 

overlevelse er ifølge kirken ikke primært et spørgsmål om rettigheder eller om de sekulære 

kopteres kamp for kopterne, men et spørgsmål om kirkens og troens overlevelse. Derfor er 

kirkens transnationale indsats også at fremme spiritualiteten blandt koptere i lande uden for 

Egypten gennem oprettelse af søndagsskoler og koptiske sprogkurser, men også ved at bruge 

ikonografien og kirkens organisationsform i de nye kirker. Det er institutionaliseringen af kirken 

og kirkens fortællinger, der skal sikre kopternes overlevelse i the lands of Immigration.   

 

Mange af de koptiske kirker uden for Egypten har deres egen hjemmeside. Her formidles udover 

praktiske oplysninger om kirkernes aktiviteter, kirkens fortælling om spirituelle erfaringer og 

praksisser, ligesom her fortælles om besøg fra Egypten. En begivenhed, der særligt fremhæves, 

er, når kirken har haft besøg af pave Shenouda. Et besøg man kan se beskrevet som en emotionel 

og frydefuld bekræftelse på den koptiske identitet. Også spirituelle oplevelser med grædende 

ikoner i kirkerne i immigrationslandene bekræfter historierne om mirakler, som er udbredte i den 

koptiske kirke i Egypten. Det er altså den koptisk-ortodokse kristne fortælling, der fortælles, og 

ikke fortællingen om kopternes aktuelle situation i Egypten. Forskellen på de to strategier viser 

sig tydeligt, når man ser nærmere på fortællingerne om martyrer på de to aktørers hjemmesider.  

 

Som omtalt var diskriminationsfortællinger fremtrædende på U.S. Copts Association’s 

hjemmeside i 2005. Under overskriften ”Discrimination News” kunne man således læse en række 

historier om, hvordan koptiske piger i Egypten var blevet tvunget til at konvertere til islam.39 

Historierne blev præsenteret med en vis dramatik med billeder og en kort beskrivelse af hver 

enkelt piges historie. Hver pige fremstilles som en koptisk martyr, idet hun er offer for muslimers 

tvang. En gentagen fortælling er også fortællingen om de koptiske ofre for begivenheden i al-

Kushh i 199840 (som omtalt i kapitel 5). Beinin kalder denne type historieskrivning for 

lachrymose eller neo-lachrymose historieopfattelse: en begrædelig historie, en tåreperser.41  

 

                                                 
39 http://www.copts.net/descrimination.asp (læst 09-03-2005). 
40 Se fx http://www.cpr-government.org/martyrs/martyrs.htm (læst 18-12-2008), hvor fotografier af de koptiske ofre 
fra al-Kushh omkranser billedet af den lidende Kristus på korset. En ikonografisk fremstilling af nutidige martyrer.  
41 Beinin bruger begreberne i sin kritik af historiske fremstillinger af jøders situation i Egypten og andre arabiske 
lande, herunder i en kritik af Bat Ye’or og hendes fremstilling af, at jøder i Egypten altid har været opfattet som 
fremmede (2005: 14ff.). 
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Besøger man amerikanske, europæiske og egyptiske koptisk-ortodokse kirkers hjemmesider, der 

henvender sig til koptere uden for Egypten, er der ofte ligeledes et link til martyrfortællinger, 

men det er fortællinger om kirkens historiske martyrer (som omtalt i kapitel 7). De aktuelle 

historier findes ikke; martyrerne er først og fremmest historiske forbilleder, som kopterne kan 

identificere sig med og se op til i dag.  

 

Den Koptisk-Ortodokse Kirke og de liberale koptiske organisationer tilbyder sig selv som 

kopternes redningsmænd på meget forskellige grundlag. De trækker begge på en national 

fortælling, men også på universelle fortællinger, som de dermed også tilbyder kopterne som 

identifikationsmulighed. Kampen står om, hvorvidt kopterne i Egypten skal defineres som en 

undertrykt minoritet eller som et kristent egyptisk fællesskab. I denne kamp forsøger aktørerne at 

argumentere for deres definition af, hvad der konstituerer det nationale og transnationale koptiske 

felt.  

 

 

9.4. Nationale og transnationale fortællinger 

Pave Shenouda skriver i pamfletten Experiences in life om tribalisme: 

 

Just as the members of a tribe are proud of their tribe and do not recognize any 
general membership to a national homeland which embraces all the tribes, so some 
people in the Church fall into the same mistake. Whether it is ‘our Church’, ‘our 
association’, ‘the branch of the Church teaching which we serve’, ‘our country’ ... it 
is just membership seen in a very narrow sphere.  
The rites of the Church, however, teach us in the Holy Communion to pray for “this 
world from its farthest shores to its remotest lands”. (Shenouda 1990c: 101) 

 

Shenouda fremhæver og minder her kopterne om, at de først og fremmest er medlemmer af et 

kristent frem for et etnisk, sekterisk eller folkeligt fællesskab. Det er den universelle kristne 

fortælling, der samtidig gør det muligt at se hele verden som potentielt hjemsted for koptiske 

kristne og dermed som ’lands of immigration’ frem for et påtvunget tilflugtssted for de forfulgte. 

