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Redaktionelt

Velkommen til årets første Religion, nu med: ny farve, ny konstituering i bestyrelsen, 
nyt indslag i bladet! Farven har den ivrige læser allerede set, bestyrelsens konstituering 
og andre nyheder om bestyrelsens arbejde står, som vanen tro, at læse i Nyt fra besty-
relsen. Der er også Nyt fra fagkonsulenten – hvilket har været, og stadig er, tilgængeligt 
på EMU’en.

Årets første blad indeholder fire noget forskellige artikler, men ud over de natur-
ligvis handler om religion, så er de helt tilfældigt, her omkring 8. marts, forfattet af 
kvinder. Første artikel er skrevet af Garbi Schmidt, med udgangspunkt i hendes dok-
tordisputats om indvandringshistorie 1885-2010. Læseren tages derved tilbage i tiden 
og gennemgår minoritetsreligioner på Nørrebro; med katolske søstre, anderledesheds-
markører blandt jøder og fra de tider, hvor præster (og andre) skrev muhammedanere. 
Næste artikel er blevet til i et samarbejde mellem Tine Marqvardsen og Louise Lund 
Liebmann, der ved analyse af LOKKs ”Ære på spil” problematiserer køns- og kultur-
begreber omkring organisationers rådgivning af ”etnisk” unge. Dette nummers tredje 
artikel kunne redaktøren godt have brugt lidt tidligere på året, inden det første besøg 
til Skt. Maria og Skt. Markus Koptiske Ortodokse Kirke i Taastrup. Derfor vil redaktøren 
se frem til at bruge Lise Paulsen Galals artikel om dobbeltheden omkring etnicitet 
og religiøsitet omkring migrantkirken ud fra tre koptere bosiddende i Danmark. Den 
sidste artikel i denne omgang er forfattet af Ida Hollænder Schousboe og fokus er her 
på Koranen og den materielle, religionsvidenskabelige tilgang til islams helligskrift; som 
baraka, lyd og magisk genstand. 

Politikens kurser Islam på dansk, der blev lavet i samarbejde med foreningen, er nu 
blevet afholdt af to omgange. Jeanette Møller Christensen fra Skive Gymnasium har 
venligst anmeldt det første af kurserne og ud fra hendes beskrivelse er redaktøren 
ærgerlig over ikke  have oplevet et af dem.

Vi bringer et debatindlæg: ”Æresrelaterede konflikter – et komplekst felt”, som skal 
ses i forhold til artiklen ”Andet og mere end ære på spil”.

Vores nye indslag er Faglig pejling; et forsøg på øjeblikkelig faglig opdatering og 
inspiration fra forskningens verden. I første omgang bringer vi tre pejlinger – alle fra 
Københavns Universitet - og denne gang lader vi mændene komme til.

I denne omgang kan man læse syv anmeldelser, og der er desuden fem emner til 
kommende anmeldelser. I den forbindelse vil redaktøren sige stor tak for Stine Sval-
gaards periode som anmelderredaktør og samtidig præsentere vores nye anmelderre-
daktør Birgit Andersen.  Hvis der er en lille indre anmelder, der har svært ved at komme 
ud så skriv til ba@paderup-gym.dk og Birgit vil gøre sit bedste for at opfylde trangen.

Slutteligt byder vi på fire kurser – husk særligt de to, der udbydes efter sommerfe-
rien i den snarlige portefølje for næste skoleår.
Glædelig læsning - redaktøren
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Nyt fra bestyrelsen

Så blev det 2016, det er vinter, og udenfor vinduet daler sneen smukt ned … eller 
nej: Det er ganske vist blevet 2016, men udenfor er udsigten metaforisk grå og 
regnfuld. Mange skoler står overfor hårde besparelser, nedskæringer og måske endda 
fyringer. Det er ikke sjovt at være en del af, og det er bestemt heller ikke sjovt at 
stå udenfor og se på, hvis man ønsker sig et job. Det er nok ikke så meget, vi kan 
gøre ved i bestyrelsen, men vi har haft en lang snak om at finde tid til det frivillige 
bestyrelsesarbejde (som ingen af os får tid til fra vores skoler) og om muligheden for 
også i fremtiden at kunne rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer. Et stort og meget 
lavpraktisk problem bliver at få flyttet sine timer, så man kan komme afsted til et 
bestyrelsesmøde (det besværliggøres især af at skulle læse flere timer og dermed 
af at have færre huller i skemaet). Vi har derfor på forsøgsbasis besluttet at forsøge 
at skære ned fra fire til tre faste, årlige bestyrelsesmøder. Der er naturligvis en del 
arbejde ud over møderne, og vi har også diskuteret, om der kan skæres ned andre 
steder. En anden måde at overkomme problemerne på, er at tage imod mere hjælp 
udefra, og vi har f.eks. diskuteret, hvordan vi på en bedre måde kunne inddrage vores 
regionalsekretærer. Skulle du sidde og tænke, at du måske ikke har tid/overskud til at 
stille op til bestyrelsen, men måske gerne vil give en hånd med f.eks. i redaktionen af 
bladet el.lign., så ville vi blive meget glade for en mail. A

I forlængelse af de udmeldte besparelser på gymnasieområdet, har regeringen også 
varslet en ny reform (som guderne må vide hvor vi finder kræfter til at implementere). 
Ministeren har i den forbindelse åbnet op for vores (allesammen) bidrag i et ’praktiker-
panel’; dette kan nok tolkes på mange måder, men vi har valgt at tolke det positivt 
og forsøge at få indflydelse, så flere bestyrelsesmedlemmer søgte om at komme med. 
Desværre gav det ikke pote, men vi skal nok blive ved med at søge indflydelse.

Kurser

Her er der virkelig noget positivt at skrive. For det første, så gav kurset om radikalise-
ring et flot overskud, der kan komme kommende kursister til gode. Vi har følgende 
kurser på bedding: Generalforsamlingskursus 15.-16. september om ”Hvad der 
rykker” i religionsforsk ningen lige nu. Vi har folk med fra alle tre universiteter (med 
religion) og vi kan godt love, at det bliver et brag af et kursus. Desuden er stedet, 
Hotel Christiansminde i Svendborg, virkelig lækkert med udsigt ud over det smukke 
Svendborg Sund. KS-kursus 22. februar på Odense Katedralskole afholdes i samarbejde 
med de to andre faglige foreninger, FALS og Historielærerforeningen. Dette kursus 
har været efterspurgt længe, så vi håber og regner med, at det bliver en stor succes.
Udviklingskursus om skriftlighed i religion afholdes 15.-16. marts og vil have fokus 
på SRP, SSO og projektrapporten. At det er et udviklingskursus betyder, at vi har fået 
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penge fra ministeriet til at afholde kurset, da det skal udvikle en væsentlig del af vores 
fag. Derfor har vi også planlagt, at kurset skal udmønte sig i to regionalkurser med 
overskriften ”Skriftlighed i religion”, men mere om dem senere. Udviklingskursus 
om originalsprog og religionsfaglighed d. 4. april. Kurset udbydes i samarbejde med 
Aarhus Universitet og vil have fokus på, hvordan vi (bedre) kan bruge den viden, vi 
har fra vores originalsprogsundervisning (propædeutik) i den daglige undervisning. Der 
vil således være fokus på oversættelsesproblematikker i de forskellige sprog og på 
’sproglig metode’ i f.eks. AT. Eftermiddagsforelæsning med Phil Zuckerman på Aarhus 
Universitet d. 5. april under titlen ”The Rise of the Nones”. Forelæsningen er gratis, så 
herfra skal lyde en stor tak til Aarhus Universitet for at invitere os med. 

Nye revisorer

Da vores tidligere revisorer, Thea Langer og Lise Baadsgaard Jepsen, har valgt at gå af 
efter mange års tro tjeneste, som vi siger dem mange tak for, så har vi, lidt i utide, da de 
plejer at blive valgt på en generalforsamling, spurgt Trine Ryhave, Ribe Katedralskole, 
og Elisabeth Faber, Aalborg Katedralskole, om de ville overtage hvervet, og det ville 
de heldigvis gerne. Det siger vi dem stor tak for, og håber på forståelse fra vores 
medlemmer om, at vi måtte finde nogen, der kunne revidere vores regnskab, også selv 
om der først er generalforsamling til efteråret.

I forlængelse af dette, vil jeg gerne lige bringe en dejlig nyhed fra økonomifronten: 
Vi har i år fået næsten 30.000 kr. udbetalt fra Copydan i år (det er over 4.000 kr. mere 
end forrige år, hvor vi ellers også lå lunt i svinget). Det glæder os, at så mange af jer 
bruger vores blad også i undervisningen (går vi ud fra, når der er kopieret fra det) – og 
vi er taknemmelige for, at de af jer, der er på ’Copydan-registreringsskoler’ også husker 
at indberette det, når I har kopieret fra Religion. Det betyder virkelig meget for en lille 
forenings økonomi og f.eks. vores muligheder for at køre kurser, der ikke genererer 
overskud.

Konstituering

Jeg vil slutte af med at skrive om vores nye konstituering. Der er dog ikke mange nyhe-
der her, da der jo ikke har været kampvalg og vi derfor stort set kører ”same procedure 
as last year”: Signe Elise Bro: Formand og fagligt forum, kontakt til universiteterne, valg-
udvalg, ad hock-deltager i bladredaktionen · Kirsten Falkesgaard Slot: Næstformand 
og kursusansvarlig, menigt medlem af redaktionen · Sine Camilla Jensen: Redaktør · 
Gunnar Lundsgaard: Sekretær og kasserer, fællesudvalget · Peter Jensen: Pædagogisk 
Samarbejdsudvalg og bestyrelsens EFTRE-kontakt til Elisabeth Faber, menigt medlem 
af redaktionen · Birgit Andersen: Anmelderredaktør og ansvarlig for kontakten til re-
gionalsekretærerne · Stine Svalgaard Larsen: Kommunikationsansvarlig, redaktion af 
EMU-siderne samt oprettelse af Religionslærerforeningens nye hjemmeside, ansvarlig 
for kontakt til IT-leverandør, herunder valgudvalget
Derudover tager vi opgaver ad hoc, fx kurser. 
På bestyrelsens vegne, Signe Elise Bro
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Nyt fra fagkonsulenten 

Kære kolleger

Regeringen har annonceret at den i 2016 vil komme med et udspil til reform af 
gymnasierne. Jf. Lars Løkke Rasmussens udtalelser i forbindelse med Folketingets 
spørgetid 19. januar: ”Regeringen vil i år komme med et udspil til en reform af vores 
gymnasier, der skal gøre vores unge fagligt bedre rustet til at starte på en videregå-
ende uddannelse. 

Jeg tror også vi må erkende, at det ikke er nok, at vi nu har set på ungdoms uddan-
nelserne én for én. Der er behov for at kaste et blik på dem alle under ét. Der er tre 
store udfordringer: for det første får mange unge ikke den rigtige ungdomsuddannelse 
første gang, men må tage to eller flere. For det andet falder alt for mange fra. 
På erhvervsuddannelserne er det omkring halvdelen. For det tredje går en del på 
produktionsskole eller lign. tilbud, men mange har et begrænset udbytte – det slider 
på motivationen. Og vi kan se at efter 7 år efter afsluttet niende klasse, er det 20%, 
der slet ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse.”

I den forbindelse har ministeren for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane 
Nørby, igangsat nedsættelsen af et praktikerpanel, der allerede skal mødes i starten 
af februar.

Når regeringen har fremsat sit forslag starter de politiske forhandlinger herom, 
hvorefter der kan fremsættes et lovforslag. Der er altså mulighed for, at vi senere på 
året skal til at forholde os en sådan reforms eventuelle betydning for religionsfaget.

Årets AT eksamen er for kort tid siden begyndt, og flere interessenter har budt ind 
med supplerende ressourcer m.m. Jeg vil dog opfordre til, at man ved vejledningen af 
elever forholder sig kritisk til nogle af de utallige forslag der fremsættes, da en del vil 
kunne give anledning til diskussioner om, hvorvidt det ligger inden for emnet.

Jeg vil desuden benytte lejligheden til at takke de utroligt mange deltagere i efterårets 
FIP-kurser. Selvom det ikke var de religions-fag-faglige diskussioner der var i centrum, 
nåede vi vidt omkring og den efterfølgende evaluering var også overvejende positiv. 
Man kan hente materialerne fra dagen her: http://www.emu.dk/modul/faglig-udvikling -
-  i-praksis-fip-i-kultur-og-samfundsfaggruppen-efterår-2015

Mvh
Christian Vollmond



	 NYT	FRA	FAGKONSULENTEN		 7

Se priser og licenser på shop.systime.dk
Læs systime.dk  |  Ring 70 12 11 00  |  Skriv systime@systime.dk  |  Deltag lab.systime.dk 

En didaktisk gennemtænkt grundbog til 
under visningen i kristendom.

Kristendom – tro og praksis motiverer elever og kursister 
til at arbejde med kristendommen ved hjælp af religions-
sociologiske redskaber. Målet er at gøre kristen teologi og 
praksis konkret og nærværende i undervisningen.

Udgivelsen er opgavebaseret. Elever og kursister opfordres 
til at analysere kristendommen som et kulturelt  fænomen – 
og på den baggrund reflektere og diskutere.

Materialevalget er uhyre varieret: billeder, tekster, video-
klip, citater, modeller og opgaver.

Der er lagt vægt på både at præsentere klassiske og 
nye tekster i et samspil, på samme måde som det bliver 
 anskueliggjort, at klassiske praksisformer udfordres af 
nye.

Kristendom – tro og praksis kan anvendes på C- og B-
niveau i religion samt i KS og AT på henholdsvis hf og stx.

Katrine Haaning og  
Søren Korshøj Laursen

Bog 294 sider | kr. 225,-

iBog®  kristendom.systime.dk 
  110 tekster | 8 videoklip | 130 

opgaver | 50 ordforklaringer 
| 100 billeder/illustrationer | 
ca. 300 sider

 Licenspriser fra kr. 25,-

Kristendom
– tro og praksis



8	 RELIGION	NR.	1	·	2016 	 MINORITETSRELIGIONER	PÅ	NØRREBRO:	ET	KORT	HISTORISK	RIDS	 9

Introduktion

Der kan ikke herske tvivl om, at den religiøse mangfoldighed indenfor Danmarks græn-
ser er øget over de sidste 150 år. Denne artikel indeholder en beskrivelse af denne 
mangfoldighed i historisk lys, med specifik fokus på københavnerkvarteret Nørrebro. 
Af hensyn til de større linjer vil jeg dog begynde med lidt national statistik på området. 
Indtil 1921 blev personer bosiddende i Danmark spurgt om deres religiøse tilhørsfor-
hold, hvilket gør, at vi indtil det år har ganske gode statistiske oplysninger om, hvilke 
trossamfund, som var repræsenteret i Danmark, og hvor mange medlemmer de havde. 
Et eksempel: I 1890 boede der 2.172.380 personer i Danmark. Af disse tilhørte 2.138.529 
folkekirken; hvilket betød, at 33.851 (eller 2 procent) tilhørte andre trossamfund. Af 
disse tilhørte ca. 1/3 andre lutheranske kirkesamfund. Af romerske katolikker var der 
3647, af jøder 4080 (Danmarks Statistik 1896:19).

Den religiøse mangfoldighed var, nok ikke overraskende, et storbysfænomen. I 1890 
boede ca. 14 % af Danmarks befolkning i hovedstaden, men hvad angik religiøse mi-
noritetssamfund som netop romersk-katolske og jøder, var det langt over halvdelen 
(for jødernes vedkommende var der tale om ca. 80%!) som boede i København. Det 
bør dog også nævnes, at det så omvendt ud, for visse andre trossamfund udenfor 
folkekirken. Både andre lutherske trossamfund, metodister og baptister var der flest 
af i landdistrikterne.

Det må så understreges, at religiøse minoritetssamfund, ikke mindst i København, 
voksede betydeligt over tid. Et eksempel: Hvor der i 1860 boede sammenlagt 360 jø-
der i København, voksede tallet til 3264 i 1890 og 4219 i 1911 (Københavns Statistiske 
Kontor 1876: 6; 1891: 20; 1919: 8).

Af Garbi Schmidt

Garbi Schmidt (f. 1969). Fil. Dr., Dr. Phil. Professor i kultur og sprog-
mødestudier på Roskilde Universitet siden 2011. Inden da seniorforsker 
og programleder ved SFI - det nationale forskningscenter for velfærd. 
Forsker i indvandring og islam, både historisk og antropologisk. 

Minoritetsreligioner på Nørrebro: 
Et kort historisk rids
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Baggrunden for denne artikel er en doktordisputats om Nørrebros indvandrings-
historie 1885-2010, som jeg udgav og forsvarede i efteråret 2015 (Schmidt 2015). Dispu-
tatsen fokuserer på det hverdagsliv, som er blevet levet over tid på Nørrebro, hvordan 
indvandring har påvirket kvarteret, og hvordan kvarteret har påvirket de tilkommende 
indvandrere. Religion kom, på tværs af de forskellige tidsperioder, til at spille en rolle i 
min beskrivelse af indvandring, og det er således koblingen af disse to elementer, som 
vil stå centralt i det følgende. Hvordan blev – og bliver – Nørrebro præget af religiøs 
mangfoldighed? Jeg vil begrænse min beskrivelse til tre minoritetsreligioner, som har 
spillet markante roller i kvarteret: Katolikker, jøder og muslimer. 