Kirken tilbyder altså en fortælling, der gør det transnationale felt til et potentielt universelt 

kristent tilhørsforhold for koptiske kristne.  
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Det er dog ikke den eneste fortælling, kirken tilbyder. For at stedet (i det transnationale felt) kan 

blive kristent i den universelle betydning, er kirken tilsyneladende en nødvendighed. Det er 

gennem tilhørsforholdet til kirken, at kopterne kan etablere en universel kristendom i ’the lands 

of immigration’. Ser man nærmere på fortællingen om nødvendigheden af kirken i det 

transnationale felt, viser den universelle kristne fortælling sig ledsaget af en partikulær fortælling, 

ikke blot om kirken som kristen institution, men om den Koptisk-Ortodokse Kirke som garant for 

det nationale og stedbundne tilhørsforhold i det transnationale felt. Det partikulære kommer til 

udtryk i den koptiske kirkes fortællinger om tilhørsforholdet til landet Egypten (som beskrevet i 

kapitel 7). En fortælling, der videreføres i diaspora gennem den tætte følelsesmæssige kontakt til 

kirken i Egypten, gennem udveksling af præster og biskopper, gennem videreførelsen af 

ikonografien og helgen- og martyrdyrkelsen, hvor helgenerne og martyrerne ifølge historien har 

rod i Egypten, og gennem opførelsen af koptiske klostre og kirker efter egyptisk forbillede. Den 

universelle kristne fortælling kan ikke adskilles fra den partikulære fortælling om kristendommen 

i Egypten. Dermed tilbyder den koptiske kirke kopterne i ’the lands of immigration’ rum for en 

samtidig transnational (og universel) og national (og partikulær) identifikation. Det er et rum, der 

er samtidigt løsrevet fra og indskrevet i det nationale territorium. På den ene side er de koptiske 

landsbyer, kirker og klostre rum for rekreation og kontemplation, hvor dyrkelsen af koptisk 

spiritualitet og forholdet til Gud er det centrale tilhørsforhold, der praktiseres. På den anden side 

er de rum for erindring om tilhørsforholdet til Egypten som deres kristne identitets udgangspunkt. 

Fra ét perspektiv kan U.S. Copts Association derfor have ret i, at kirken er passiv. Fra et andet 

perspektiv tilbyder kirken en koptisk transnational identitet, som overskrider den territorialiserede 

minoritetsidentitet og skaber et mentalt og fysisk rum ’frigjort’ fra majoriteten. Et rum, hvor 

forholdet til Gud, og ikke til majoriteten, definerer identiteten, men hvor Egypten udgør et 

centralt udgangspunkt.42  

 

Også de liberale koptere i USA tilbyder kopterne både en universel og partikulær fortælling. Den 

universelle fortælling er den liberale fortælling om alle menneskers ret til den samme frihed; det 
                                                 
42 Over tid er det muligt at forestille sig, at betydningen af Egypten som udgangspunkt for den koptiske 
transnationale identitet vil formindskes eller opløses. Bevægelsen kan blive langt mere kompleks, når unge 
mennesker, der er vokset op uden for Egypten, vælger at blive munke eller nonner i Egypten, ligesom flere og flere 
præster i kortere eller længere perioder opholder sig uden for Egypten, hvor de fungerer som præster, for senere at 
vende tilbage til Egypten, måske med nye ideer om kirkens rolle. Det er allerede muligt at identificere kirken i 
Egyptens vigende indflydelse, når koptiske kirker i små lande som Danmark fx bruger koptisk 
undervisningsmateriale, der er produceret af den koptiske kirke i USA og ikke i Egypten. Spørgsmålet er, om der 
fremover vil udkrystalliseres en distinkt transnational koptisk identitet omkring kirken som rum for identifikation, 
eller hvorvidt der vil udkrystallisere sig mange koptiske kirker præget af de nationale rammer, hvori de befinder sig. 
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er fortællingen om universelle menneskerettigheder. Det er ikke blot en universel fortælling, men 

en fortælling, som de liberale, koptiske organisationer promoverer i et transnationalt felt. I kraft 

af fortællingens universalitet er det legitimt at mobilisere andre nationers politikere og koptere 

over hele verden for at sikre kopterne i Egypten disse rettigheder. Det er samtidig en partikulær 

fortælling om den muslimske, nationale majoritets overgreb på koptere i Egypten, de liberale 

koptere fortæller. Selv om de er kritiske over for den koptiske kirke, er det ikke kirkens brud på 

menneskerettighederne (fx præstekonens ret til skilsmisse), de liberale organisationer beskæftiger 

sig med. Det har også indtil 2005 primært været overgreb i Egypten, der er blevet beskrevet, 

hvormed den partikulære fortælling kan karakteriseres som en langdistance nationalisme med 

fokus på minoritets-majoritetsrelationen i det egyptiske nationale felt.  

 

 

Hvem vinder definitionsmagten? 

U.S. Copts Association repræsenterer, hvad den selv definerer som den koptiske diaspora i USA, 

og ved åbent at sætte spørgsmålstegn ved kopternes vilkår i Egypten udfordrer den både den 

egyptiske stats og den Koptisk-Ortodokse Kirkes officielle fremstilling af den nationale 

forbrødring mellem kristne og muslimer. Den kritiserer ikke blot statens diskrimination af kristne, 

men sætter også spørgsmålstegn ved kirkens politiske strategi, om end ikke ved dens religiøse 

autoritet. Indtil organisationen i 2005 ændrede layout og delvist indhold på hjemmesiden, var 

hjemmesidens hovedhistorier artikler om overgreb på koptere i Egypten, og hjemmesiden havde 

titlen “The official site for the persecuted Copts in Egypt”. Med ændringen af hjemmesidens 

layout i 2005 kan man ane en vis tilpasning eller afbøjning i forholdet til kirken. På den gamle 

hjemmeside www.copts.net fik kirken – jf. citatet om manglen på lederskab – skylden for 

kopternes udsatte position i Egypten. To år senere i 2007 er forholdet til kirken i stedet under 

foreningens formålsbeskrivelse beskrevet således:  

We acknowledge with reverence and admiration the role of our clergy in 
maintaining our spiritual well-being, especially under the difficult conditions 
encountered by our communities.43 

                                                 

43 http://www.copts.com/english/AboutUs.aspx?type=SH3d0DHF/QhVauzTwVPch2eofRRuQqdbmjj/qbHluoM= 
(læst 27. maj 2007). 
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Samtidig har hjemmesiden fået et layout med et billede øverst, hvor korset er placeret strategisk 

midt i billedet med Nilen og en skygge af sfinksen til den ene side og med Frihedsgudinden og 

det amerikanske flag til den anden. Man kan tolke udviklingen som et udtryk for, at det reelt er 

lykkedes kirken at påvirke de amerikanske liberale kopteres strategi. Kirken og kristendommen 

får nu en mere positiv placering i fremstillingen af deres rolle i Egypten. Dette kan være et 

resultat af en tilpasning mellem kirken og organisationen, men kan også ses i lyset af, hvad bl.a. 

den amerikanske religions- og medieforsker Stewart Hoover har argumenteret for: at religionen 

har fået en større plads i det offentlige rum, herunder medierne, hvor især ’11. september’ og det 

amerikanske præsidentvalg i 2004 var med til at sætte religionen på dagsordenen (Hoover 2006). 

Men også den konfronterende titel på hjemmesiden (”The official site for the persecuted Copts in 

Egypt”) er skiftet ud til fordel for organisationens navn. Der er stadig artikler om kopteres 

problemer i Egypten og statens manglende respons på overgreb, men de er nu suppleret med 

verdenspolitiske nyheder og interne amerikanske nyheder. Man kan se det som et udtryk for, at 

den universelle fortælling er blevet bredt yderligere ud, og at organisationen har opgivet at tage 

patent på den partikulære fortælling om, hvad det vil sige at være kopter i Egypten. Dette kan 

have flere årsager, eller kombinationer af årsager. I en amerikansk kontekst kan kirken siges at 

repræsentere en konventionel integrationsstrategi for immigranter, hvor tilhørsforholdet til et 

kirkesamfund er et væsentligt socialt aspekt, som ikke er blevet mindre de senere år. Kirken har 

med sin fortælling og invitation til et socialt fællesskab, der kan rumme både det partikulære og 

universelle tilhørsforhold, det nationale og transnationale, bedre fat i de seneste års koptiske 

emigranter, der selv til en vis grad er opvokset under en tid med kirkelig og religiøs revival i 

Egypten, i modsætning til den første gruppe af koptiske emigranter, der forlod Egypten under 

Nasser (se også Said 2004). Kirken er simpelthen en magtfuld medspiller, som de liberale 

organisationer ikke har råd til at ignorere. Derudover mener jeg, at kirken har et trumfkort ved i 

det transnationale felt at skabe et rum for socialt fællesskab, en modoffentlighed, hvor kopterne 

ikke er defineret ved deres minoritetsstatus. Heroverfor kan de liberale kopteres strategi også ses 

som en konventionel amerikansk integrationsstrategi i form af en interessegruppes lobby- og 

advocacy-aktiviteter, men den er til gengæld funderet i en positionering af kopterne som en 

minoritet.  
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9.5. Afrunding 

Den Koptisk-Ortodokse Kirke har en stor interesse i at definere og påvirke det koptiske 

transnationale felt, netop fordi dette er grænseoverskridende og dermed også påvirker og 

involverer koptere i Egypten. Der er to hovedårsager hertil: behovet for økonomisk støtte fra den 

rige diaspora og behovet for at kontrollere den samme diaspora for at forebygge dens 

ødelæggende indflydelse på kopternes og den koptiske kirkes position og rolle i Egypten. 

Menneskerettighedsdiskursen, som den fremsættes af den amerikanske diaspora, må set med 

kirkens øjne begrænses til et niveau, hvor den ikke vil påvirke den politiske balance mellem 

koptere og muslimer i Egypten. På samme tid kan diasporaen bruges til at rejse spørgsmål, som 

kopterne i Egypten ikke kan rejse. Man skal ikke afvise, at kirken kan have en vis interesse i at 

have en mere åbenmundet gruppe koptere i udlandet, som kirken ikke har ansvar for, og som kan 

påpege de problematiske aspekter af forholdet mellem koptere og muslimer i Egypten, uden at 

kirken af den grund mister autoritet i det egyptiske samfund. Fra den beskyttede position i 

diaspora er det nemmere for den intellektuelle elite at fremstille politiske krav til en stat, når man 

samtidig er uden for denne stats rækkevidde. Dette samspil kan opretholde en delikat balance, 

hvor mere lighed kan introduceres gennem den sekulære og liberale diasporas marginale position. 

Efter min mening er der dog ingen tvivl om, at kirken aktuelt med stor succes og med økonomisk 

støtte fra koptere i diaspora styrker den koptisk spirituelle identitet, og at denne styrkes yderligere 

i kraft af sin transnationale karakter. Kirken fastholder i det transnationale felt sin strategi om 

ikke at konfrontere systemet direkte og i stedet lade den spirituelle strategi være den centrale. De 

politiske konfrontationer, der ikke kan undgås, er monopoliseret af kirken og især af pave 

Shenouda, der, som tidligere beskrevet, konfronterer uretfærdighederne gennem en defensiv og 

spirituel strategi.  

 

Begge koptiske strategier, præsenteret i dette kapitel, er transnationale i deres karakter. Begge 

strategier ønsker at styrke minoriteten, men måden, de gør det på, er kvalitativt forskellig. U.S. 

Copts Association ønsker at skabe en koptisk identitet, som er defineret ved individuel og 

kollektiv modstand på et liberalt, politisk og transnationalt niveau. Den koptiske kirke støtter en 

koptisk identitet, der er defineret ved dens spiritualitet og dens relation til Gud som grundlaget for 

individets møde med og ageren i den sekulære verden. De to strategier skaber på denne måde 

forskellige mål for tilhørsforhold, samtidig med at de til gengæld er enige om i en vis grad at se 

Egypten som udgangspunktet for den transnationale identitet. Kirken gennem sin status som 
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national kirke og centrum for koptere over hele verden; de sekulære organisationer gennem deres 

kamp, som primært er en kamp målrettet Egypten.  