Katolikkerne

En københavnsk institution, som ikke længere eksisterer, men som har sat sit præg på 
mange københavneres liv, faktisk fra det øjeblik de blev født, er Sankt Josephs ho-
spital. Faktisk er hospitalet både en minoritetsreligiøs og indvandrerhistorisk succes-
historie. Religionsfrihed var blevet en realitet i Danmark med Grundloven i 1849, og 
dermed havde kirkesamfund som den romersk-katolske atter mulighed for at udøve 
deres virke.  I København var antallet af katolikker begrænset: I 1860 boede der kun 
749 katolikker i byen og ti år efter kun 1092 (Københavns statistiske kontor 1876: 6). 
Kirken havde - ikke overraskende -  begrænsede midler at gøre godt med. At fem Sankt 
Josephs søstre i foråret 1856 ankom til Danmark for at gøre virke for kirken, lå derfor 
ikke lige i kortene. Men en dansk lærerinde, Marie Lohse, der gjorde tjeneste hos en 
dansk greve- og diplomatfamilie i Frankrig, havde fået dem og deres orden overtalt. 
Lohse havde ladet ordenen vide, at hun kendte til katolske familier i Danmark, som 
var ganske velhavende, og at de ville støtte projektet (Ramsing 1939: 57). Lærerinden 
havde dog gjort regning uden vært, og selvom hun kunne samle ca. 540 rigstaler til de 
fem søstre pr år, var det langt mindre, end der var behov for, hvis de skulle starte et 
hospital (Werner 2005: 74; Schmidt 2015: 129).  Biskoppen hjemme i Frankrig ønskede 
ikke, at søstrene vendte tilbage, men forventede af dem, at de blev i Danmark, og 
tjente til livets ophold i den katolske menighed (Werner 2005:76). Der var dog en del 
uvilje i menigheden mod de fransktalende søstre, og deres start i Danmark blev derfor 
hård, også selvom de blandt andet fik donationer fra en dansk-fransk grevinde. Det var 
først, da søstrene i 1859 opnåede støtte fra den franske missionsorganisation ”L’Œuvre” 
der indvilligede i at donere 5.00 franc om året til søstrene, at der kom gang i tingene. I 
1870 samlede søstrene penge ind til et hospital i både Danmark og udlandet, og efter-
følgende gik arbejdet i gang på Nørrebro. De købte en jordlod nær Blågården, og i 1873 
åbnede de den første lille hospitalsbygning; da med beskedne fire senge (Apostoliske 
Vikariat for Danmark 1942: 77; Schmidt 2015: 130). Men hospitalet ekspanderede hurtigt, 
og i 1910 havde det 400 senge (Apostoliske Vikariat for Danmark 1910: 24). 

Sankt Josephs hospital er om noget et eksempel på, hvordan minoritetsreligioner og 
indvandrere har sat præg på et kvarter i København. Det skal her nævnes, at antal-
let af katolske indvandrere på Nørrebro faktisk var ret begrænset. I forbindelse med 
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doktordisputatsen om Nørrebros indvandringshistorie blev de danske folketællinger 
brugt som baggrund for at kortlægge dimensioner af indvandringen over tid, herunder, 
hvor de kom fra, hvad de arbejdede med, hvor gamle de var, og hvad deres religion 
var (dette gjaldt de to første folketællinger, som blev anvendt, nemlig for 1890 og 1911. 
Der blev, som tidligere beskrevet, kun spurgt til folks religiøse baggrund indtil 1921). Da 
folketællingen indeholder meget data, og da data er håndskrevet, blev det besluttet at 
fokusere på seks gader på Nørrebro: Birkegade, Baggesensgade, Blågårdsgade, Mølle-
gade, Wesselsgade og Nørrebrogade. I de seks gader boede der i 1890 963 indvandrere 
– af dem var kun 17 personer romersk katolske (figur 1). I 1911 boede der i gaderne 993 
personer – af dem var 34 katolikker (figur 2).  

Figur 1. Kilde: Schmidt 2015: 128.

Billedet her er ikke fra Nørrebro, men viser Gl. Torv i 1892.
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Figur 2. Kilde: Schmidt 2015: 136.

At der boede katolikker i området gav ikke anledning til gnidninger. Sankt Josephssø-
strene blev, til at begynde med, mødt med nogen skepsis, men det ændrede sig, nok 
ikke mindst fordi hospitalet fik et godt ry. I de lokales hverdagsliv og deres møde med 
indvandrere med katolsk baggrund, har jeg fundet en enkelt beskrivelse, som godt nok 
understreger anderledeshed og nogen distance, men først og fremmest respektfuldt 
naboskab. Beskrivelsen findes i en af de pensionisterindringer, som Københavns Kom-
mune opfordrede lokale pensionister til at skrive om deres barndom i 1995.1 Beretnin-
gen er skrevet af Hedvig, som vi ved blev født i 1920, og hendes beskrivelse af huset i 
Baggesensgade, hvor hun boede igennem sin barndom, må tidsmæssigt ligge imellem 
1930 og 1935 (Schmidt 2015: 170-171). Hedvigs beretning er ikke mindst interessant fordi 
hun beskriver den etniske og religiøse mangfoldighed, som fandtes i huset. Der boede, 
med hendes egne ord ” jøder – russere – polakker – italienere og alskens sammentræf 
af danskere” (pensionistberetning nr. 911). Hedvigs bedste veninde var jøde – hos hen-
de spiste hun makaroni, mens veninden kom hos Hedvigs familie og spiste flæskesteg 
(!). En familie i huset i Baggesensgade var familien Biolzi. Moderen kom fra Sverige og 
faderen fra Italien. Om Angelo Massimo Biolzi, som faderen hed, skrev Hedvig:

Faderen var terrassoarbejder, der kom punktligt hjem hver aften, 
men økonomisk har det også været lidt svært. Han var en god katolik, 
der hver søndag gik i kirke i sit søndagstøj, som så blev sendt på låne-
kontoret om mandagen og så hentet hjem igen om lørdagen. (PE 911)

Citatet understreger både den fattigdom, som Nørrebro på det tidspunkt var kende-
tegnet ved, men også barnets observering af ”den religiøse anden”. Biolzi var ”en god 
katolik”, og det at kunne fremstå pæn og proper, når man gik til gudstjeneste, var noget 
der blev prioriteret. 
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Jøderne
De jødiske indvandrere er allerede blevet nævnt. Både nationalt og lokalt var der, fx i 
1890, flere jøder end katolikker. Hertil kom, at der i begyndelsen af det 20. århundrede 
kom en ganske betydelig indvandring af jøder fra Østeuropa, særligt Rusland og det, 
som vi nu kender som Polen. Der fandt pogromer sted i Rusland imellem både 1881-
1884 og 1903-1906 (Jacobsen 2008: 87), og særligt under den sidste bølge af forfølgelser 
så nogle sig nødsaget at flygte til Danmark (Margolinsky 1964: 205). Der var en ganske 
markant forskel mellem de jøder, som allerede boede i Danmark, og de nytilkomne. 
Hvor det ”gammeljødiske” samfund tilhørte det bedre borgerskab, var de nytilkomne 
fattige mennesker, som ofte havde en begrænset uddannelse. Dette skabte både gnid-
ninger mellem de to grupper internt, men hertil kom, at flygtningene på ingen måde 
blev set på med milde øjne i omgivelserne. Mange tog arbejde som skræddere eller 
syersker, og da de ikke var vant til at organisere sig i fagforeninger, og tilmed arbejdede 
tunder tariffen, ulmede vreden blandt danske arbejdere indenfor de samme fag (Thing 
2008: 14). Hertil kom en generel uvilje mod østjøderne, som ikke så meget skyldtes 
deres religion, men i større udstrækning deres anderledeshed (markeret i sprog og klæ-
dedragt), deres fattigdom – og i nogens øjne deres antal. Som det hed i en artikel i 
Politiken fra september 1913, som omhandler den russiske indvandring til København: 

Det begynder efterhånden at gå op for byens forskellige myndig-
heder såvel som for befolkningen i det hele, at den fortsatte ind-
vandring af polakker og russere, navnlig af polske og russiske jøder, 
vil berede kommunen overmåde betydelige vanskeligheder, og det 
inden ret lang tid …... De er blot meget fattige og i åndelig og legemlig 
kultur langt tilbage. Deres moralske niveau er ikke på højde med vort; 
... De savner assimilationsevne og assimilationstrang; dansk bryder de 
sig ikke om at lære ... vi skal selvfølgelig være humane og gæstfri. 
Men der er en grænse, udover hvilken byen ikke kan strække sig. Den 
russisk-polske indvandring truer i øjeblikket med at antage et sådant 
omfang, at byen ikke kan absorbere den, men oversvømmes af den. 
(Politiken 1913)

De russiske og polske indvandreres religion nævnes ikke, men det gør både deres 
”åndelige og legemlig[e]” kultur og ”moralske niveau”, som beskrives som den danske 
underlegen. Ligeledes er der tydeligt fokus på flygtningenes antal. Russerne og po-
lakkerne er ved at ”oversvømme” København. Givet, at der sammenlagt ankom 1600 
jøder fra øst i den pågældende periode (jf. Trap 1912: 342), var dette nok en lettere 
overdrivelse, men billedet var klart. Der var tale om uønskede mennesker.

I begyndelsen bosatte de jødiske flygtninge sig særligt i Indre By, men efter nogle år 
begyndte en udsivning til brokvartererne, hvor boligstandarden var bedre. I 1911 boede 
der således 169 russiske jøder på Nørrebro. At der var sket en forandring, er også tyde-
lig, når man ser på antallet af indvandrede jøder i de seks gader, hvorfra der blev an-
vendt folketællingsdata til disputatsen om Nørrebros indvandringshistorie. I gaderne 
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boede der i 1890 10 indvandrere, som havde jødisk baggrund – i 1911 var dette tal steget 
til 59 (Schmidt 2015: 129, 136). Mange af disse ernærede sig som syersker og skræddere.

Som beskrevet blev der udtrykt skepsis over de indvandrede jøder, men religionen 
syntes i den forbindelse ikke at spille en central rolle. Snarere var det deres fattigdom, 
sproglige særpræg (de tale jiddish), klædedragt – og det forhold, at de ikke umiddel-
bart tilpassede sig det danske arbejdsmarked, som folk reagerede imod. Forfatteren 
Jean Ekström, som senere skrev en bog om sin barndom på Nørrebro, fortæller om en 
”usynlig mur” mellem hendes familie og øst-jøderne i Birkegade (Ekström 2008: 58). I 
Ekströms familie er der skepsis overfor østjøderne fordi de er ”spjældskrabere” – de 
arbejder under tariffen, blandt andet fordi de lader børnene arbejde med. Også senere 
i historien, i starten af halvtredserne, understreger interview med beboere i bydelen, 
at det jødiske var markør af forskellighed, som når man fx gik ned til ”jøden henne i  
Baggesensgade” for at handle (Schmidt 2015: 254). Dette blev – med interviewperso-
nens ord – mest af alt brugt som en formulering, så alle vidste, hvem man talte om. I 
starten af det 21. århundrede er der dog kommet en ny problematiserende tendens af 
det jødiske i bydelen, særligt skabt af lokales skepsis mod staten Israel og antizionisme 
(Schmidt 2015: 370; Weekendavisen 2003). 

Det giver mening at sige, at det jødiske har spillet en rolle som markør af anderlede-
shed igennem perioden, men at der er variation i forhold til, hvad dette betød. Via 
anderledeshedsmarkøren kunne man, basalt set, gøre det klart for omverdenen, hvem 
man talte om, men markøren kan også bruges som udgangspunkt for konflikt og kon-
frontation. Det anderledes kan dog også tilsidesættes – sådan som det var tilfældet i 
1943, hvor den tyske besættelsesmagt også opsøgte de lejligheder, som blev beboet 
af jøder på Nørrebro, for at sende dem i koncentrationslejr. Flere beretninger fortæller 
om, hvordan naboer og kollegaer hjalp jøder i lokalområdet, både med at komme væk 
inden tyskerne kom, og med at beskytte deres ejendele, til de kunne vende tilbage 
igen fra Sverige. Jytte, som boede på Guldberg Plads, fortæller blandt herom:

På 1. sal boede hr. og fru Majew med deres unge datter Lina. Om nat-
ten havde de stukket en seddel ind under døren hos hr. Christensen, 
der var formand for foreningen: De flygtede nu til Sverige for ikke 
at blive taget af tyskerne, men desværre var der lagt tøj i blød nede 
i den fælles vaskekælder. Mor og fru C. snakkede jævnligt sammen 
ude på køkkentrappen, mens mændene kun var på hilsefod. Men 
samme aften kom hr. Christensen ind og bad om at låne noget af 
fars værktøj. Nede på gaden, ved siden af opgangen, hang et stort, 
ovalt hvidt glasskilt, hvor der stod: A. Majew, klaver- og pianostem-
mer. Hr. C. mente, at nu det var mørkt, var det klogest at få det skilt 
væk. Far fandt nogle skruetrækkere og en mukkert frem. Jeg forstod, 
at hvis det var nødvendigt, ville de slå skiltet itu! ... Næste dag blev 
alt indbo i lejligheden stuvet sammen i Majews soveværelse. Til sidst 
kom min mor med det vaskede og nu tørre vasketøj, der blev lagt 
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øverst, og rummet blev låst. Hr. C. sørgede for, at resten af lejlighe-
den blev fremlejet som 2-værelses, så der stadig kom husleje ind. In-
gen fattede mistanke, og således blev lejligheden med indbo bevaret 
til familien. (PE 465).

De jødiske indvandrere var tydeligt blevet en del af lokalbefolkningen. Og hertil nogle, 
som man var villig til at hjælpe, når de var i nød – også med egen sikkerhed som ind-
sats.

Tabel 1. Oversigt over, hvor de russiske jøder havde bosat sig i 1911 og 1916

Kvarter 1911 1916

Den indre by 1042 1507

Voldkvartererne 320 170

De gamle forstæder 200 687

- heraf Nørrebro 169 Ikke angivet

De indlemmede distrikter 19 48

Frederiksberg 19 31

I alt 1600 2443

(kilde: Schmidt 2015: 94. Baseret på Trap 1912:359; 1917:287).

Muslimer

Hvornår islam som religion kom til Nørrebro er svær at sige. De første tydelige re-
ferencer til islam i bydelen finder vi i begyndelsen af 1980erne. Islam bliver en del af 
områdets institutioner (fx via moskeer), men også langsomt til genstand for debat. En 
lokal præst skriver således i 1981 at:

Jeg har peget på, at gæstearbejdere, som er muhammedanere, ikke 
kan glide ind i det danske samfund på linje med os andre, så længe 
de holder fast ved deres religion … De fremmede kom til landet på 
en tid, hvor vi manglede arbejdskraft. De kom for at tjene penge, og 
dem har de fået. Nu, hvor der ikke længere er arbejde til landets egne 
børn, kan det ikke være rimeligt, at gæstearbejderne optager vores 
arbejdspladser, eller at de bliver i landet og lader sig og deres familier 
forsørge af os. (Nørrebro Avis 1981)

Reaktionerne på præstens indlæg var blandede. Nogle gav præsten ret - ”muhamme-
danerne” fik blandt andet for mange børn, mente en læser – mens andre fandt, at 
præsten var intolerant og skræmte dem væk fra folkekirken. 
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Hvor mange muslimer, der nu bor på Nørrebro vides ikke. Men religionen sætter sit 
tydelige præg på bydelen. Plakater og tableauer med koran-citater ses fx i shawarma-
restaurants og take-aways der reklamerer med, at deres mad er halal. På Nørrebrogade 
og dens sidegader kan man finde butikker, som sælger islamisk mode for kvinder. Og 
i både Rovsingsgade og på Vibevej (begge veje i Nørrebros udkant) er der indenfor de 
sidste par år blevet bygget store moskeer med minaret (det arkitektoniske udtryk har 
været ganske forskelligt). Hertil kommer de moskeer, som eksisterer i lejligheder eller 
butikslokaler, som fx Viomis moskeen på hjørnet af Blågårdsgade og Baggesensgade. 
Og endelig sætter religionen præg på gadebilledet igennem folks klædedragt og – en 
gang om året – den shiitiske ashura procession, som trækker omkring 3000 deltagere. 

Den rolle, som islam spiller i bydelen har tiltrukket opmærksomhed fra omgivelserne. 
Nørrebro er af nogle blevet kaldt for en ”muslimsk ghetto”, og da Moses Hansen i 
2002 gik igennem kvarterets gader med et kors på ryggen, var det både muslimer og 
venstreorienterede autonome, som han markerede sin utilfredshed overfor.  Den kon-
fliktzone, som Nørrebro har været siden sin etablering – hvad enten der har været tale 
om konfrontation mellem venstrefløj og højrefløj, aktivister og politi, kirke og arbej-
dere, har – nogen gange – et minoritetsreligiøst præg i nutiden.