 

Min pointe er, at det transnationale felt ikke kun opfattes som en øget mulighed af minoriteterne 

eller ’de undertrykte’ selv og ikke kun udfordrer nationalstaten eller ikke-demokratiske stater. Det 

transnationale felt kan også af minoriteten opleves som en trussel imod den orden af relativ 

stabilitet, som er skabt i samspil mellem nationalstaten og minoriteten. Minoritetsgruppen, eller 

dens offentlige repræsentanter, kan som staten have interesse i en restriktiv politik. Især hvis der, 

som i den koptiske kirke, er tale om en konservativ, hierarkisk og magtfuld institution, som det 

med overvældende succes er lykkedes for at skabe et rum for modoffentlighed gennem fornyelse 

og opblomstring. En modoffentlighed, der lever i en skrøbelig, men dog nogenlunde stabil 

balance med den egyptiske offentlighed, og som skaber et stabilt og trygt, om end snævert etnisk-

religiøst fællesskab for den koptiske minoritet. Der er således andre magtfulde institutioner end 

nationalstaten, der gerne vil kontrollere det transnationale felt. Man kan se de forskellige aktører i 

det transnationale felt som deltagende i en på samme tid lokal, national og global kamp om den 

koptiske identitet. Hvem, der vinder definitionsmagten, er ikke forudsigeligt. Der kan, som med 

det koptiske eksempel, opstå forskellige kampe om, hvordan det transnationale felt skal bruges og 

kontrolleres. Det betyder samtidig, at det transnationale felt må studeres i samspillet mellem 

lokale, nationale og globale bevægelser og i konkrete empiriske studier, der ikke bør ignorere 

konkrete regionale og lokale forhold. 

 

På det analytiske niveau har jeg forsøgt at argumentere for vigtigheden af i studiet af 

transnationale relationer at inkludere forskellige organisationers og institutioners positioner og 

interesser i både afsender- og modtagerlande. Den transnationale koptiske identitet er ikke kun 

defineret af organisationer i diaspora, men er også defineret af den magtfulde institution, som den 

koptisk kirke er i Egypten. Det er samtidig et argument for, at det er vigtigt i et 

minoritetsperspektiv ikke kun at studere mekanismerne mellem majoritet og minoritet i begge 

lande, men også den interne kamp om magt mellem forskellige grupper i minoriteten, hvis man 

vil forstå minoritetens strategier, og hvordan disse struktureres af minoritets-majoritetsrelationen. 
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10. Konklusion 
 

Formålet med denne afhandling har været at bidrage med nye analytiske perspektiver på 

ortodokse kopteres liv og vilkår i Egypten, herunder særligt at udforske deres minoritetsstatus’ 

betydning for de sociale og religiøse praksisser og fortællinger inden for rammerne af kirken. 

Med minoritetsperspektivet har jeg ønsket at sætte fokus på, hvordan relationen til majoriteten 

strukturerer kopternes minoritetsstatus og identitetskonstruktioner. Jeg har som en indgang til at 

undersøge denne relation mellem majoritet og minoritet analyseret forskellige aktørers 

betydningstillæggelse og forvaltning af forskelle mellem koptere og muslimer i forskellige 

sociale felter.  

 

Hver af de tre analysedele tager således udgangspunkt i specifikke relationer mellem forskellige 

aktører i et socialt felt, for at undersøge hvordan relationen forvaltes her inden for. I del 2 

undersøger jeg således relationen mellem den nationale majoritet og den koptiske minoritet i det 

overordnede magtfelt. Gennem analysen af den historiske udvikling af nationalstaten, dens 

lovgivning samt majoritetens og minoritetens fortællinger om relationen imellem dem, 

argumenterer jeg for, at de aspekter ved relationen til majoriteten, der særligt synes at få 

strukturerende betydning for kopternes identifikationer og fortællinger, er tosidig. På det 

diskursive niveau kommer den nationale enhedsfortælling som en fælles fortælling til at virke 

strukturerende på minoritetens komposition af modfortællinger, og på det strukturelle niveau 

fungerer de af staten definerede begrænsninger for opposition – gennem lovgivning og konkrete 

interventionsmuligheder – strukturerende for minoritetens muligheder for modfortællinger. 

Minoritetens talen om sig selv – eller med andre ord: identitetsstrategier – bliver således til på 

baggrund af den stærke nationale enhedsfortælling og landets politiske organisering. Gennem 

både majoritetens og minoritetens identifikation af hinanden som egyptere fra samme væv 

struktureres de mulige diskursive konstruktioner af kopterne som minoritet og deraf deres 

identitetspolitiske strategier. Fortællinger om kopterne som værende en minoritet, der 

diskrimineres af majoriteten, får som konsekvens yderst begrænsede muligheder for at blive 

fortalt og hørt i det offentlige rum. 

 

I del 3 udforskes, hvordan den nationale enhedsfortælling strukturerer kopternes modfortællinger 

og deres sociale praksis. Jeg analyserer relationen mellem de kirkeaktive koptere og kirken i det 
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koptisk-ortodokse, religiøse sociale felt, hvor fokus er på de kirkeaktive kopteres muligheder for 

forhandlinger og forvaltninger af multiple identiteter, herunder særligt minoritetsidentiteten. Her 

fremgår det, at kirken ikke blot tilbyder kopterne et alternativt rum, hvori de kan dele erfaringer 

som minoritet, men også at de fortællinger, der fortælles inden for rammerne af kirken, er 

modfortællinger, som uden at opløse den nationale enhedsfortælling udfordrer majoritetens 

privilegerede adgang til den. Det sker på to måder. For det første gennem martyr- og 

helgenfortællingerne, der gør det muligt at fortælle om erfaringerne som minoritet. For det andet 

ved – gennem indskrivningen af de koptiske hellige steder i det nationale territorium – at insistere 

på, at også kopterne har en privilegeret adgang til den nationale fortælling.  