Men for det meste er islam, på samme måde som andre religiøse trossamfund, blot 
en del af bydelens mangfoldighed. Sådan, som det altid har været på Nørrebro.

Afslutning

Nørrebro er absolut ikke hele Danmark. Nørrebro er et storbyskvarter, som blev til via 
indvandring – om der var tale om folk fra den danske provins eller udenfor landets 
grænser. At mangfoldigheden således også har betydet forskelle i religiøse tilhørsfor-
hold, kan ikke overraske. På den anden side er netop understregningen af, at også 
minoritetsreligioner historisk set har haft en rolle at spille i et kvarter, som vi i dag 
fremhæver som flerkulturelt, ikke uvæsentligt. Hvor den, der i dag ses som anderledes 
er en kvinde med tørklæde, var det for 100 år siden en mand med slangekrøller og 
kippa, som majoritetsbefolkningen så skævt til (hvordan minoriteter ser på hinanden 
er en artikel værd i sig selv). Sådanne historiske paralleller kan lære os om markeringer 
af anderledeshed, men også hvordan de overkommes. Dette er ikke mindst vigtigt i et 
fremtidsperspektiv. 

Noter

1   Det var anden gang, at Københavns Kommune sendte en sådan opfordring til sine 
ældre borgere. Første gang var i 1969 – i min undersøgelse har jeg anvendt erindrin-
ger fra begge runder. Pensionisterindringerne indsamlet i 1969 og 1995 kan i dag, 
sammen med erindringer af nyere dato, ses på www.erindringer.dk.
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Andet og mere end ære på spil

Minoritetsetniske forældre fremstilles som en hæmsko for deres børns lykke, velvære 
og integration, eftersom forældrene kontrollerer og begrænser dem. Det viser Tine 
Marqvardsens religionssociologiske speciale, der undersøger fremstillinger af mino-
ritetsetniske unges konflikter med deres forældre. Specialet er baseret på Landsor-
ganisationen af Kvindekrisecentres informationsmateriale om netop æresrelaterede 
konflikter. Også Louise Lund Liebmanns ph.d.-afhandling om kate goriseringen af vold 
med æresrelateret vold som case peger på et problematisk køns- og kulturbegreb i 
de danske hjælpeindsatsers løsningsmodeller. Denne artikel ser nærmere på proble-
matikken.

Æresrelateret konflikt og vold: En problemdefinition vokser frem

Begreberne ’æresrelaterede konflikter’ og ’æresrelateret vold’ så i Vesteuropæisk 
sammenhæng dagens lys i 00’erne. Som terminologi kan den danske anvendelse af 
’æresrelateret vold’ spores til drabene på Fadime Sahindal i Sverige i 2002 og Ghazala 
Khan i Danmark i 2005. Begge drab blev genstand for en massiv mediedækning i hele 
Skandinavien, og især drabet på Ghazala Khan medførte et øget politisk fokus på 
integrationsproblemer og vold blandt etniske minoriteter. 

Som reaktion på drabene foranledigede Rigspolitiet i 2006 en optælling og registrering 
af såkaldt æresrelaterede sager i Danmark. I deres strategi fra 2007 defineres fæno-
menet ikke, men beskrives som ”strafbare forhold, der har forbindelse med kulturelt 
eller religiøst betingede normer og æresbegreber” (Rigspolitiet 2007:1).1 På tværs af bl.a. 
journalistiske og statslige problemformuleringer er der enighed om, at volden først 
og fremmest er kulturelt betinget, dernæst etnisk og religiøst. Eksempelvis betegner 
Social- og Integrationsministeriets ’National strategi mod æresrelaterede konflikter’ fra 
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gi og kønsstudier med speciale i æresrelaterede 
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2012 konsekvent æren som et ”æreskodeks” (2012:6, 25, 26, 48, 56, 57). Betegnelsen 
signalerer, at det æresmotiv, der fremstilles som motiverende for volden, kan sammen-
lignes med en kulturel regel, der blandt den etniske minoritet sætter andre fordringer 
ud af spil. Begrebet æresrelateret vold betegner således samtidig en kategorisering af 
vold, der også indebærer en kategorisering af voldsofrenes og voldsudøvernes reli-
giøse, etniske og kulturelle tilhørsforhold og identiteter. I denne artikel ser vi på bag-
grund af den skitserede udvikling samt i forlængelse af specialet ’En følelse af religion’ 
(2013) og ph.d.-afhandlingen ’Et spørgsmål om ære?’ (2014) nærmere på, hvordan den 
minoritetsetniske kvinde, indblandet i en såkaldt æresrelateret konflikt med familien, 
konstitueres i en uhensigtsmæssig position overfor den minoritetsetniske familie og 
det danske samfund.

Den minoritetsetniske unge og familien

Ved brug af affektforskeren Sara Ahmeds teorier fra The Promise of Happiness (2010) 
vil vi belyse, hvad følelser gør i en konkret politisk-historisk kontekst.  I The Promise 
of Happiness piller Ahmed begrebet lykke fra hinanden gennem et kritisk blik på, hvad 
kravet om lykke egentlig gør. Lykke indebærer nemlig et socialt krav om at føle glæde 
ved bestemte ting og dermed at leve på bestemte måder, fremhæver Ahmed. I denne 
artikel argumenterer vi bl.a. i forlængelse af Ahmeds kritik for, at det underliggende 
kulturbegreb i hjælpeindsatser mod æresrelateret vold myndiggør og frigør mindst 
ligeså meget, som det begrænser og disciplinerer.

Ære på spil - spillets forside www.aerepaaspil.dk.
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Minoritetsetniske unge er omdrejningspunkt for Landsorganisationen af kvinde-
krisecentres (herfra: LOKK) arbejde med æresrelaterede konflikter, da det er de mi-
noritetsetniske unge, der er i risiko for at blive udsat for en æresrelateret konflikt, 
fremgår det. Den unge er i LOKKs informationsmateriale oftest en ung kvinde mellem 
16 og 25 år, der er født i Danmark af forældre med mellemøstlig eller nordafrikansk 
baggrund. Kvinden befinder sig i en problematisk situation, da hendes forældres 
forventninger ikke stemmer overens med omgivelsernes eller hendes egne ønsker. 
Materialet illustrerer, hvordan ord som ”trist”, ”fortvivlet”, ”ensom” og ”frustreret” an-
giveligt er kendetegnende for den etniske minoritetsunge, og den konfliktsituation, 
hun står i.

Den unge kvinde har en stemme i informationsmaterialet, men hun er ikke selv i stand 
til at komme ud af den situation, hun står i. Det medfører, at kvinden placeres i en ob-
jektposition, og samtlige former for informationsmaterialer er produceret for at hjæl-
pe hende. Som helhed er det kendetegnende for informationsmaterialet om æresre-
laterede konflikter, at den unge minoritetsetniske kvinde både retorisk og visuelt er i 
opposition til sin familie. Ligesom kvinden er familien af anden etnisk baggrund end 
dansk: den etniske minoritetsfamilie består af et homogent, kvindeundertrykkende 
fælleskab, der er forankret i oprindelseslandets æreskultur, og som den kvindelige ho-
vedperson hverken kan eller vil være en del af.

Ære på spil

Den unge kvinde Amira er hovedpersonen i Ære på spil, som er et digitalt lærings-
spil om æresrelaterede konflikter, der primært henvender sig til politi-, lærer-, pæda-
gog-og socialrådgiverstuderende. Spillet udkom i 2011 og er udarbejdet af LOKK. I det 
følgende analyserer vi spillet, da både spillets indhold og udtryk er karakteristisk for 
LOKKs skildring af minoritetsetniske unges konflikter med forældrene. Også i andre af 
organisationens informationsmaterialer, målrettet minoritetsetniske unge indblandet i 
æresrelaterede konflikter, findes der tilsvarende fremstillinger af de implicerede pro-
blemopfattelser og løsningsmodeller.

Ære på spil består af to dilemmaspil, hvor man som bruger møder henholdsvis den 
23-årige mand Bilal og den 17-årige kvinde Amira inklusive en række dilemmaer, man 
skal tage stilling til. Vi har valgt at fokusere på Amira, da størstedelen af hjælpeindsat-
serne i Danmark primært er møntet på etniske minoritetskvinder. Amira er en sort-
håret kvinde med mandelformede øjne og en stor, kroget næse. Som bruger forstår 
man, at hun er en etnisk minoritetskvinde, sandsynligvis af arabisk herkomst. Amiras 
problemstillinger består ifølge spillet i, at hun er nødt til at lyve for sin tørklædebæ-
rende mor for at kunne tage til fest. Andre dilemmaer, og problemer, består af, at hun 
gerne vil med på studietur, at hun ikke må beholde sit fritidsjob, og at hun i smug har 
en etnisk dansk kæreste. Hendes familie kan ikke acceptere nogen af delene, fremgår 
det. Til slut i spillet fortæller Amira, at det netop på grund af forældrene ikke er muligt 
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for hende at bestemme over sit eget liv. Amira ønsker ikke familiens indblanding, men 
derimod frihed og selvbestemmelse.

Spillets billedside understøtter dets indhold og budskab: Ære på spil er holdt i mør-
ke toner, når Amira er sammen med sin mor, far eller bror, og hun smiler på intet tids-
punkt i deres nærvær. Derimod ser hun ofte trist, opgivende, skuffet eller frustreret 
ud. I de tilfælde, hvor Amira smiler, er hun til fest, på arbejde eller sammen med sin 
veninde, Christina, eller kæresten, Martin − langt væk fra sin familie. Amira er dermed 
kun glad, når familien ikke er til stede. De mørke toner, spillet er holdt i, tydeliggør på 
denne måde den tunge stemning, der omgiver Amiras minoritetsetniske ungdomsliv, 
og samtidig understreger spillets mangel på farver og liv hendes dystre fremtidsudsigt 
i familiens skød.

Amira og Martin på en hemmelig date fra www.aerepaaspil.dk
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Udanske regler

Ære på spil illustrerer altså en splid mellem Amira og hendes familie, hvor forældrene 
kontrollerer, overvåger og bestemmer, mens Amira ønsker frie tøjler og selvbestem-
melse. Spillet etablerer på denne måde sympati for Amira, når forældrene fremstilles 
som strenge og ude af trit med hendes ønsker og behov. De lyse og etnisk danske 
personer med ditto danskklingende navne, Christina og Martin, er konsekvent ufor-
stående overfor Amiras forhold til sine forældre og ikke mindst overfor forældrenes 
eksotiske og kulturstyrede normer. På den måde fremstår forældrene ikke blot restrik-
tive og asociale, men også udanske: netop det, at normerne ikke er genkendelige for 
de etnisk danske subjekter, fører til, at de virker urimelige og ugyldige. De kulturfunde-
rede normer, man som spiller forstår styrer de minoritetsetniske familiers liv, adskiller 
sig nemlig fra spillets uudtalte opfattelse af, hvad der udgør et ’godt’, dansk ungdoms-
liv: Fester, kærester og fritid væk fra forældrene. Og det er vel at mærke et dansk 
ungdomsliv, som Christina og Martin repræsenterer, men som Amira udelukkende kan 
stræbe efter. Netop fordi forældrene insisterer på at holde fast i eksotisk kultur, ’udan-
ske’ opdragelsesværdier og regelsæt, mislykkes de i at deltage i det affektive fælles-
skab, der deler orienteringen mod såkaldte lykkelige objekter (se Ahmed 2010: 21). I 
spillet er de lykkelige objekter lig med frihed, kærester og fester. Forældrene bliver på 
denne måde en hindring for deres børns lykke, og de fejler således fatalt i at opfylde 
det, som Sara Ahmed beskriver som kravet om lykke: lykke er en struktur, der kræver, 
at alle lever i overensstemmelse med de normer og livsformer, som den etniske majo-
ritet har bestemt er lykkebringende (Ahmed 2010: 2).

Inklusion og eksklusion

LOKKs fremstilling af de minoritetsetniske unge og deres forældre har imidlertid kon-
sekvenser for de unges muligheder for at blive anerkendt som nationale subjekter 
på linje med majoritetsdanske unge. Når de etniske minoritetsunge skildres som en 
gruppe, der utvetydigt ønsker at leve fuldstændigt lig deres etnisk danske kammerater, 
skildres de samtidig som integrationsvillige: de unge forstår ikke alene at værdsætte en 
majoritetsdansk levevis, men de efterstræber den ligefrem. De unges familier fremstil-
les herimod i kontrast til den integrationsvillige etniske unge, fordi forældregeneratio-
nen ikke udviser samme velvilje og tilpasningsevne overfor majoritetssamfundets vær-
dier. Og eftersom familierne portrætteres som styret af oprindelseslandenes kultur 
alene, fremstår de både kontrollerende og utidssvarende. 

Udpegelsen af familien som problematisk viser på denne måde, hvordan LOKK ser 
forældregenerationen med et dertilhørende familiebaseret, minoritetsetnisk fælleskab 
som det egentlige problem: familien udgør på denne måde den gruppe, der står i vejen 
for de minoritetsetniske unges udlevelse af inklusion, integration og assimilation i det 
danske samfund. 

Mens den unge tildeles en objektposition i informationsmaterialet, placeres familien 
i det abjekte. Det abjekte er ifølge kønsforskeren Dorthe Staunæs udtryk for det, der 
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skal bortkastes og elimineres, og det som hverken er genkendeligt eller leveligt fra ma-
joritetssamfundets perspektiv. Abjektgørelse er en tilføjelse til begrebet andetgørelse, 
der betegner en mekanisme i samfundet, hvor visse grupper eller individer opfattes og 
beskrives som grundlæggende fremmede og dermed anderledes. Abjektgørelse kan 
derfor ses som sidste led i rækkefølgen subjekt-objekt-abjekt (Staunæs 2004: 66-67):  
Forældrenes regler og krav til den unge fremstilles nemlig som uforståelige og forkerte. 
For at den unge kan få et godt ungdomsliv og blive inkluderet i ungdomsfællesskabet, 
må forældrenes krav og regler opblødes eller elimineres. På denne måde fremstår for-
ældrene i LOKKs materiale samlet set som abjekter.

Konsekvenserne af fremstillingerne er imidlertid, at ingen af de minoritetsetniske 
familiers værdier, normer eller opdragelsesmetoder anerkendes som legitime. I stedet 
underforstås det, at familierne er asociale. Ligeså fremstilles den kultur, familierne er 
styret af, som et modbillede på majoritetsdansk kultur: den kultur, som de minori-
tetsetniske familiers værdier, normer og opdragelsesmetoder er baseret på, stemmer 
på ingen måde overens med det majoritetsdanske syn på hensigtsmæssig børneopdra-
gelse og ungdomsliv. Som bruger ser man, og bliver dermed en art vidne til, hvordan 
Amira er nødt til at gøre op med den asociale og kulturstyrede familie for dels at blive 
undertrykkelse kvit og for dels at kunne leve et ’godt’ og ’normalt’ ungdomsliv. 

Overordnet kan LOKKs materiale således ses som en del af en, i vores opfattelse, pro-
blematisk offentlig grundfortælling om konflikter blandt minoritetsetniske unge, der 
bl.a. er vokset frem i kølvandet på drabet på Ghazala Khan i 2005 og i takt med en 
fjendtlig og islamkritisk samfundsmæssig diskurs. Grundfortællingen indikerer nemlig 
mest af alt, hvordan den etniske majoritet opfatter konflikter og vold blandt etniske 
minoriteter: som et kulturelt problem fremfor et socialt (Liebmann 2015: 51-54). Det 
er således ikke alene den problematiserede kultur, der igangsætter handlingsforløbet 
i spillet om Amira, men det er også i kulturen – eller snarere i kulturforskellene – at 
løsningen skal findes. Eftersom den minoritetsetniske æreskultur løbende fremstilles 
som et mobillede på dansk majoritetskultur, er det underliggende kulturbegreb at ka-
rakterisere som kultur som distinktion (Hastrup 2004: 77): via brugen af en underlig-
gende opfattelse af kultur som forskel(lighed) markeres grænserne for det nationale i 
en udskillelsesproces, hvor det danske defineres gennem, hvad det ikke er. 

For det minoritetsetniske objekt afhænger det at blive anerkendt som et nationalt 
subjekt imidlertid af graden af velvilje til at overtage majoritetssamfundets værdier og 
normer samt undertrykke eller bevæge sig væk fra minoritetsetniske, kulturelle nor-
mer om seksualitet og køn. En sådan optik bestående af kulturelle kontraster er imid-
lertid ikke uproblematisk. Selvom kultur altid tydeliggøres i forhold til andre kulturer, 
indeholder problemopfattelsen risiko for såkaldt kulturel fundamentalisme, hvor vig-
tige forskelle kulturerne imellem overdrives på bekostning af ligheder og forandringer 
indenfor og mellem hver enkelt kultur. 

Som samfund risikerer vi ved at reproducere (elementer fra) grundfortællingen om 
æresrelaterede konflikter ikke bare at forhindre os selv i at se kritisk på det, der opfat-
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tes som ’normalt’, ’rigtigt’ og ’ansvarligt’ her, men det entydige fokus på ære og proble-
matisk minoritetskultur levner heller ikke plads til de sociale problemstillinger, der el-
lers også kendertegner voldsramte minoritetsetniske kvinders beretninger. Eksempler 
på det er ’andre’ voldsformer såsom incest, fysisk og psykisk vold i barndomshjemmet, 
vold uden for familien, voldtægt eller udøvelse af kriminalitet. Der er nemlig, på tværs 
af kultur, nationalitet, etnicitet og religion, flere ligheder end forskelle i kvindernes 
konflikt- og voldshistorier, viser den nyeste forskning (se bl.a. Liebmann 2014: 200ff).

Noter

1   Senere i samme strategi hedder det, at ”æresrelaterede forbrydelser” inkluderer ”mange 
forskellige typer af personfarlig kriminalitet” og at ”forbrydelserne forekommer ofte i 
lukkede miljøer med en anden kulturbaggrund end dansk” (Rigspolitiet 2007:3)
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Kirkens betydning for koptiske 
kristne i Danmark: Et spørgsmål om 
ritualer?

Indledning

”Det skal mærkes, at når du går ind i kirken, at det er en ortodoks kirke. Koptisk orto-
doks i ikonernes form.” Udtalelsen falder under mit besøg hos Markus1, som i mange år 
har været aktiv i den Koptisk Ortodokse Kirke i Danmark. Han fortæller om mange års 
genvordigheder i forbindelse med at etablere en koptisk menighed i Danmark. Der har 
været problemer med skiftende præster og kampen for at få en fast bosiddende præst 
tilknyttet menigheden. Ligesom dét få etableret egen kirke har krævet mange års ind-
sats. Begge deler handler om muligheden for at holde gudstjeneste i overensstem-
melse med den koptisk ortodokse kirkes traditioner, og dermed om tilstedeværelsen 
af personer, der kan udføre ritualet, og rum hvori ritualet kan udføres. Det handler 
samtidig om at have et sted at samles som menighed. Ikke et hvilket som helst sted, 
men et koptisk sted, hvor ritualer kan udføres i overensstemmelse med den praksis, 
som kopterne i Danmark kender fra Egypten. Et af de spørgsmål, som vi i projektet 
Defining and Identifying Middle Eastern Christian Communities in Europe2 har været 
optaget af, er netop, hvordan nytilkomne kristne i mødet med europæiske lande er 
blevet til som kirke og menighed. Hvad betyder traditionerne, de kommer med, og 
hvad betyder mødet med det danske samfund? Hvorfor er det vigtigt at etablere egne 
kirker, og hvilken religiøs og social betydning har kirken for medlemmerne?3 At danne 
rammer for rituelle praksisser er naturligvis et centralt aspekt af kirkens betydning, 
men migrantkirken spiller også en væsentlig rolle som rum for et fællesskab, der ud-
springer af tilknytningen til et fælles oprindelsesland. Denne dobbelthed i at tilbyde 
rum for etnisk og/eller nationalt tilhørsforhold på den ene side og religiøst og spiritu-
elt tilhørsforhold på den anden er et spændingsfelt, som medlemmerne har forskel-
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lige oplevelser af og derfor skaber forskellige betydninger omkring. Forholdet mellem 
etnicitet og religiøsitet har længe optaget migrationsforskningen, som dog har haft 
en udpræget tendens til at forstå den religiøse identitet som en underkategori af den 
etniske, snarere end at undersøge dynamikken herimellem (Kivisto 2014). I denne arti-
kel vil jeg forsøge at undersøge elementer af dynamikken mellem etnisk og religiøst 
tilhørsforhold med udgangspunkt i tre kopteres fortællinger om kirkens betydning for 
dem. Artiklen bygger på resultater fra det ovennævnte internationale forskningspro-
jekt om mellemøstlige kristne i Europa. Hvor projektet undersøger egyptiske, irakiske 
og assyriske kristnes identitet og tilhørsforhold i Storbritannien, Danmark og Sverige, 
fokuserer jeg i denne artikel udelukkende på koptere i Danmark. Den følgende frem-
stilling er således baseret på både individuelle og fokusgruppeinterviews med herbo-
ende koptere, samt interviews med repræsentanter for danske organisationer, der har 
haft kontakt til eller interesse for mellemøstlige kristne. 

Baggrund

Kirkesamfund med oprindelse i Mellemøsten har været en del af det danske religiøse 
landkort siden 1970erne. Blandt de arbejdsmigranter, der fra slutningen af 1960erne og i 

Den Koptiske kirke i Taastrup set udefra. Foto Lise Paulsen Galal.
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1970erne kom til Danmark fra lande som især Tyrkiet, Pakistan, Jugoslavien og Marokko, 
var også et mindre antal egyptere og heriblandt også kristne egyptere. Disse tilhørte 
fortrinsvis den Koptisk Ortodokse Kirke, som jeg i det følgende omtaler som den kop-
tiske kirke.4 Senere fulgte flygtninge fra bl.a. Palæstina, Libanon, Irak og senest Syrien, 
hvoriblandt der var kristne fra forskellige kirkesamfund. Flere af disse kirkesamfund er 
blandt de ældste i verden. Det gælder også den koptiske kirke, som ifølge kirken selv 
blev etableret af evangelisten Markus i Aleksandria i år 42 e.Kr. Kirken er karakteriseret 
ved en stærk tilknytning til Egypten som geografisk og politisk enhed, og man kan 
derfor argumentere for, at kirkens religiøse og nationale tilhørsforhold er tæt sam-
menvævet (Galal 2012). Dette står i modsætning til eller er langt fra så entydigt, når 
man se på kirkerne, der i dag hører hjemme i Irak: Østens Assyriske Kirke, den Kaldæisk-
Katolske Kirke, Østens Gamle Kirke og den Syrisk-Ortodokse Kirke (Healy 2010). Hvad 
angår den Syrisk-Ortodokse Kirke, er denne teologisk beslægtet med den koptiske 
kirke på trods af forskellige kirkesprog. I den koptiske kirke bruger man det koptiske 
sprog til læsninger og bønner sammen med arabisk, som derudover uden for Egypten 
kombineres med enten engelsk eller det lands sprog, hvori kirken befinder sig. I Dan-
mark vil man derfor under den koptiske gudstjeneste både kunne høre koptisk, arabisk 
og engelsk med en dansk oversættelse, som er tilgængelig gennem simultantolkning 
og på skærme ophængt i kirken.5

En udfordring for nytilkomne kristne fra Mellemøsten har været at etablere menighe-
der og kirker i Danmark, idet de ofte er små antalsmæssigt og desuden til en vis grad er 
bosat spredt. Det gælder ikke mindst flygtningene, der generelt er blevet boligplaceret 
spredt over hele landet som resultat af en statslig fordelingspolitik. Selv om de fleste 
koptere i Danmark er bosat i Københavnsområdet eller på Sjælland, betyder det lave 
antal på ca. 500-600 koptere, at det kræver et bredt engagement både organisatorisk 
og økonomisk at holde kirken levende. Alligevel – og på trods af mange kopteres re-
lationer til andre kirker såsom den danske folkekirke, den katolske kirke, forskellige 
internationale menigheder og den syrisk-ortodokse kirke – har etableringen af egen 
kirke været et centralt og afgørende anliggende for den koptiske menighed. For de 
koptere, der kom til Danmark i 1970erne, handlede det ikke mindst om at give den 
koptiske tro og kultur videre til de næste generationer. Som en af de aktive koptiske 
kvinder, som var med fra begyndelsen, udtrykker det, er kirken både vigtig i forhold 
til at give kristendommen og den egyptiske kultur videre til børnene. Dette var bag-
grunden for at oprette menigheden, som i begyndelsen lånte lokaler i danske folkekir-
ker, bl.a. Bethlehemskirken på Nørrebro, til at afholde gudstjeneste. Der var ingen fast 
præst. I stedet er der gennem årene kommet præster fra Egypten, London, Tyskland, 
Østrig og Sverige i forbindelse med afholdelsen af gudstjeneste. Antallet af gudstje-
nester er langsomt steget fra kun at blive afholdt i forbindelse med de store højtider, 
jul og påske, til at være månedlige og i dag at blive afholdt i egen kirke i Taastrup hver 
søndag. Skt. Maria og Skt. Markus Koptiske Ortodokse Kirke i Taastrup blev købt i 1996 
af den katolske kirke og afløste det kirkelokale, menigheden havde haft i Kastrup siden 
1990, og hvis alter blev indviet i 1993. 
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Efter overtagelsen af kirken i Taastrup igangsattes en lang række ændringer af indret-
ning og interiør, så den kom til at ligne en koptisk kirke mest muligt. For eksempel blev 
alteret flyttet fra at være placeret i vestsiden til at ligge i østsiden i overensstemmelse 
med den koptiske tradition. Træværk med smukke udskæringer, ikonostase, ikoner og 
helgenrelikvier blev alt sammen udført af egyptiske håndværkere eller importeret fra 
Egypten med det resultat, at man har oplevelsen af at træde ind i en egyptisk kirke, når 
man træder ind i kirken i Taastrup. Dette store arbejde blev færdiggjort i 2004.

Indvielsestavle som sidder på menighedshuset i tilknytning til den Koptiske kirke. 
Foto Lise Paulsen Galal.
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Man kan spørge, hvorfor det har været så vigtigt for kopterne ikke blot at få deres 
egen kirke, men at indrette den, med mange omkostninger til følge, i overensstem-
melse med egyptiske traditioner. Ifølge kopterne selv synes det ikke så meget at være 
et spørgsmål om dogmatik eller behov for at adskille sig fra andre kristne. Tværtimod 
understreger de ofte og gerne ikke blot et tæt slægtsskab med andre kristne, men at 
det at være kristen er en fælles identitet uanset kirkeretning. Til gengæld fremhæver 
de betydningen af ritualet og genkendeligheden ’hjemmefra’. Der er dog stor forskel 
på, hvordan denne betydning fortælles frem, og hvori den består. Det vil jeg give tre 
eksempler på i det følgende. Mit fokus er, hvilken betydning interviewpersonerne til-
lægger den koptisk ortodokse kirke og dens ritualer i deres fortællinger, hvordan de 
bruger kirken, og i hvordan de forbinder fortællingen om den koptiske kirke med deres 
egen personlige historie. 

Det rituelle rum og de historiske rødder

Som nævnt har Markus på et tidligt tidspunkt været aktiv i den koptiske kirke først i 
København og siden i Taastrup. Han kom til Danmark som del af en mindre gruppe af 
fortrinsvist veluddannede egyptere, heriblandt både muslimer og kristne, som forlod 
Nassers Egypten i slutningen af 1960erne og begyndelsen af 1970erne. Nogle kom for 

Ikonostasen med forhæng for alteret Foto Lise Paulsen Galal.
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at videreuddanne sig. Andre forlod Egypten for at undgå at blive indkaldt, heraf flere 
ingeniører der stod over for at blive indkaldt til ingeniørtropperne i krigen mod Israel. 
Markus fortæller i detaljer om, hvordan kirkerummet i Taastrup gradvist blev omdan-
net til et koptisk ortodokst kirkerum: ”I 2003 var vi færdige med træværket, og så 
begyndte vi at diskutere ikonerne. Og vi var heldige også med ikonerne – for jeg kom-
mer fra en gammel kirke i Egypten, så jeg vil ikke have ikonerne ude af proportioner. 
De skal accepteres som koptiske ikoner. Det skal ikke bare ligne en kirke fra oven, det 
skal mærkes, at når du går ind i kirken, at det er en ortodoks kirke. Koptisk ortodoks i 
ikonernes form.” 

Ikonerne bliver for Markus ikke kun et spørgsmål om en særlig relation til troen, men 
også et link tilbage til hans barndoms og ungdoms kirke. Når han understreger, at det 
er en gammel kirke, får han samtidig sagt, at det ikke er en hvilken som helst kirke, 
men én der har dybe rødder tilbage til den tidlige kristendom i Egypten. Dermed for-
stærkes relationen mellem kirkens oprindelse i Egypten og kirken i Taastrup, samtidig 
med at han får indflettet en kritisk bemærkning til moderne egyptisk kirkebyggeri og 
ikonkunst. Et andet eksempel på vigtigheden af at opretholde ritualer i overensstem-
melse med traditionen er, da han fortæller om en oplevelse i forbindelse med en jule-
gudstjeneste i København: ”Jeg gik bare til julegudstjeneste, og så ville jeg gerne have 
et stykke brød, der deles ud efter gudstjenesten, og så sagde han [præsten] nej, det 
er blevet spist op, men du kan få et stykke chokolade. Så siger jeg, jamen, jeg har mas-
ser af chokolade hjemme!” Uddelingen af brød efter gudstjenesten er ikke en del af 
nadverritualet, men understreger fællesskabet mellem præsten, som deler brødet ud, 
og menigheden. Det er en fast tradition i forbindelse med den koptiske gudstjeneste, 
hvor Markus’ udtalelse igen understreger betydningen af, at gudstjenesten skal foregå, 
som den plejer at gøre.

To aspekter synes således at gå igen i Markus’ fortælling. Det ene er den fortsatte 
nære og personlige forbindelse til kirken og kirkelige autoriteter. Han fortæller blandt 
andet om, hvordan hans stammer fra en familie med flere hundredes års tradition for 
præster i familien, ligesom han fortæller om sine nære relationer til koptiske præster 
og biskopper i både Europe og Egypten. Det andet aspekt er fremhævelsen af tradi-
tionen som en uundværlig del af det at være kopter i Danmark. Traditionen for Markus 
er knyttet til hans erfaringer i Egypten og rækker både tilbage i tid (de gamle kirker) 
og rum (Egypten). Begge aspekter understreger således vigtigheden for Markus i at se 
kirken i Danmark som i direkte og lige forlængelse af kirken i Egypten. Dette understre-
ges også af hans identifikation med Egypten. Som han siger, ”Ja, jeg vil ikke give afkald 
på Egypten, egyptisk tilhørsforhold.[…] det er jo min nationalitet.” Han uddyber, at det 
at være egypter er en forudsætning for loyalitet over for det danske. Med henvisning 
til at ordet ’kopter’ formodentlig er en udvikling af det græske ord ’qibt’, som blot 
betyder egypter, fremhæver han desuden, at det at være kopter en integreret del af 
at være egypter. På den måde er tro og nationalitet uløseligt forbundet. Markus deler 
denne opfattelse med mange andre koptere i Danmark og i Egypten. Enheden mellem 



32	 RELIGION	NR.	1	·	2016 	 KIRKENS	BETYDNING	FOR	KOPTISKE	KRISTNE	I	DANMARK:	ET	SPØRGSMÅL	OM	RITUALER?	 33

det at være kopter og egypter er blevet forsøgt fremmet af kirken, ikke mindst under 
den forhenværende koptisk ortodokse pave Shenouda III, som var den koptiske kir-
kes overhoved fra 1971-2012. Shenouda var drivkraft i udviklingen af en stærk søndags-
skolebevægelse i de koptiske kirker i Egypten, ligesom klosterbevægelsen voksede sig 
stærk under hans periode som pave. Desuden understregede han igen og igen den 
tætte forbindelse mellem det at være kopter og egypter i blandt andet taler og i hans 
opbakning til den egyptiske stat og præsident (Galal 2012). 

Spiritualiteten og den religiøse praksis

Michael er ligesom Markus vokset op i Egypten og kom som ung mand til Danmark 
i 1990erne. Da han kom til Danmark, var han især i de første år aktiv i den koptiske 
kirke. Derefter begyndte hans arbejdsmæssige karriere ifølge ham selv i stigende grad 
at tage hans tid, og han kommer i dag langt sjældnere i kirken. Hvor Markus fortæller 
sin historie som tæt knyttet til institutionens historie, er Michaels historie mere en 
fortælling om hans individuelle religiøse og spirituelle udvikling. Den begynder med 
henvisning til hans opdagelse af de koptiske sange som ung mand i Egypten: ”Så, al-
lerede da jeg blev fjorten – jeg ved ikke hvordan man siger det på dansk – var jeg 
diakon, og jeg elskede de her koptiske sange”. Han fortæller, hvordan han brugte al sin 
tid kirken som teenager, og hvordan han var aktiv som søndagsskolelærer. Hans store 
engagement i kirken er således et eksempel på den succes, som Shenoudas forsøg på 
at revitalisere kirken gennem de unge var. I en periode overvejede Michael ligeledes 
seriøst at blive munk. Han var tiltrukket af det spirituelle liv i klostrene, som han flere 
gange opsøgte gennem ophold i klostret. Han fortæller herom: ”Der er fuldstændig 
stilhed, og man er væk fra musik og alle de her ting, der forstyrrer, men jeg arbej-
dede også ved at hjælpe munkene.[…] Der er meget arbejde omkring det individuelle. 
Spiritualitet og opbygning af forholdet til Gud og sådan nogle ting, men man laver 
også noget, ved at man hjælper. Der findes en hel… altså, man dyrker grøntsager og 
frugt, men producerer også lys og alle mulige andre ting. Der var i hvert fald noget at 
lave, men også meget, meget stille. En meget behagelig stemning.” Hans karriere som 
søndagsskolelærer og diakon i Egypten og den efterfølgende fascination af kloster-
livet var meget typisk for generationen af unge koptere, der var unge i 1980erne og 
1990erne.