 

Martyr- og helgenfortællingerne er religiøse fortællinger, hvori kopterne positioneres som 

potentielle helgener og martyrer og som Guds tjenere. At blive martyr er fortællingen om 

medlemskab af det religiøse fællesskab som et supplement til medlemskabet af det nationale, 

sekulære fællesskab. Men det er også fortællingen om et eftertragtelsesværdigt alternativ til at 

være det tavse og usynlige medlem af den nationale, majoriserede enhed. Martyren er ikke tavs 

og fortier ikke sin kristne identitet, men handler på sin tro og vælger at gå i døden for den. 

Martyrfortællingen er fortællingen om minoritetens lidelser, der inden for rammerne af 

martyrfortællingen er legitime at italesætte, mens den nationale enhedsfortælling ikke giver plads 

til den erfaring. At den nationale enhedsfortælling ikke kan rumme minoritetserfaringen, betyder 

imidlertid ikke, at enhedsfortællingen er irrelevant eller afvises af minoriteten. I stedet fortælles 

den, så den giver mening for minoriteten, ved etablering af intertekstualitet mellem den religiøse 

og nationale fortælling. Det sker gennem indskrivningen af de koptiske pilgrimsmål (klostre, 

kirker, helgen- og martyrrelikvier) i det nationale territorium og gennem indskrivningen af de 

nationale symboler (Nilen og ørkenen) i den koptiske fortælling – ikke blot i fortællingerne, men 

også i den sociale praksis. Pilgrimsturene bliver en realisering af den koptiske topografi og 

dermed en måde at forbinde den kristne identitet med den nationale. De modfortællinger, der på 

denne måde ligger indlejret i de kirkeaktives praksisser og fortællinger, er en del af den koptiske 

revival, som må betragtes som et historisk og socialt fænomen, der knytter sig til den moderne og 

nationale udvikling af Egypten. Dvs., at betydningstillæggelserne også må forstås i deres 

historiske samtid, hvor minoritetspositioner og –rettigheder på helt nye måder er en del af den 

nationale og internationale arena. Det er en arena, hvor den koptiske revival – og 
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minoritetsstrategi – bevidst er blevet forsøgt fremmet og styrket af den Koptisk-Ortodokse Kirkes 

klerikale hierarki. 

 

Det viser sig i del 4, at kirken gennem sin forvaltning af forskelle inden for rammerne af det 

religiøse sociale felt, det nationale sociale felt og det transnationale sociale felt kæmper om 

magten til at definere den koptiske identitet i Egypten. Det er lykkedes kirkens klerikale hierarki 

at udnytte definitionsmagten inden for kirkens religiøse rum til at forhandle og tilsyneladende 

også aktuelt at vinde magten til at definere og repræsentere kopternes – ikke blot religiøse, men 

også nationale – identitet vis-a-vis den egyptiske stat. Hvor staten har sikret sig mod andre 

modfortællinger ved at lægge restriktioner på mere liberale og sekulære stemmer, viser kirken, at 

den i det transnationale sociale felt, på samme måde som staten i det nationale felt, ser ud til at 

have styrke til i en vis grad at udkonkurrere eller begrænse den koptiske diasporas liberale og 

sekulære modfortællinger. Det gør kirken ved i det transnationale felt at promovere og autorisere 

den samme fortælling om dét at være kopter i Egypten, som de gør i Egypten.   

 

Ved at analysere kopternes relationer i forskellige sociale felter har det således været muligt at 

afdække, hvordan kopterne både artikulerer forskellige identiteter i forskellige sociale felter og 

praktiserer multiple identiteter inden for det samme sociale felt, men også at disse identiteter og 

praksisser i vid udstrækning er struktureret af relationen til den nationale egyptiske majoritet. Der 

er således grundlag for at konkludere, at kopterne i Egypten – set i et minoritetsperspektiv – på én 

og samme tid men med varierende styrke i forskellige sociale felter identificerer sig som 

minoritet, medborger og martyr. Hvor medborger og martyridentiteten fremstår eksplicit italesat 

gennem henholdsvis den nationale enhedsfortælling (jf. kapitel 4 & 5) og den kristne fortælling 

(jf. kapitel 6 & 7), kommer minoritetsidentiteten til udtryk i sprækkerne herimellem. Det sker i de 

subtile modfortællinger, men det sker fx også når kirken ved at insistere på enhedsfortællingen 

skaber rum for at pege på ekskluderende traditioner, staten bør ændre (jf. kapitel 5), eller når 

vittigheder peger på ironien i samspillet mellem den nationale enhedsfortælling og den kristne 

martyrfortælling (jf. kapitel 8). Mens identifikationen som minoritet eksplicit afvises af kirken, 

finder man den som en dominerende fortælling i den koptiske diaspora (jf. kapitel 9). Kirkens 

afvisning af minoritetsidentiteten må ses i sammenhæng med de muligheder for modstand, som er 

mulige eller legitime i det egyptiske samfund.  
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Magten og modstanden 

Det har ikke været intentionen med denne afhandling at fastslå, at kopterne forfølges, 

diskrimineres og udsættes for uværdig behandling som minoritet i Egypten. Dette har snarere 

været forudsætningen for interessen i at undersøge, hvordan kopterne som minoritetsgruppe 

agerer – identitetspolitisk – under sådanne vilkår. Hvordan tillægges den asymmetriske 

magtrelation betydning, hvis den gør, og hvem har magten til at tillægge den betydning? Gennem 

analyserne af kopternes fortællinger har jeg således undersøgt forskellige praksisser af, momenter 

af og fravær af modstand, som finder sted inden for rammerne af den Koptisk-Ortodokse Kirke. 

Tilbage står spørgsmålet om, hvad kirkens strategi betyder for minoritetens status og identitet i 

Egypten? Hvordan ændrer den valgte strategi balancen ”between actor and acted upon, thus 

allowing us to feel that we actively participate in a world that for a moment seemed to discount, 

demean, and disempower us.” (Jackson 2002: 16)?  

 

Dette spørgsmål kan ikke besvares uden også at diskutere, hvorvidt kirken er en del af den 

nationale offentlighed – og dermed en del af det overordnede magtfelt – eller er udtryk for en 

modoffentlighed – og dermed en del af et underordnet magtfelt inden for rammerne af 

nationalstaten? Gennem analysen af kirkens forvaltning af forskelle som repræsentant for 

kopterne vis-a-vis den egyptiske stat er det muligt at argumentere for, at kirken fungerer som en 

del af det nationale magtfelt. Igen er der både strukturelle og diskursive aspekter af denne 

positionering. På det strukturelle niveau får kirken formelt af staten tildelt magt over de koptiske 

subjekter og fungerer på denne måde på vegne af staten. På det diskursive niveau indskriver 

kirken kopterne i den nationale offentlighed ved gentagne gange at fastslå kopternes nationale 

identitet og loyalitet – og dermed definere oprøret og frihedskampen som illegitim. På denne 

måde er kirken i kraft af sin position i det nationale magtfelt med til at definere og begrænse 

mulige modstandsformer gennem dens hidden transcripts af modstand.  

 

Magten er dermed ikke kun et aspekt ved minoritets-majoritetsrelationen. Gennem analysen af 

sociale praksisser og fortællinger bliver det muligt at belyse dele af de komplekse relationer, 

herunder minoritets-majoritetsrelationen, der er med til at strukturere minoritetens 

identitetsstrategier. At kirken er magtfuld deltager i definitionen af den nationale offentlighed, må 

ikke forveksles med det argument, at det er kirkens skyld, at kopterne befinder sig i en ulige 

magtrelation vis-a-vis den muslimske majoritet. Kirken er med til at definere, hvordan og hvilke 
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kulturelle forskelle der tillægges betydning i den ulige magtrelation. Kirken definerer eller 

autoriserer ikke uligheden. Til gengæld har kirken magt til at skabe ulighed indadtil, og kirkens 

kamp for at opretholde denne magt er i kraft af statens autorisering af kirkens magt et aspekt ved 

minoritets-majoritetsrelationen.  

 

Muligheden for modstand mod majoritetens objektgørelse af minoriteten er således også 

struktureret af interne magtforhold i minoriteten. Det efterlader spørgsmålet om den individuelle 

kopters aktør- og handlemuligheder. Her har jeg argumenteret for, at man ved at undersøge 

minoritets- og majoritetsfortællingernes subjektpositioneringer har mulighed for at forstå 

magtrelationernes kompleksitet og aktørernes forhandling af disse gennem deres italesættelse af 

specifikke fortællinger. Kirken tilbyder kopterne et rum, hvori de kan dele den fælles erfaring 

som minoritet. Dette sker gennem den kirkelig revivals genoplivning af arven, som er en typisk 

revivalstrategi, gennem skabelse af (erfarings)rum i form af kirke, søndagsskole og kloster, 

gennem videregivelse af kundskab om og fælles konventioner for fortællinger og gennem 

opfordringen til, at den enkelte kopter ikke blot er tilhører, men medfortæller. 

 

Netop det, at kirkerne tilbyder kopterne et rum, hvori de kan deltage aktivt og være med til at 

fortælle deres egen subjektposition, kan være en del af forklaringen på, hvordan det er lykkedes 

kirken at opnå delvist monopol på definitionen af den koptiske identitet. I modsætning til den 

koptiske diasporas menneskerettighedsfortælling, tilbyder kirken en fortælling, der ikke blot 

anerkender minoritetserfaringen, men genskaber og forskyder subjekt-objektrelationen på en 

måde, der tilbyder kopterne en subjektposition som aktivt handlende subjekter. Kirken tilbyder 

samtidig kopterne kollektivitet, intimitet og et fællesskab, der i sin praksis kan rumme 

overskridende identiteter. Som den koptiske kvinde, Amal, sagde til mig: ’det bliver kedeligt kun 

at snakke om rettigheder og diskrimination’. Måske er det ikke kun et spørgsmål om, hvad der er 

kedeligt, men også hvad der forekommer meningsfuldt. Som biskop Thomas gav udtryk for (som 

omtalt i indledningen til del 4), går rettighedsfortællingen vældig dårligt hånd i hånd med det 

kristne budskab, men spørgsmålet er i lige så høj grad, hvad det betyder, at rettighedsfortællingen 

reducerer kompleksiteten af minoritetens kulturelle og religiøse liv. Her synes kirkens 

fortællinger – i hvert tilfælde for en tid – at kunne rumme en større kompleksitet af identitet og 

tilhørsforhold.  
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Tværfaglig og multisited  

Den tværfaglige tilgang til studiet af kopterne som minoritet har gjort det muligt at demonstrere, 

hvordan kopternes kulturelle og religiøse strategier inden for rammen af kirken er påvirket af de 

politikker og fortællinger, som majoriteten autoriserer og sanktionerer. På samme måde har 

blikket på felten som political locations ”constructed in fields of unequal power relations” (Gupta 

& Ferguson 1997: 35) været en tilgang til felten som multisited, der har gjort det muligt at 

forfølge kompleksiteten og forskydningerne af magt. Gennem analysen af praksisser og 

fortællinger i forskellige og overlappende felter har jeg vist, hvordan konstruktionen af kopteren 

som minoritet – parallelt med forskerens konstruktion af sit objekt – ikke kan reduceres til at 

foregå inden for rammerne af ét socialt felt.  