Da Michael kom til Danmark, fortsatte han umiddelbart sit engagement i den koptiske 
kirke. Udover forskellige opgaver ved kirken er det især de spirituelle elementer ved 
ritualerne, han fremhæver: ”Altså, det ritual, som påvirker mig mest, det er ugen før 
påske, for den formår at flytte mig spirituelt […] hvor jeg kan lukke mig ude af denne 
fysiske verden og leve i det her momentum. Og det ritual spiller en stor rolle, fordi 
tonen under de her ceremonier ... det er sådan en lidt mere trist tone. Der er jo rimelig 
mange betydelige ord. Rimelig, rimelig mange, og der bliver læst en masse skrifter. Kir-
ken er klædt i sort, og så bruger man også mere tid, og det gør faktisk, at man kommer 
i en anden tilstand, end den tilstand man lever i.” 
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Lys bord i den koptiske kirke. Foto Lise Pualsen Galal.
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Ligesom for Markus, sætter ritualerne Michael i en særlig stemning, som understre-
ges af de sanseoplevelser af lyde og visuelle elementer, han henviser til. Men hvor 
Markus henviser til den rituelle oplevelse som en, der skal bringe deltagerne tilbage 
til Egypten, er det for Michael oplevelsen af en metafysisk tilstand, der giver ritualet 
betydning. Denne betydningstillæggelse synes at forstærkes af, hvad han flere gange 
refererer til som det travle liv i Danmark. Ritualerne og de spirituelle aspekter af kop-
tisk kristendom hjalp ham, da han var ved at gå ned med stress. I modsætning til psy-
kologer og andre forsøg på at håndtere stressen, hjalp ritualerne ham med at ”finde 
sin base”, at ”livet ikke kun er dét” med henvisning til sin professionelle karriere, dét at 
tjene penge og tænke på materialistiske ting. 

Det viser sig dog i løbet af samtalen, at Michael i stigende grad dyrker den koptiske 
spiritualitet uden for kirken gennem digitale kanaler, som fx YouTube. Han henviser til 
de meget meget smukke påskelæsninger, som kan findes på YouTube. Og videoer med 
prædikener afholdt af den nu afdøde Pave Shenouda. Som han siger om disse: ”Man 
kan virkelig mærke, at man flytter fra den ene til den anden side. Men der var på et 
tidspunkt under min stres, at jeg fandt den her video. Titlen er ”Efter Døden”, og det 
er ikke en hel prædiken; man har bare valgt et stykke af hans prædiken på 10 minutter. 
Den første gang jeg hørte det, begyndte jeg faktisk at græde. Så hørte jeg den ret ofte 
igen, og hver gang jeg hørte det her klip, så vækker det mig på en eller anden måde. 
Spirituelt føler jeg, at jeg skal huske, hvor jeg er henne.”

For Michael er det koptiske tilhørsforhold i stigende grad løsrevet fra institutionen. 
Det koptiske er først og fremmest et spørgsmål om spiritualitet, som han kan hente 
i kirkens ritual, på YouTube eller gennem den koptiske musik. Det bringer ham i en 
særlig tilstand, som ikke ifølge hans fortælling handler om relationen til Egypten, men 
om at være nærmere noget ægte og rigtigt.  Adgangen til disse ’rum’ for spiritualitet 
er naturligvis muliggjort af institutionelle strukturer, såsom pave Shenoudas bevidst-
hed om at gøre sine prædikener tilgængelige digitalt, men anvendelsen synes at være 
individualiseret. Spiritualiteten og dermed den religiøst orienterede koptiske identitet 
står i centrum, mens den institutionelle og etniske og dermed også kollektive identitet 
som egypter og kopter glider i baggrunden. Man kan tale om, at det religiøse tilhørs-
forhold til en vis grad løsrives fra det etniske tilhørsforhold. 

Når ritualerne bliver fremmedgørende 

En tredje måde at forholde sig til den koptiske kirke og dens ritualer på, møder jeg 
i samtalen med Suzan. Hun er født i Danmark af forældre, der som Markus kom til 
Danmark fra Egypten i 1970erne. Hun er som mange andre af de yngre koptere højtud-
dannet med et internationalt udsyn og har de seneste år boet i Egypten. Fra hun var 
lille, er hun sammen med sine søskende og forældre kommet i den koptiske kirke i Kø-
benhavn. Hun beskriver sine forældre som atypiske, der ikke kun havde en vennekreds 
blandt koptere, men også havde muslimske venner. Noget der tilsyneladende også fik 
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betydning for hende: ”Altså jeg har barndomsvenner, som er egyptere ligesom mig, 
men som er muslimer, men det har jeg ikke rigtig haft fra kirken. Jeg har kendt dem, 
vi har ses, og der har også været inviteret til fødselsdag og konfirmation, og hvad der 
ellers har været ik’?” Suzan er delvis kritisk over for en tendens, hun ser blandt koptere, 
til som gruppe at trække sig ind i sig selv og isolere sig. I det hele taget er hun ikke så 
begejstret for den koptiske kirke, som hun siger. Der synes at være to grunde hertil. 
Den ene er, at hun har svært ved at forstå, hvad der foregår i den koptiske kirke. Den 
anden er, hvad hun selv ser som politiske aspekter: ”Det gør jeg lidt [føler mig frem-
megjort] af den koptiske kirke, for der var sådan kønsaspektet, det politiske og så hele 
det der… Det er noget mærkeligt noget med, at man går i en kirke, og så forstår man 
ikke halvdelen af det. Jeg synes bare ikke det giver mening.” 

Hun uddyber dette, når hun fortæller om, hvorfor hun er begyndt at komme i en 
protestantisk kirke, som ifølge hende er meget mere liberal. ”Der er ikke noget på 
koptisk for eksempel, så for mit vedkommende, der kan jeg faktisk gå ind og forstå, 
hvad der foregår. Den er slet ikke, der er jo slet ikke alt det der traditionsbundne om-
kring gudstjenesten, og hvad der foregår.” Det vil sige, at netop de aspekter, som gør 
kirken betydningsfuld for Markus og Michael på hver deres måde, er det, der gør, at 
Suzan oplever den koptiske kirke som fremmedgørende. Ritualerne vækker ikke nogen 
sanselig genklang, som hos Michael, og indholdet har hun svært ved at forstå. I sam-
menligningen med den protestantiske gudstjeneste peger hun også på længden af den 
koptisk ortodokse gudstjeneste, som gerne varer tre-fire timer. Samtidig er der for 
hende et uheldigt sammenfald af ritualets karakter og politiske aspekter. Igen kom-
mer hendes kritik til udtryk i sammenligningen med den protestantiske kirke, som hun 
beskriver: ”Den [protestantiske kirke] er bare ikke konservativ vel, du har en kvinde, der 
kan gå op og prædike, og folk sidder mixed. Mhm, du kan gå til nadver, uden at du er 
fastende eller hvis du har din menstruation, uden alle de der slags meget konservative 
aspekter af den koptiske, det har den slet ikke”. Et andet aspekt af det politiske, hun 
er kritisk overfor, knytter sig til den koptiske kirkes ageren i den aktuelle politiske si-
tuation i Egypten i tiden efter revolutionen i 2011, hvor den daværende præsident Mu-
barak endte med at måtte gå af. Her peger hun på, hvordan kirken officielt støttede 
militærets afsættelse af det muslimske broderskabs præsident Morsi og efterfølgende 
overtagelse af magten i 2013. 

For Suzan er det altså en fremmedgørelse over for den koptiske kirke, som får hende 
til at søge til en anden kirke, mens oprindelseslandet, Egypten, hvor hun som voksen 
har boet i nogle år har en central betydning for hendes selvforståelse og identitet. 
Hun har svært ved at identificere sig med den kropsliggjorte erfaring af mange timers 
gudstjeneste, kønsuligheden i hvem der har rituelle roller, samt kravet om faste og 
ingen menstruation for at kunne gå til nadvers. Hun knytter altså følelsen af fremmed-
gørelse med en manglende forståelse af meningen med præcist de elementer, som 
burde have været med til at give hende den sanselige oplevelse af tilhør. Suzan vælger 
altså de religiøse aspekter af det at være koptisk ortodoks fra. Til gengæld fastholder 
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hun betydningen af det nationale tilhørsforhold til Egypten på trods af det, at hun er 
vokset op i Danmark, ligesom det koptiske fremhæves som en familiær baggrund, som 
stadig har betydning.   

Konklusion: Kontinuitet og brud

De ovennævnte tre kopteres personlige fortællinger repræsenterer forskellige måder 
at forhandle forholdet mellem etnicitet og/eller nationalitet og religiøsitet. Selv om 
der uden tvivl er aspekter, der knytter sig til forskelle i alder, køn, tidspunkt for emi-
gration, familiær baggrund, professionel karriere og så videre, er min pointe ikke at 
pege på direkte årsagssammenhænge mellem sådanne og forhandlingen af etnicitet 
og religion. Jeg ser de tre fortællinger som paradigmatiske variationer af forhandlinger, 
hvor der ikke kan udpeges en generel måde for koptere i Danmark at forholde sig til 
den koptisk ortodokse baggrund og kirken på. Snarere gives denne betydning i den 
enkelte kopters personlige historie knyttet til deres migrationshistorie. Selv om man 
kunne forvente, at første generationen af koptere i Danmark var dem, der opretholdt 
de tætteste forbindelser til den ortodokse kirke og landet Egypten, synes det langt 
fra særligt entydigt. For Markus er kirken tæt knyttet til Egypten og ritualet således 
både noget, der bekræfter hans koptiske og egyptiske identitet. For Michael er ritualet 
efterhånden blevet et personligt religiøst anliggende, som kun i mindre grad har noget 
med hans koptiske og egyptiske identitet at gøre. Og endelig identificerer Suzan sig 
i høj grad med det at være egypter, mens det religiøse aspekt af det at være koptisk 
ortodoks nærmest er gledet ud.

Spørgsmålet er derfor også, hvad disse forskellige bevægelser kommer til at betyde 
for den koptisk ortodokse kirke i Danmark i fremtiden? Kan kirken fastholde de kom-
mende generationer og på hvilke præmisser? Hvilken rolle skal relationen til Egypten 
og kirken i Egypten spille i fremtiden? På flere måder er denne relation allerede delvis 
under forandring. Selv om det stadig er den egyptiske moderkirke, der udpeger og 
sender præster til menigheden i Danmark, har den danske menighed fx i flere omgange 
blandet sig i udpegningen blandt andet ved at afvise en præst. Desuden består en stor 
del af menigheden i dag af syrisk ortodokse kristne fra Irak, som ikke har deres egen 
menighed eller kirke i København og derfor kommer i den koptiske kirke. På den måde 
står kirken i praksis midt i en genforhandling af forholdet mellem religion og etnicitet.
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Noter

1   For at sikre informanterne anonymitet er personnavnene i denne artikel pseudonymer, lige-
som jeg nogle steder har ændret på aspekter, der ville gøre interviewpersonerne for tydeligt 
genkendelige. 

2   Projektet er finansieret af HERA’s fælles forskningsprogram (www.heranet.info) under EU’s 7. 
Rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration under bevillingsaftale 
nr. 291827. 

3   I denne artikel rejser jeg nogle af de samme problemstillinger, som min kollega Sara Lei Sparre 
og jeg belyser i to andre artikler. Det betyder, at der i artiklen er enkelte eksempler og refe-
rencer, som ligeledes kan findes i Galal, Lise P. og Sara Lei Sparre: ”Incense and Holy Bread: The 
Sense of Belonging through Ritual among Middle Eastern Christians in Denmark” (foreslået 
til Journal for Ethnic and Migration Studies) og Galal, Lise P. og Sara Lei Sparre: ”Kirkens 
hjemliggørelse: mellemøstlige kristne i Danmark”, i Anders Aschim, Olav Hovdelien og Helje 
Kringlebotn Sødal (red.): Kristne migranter i Norden. Oslo: Portal forlag.

4   Antallet af kristne i Egypten er meget omdiskuteret og usikre. Men det er udbredt at pege på, 
at ca. 10% af den egyptiske befolkning er kristne. Langt det største flertal af kristne i Egypten 
tilhører den Koptisk Ortodokse Kirke. Desuden findes en katolsk og evangelisk koptisk kirke 
udover trosretninger og kirker med oprindelse i andre lande, herunder fx græske og armen-
ske. 

5   Det koptiske sprog var det talte sprog i Egypten, da kristendommen opstod, og de tidlige 
kirkefædres skrifter er derfor skrevet på koptisk. I dag er koptisk ikke et talt sprog, selv om 
den koptiske kirke i Egypten gør et stort arbejde for at udbrede kendskabet til sproget.
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Koranen – meget mere end en bog 
Om religionsvidenskabelig forståelse af islams 
helligskrift

At den offentlige diskurs i Danmark i udpræget grad fremstiller islam og muslimer i 
et negativt og nedsættende lys, er efterhånden velkendt (Hervik 2003; Jacobsen 2013; 
Hussain 2003). Især gennem de sidste to årtier har medierne medvirket til at skabe 
et reelt fjendebillede, der påvirker mange danskeres holdning til muslimer i negativ 
retning (Hervik 2002). Den unuancerede fremstilling har ofte været centreret omkring 
emner som sharia-lovgivning, påklædning og spisevaner, men også Koranen – med sin 
status som islams helligskrift par excellence – indgår i den offentlige diskurs om islam. 
Her hersker en islamistisk forståelse af, hvad Koranen er, nemlig mest af alt en manual 
man uden videre kan slå op i og dermed få at vide, hvad islam er, og hvad muslimer tror 
på, samt hvad de må og ikke må. Fra et religionsfagligt synspunkt må en sådan fremstil-
ling siges at være mangelfuld og forsimplet: der er tale om én ud af mange opfattelser 
af koranen, som via medierne har fået rum til at cementere sig som den gældende. 
Med afsæt i et fokus på religiøse skrifters materialitet er denne artikel et forsøg på 
at anskueliggøre religionsvidenskabelige perspektiver på Koranen, og således imødegå 
denne forestilling. 

Spørg – og du skal få svar

Flere har allerede påpeget, hvordan den offentlige diskurs om islam – ikke kun i Dan-
mark – reproducerer en islamistisk forståelse af både islam generelt samt af Koranen 
(Jensen 2003; Irving Jensen 2003; Ernst 2003:100).1 Det er i dag svært at skelne ’islami-
stisk’ fra betegnelser som fundamentalisme, ekstremisme og jihadisme, og historisk er 
de da også tæt forbundne (Hove 2008). Ydermere er der mange former for islamisme, 
og disse kan have vidt forskellige syn på fx samfundsforhold. Grundlæggende kan vi 
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dog tale om en reformbevægelse inden for islam, der – med idémæssige rødder til-
bage til den islamiske modernisme og salafiyya-bevægelsen – påkalder den enkelte 
muslim evnen og retten til selv at udlægge den sande islam på baggrund af Koranen og 
sunna, og på den måde gå udenom ulama og de store fortolkningstraditioner (ibid.). I 
medierne kommer denne opfattelse af Koranen til udtryk som en bog, der i sig selv ’si-
ger noget’ om det ene eller det andet og på den måde mest af alt fungerer som et op-
slagsværk eller lovkodeks, hvorfra man kan udlede forskellige sandheder om islam og 
muslimer. Et par eksempler fra den nyligt afsluttede valgkamp kan illustrere dette: TV2 
bragte her et interview med en erklæret salafist, der opfordrede til ikke at stemme 
ved Folketingsvalget 18. juni, fordi det ifølge ham er i modstrid med Koranen og Allah.2 
Værten spørger i den forbindelse (måske noget sarkastisk?), hvad Koranen siger om fx 
hastighedsbegrænsninger, sygehuse og børnehaver. Morgenen efter, på baggrund af 
gruppen Kaldet til Islam’s afstandtagen til det danske demokrati, har TV2 inviteret en 
muslimsk debattør i studiet, og værten spørger på lignende vis, hvad Koranen siger om 
at stemme og deltage i samfundet.3 Samme tendens kan spores i en nylig udsendelse 
af Religionsrapport, hvor gæsten Naser Khader bladrer frem og tilbage i Koranen og 
finder alle de steder, han mener er gode og kalder disse for ’ægte’ islam.4

Khader kan siges at udøve, hvad han sædvanligvis selv anklager islamister og jiha-
dister (eksempelvis IS) for, nemlig at reducere en hel religion til nogle enkelte vers fra 
dennes hellige bog. Vi skal som sådan ikke undre os over, når dette sker fra religiøs 
side; teologiske stridigheder om retten til at definere den rette tro er en historisk 
kendsgerning, og som muslim er Khader i sin fulde ret, om man vil. Men ud fra et reli-
gionsvidenskabeligt perspektiv, er det ikke hensigtsmæssigt blot at erstatte den ene 
essentialisme med den anden – selv hvis denne skulle stemme bedre overens med 
ens etiske værdier (Berg 2012). Her er vi ude i normative forestillinger om islam, altså 
idéer om, hvordan religionen bør være. Dette kan aldrig være den sekulære religions-
forsknings ærinde, ligesom vi umuligt kan forstå en religion alene ud fra dennes hellige 
skrifter. Helt grundlæggende må vi også holde fast i, at tekster – hellige eller ej – aldrig 
bare ’siger noget’: der skal altid være en til at fortolke teksten, og resultatet af denne 
vil altid være kontekstbestemt (Jensen 2003:40). Det samme gælder, når Khader (og 
andre for den sags skyld) med henvisning til bestemte vers i Koranen ytrer, at vold er 
indbygget i islam. Religion er et produkt af menneskelig aktivitet, forankret i historiske 
og sociale omstændigheder, og kan derfor formes i alle tænkelige retninger.  

Problemet med dette mediebillede er naturligvis, at det er unuanceret og mangler et 
blik for, hvad Koranen ellers kan være for muslimer; dels fra andre muslimske stand-
punkter, der underrepræsenteres i offentligheden, men især fra et videnskabeligt 
standpunkt. Opfattelser af hvad Koranen er, afhænger af, hvem man spørger. Og det 
skal være sagt med det samme, at den islamistiske forståelse og brug af Koranen na-
turligvis er lige så legitim som alt muligt andet. Således er denne artikel ikke et forsøg 
på at komme med andre – for nogle mere positive eller sande – billeder på Koranen og 
dermed gentage en gængs dikotomi mellem ’gode’ og ’dårlige’ muslimer. Mit ærinde er 
alene at sætte fokus på nogle videnskabelige perspektiver.
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Mediernes betydning

Men er det ikke lige meget, kunne man spørge, hvordan medierne nu engang repræ-
senterer islam og Koranen? Er det ikke tilstrækkeligt, at vi trods alt er mange der ved, 
at virkeligheden er mere og andet end, hvad medierne fortæller? Det ville være forkert 
at sige, at forbrugere blot ”sluger mediefortællinger råt” (jf. Lundby 2011), men flere 
undersøgelser viser imidlertid, at fjendebillederne overføres til medieforbrugeres be-
vidsthed. Dermed forplantes disse som egentlig viden og bliver holdningsdannende 
(Hussain et al. 1997; Hervik 2002; Jensen et al. 2013). Ifølge medieforsker Stig Hjarvard 
(2006) har moderne medier opnået en sådan autoritet og autonomi, at de i høj grad er 
i stand til at forsyne borgere med kategorier, igennem hvilke de ser og forstår verden. 
Dette gælder ikke mindst, når det kommer til religion. Tager vi ovennævnte eksempler 
med diskursen om Koranen i betragtning, er der så meget desto mere grund til at 
fastholde den religionsfaglige vinkel i det generaliserende – tilmed ofte usaglige og 
virkelighedsfjerne – medielandskab.

Om tekst og materialitet

Koranen er en religiøs tekst og må i udgangspunktet anskues som sådan (jf. Ernst 2003:105). 
Disse kan siges at være særlige – sammenlignet med andre så at sige ’almindelige’ tek-
ster – fordi de tænkes at etablere en forbindelse mellem den menneskelige verden og 
det guddommelige (hvordan dette nu engang tager sig ud) (Gilhus & Mikaelsson 2013:14). 
Herfra kan vi sammenligne den med tekster fra andre religioner, eksempelvis kristendom 
eller jødedom. For både Koranen, Det nye Testamente og Torahen gælder det, at skriften, 
ikke kun i kraft af sit indhold, men i sin konkrete materielle form har stor betydning.5 

Tronverset. Foto Badr Guimar.
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Når koranen anskues ud fra et perspektiv, der fokuserer på materialiteten – og sam-
spillet mellem denne og tekstens meddelelse – bliver vi opmærksomme på alt det 
andet, der gør sig gældende ved den hellige bog. Et fokus på tekst som materialitet 
indebærer nemlig at bevæge sig ud over dels en filologisk tilgang til tekst, og dels en 
tilgang, som alene fokuserer på indhold.6 Da akademisk praksis altid er formet af de 
paradigmer, der nu engang arbejdes ud fra, har dette naturligvis betydning for, hvor-
dan man anskuer sit studieobjekt. Et fokus på teksters materialitet kan siges at ligge i 
forlængelse af et nyere paradigme indenfor kultur- og religionsstudier, ofte betegnet 
’den materielle vending’:7 her har man fokus på objekter, som noget der har en kon-
stituerende funktion, fremfor blot at være sekundære repræsentationer af noget ’vig-
tigere’ og mere essentielt (se Meyer et al. 2010). I den sammenhæng forstås objekter 
som havende agens i den forstand, at de er aktører i en given sammenhæng: De får 
ting til at ske i og med, at mennesker former relationer til dem.8 Således er der også 
et større fokus på sanselighed, taktilitet, æstetik. I forbindelse med religiøse tekster, 
vil man således indtage et mere holistisk perspektiv: Tekster kan ikke blot læses, men 
føles, høres, spises og interageres med. Filosofisk kan vi sige, at det indebærer at gå ud 
over en kartesiansk forståelse af kroppen, som noget der er adskilt fra sindet. I stedet 
kan det være mere oplagt at tage afsæt i Hume, for hvem tænkning er aldeles kropslig: 
den er ”an effect of custom” (citeret i Morgan 2010:9) og et resultat af sanselig erfaring.

Menneskets krop og sind hører uløseligt sammen, hvilket nødvendiggør, at religion 
studeres i sammenhæng med hele menneskekroppen og alle dens sanser (Meyer et al. 
2010:209). Religion som menneskeligt produkt må nødvendigvis ækvivalere med hele 
den menneskelige tilstand – ikke kun den intellektuelle.

Koranens materielle dimensioner

Bogformen er Koranens mest åbenlyse materielle udtryk. Mens de fleste er optaget 
af, hvad der står inde i denne bog, er det imidlertid også værd at forstå Koranen som 
rituel genstand. Udover at vers fra koranen indgår mundtligt i de daglige bønner, for-
modes den, i kraft af dens blotte tilstedeværelse, at rumme en effikacitet; der er en 
virkning qua tilstedeværelse. Dette ses i forskellige former for praksis, hvor fx det at 
røre, kysse og/eller gnide koranen rundt i ansigtet har til hensigt at opnå velsignelse 
fra Allah (baraka) (se Meri 2015). Den fysiske Koran kan også fungere som beskyttelse 
mod diverse onder, både for den individuelle muslim og kollektivt. Dette kan opnås 
enten ved at bære den med sig eller fremsætte den i en offentlig forsamling, evt. i 
krisesituationer (ibid.). Ligeledes kan Koranen holdes over hovedet på rejsende eller 
soldater for at beskytte dem, ligesom den af samme årsag kan lægges under hovedet 
på et nyfødt barn (ibid.). Med en sådan kraft kan Koranen heller ikke blot tilgås eller 
uden videre håndteres. Visse rituelle foranstaltninger må tages for at sikre, at Koranen 
tilgås med ærbødighed og renhed; eksempelvis er menstruerende kvinder afskåret fra 
at røre Koranen. På den måde er den fysiske Koran en integreret del af en kropslig, 
religiøs praksis. Den opsætter rammer for menneskelig handling og er i høj grad noget, 
muslimer kan agere med og forholde sig til. 
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På et andet materielt plan må Koranen også forstås som lyd. Legitimeringen af den 
auditive brug af Koranen hænger nøje sammen med den islamiske grundfortælling om 
Muhammed som Allahs sendebud, der i sin første åbenbaring bliver bedt om at reci-
tere. Hertil følger Koranens fortælling om sig selv, nemlig at den er Allahs direkte ord 
åbenbaret på arabisk (qur’an betyder som bekendt også recitation). Arabisk er da hel-
ligt sprog qua Allahs sprog. At langtfra alle muslimer forstår arabisk, forekommer uvig-
tigt i denne sammenhæng.9 Under en tidligere felttur til Burhaniya-ordnen i Danmark10 
fik jeg eksempelvis fortalt i en samtale med et af medlemmerne, at vedkommende 
fik et lige så betydeligt udbytte af deres hadra-ritual som andre, der talte arabisk: det 
var tilstrækkeligt blot at lytte og føle. Vi må således forestille os, at det semantiske 
indhold – i form af fortællingerne ovenfor – i recitationen omsættes til lyd, og at de 
to betydningslag fletter sammen, og gør Allah tilstedeværende. Med Koranen som lyd 
er der tale om en æstetisk mere end en intellektuel erfaring af denne (jf. Farstad 2013). 
Koranrecitation er en udbygget og højagtet profession i størstedelen af den muslimske 
verden, og de, der formår at memorere hele Koranen, nyder særlig status (ibid.:125-27). 

Koranforside. Foto Badr Guimar.
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Her må vi altså også se en direkte korrespondance mellem det tekstlige og det auditi-
ve: for disse recitører eksisterer Koranen udelukkende som lyd. Det samme kan siges at 
gøre sig gældende i relation til de fem daglige bønner (salat), hvor recitation af Kora-
nens første sura, ’Åbningen’, som den eneste er obligatorisk. Med sin status som islams 
trosbekendelse sammenfatter denne sura hele den koraniske meddelelse. Denne lader 
sig kropsligt internalisere, idet ”[s]kriften omsettes til vibrationer” (ibid.:111).

En tredje måde at anskue Koranen på er som magisk genstand. Det er en udbredt 
forståelse, at Koranen har magiske eller overmenneskelige kræfter, og at disse kan bru-
ges intentionelt i forskellige aspekter af det daglige liv (O’Connor 2015). Dette sker 
gennem forskellige former for materiel gengivelse af det guddommelige ord. Igen, fra 
et religiøst synspunkt baseres denne opfattelse hovedsagligt på de koranvers, der an-
giveligt fortæller, at Koranen faktisk besidder disse kræfter (fx sura 113, 114 og især det 
såkaldte ’tronvers’, sura 2:255-256). Dertil kommer en tro på Allah, som den der tager 
sig af alting og sørger for alle skæbner (ibid.). Koranen benyttes eksempelvis som ud-
gangspunkt for divinatoriske ritualer. Én udgave knytter sig til navngivningen af børn: 
Her kan papirstrimler med forskellige navne lægges tilfældigt ind mellem Koranens 
sider, og efter en bøn kan der trækkes et navn (Meri 2015). På lignende måde kan Ko-
ranen bruges til at spå om en given situation simpelthen ved tilfældigt og blindt at 
udpege et koranvers, som efterfølgende afkodes af en kyndig læser (O’Connor 2015). 
Endnu en måde, hvorpå Koranens magiske kræfter kan udledes, er i form af amulet-
ter og talismaner. Indeholdende et eller flere passende koranvers – i nogle tilfælde en 
miniudgave af hele Koranen – retter disse objekter de magiske kræfter mod et konkret 
emne. Det kan fx være behandling af sygdom, forebyggelse af utroskab, højnelse af 
fertilitet eller, meget ofte, beskyttelse mod onde ånder (se Meri 2015). Det samme gør 
sig gældende, hvis man iklæder sig tøj med påsyede koranvers eller spiser/drikker af 
service med indgraveringer (ibid.). Endelig er ritualer, hvor koranvers opløses i en given 
substans, udbredte. El-Tom (1985) har beskrevet såkaldte ”udviskningsritualer”, hvor ko-
ranvers (eller flere suraer) først skrives på et stykke træ, dernæst vaskes af med vand, 
som klienten til sidst drikker. De udvalgte vers skal skrives et bestemt antal gange – 
helt op til 1000 i nogle tilfælde – så processen kan strække sig over flere uger (ibid.:417). 
Der kan være mange grunde til at ”indtage” Koranen, fx hvis man ønsker at starte for-
retning, løse en konflikt eller er blevet syg (ibid.). Også her tænkes Koranen altså dels at 
kunne virkeliggøre bestemte formål, dels at virke som beskyttelse. 

Ud fra disse eksempler er det altså tydeligt, at Koranen i materiel form er særdeles 
vigtig. Den er noget, man fysisk kan omgive sig med, have tæt på sig eller slet og ret 
spise eller drikke – Allahs ord kan optages kropsligt. Som magisk materialitet kan Kora-
nens effektive åbenbaring vandre fra et medie (tøj, vand) til et andet (kroppen). 

Sammenfatning

Flere perspektiver på Koranen kunne helt sikkert tilføjes.11 Som eksemplerne her viser, 
er materialitetsperspektivet ikke en tilsidesættelse eller negligering af Koranens se-
mantiske indhold – dét, den nu engang siger. Der er i stedet tale om en korrespondan-
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ce mellem dens forskellige betydningslag; der er en substantiel bevægelse fra tekst til 
bog til andre fysikaliteter. De forskellige former for koranisk materialitet bærer implicit 
teksten som meddelelse og opnår herved betydning og autoritet. Komparativt finder 
vi eksempler, der kan anskues ud fra samme matrice; fx det at sværge ed ved den 
kristne bibel eller at anbringe torahvers i en lille beholder (mezuzah) i dørkarme i jødi-
ske hjem. I forhold til Koranens auditive dimension, påpeger William Graham desuden 
vigtigheden af at sammenligne islam med den vediske tradition (Graham 1993:79f). 
Som regel betragtes islam (med rette) i tilknytning til jødedom og kristendom, jævnfør 
forestillingen om de tre som ’Bogens folk’. Men islam har et fokus på lyd og mundtlig-
hed, som overgår disse, og som ligner orienteringen i den hinduistiske tradition. Som 
med vedateksterne realiseres Koranens autoritet i høj grad som recitation/lyd. Vi må 
betragte Koranen – og religiøse tekster generelt – både som meddelelse og som gen-
stand; som noget der kan læses/tænkes og føles/sanses. 

Som mange læsere allerede vil være klar over, gælder det for flere af ovenstående 
eksempler, at de ofte vil blive kategoriseret som ’folkelig’ islam og dermed anset 
for haram eller på anden måde ildesete i forskellige muslimske miljøer (jf. Jensen 
2003:50). Dette gør dem imidlertid ikke mindre værd eller mindre autentiske. Som 
Birgit Meyer (2006) bemærker, kan religiøse objekter formidle adgang til det transcen-
dente: Objekter medierer mellem den menneskelige og guddommelige verden, som 
derved gøres mærkbar og håndgribeligt – kort sagt, tilgængelig. Forskellige religiøse 
traditioner (eller forskellige retninger inden for samme) organiserer denne adgang til 
det transcendente på forskellige måder. Eksempelvis ser Meyer i reformationens sam-
menstød mellem katolikker og protestanter en kamp mellem to forskellige media-
liseringsformer: én centreret omkring ikonet (det visuelle) og én centreret omkring 
bogen  (det intellektuelle) (ibid:15). Selve måden hvorpå det transcendente opnås (fx 
via en bog, via lyd eller via indtagelse) bliver i sig selv helliggjort. Følgelig fremlægges 
denne internt i traditionen som den eneste – eller i hvert fald mest rigtige – måde at 
opnå autentiske religiøse oplevelser på. Når eksempelvis islamister tager afstand fra 
Koranens magiske dimension, kan vi således se det som et udtryk for forskellige idea-
ler om, hvordan det guddommelige administreres. Islamisters primært intellektuelle 
og indholdsorienterede tilgang til Koranen – som endvidere er den eneste, mange 
mennesker kender til – er blot én måde at mediere på. Koranen fungerer ikke kun som 
etisk og moralsk lov: der er en materiel, og dermed sanselig og kropslig, dimension, 
som hører med til forståelsen af den hellige bog samt til den generelle opfattelse af, 
hvad religiøse tekster er for en størrelse. Jeg slutter af med et citat fra religionsfor-
sker Kathleen O’Connor (2015), som udtrykker Koranens mangfoldige karakter meget 
nøjagtigt:

As Islam’s most religiously authoritative, rigorously liturgical, and le-
gally conservative source, the Qurʾān also comes down to the pre-
sent as Islam’s most intimately negotiated, vernacularly creative, and 
magically effective venue of religious action.
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Noter

1   En tendens der desuden ses i danske skolebøger (jf. Jensen 2003:25). Se eksempelvis Jonas 
Otterbecks analyse af undervisningsmateriale om islam til gymnasiet i en svensk kontekst.

2   TV2 News 5/6 2015. Interview mellem vært Allan Silberbrandt og Adnan Avdic.
3   TV2 News 6/6 2015. Interview mellem vært Miriam Zesler og Zubair Butt Hussain.
4   DR P1, 24/2 2015.
5   Se eksempelvis Dorina Parmenters studie af Bibelen som ikon (2009) samt Marianne Schlei-

chers gennemgang af den jødiske skrift som genstand (2010). 
6   Dermed ikke sagt, at filologien er overflødig: Den er tværtimod ofte en forudsætning for, 

at vi overhovedet kan foretage en religionsvidenskabelig analyse. Et godt eksempel herpå er 
Günthers (2002) analyse af det filologiske belæg for den udbredte opfattelse af Muhammed 
som analfabetisk profet (al-nabi al-ummi).  