 

I forbindelse med de teoretiske og metodiske overvejelser, argumenterer jeg for, at man som 

antropolog og minoritetsforsker med konstruktionen af ens objekt er med til at tillægge nogen og 

ikke andre forskelle betydning, og at denne proces af forskelskonstruktion får direkte indflydelse 

på det indsamlede datamateriale. Det understreger vigtigheden af – for antropologen – at være 

opmærksom på, hvordan forskelle tillægges forskellig betydning i forskellige kontekster eller 

sociale felter. Det fremgår, at aktørernes identifikation med et socialt felt, og deraf følgende 

selvidentifikation og positionering af andre, ikke er fysisk afgrænseligt eller stedbundet. I stedet 

foregår der i mødet mellem antropolog og informanter en implicit forhandling af, hvilket socialt 

felt der definerer den sociale praksis, som mødet mellem antropolog og informant er udtryk for, 

og dermed samtidig strukturerer aktørernes identifikationer og betydningstillæggelse af forskel. 

Det blev tydeligt gennem analysen af egne positioneringer af informanter, egne 

selvpositioneringer og informanternes positionering af mig, at kopterne identificerer sig med og 

aktiverer forskellige fortællinger afhængig af, hvordan de opfatter relationen mellem 

antropologen og dem selv, og dermed det sociale felt, vi befandt os i.  

 

Ved derfor at udforske flere politiske lokaliseringer tages højde for i hvert tilfælde nogle af de 

svagheder, der ligger i for simple konstruktioner af det sociale felt. Med et minoritetsperspektiv 

risikerer man ikke blot at reducere komplekse magtrelationer til et spørgsmål om majoritetens 

definitionsmagt, man risikerer ligeledes at tage minoritetens kollektive tilhørsforhold for givet, 

hvormed man fejrer den essentialisme, som majoriteten og/eller minoriteten insisterer på. 

Kategorien kommer dermed, som Amit skriver, til at overtrumfe relationerne (Amit & Rapport 
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2002: 60). Denne risiko synes at formindskes ved at supplere med både community- og det 

transnationale perspektiv. For selv om community-perspektivet også lider under risikoen for en 

analytisk essentialisme af kulturelle forskelle (ibid.: 46), mener jeg, at dette perspektiv til 

gengæld kan medvirke til i højere grad at få øje på magtens kompleksitet, fx ved at inddrage 

kirkens magt inden for det koptiske fællesskab. Ligeledes kan community-perspektivet være med 

til at belyse, hvordan de forskelle, der tillægges betydning i minoritets-majoritetsrelationen, 

samtidig fungerer som betydningsfulde og meningsskabende inden for fællesskabet og ikke kun 

kan reduceres til et spørgsmål om majoritetens tilskrivning af forskelsbetydning. På samme måde 

mener jeg at have demonstreret, hvordan det transnationale perspektiv åbner for en mere 

kompleks forståelse af minoritetens strategier. Særligt har jeg med det transnationale perspektiv 

belyst, hvordan betydninger og magten forskydes mellem det lokale (koptiske kirkelige) felt, det 

nationale egyptiske felt og det transnationale felt.     

 

 

Usynligheder og fortielser 

Mit fokus på magtrelationerne mellem majoritet og minoritet på den ene side og i forholdet 

mellem kirken og kopterne på den anden side har betydet, at jeg til en vis grad har udeladt at 

beskæftige mig med de muligheder for forandring og modstand, der ellers pibler frem af 

sprækkerne imellem den nationale enhedsfortælling og den Koptisk-Ortodokse Kirkes 

minoritetsfortælling. Der er andre aktører, der blander sig i den egyptiske debat om minoritetens 

vilkår i landet: Den amerikanske kongres, internationale menneskerettighedsorganisationer og 

ikke mindst en gruppe af liberale, sekulære egyptere. De er nævnt i denne afhandling, men 

udsættes ikke for en grundigere analyse. Det samme gælder de aktører, der inden for kirken 

forsøger at udfordre kirkens definitionsmagt. Der er af flere grunde grund til at håbe, at disse 

aktørers stemmer vil kunne få mere lydhørhed i tiden, der kommer.  

 

Egypten gennemgår i disse år til en vis grad en liberaliseringsproces inden for medier og den 

offentlige debat, hvor der er plads til mere kritik af regeringens politik og af situationen i landet. 

Samtidig får egypterne i stigende grad adgang til viden og informationer fra kilder uden for 

landet. På denne måde bliver der plads til flere stemmer. Det er dog ingen garanti for, at der vil 

ske forandringer i den tætte alliance mellem kirken og regeringen og deres fælles interesse i at 

deles om magten til at definere kopterne. Der er heller intet, der pt. tyder på, at den egyptiske 
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nationale enhedsfortælling får mindre betydning. Tværtimod styrkes denne af aktuelle konflikter 

med andre arabiske lande, der beskylder Egypten for ikke at stå last og brast med palæstinenserne 

i Gaza. Netop politiseringen af den nationale enhedsfortælling i internationale konflikter får efter 

min mening stor betydning for en fortsat fortielse af den generelt store magtulighed i Egypten.   