7   Dette illustreres bl.a. af oprettelsen af tidsskriftet Material Religion, der startede i 2004 (Me-
yer et al. 2010). 

8   Jf. Bruno Latour, for hvem aktører regnes for alt, der modificerer en tilstand ved at gøre en 
forskel. Agens kan således tilskrives alt, der fx kan autorisere, tillade, yder, indgyder, muliggør, 
foreslår, påvirker, blokerer, forbyder osv. (Latour citeret i Lynch 2010:49f)

9   Som Ernst anslår, er blot 18% af verdens muslimer arabere. For flertallet af muslimer høres (og 
reciteres) Koranen således på fremmedsprog (2003:102).

10   Jeg besøgte i oktober 2013 ordnens Zawiya i Rødovre med henblik på en undersøgelse af 
deres musikalske hadra-ritual.

11   Andre perspektiver kunne meget vel være Koranen som visuel genstand, ikke mindst i form af 
kalligrafi, bogmaleri og arkitektur. Derudover er det også værd at overveje Koranens ’mytiske’ 
materialitet, jævnfør fortællingen om en oprindelig, himmelsk koran, hvorfra den jordiske 
stammer. En forestilling der ligeledes findes i kristendom og jødedom (se Shnizer 2006:160)

Koranen og kaligrafi. Foto Badr Guimar.
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Faglig pejling

Vi sætter i de kommende numre fokus på, hvad der sker på universite-
terne inden for vores fag.

Set i lyset af, at mange gymnasielærere har for travlt til at følge med i den forskning, 
der sker på universiteterne, og at man typisk ’kun’ vil få skimmet sit fagblad og måske 
deltaget i et enkelt efteruddannelseskursus om året, vil vi gerne inspirere folk til at 
læse lidt mere faglitteratur og til at opdatere deres undervisning. Derfor præsenterer 
vi en eller flere forskere, der fortæller lidt om, hvad han/hun selv beskæftiger sig med 
for øjeblikket. 

Denne gang har vi fået tre folk fra Københavns Universitet til at åbne kontordøren op 
og give os et blik ind på hylderne (de fysiske som de digitale).

Præsentation:

Jeg underviser og forsker i religionssociologi med særligt fokus på religion i nyere tid. 
Altså hvordan religion forandrer sig fra mere traditionelle religionsformer til moder-
niteten. I Danmark har jeg medvirket i en række spørgeskemaundersøgelser om dan-
skernes værdier, lærerstuderendes,  gymnasie- og hf-elevers tro og religiøse praksis, 
om identitet i scientologi og om migranters arbejdsmoral. I Indien hvor mit andet ho-
vedområde ligger har jeg arbejdet med hvad der blev af de kristne i den gamle danske 
koloni Tranquebar efter Indiens selvstændighed. I Tranquebar er de fleste kristne af 
lavkastebaggrund, men jeg har i øvrigt arbejdet med hvordan santalstammen i Nordin-
dien moderniserer deres religion og kultur. Nogle af santalerne bliver selvfølgelig krist-
ne, men det er de færreste, og det er rigtig spændende hvordan en sproggruppe med 
mere end 6 millioner mennesker prøver at modernisere deres religion og kultur ud af 
alle mulige spor samtidig med at de prøver at holde sammen som en gruppe.

Peter B. Andersen
Lektor, ph.d., KU 
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Øjeblikkets emner:
For tiden arbejder jeg med det oprør som santalerne i Indien lavede mod den engelske 
kolonimagt i 1855-1856, to år før ’det store oprør’ i 1857-1858 (det englænderne kaldte 
sepoyoprøret). Santalernes ledere fik direkte åbenbaringer fra deres guder, og jeg prø-
ver på at beskrive hvordan de ud fra åbenbaringerne  prøvede at indføre en ny form 
for religion som opstillede generelle normer for moral og adfærd. 

Bog/artikel af dig, som religionslærere burde være OBS på:

Det samme tema har jeg lige behandlet i en artikel ”Stammereligioner: konversion til 
kristendom og hinduisme i Indien. Illustreret med eksempler fra santal- og bodostam-
merne i kolonitiden i Indien” som netop er udkommet i Religionsvidenskabeligt Tids-
skrift (2015, nr. 63, s. 20-41). Her tager jeg udgangspunkt i Dansk Santalmissions arbejde, 
som startede sidst i 1860erne, og ser på hvordan omvendelserne kan ses som en del 
af en almen modernisering (eller rationalisering hvis man kan lide at tale med Webers 
ord). Dvs. at jeg er kritisk på dele af det kristne selvopgør med kristen mission sådan 
som det er kommet til udtryk i tiden efter selvstændigheden. 

Artiklen er for indviklet til at give direkte til eleverne, men dele af den kan blive til in-
spiration. Der kom også en avisartikel om temaet ”Kristen mission – kulturelt folkedrab 
eller frit valg?” som Malene Fenger-Grøndahl skrev i Jyllandsposten 25. december 2015. 

Læser for øjeblikket:

Jeg læser Marwan Muashers glimrende lille bog om The Second Arab Awakening. And 
the Battle for Pluralism (Yale University Press, 2014). Den er skrevet færdig før de sidste 
udviklinger i Mellemøsten, men dens fastholden på at gå ned og se på hvor alle parter 
står med hensyn til demokrati, pluralisme og økonomisk politik er forfriskende. Dens 
budskab er at arbejdet hen imod pluralisme først er alvorligt når man også kan accep-
tere at ”de andre” vinder et demokratisk valg. Dvs. at de islamisk orienterede skal være 
villige til at trække sig for mere sekulære kræfter og vice versa – noget der jo rigtignok 
har været problemer med i Mellemøsten.

Tidsskrift der anbefales:

De to danske religionsfaglige tidsskrifter Chaos - Nordisk Tidsskrift for Religionshistorie og 
Religionsvidenskabeligt Tidsskrift er begge fremragende, og som religionssociolog synes 
jeg jo at man også skal kaste et blik på Nordic Journal of Religion and Society i ny og næ.

Hjemmesider der anbefales:

Carnegie Endowments mange hjemmesider med kommentarer til Mellemøsten og Syd-
asien, hvor den gennemgående tilgang er at man skal tale med alle sider i konflikterne. 
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Faglig kæphest, du ville ønske, der var flere, der red med på:

For tiden popper religion op de særeste steder hvor man ikke havde tidligere havde 
ventet det, og jeg synes at man skal interessere sig for hvad det er der sker, når po-
sitivismens store fortælling om at man kan skelne mellem religion og det der ikke er 
religion bryder sammen, som det sker for tiden.

En faglig pointe, alle gymnasieelever kunne have gavn af at kende til:

Én, nej under ingen omstændigheder. Så falder jeg jo selv i det gamle positivistiske 
hul. Men hver gang en elev bliver mere reflekteret på religiøse, filosofiske og politiske 
begreber og tager nogle af dem ind i sit eget sprog, synes jeg at faget har gjort noget 
godt. Det er her vigtigt at den store holdningsmæssige pakke – at der er rigtige og 
forkerte meninger – skal aflyses. Det er selve det sproglige og refleksive løft, som jeg 
synes er en succes. 

Anonymt foto fra 2010 af et offer ved kaktustræet på familiealteret her gengivet fra Halsfan 
Siiger, The Bodo of Assam. Revisiting a Classical Study from 1950, edit. Peter B. Andersen og 
Santosh K. Soren, Copenhagen: NIAS Press, 2015:107 

Hos Bodo stammen i Assam i Indien vedtog man i moderniseringsbevægelsen Brahma 
Dharma i 1925 ”at ophøre med at drikke alkohol, at indskrænke svineavl, og ar arbejde 
for alfabetisering af bodoerne og at udgive et tidsskrift” (Andersen 2015:34), men en 
række traditionelt indstillede bodoer gennemfører stadig ofre til guderne, hvor de 
ofrede dyr bagefter tilberedes og spises. 
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Præsentation:

Morten Warmind, mag. art . & phd., religionssociolog, København. Indtil februar 2015 
ganske meget optaget af administration. Mine hovedinteresser må siges at være nord-
europæiske historiske religiøse traditioner – især det som kaldes keltisk og nordisk 
religion. Jeg har dog også en stærk interesse for romerske og hellenistiske religiøse 
traditioner. Og da også i nutidigt religiøst liv, således religioner i Danmark i dag, måske 
særligt asatroen.

Øjeblikkets emner:

Lige nu er jeg koncentreret om forvandlingen af kristendommen fra en lukket og hem-
melig lille bevægelse til Romerrigets vigtigste religion i det 4. århundrede.

Bog/artikel af dig, som religionslærere burde være OBS på:

Kumbell: ”’Hvad skriver de for tiden?’ spurgte en kær kollega mig. ’For tiden? Ingenting 
min Herre! Jeg skriver kun for Evigheden!’”

Læser for øjeblikket:

Vil gerne anbefale Clifford Ando (om romersk/hellenistisk religion). Meget lærd og me-
get klart tænkende. Fx ”The matter of the Gods”… Bruce Lincoln er altid værd at læse!

Hjemmesider der anbefales:

Der er mange fremragende sider med udgaver af kirkefædrene, både på græsk og i 
diverse oversættelser. Tertullian.org er én af disse…

Morten Warmind
Mag. art. & ph.d. KU
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Billede som illustrerer de kanoniske evangelier etableret således at evangelisterne (Matthæus 
er knækket af) er roere og Jesus himself står ved styreåren på sakrofaen. Desværre ikke nøj-
agtigt dateret, men et godt gæt kunne være første halvdel af 5. århundrede. Fotorettigheder 
gennem Alamy.

Faglig kæphest, du ville ønske, der var flere, der red med på:

Det er banalt at man bør anstrenge sig for, at ens teorier og forforståelse dannes ud fra 
kilderne og ikke omvendt, at man læser kilderne for at støtte sin forforståelse og sine 
teorier. Men måske synes jeg at der skulle gøres mere ud af at læse kilder og mindre ud 
af overordnede teorier. Desuden er jeg skeptisk overfor de teorier, der tager udgangs-
punkt i menneskets individuelle oplevelser og er (stadig, stædigt og forstokket) mere 
glad for teorier, der beskæftiger sig med, hvorledes begreber og ideer konstrueres i 
sociale helheder… Jeg bliver muligvis aldrig klogere…

En faglig pointe, alle gymnasieelever kunne have gavn af at kende til:

At ”tro” og ”overbevisning” ikke er centrale i det religiøse liv. Når de bringes frem er 
det (næsten) altid for at begrunde og forklare det religiøse liv – men de er udskiftelige 
og vage og kun svagt knyttet til det religiøse liv. Dette er OGSÅ foranderligt, men ef-
ter andre takter og næsten helt uafhængigt af ideer, overbevisninger eller tro… Se på 
vores gravskik i dagens Danmark! Er det den dødes overbevisning der styrer hvordan 
begravelsen foregår? Er deltagerne enige om, hvad døden er og hvad den døde er? 
Der er en sammenhæng, men den er, som jeg hævder, svag og kun sjældent styrende…
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Præsentation: 
Peter K. Westergaard, lektor ved Religionsvidenskab, Det humanistiske Fakultet. Mine 
forskningsområder er generelt af idéhistorisk og religionsfilosofisk art, mere specifikt 
især med henblik på David Humes, Immanuel Kants, Friedrich Nietzsches og Ludwig 
Wittgensteins tænkning.

Øjeblikkets emner:

Seneste har jeg været optaget af visse forbindelseslinjer mellem samt en dobbelt-
tydighed ved Humes, Kants, Nietzsches og Wittgensteins kritik af religion. Hvad angår 
dobbelttydigheden, da består den i, at de tilbyder - sideløbende med deres kritik af 
religion – forskellige, men indbyrdes beslægtede rekonstruerende beskrivelser af reli-
gion.

Bog/artikel af dig, som religionslærere burde være OBS på:

Peter K. Westergaard: Kritik og tro. Hume, Kant, Nietzsche og Wittgenstein, Køben-
havn 2015.

I bogens indledning hedder det:

Med denne bog gives der eksempler på fire fremtrædende filosofiske positioner, der 
har bidraget til religions vigende indflydelse i moderne tid og samtidig anvist veje for 
en rekonstruktion af religion og religiøs tro. Bogen indeholder fire korte tekster af 
henholdsvis David Hume, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche og Ludwig Wittgenstein. 
Teksterne er ledsaget af en indledning til deres indhold og sammenhæng. Typisk for 
Hume, Kant, Nietzsche og Wittgenstein er, at de sideløbende med deres kritik af reli-
gion skitserer måder, hvorpå religion kan fastholdes. De hævder hver især filosofiens 
uafhængighed af etablerede religiøse traditioner, og Hume, Nietzsche og Wittgenstein 
er alle enige med Kant i, at ”vor tidsalder er i egentligste forstand en tidsalder af kritik, 
som alt”, heriblandt religion, ”må underkaste sig”. Men af det forhold, at de understre-
ger filosofiens selvbestemmelse og udøver kritik af religion, følger ikke, at de er anti-
religiøse. De reflekterer indgående over religion og religiøse spørgsmål, og de udøver 
kritik af bestemte former for religion og religiøs tro. Sideløbende hermed skitserer de 
beskrivelser af religion og religiøs tro, som er forenelige med deres egne filosofiske 
analyser og antagelser. Forhåbentlig kan denne bogs indledninger og tekster pege på 

Peter K. Westergaard
Lektor, KU 
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aspekter og detaljer, der nuancerer de vante håndfaste fremstillinger af Humes, Kants, 
Nietzsches og Wittgensteins behandling af religion. Bogen er tænkt som en opfor-
dring til læseren om at gå videre ad samme spor og fastholde blikket på disse filosof-
fers kritiske analyser og genbeskrivelser af religion. I så henseende er de følgende sider 
et oplæg til en videre samtale.

Med bogens sammenstilling af Hume, Kant, Nietzsche og Wittgenstein må deres afgø-
rende og indbyrdes forskelle ikke overses eller tilsidesættes. De adskiller sig markant 
fra hinanden på flere væsentlige måder. De står i hver deres filosofiske tradition, nemlig 
i henholdsvis den klassiske empiriske (Hume), den transcendentalfilosofiske (Kant), en 
naturalistisk livsfilosofisk (Nietzsche) og i den sprogfilosofiske tradition (Wittgenstein). 
Men med bogen belyses en af de mange familieligheder mellem dem. De deler nemlig 
flere af de problemkredse og konklusioner, som Hume sætter på den nyere religionsfi-
losofis dagsorden. Således tager de eksempelvis alle afstand fra og opstiller hver deres 
modmyte til den religiøse lære om, at mennesket er skabt i Guds billede. De betragter 
religion og religiøs tro som en funktion af menneskets psyke, fornuft og livsførelse. De 
peger på religions flertydige karakter og flerfunktionelle brug. Og de gør eksempelvis 
også op med antagelsen af, at mennesket er i besiddelse af en uforgængelig sjælelig 
kerne, som skulle garantere et liv efter døden.

Bogens sammenstilling af de fire filosoffer antyder samtidig muligheden af en sær-
lig synsvinkel, hvormed det øjnes, at den nyere religionsfilosofis afgørende afsæt er 
Hume og ikke, som det ellers sædvanligvis hævdes, Kant. Kant er enig med Hume i, 
at vi bør opgive den traditionelle antagelse af, at religions gyldighed og religiøs sand-
hed er et teoretisk anliggende. Begge afviser, at religion kan og skal underbygges af 
videnskab. Med Humes kritik af religion varsles den praktiske vending inden for nyere 
religionsfilosofi: Skiftet fra opfattelsen af religion som en teoretisk antagelse til en 
beskrivelse af religion, som en praktisk, ikke-teoretisk forholdsmåde. Vendingen og 
hermed idéen om, at religion er et praktisk anliggende, er en central præmis hos Hume, 
Kant, Nietzsche og Wittgenstein. Det er i forlængelse af denne vending, at religion 
kritiseres, når den påberåber sig et teoretisk eller videnskabeligt grundlag. For Hume er 
religion forankret i menneskets umiddelbare praktiske forholdsmåder. Den er en natur-
lig funktion af den menneskelige psykologi. Hos Kant er religion afledt af menneskets 
praktiske, det vil sige moralske, liv. Nietzsche knytter religion til forskellige former for 
livsværdier og -håndteringer, mens Wittgenstein bestemmer religion som en praksis, 
hvis omdrejningspunkt er lidenskab og erfaringsforvaltning. Alle fire er enige om, at 
der bør sættes et klart skel mellem videnskabens opgaver og formål og den religiøse 
forholdsmåde. De har således hver især et bud på, hvad det vil sige, at religion er et 
praktisk anliggende. Kants, Nietzsches og Wittgensteins forslag og deres udredningers 
forudsatte afsæt er Humes kritik af den overleverede traditions opfattelse af religion 
som et teoretisk anliggende, hvis udsagns gyldighed kunne underbygges og bevises vi-
denskabeligt. Hume påviser manglerne ved denne traditionelle opfattelse og tilbyder 
i stedet en konsekvent psykologisk og historisk anlagt rekonstruktion af religionens 
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opkomst og brug i menneskets praktiske livsforhold. Kant, Nietzsche og Wittgenstein 
viderefører Humes kritiske perspektiv og vending mod det praktiske. Kant taler sidelø-
bende med sin kritik af religionsillusionen om den moralske ”livsvandel, der er Gud vel-
behagelig”. Nietzsche peger parallelt med sin kritik af de nihilistiske religioner på ”den 
religiøse bejaelse af livet”, mens Wittgenstein bestemmer troen som ”en lidenskab”, 
der står i kontrast til overtro og visdom. I forlængelse af Hume viser Kant, Nietzsche 
og Wittgenstein, at den praktiske ikke-teoretiske forholdsmåde, vi kalder religion, kan 
antage mange former.