 

Kritiske røster ville måske pege på, at jeg har nedtonet religionen islams betydning for den 

egyptiske konstruktion af kopterne som en minoritet. Frem for at rubricere denne ’usynlighed’ 

som et resultat af min fortielse, vil jeg hævde, at den er et resultat af de analyserede fortællingers 

tavsheder. Det er på den ene side ikke muligt inden for rammerne af den egyptiske offentlighed 

og den nationale enhedsfortælling at kritisere islam som religion; på den anden side 

demonstreres, at konstruktionen af kopterne som minoritet sjældent begrundes i islam. Det er 

snarere sådan, at konstruktionen af kopterne som ikke værende en minoritet begrundes med islam. 

Dermed bliver islam i mindre grad – i den brede offentlighed – grundlaget for objektgørelsen af 

kopterne, men i højere grad begrundelsen for ikke at gøre noget ved den eksisterende 

objektgørelse og ulighed. Det kunne på baggrund af disse overvejelser være relevant i højere grad 

– i et andet projekt – at undersøge flere nuancer og aspekter af islamiseringens betydning for 

kopternes identitetspolitikker i Egypten.  
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Summary 

 

The Coptic-Orthodox Christians in Egypt is a historically well-established and well-defined 

minority group. This could make observers taking the group, its identity and status for granted. 

The dissertation is an argument for not taking the Copts for granted neither as an object of 

research nor as a minority group. Instead the Copts’ social and religious practice and storytelling 

within the Coptic Orthodox Church are explored with special reference to how the relationship to 

the majority structures the identity position and constructions of the Copts.     

 

The analysis is based on data collected during two fieldworks of longer duration and several 

shorter stays in Egypt. The complex character of the data and the cross disciplinary approach 

involves an analysis from different perspectives. The overall approach defines the minority as 

constructed in its relation to the majority. This approach is explored through three theoretical 

perspectives: a minority perspective, a community perspective and a resistance perspective. In the 

three main parts of the analysis is demonstrated, how the minority-majority relationship in 

different ways structures the minority’s identities and storytelling due to the majority’s power of 

definition in the national field. In part 2 the historical development of the relationship between 

the State and the Copts since the beginning of the 19th century is analysed, followed by an 

analysis of the unity narrative of the national public. In part 3 aspects of the Coptic revival is 

analysed. It shows that the Copts use the Church as a field for social practice and multiple 

identifications and as a space, wherein they can share their experiences as minority through the 

saint and martyr stories constructed as counter narratives to the national unity narrative. Part 4 is 

an analysis of the Church’s management and ascription of meaning to difference. The Church has 

through its clericalisation of the Copts created a basis for protecting a clear divide between the 

Copts and the Muslims; likewise in the transnational field where the Church struggles to keep the 

power of definition vis-à-vis the liberal secular Copts. The conclusion states that the Copts due to 

the Church revival have established a space for resistance and counter narratives, where they 

without rejecting the national unity narrative reject the majority’s privileged access to the power 

of definition at the same time as the Copts through the martyr stories subtly alter the balance 

between being actor and acted upon. 
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Resumé 

 

De koptisk-ortodokse kristne i Egypten udgør en historisk veletableret og veldefineret 

minoritetsgruppe, hvilket kan foranledige iagttagere til at tage gruppen, dens identitet og status 

for givet. Denne afhandling er et argument for ikke at tage kopterne for givet hverken som objekt 

for forskningen eller som minoritetsgruppe. I stedet udforskes kopternes sociale og religiøse 

praksisser og fortællinger inden for rammerne af den Koptisk-Ortodokse Kirke med henblik på at 

belyse, hvordan relationen til majoriteten strukturerer kopternes minoritetsstatus og 

identitetskonstruktioner.   

 

Afhandlingens data er indsamlet under to længerevarende feltarbejder samt flere kortere ophold i 

Egypten. Både materialets varierede karakter og afhandlingens tværfaglige perspektiv medfører, 

at materialet underlægges en analyse på flere niveauer. Der anlægges overordnet et blik på 

minoriteten som konstrueret i relationen til majoriteten. Denne overordnede tilgang udforskes 

dernæst gennem tre teoretiske perspektiver: minoritetsperspektivet, community-perspektivet og 

modstandens etnografi. I analysens tre hoveddele demonstreres, hvordan minoritets-

majoritetsrelationen på forskellige måder strukturerer minoritetens identiteter og fortællinger i 

kraft af majoritetens definitionsmagt i det nationale felt. I del 2 analyseres den historiske 

udvikling af relationen mellem stat og koptere siden begyndelsen af 1800-tallet for dernæst at 

analysere den nationale offentligheds fortælling om denne relation: enhedsfortællingen. I del 3 

analyseres aspekter ved den koptiske revival, der har fået mange yngre koptere til at engagere sig 

og bruge tid i kirken. Det fremgår, at kopterne både anvender kirken som rum for social praksis 

og multiple identifikationer, herunder som et rum hvori de kan dele erfaringer som minoritet, 

bl.a. gennem helgen- og martyrfortællingerne der fremstår som modfortællinger til den nationale 

enhedsfortælling. Del 4 er en analyse af kirkens grænsedragninger og forvaltning af forskelle, 

hvor det fremgår, at kirken gennem en klerikalisering af kopterne har skabt et grundlag for at 

fastholde en klar grænse mellem koptere og muslimer. Ligeledes belyses, hvordan kirken i det 

transnationale felt kæmper mod liberale, sekulære koptere om definitionsmagten. Det 

konkluderes, at kopterne gennem den kirkelige revival har etableret et rum for modstand og 

modfortællinger, hvor de uden at afvise den nationale enhedsfortælling afviser majoritetens 

privilegerede adgang til definitionsmagten, samtidig med at de gennem martyrfortællingen 

omdefinerer objektiveringen af dem til at være et udtryk for aktiv handlen.  
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