Tidsskrift der anbefales:

Slagmark. Tidsskrift for Idéhistorie

Hjemmesider der anbefales:

Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/

Faglig kæphest, du ville ønske, der var flere, der red med på:

Opmærksomhed på religions flertydige karakter og flerfunktionelle brug – religion / 
poly-funktionalitet.

Yndlingsfagbegreb? 

Den praktiske vending – se ovenanførte indledning.

En faglig pointe, alle gymnasieelever kunne have gavn af at kende til:

Distinktionen mellem religion som et teoretisk anliggende og et praktisk anliggende; 
altså mellem religion som en forholdsmåde der omfatter et teoretisk eller videnskabe-
ligt grundlag og religion som en forholdsmåde der er forankret i menneskets praktiske, 
erfaringsmæssige eller moralske forholdsmåde.
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Af Jeanette Møller Christensen

Adjunkt i religion og psykologi, Skive Gymnasium og HF

Islam på dansk

Kursus afholdt af Religionslærerforeningen i samarbejde med Politikens Hus 
i København, Politikens Foredragssal, den 9. november 2015.

”I den offentlige debat bliver islam oftest omtalt i forbindelse med diskussioner om 
radikalisering, islamisme, terrorisme og krige og konflikter i Mellemøsten. Der er der-
for brug for, at religionsundervisningen i islam skaber en modvægt til den ensidige 
omtale i medierne og giver eleverne et mere nuanceret og helstøbt billede af, hvad 
islam også kan være” - denne modvægt er i min overbevisning helt essentiel i reli-
gionsundervisningen, og det var derfor med stor interesse og begejstring, at jeg læ-
ste kursusbeskrivelsen. Jeg overvejede kort, om et endagskursus med over fire timers 
transporttid hver vej ville være det værd, men med store forventninger til dagens pro-
gram var beslutningen let, og tilmeldelsen blev sendt afsted. 

Mandag morgen begyndte med et kort oplæg af Tarek Omar. Her var der fokus på 
moderne veluddannede muslimers religiøse behov. Han betonede det misforståede 
modsætningsforhold mellem islam og Danmark. Unge danske muslimer ser ikke sig selv 
som nye i vores samfund, de ser sig selv som danske, og netop derfor virker mødet 
mellem Danmark og islam uvedkommende og kunstigt opstillet. For dem er Danmark 
hjemme, og det danske, det arabiske og det muslimske er integreret i deres identitet. 
Det nye er derfor med andre ord, at unge muslimer er interesserede og vil deltage i 
diskussionen om, hvordan islam skal se ud i dag og i morgen, og i forlængelse af den 
pointe blev ordet givet videre til Tarek Hussein.

Meget rammende for det overordnede tema præsenterede Tarek Hussein i sit oplæg 
sig som Post 2001 generationen - med henvisning til de to skelsættende begivenhe-
der: 11. september, og at VKO-regeringen fik regeringsmagten. Den offentlige debat 
har ifølge ham de sidste 15 år været barsk, med både berettigede og uberettigede 
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diskussioner. I sit oplæg lagde han især vægt på tre overordnede problemer i islam. Det 
første knytter sig til imamerne, der prædiker på rigsarabisk, hvilket medfører, at kom-
munikationen med de unge muslimer er svag eller ikke eksisterende. Imamerne har 
derfor ingen fornemmelse for den kontekst, de unge muslimer befinder sig i, og de fle-
ste unge muslimer har intet kendskab til den muslimske kulturarv. Helt konkret bety-
der det, at når de skal søge svar på religiøse spørgsmål, benytter de nettet (facebook, 
google mm.), hvor fortolkninger, nuancer og andre perspektiver meget let forsvinder. 
Det andet er, at der mangler en muslimsk paraplyorganisation, hvor der i stedet er 120-
130 forskellige fraktioner. Dette er et udtryk for intolerance mellem imamerne, hvor 
magtkampe fylder frem for fokus på en fælles muslimsk interesse. Det tredje problem 
er, at den spirituelle del af islam, ihsan, i dag er skubbet i baggrunden i forhold til den 
praktiske, som for mange måske er den mere håndgribelige del af islam. Unge menne-
sker er, ifølge ham, glade for at se verden i sort/hvid, og han påpeger, at det er vores 
opgave, som religionslærere, at få nuancerne frem. Han opfordrede derfor til, at vi som 
religionslærere skal turde at tage fat på de mere betændte emner, fx problematiske 
koranvers som de unge alligevel har viden om, i stedet for at dvæle ved religionens 
praktiske del, fx de fem søjler”, og at sætte større fokus på, hvor uhomogene muslimer 
er i deres tro.  

Sherin Khankans efterfølgende oplæg, lagde først vægt på forholdet mellem reli-
gion og politik, hvor det i følge hende er muligt at beholde sin religiøse identitet, og 
samtidig gå stærkt ind for sekularisering. Hun ser samtidig en mulighed i at elske to 
ideologier på samme tid, hvorfor det er unødvendigt at opstille den konstruerede 
modsætning mellem islam og demokrati. I forlængelse hertil kommenterede hun kort 
på den ødelæggende brug af trusselsargumenter i forhold til islamismen, som hun op-
lever bliver anvendt som et forsimplet begreb i den offentlige debat. Herefter var 
fokus på det at være kvindelig imam, som ifølge hende er svært, da der er mange 
konflikter og megen modstand fra mange forskellige vinkler. Hun ser dog et stadigt 
stigende behov for kvindelige imamer, da mange muslimer i dag ikke føler, at de passer 
ind i de eksisterende moskeer. Femimam handler for hende om at genintroducere den 
spirituelle og filosofiske del af islam og at sætte fokus på de dybe betydninger bag ved 
ritualerne. Derfor er målet også at bryde med de patriarkalske forestillinger og dermed 
skabe nye narrativer om islam. Eksempelvis vil det blive svært for medierne fortsat at 
formidle islam som kvindeundertrykkende, når kvinder indtager et så essentielt hverv 
som imam. 

Eftermiddagens program begyndte med oplæg af Naveed Baig, som i første del 
af oplægget havde fokus på sit virke som hospitaltsimam på Rigshospitalet, hvor han 
samarbejder med et etnisk ressourceteam bestående af 55 frivillige, der i alt taler 20 
forskellige sprog. Et team med en mangfoldighed både sprogligt, etnisk, kulturelt og 
religiøst, der afspejler hospitalernes virkelighed. Opgaven er at understøtte patienter-
nes religiøse og kulturelle behov, som eksempelvis kan være ved kost, blufærdighed, 
åndelig og kulturel forståelse mm. Anden del af oplægget betonede, at behovet for at 
starte en ny islamiske teologisk uddannelse er opstået. Især med henblik på den om-
sorgstradition, der findes i den vestelige sekulariserede verden, hvor støtte og hjælp 
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i stigende grad er blevet institutionaliseret. Med opstarten af denne nye uddannelse 
følger der også modstand fra flere kanter, hvor de lande vi normalt sammenligner os 
med har en sådan uddannelse, kan han være i tvivl om, om vi i Danmark er klar til det. 
Han mener dog, at fremtiden netop ligger i denne uddannelse, da yderpolerne i den 
offentlige debat fylder meget, og den stille majoritet af muslimer netop er meget stille. 

Herefter opstod en spændende debat mellem Khankan og Baig, for hvori består 
forskellen mellem en sjælesørger og en imam? Hvorfor kan mænd kalde sig imamer, 
men kvinder kun sjælesørgere? Allerede her viste der sig en flig af den modstand mod 
kvindelige imamer, der blev sat fokus på i det foregående oplæg.  

Fjerde og sidste oplægsholder var Saer El Jaichi, som ud fra et filosofisk og historisk 
perspektiv fokuserede på, at den nutidige fremstilling af islam er dybt påvirket af den 
eurocentriske tilgang til idehistoriens udvikling. Det er en meget virkningsfuld fortæl-
ling, som er videreformidlet og implementeret i stort set alle dele af verden, hvorfor 
man i Mellemøsten også møder samme billede i uddannelsessystemet. Den islamiske 
teologi og retstradition er altdominerende, hvilket betyder, at begreber som men-
neskerettigheder, demokrati, filosofi mm. bliver rent Vesteuropæiske, som om disse 
tanker ikke hører til i et arabisk perspektiv. Med andre ord har islam ikke bidraget næv-
neværdigt til idehistorien, fordi der, ifølge ham, eksisterer en eurocentrisk fortælling i 
uddannelsesinstitutionerne med Europa som centrum for den videnskabelige og ide-
historiske udvikling. Den arabiske tradition gives derfor ikke en selvstændig værdi i 
sig selv, men blot som en videreformidling af det græsk hellenistiske, hvilket har stor 
betydning for, hvordan vi opfatter og diskuterer islam. Islam bliver således noget, der 
ligger udenfor og i modsætning til Europa i stedet for at fremme fortællingen om 
et intellektuelt og idehistorisk tilhørsforhold og fællesskab. Det har nogle dannelses-
mæssige implikationer for, hvor vi præsenterer islam. Paradoksalt nok er mange musli-
mer selv glade for den simple fortælling om islam som regelreligion og lig med de fem 
søjler, og dette skyldes manglende kendskab til den anden fortælling. Det er ifølge 
ham især vigtigt at forstå og udbrede, at der i islams historie også er en mangfoldig 
debatkultur, i stedet for at fremme forestillingen om islam som en rigid tro med fokus 
på regler. Han finder det problematisk og paradoksalt, at både de religiøse og politiske 
yderpoler abonnerer på denne fortælling om islam.

Kursusbeskrivelsen var bestemt ikke en overdrivelse, og mine store forventninger 
blev indfriet og mere til. Tarek Omar og Religionslærerforeningen havde, uden tvivl, 
inviteret til et kursus, hvor sammensætningen af de nye stemmer var både interes-
sant og ambitiøs. Endvidere var kurset, i forhold til konkrete ideer til undervisningen, 
særdeles udbytterigt og inspirerende. De fire yderst informative og detaljerige oplæg 
bragte os omkring langt flere vinkler, end der kan være i en forholdsvis kort anmel-
delse. Jeg er således blevet langt klogere på de nye tolkninger af islam, der vinder frem 
i Danmark i dag, og ser allerede frem til at inkorporere min nye viden og materiale i 
mit næste forløb i islam. Tak for et fremragende kursus - det er helt sikkert ikke sidste 
gang, jeg vil benytte mig af et kursus skabt i samarbejde mellem Politiken og Religions-
lærerforeningen. 
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Dåbskar i Skt. Maria & Skt. Markus Kirken i Taasrtup. Foto Sine C Jensen.
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Æresrelaterede konflikter 
– et komplekst felt

Sussanne W. Fabricius, Projektleder Etnisk Ung 
og Ditte Wenzel, Sekretariatschef LOKK

I Etnisk Ung (rådgivning om æresrelaterede konflikter i Landsorganisation af Kvinde-
krisecentre, LOKK) undrer vi os over den skarpe tone i kritikken af vores spil ”Ære på 
spil” der fremstilles i artiklen ”Andet og mere end ære på spil”.  Vi er bestemt åbne for 
kritik. Vi synes dog kritikken mangler nuancer og forståelse for, hvordan man kort kan 
beskrive og formidle de problemstillinger, vi ofte møder.  

Siden 2002 har vi hos Etnisk Ung mødt flere tusinde forskellige etniske minoritets-
unge, med lige så mange forskellige og komplekse problemstillinger. Problemstillinger, 
der bunder i individuelle præmisser og som relaterer sig til alt fra kærlighed og fremtid 
til frihedsgrader og uddannelse. Trods stor grad af diversitet i de præmisser som vi ser, 
optræder der også sammenlignelige forhold. Forhold der viser, at der oftest er tale om 
konflikter, uenigheder eller dilemmaer, hvor den unge - mand eller kvinde, befinder sig 
i et krydsfelt mellem egne og families, svigerfamilies eller ægtefælles forventninger. På 
trods heraf hverken kan eller skal vi udlede, at der bag disse problematikker eksisterer 
én generativ mekanisme, som udelukkende bunder i forståelsen af en traditionel eller 
religiøs fastlåst familie, der kontrollerer, hæmmer og begrænser den unge. Tværtimod 
møder vi forældre, der netop vil deres børn det bedste og som oftest føler sig nød-
saget til at agere, som de gør, fordi de ikke oplever at have andre udveje eller at have 
redskaber til at håndtere en given situation anderledes. 

Som rådgivningsenhed er det altafgørende, at vores potentielle målgruppe kender 
til os. Derfor er vores kommunikative udtryk, kampagner og informationsmateriale 
vigtigt. Samtidig er det afgørende, at vi konstant udvikler og forholder os kritisk til 
vores materiale således, at vi netop når de rette modtagere uden at generalisere, på-
dutte eller stigmatisere nogen til at ”bære” ét særligt problem. Derfor er vi også imø-
dekommende overfor nogle af de kritikpunkter, som bliver fremstillet i artiklen ”Andet 
og mere end ære på spil”. I forlængelse heraf er vi også åbne for at stille spørgsmålet, 
hvorvidt et animeret computerspil er et relevant værktøj til at fremstille de komplekse 
problemstillinger som vi møder i vores arbejde? Ligeledes er spillet af ældre dato, og 
med den viden og de erfaringer vi har i dag, ville vi formentlig også have valgt en 
anden formidlingsform. Men kan man overhovedet formidle et komplekst felt på en 
simpel måde?

Vi synes, at der i artiklen konkluderes om vores samlede arbejde på baggrund af 
analysen af et enkelt materiale. Forfatterne skriver direkte, at LOKK ser det familie-
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baserede fællesskab som det egentlige problem. Det gør vi ikke! Kender man til vores 
arbejde, ved man også, at det ikke er den tilgang, vi har. De to forfattere konkluderer 
meget generelt på en tynd baggrund. Kernen i vores arbejde med æresrelaterede kon-
flikter bunder i en forståelse af, at patriarkalske og kollektivistiske samfundsstukturer 
kan føre til kontrol af eller vold mod især kvinder.

Som i alt andet socialt arbejde er der i forlængelse af det at se en problemstilling 
som noget særligt og begrebsliggøre dette, en risiko for at stigmatisere og udelukke 
andre årsagsforklaringer. Hos Etnisk Ung forsøger vi altid at have dette perspektiv in 
mente i vores tilgang til området generelt og i den direkte kontakt til både unge, for-
ældre og fagfolk. Ligeledes forsøger vi at inddrage dette perspektiv i vores kommuni-
kative udtryk, men vi må også erkende, at kompleksitet og nuancering er udfordrende 
at favne samtidig med genkendelighed og uddybning.  For hvordan illustrerer man en 
problemstilling, hvor religion kan være på spil, men hvor det ikke altid er det? Eller hvor 
pres, trusler og vold kan blive anvendt, men ikke nødvendigvis bliver det? 

Et vigtigt perspektiv i vores arbejde er, at det at være etnisk minoritet, tilhøre en 
særlig religion eller komme fra et særligt område ikke betinger, at man har et stærkt 
æresbegreb eller er berørt af æresrelaterede konflikter. Samtidig er vi en rådgivning, 
der netop er sat i værk for at hjælpe en gruppe, der har særlige problemer, hvorfor 
vores materiale derfor må skabe en genkendelig repræsentation. Vi er kede af, at vores 
materiale placeres i en sammenhæng, hvor disse nuancer udelades, og hvor vi langt fra 
genkender det tegnede billede i forhold til vores arbejde og tilgang. 

Etnisk Ung drives med støtte fra Udlændinge-, Integration- og Boligministeriet og 
rådgivningen varetages af professionelle rådgivere, der er erfarne i at anskue komplek-
siteten i det æresrelaterede felt. I 2015 var der i Etnisk Ung 1207 sager, hvor fagpersoner, 
unge eller forældre henvendte sig om æresrelaterede konflikter. Som supplement til 
rådgivningen afholder Etnisk Ung dialogbaserede møder med både unge og forældre, 
hvor der bl.a. diskuteres individuelle rettigheder overfor reelle muligheder, og balan-
cen mellem opdragelse og negativ social kontrol. Dertil holder vi også oplæg for fag-
personer, der via deres arbejde kan komme i berøring med æresrelaterede konflikter. 
Læs mere om rådgivningen på www.etniskung.dk - hvor man ligeledes kan bestille råd-
givningens informationsmateriale. 
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Lene Stæhr & Alec Due: 
Katolske mirakler gennem årtusinder. 
Lyst Lidelse Længsel
Forlaget Vandkunsten 2015
440 s. rigt illustreret
Kr. 340,-

Anmeldt af: Ole Bjørn, Dronninglund Gymnasium

”Katolske mirakler gennem årtusinder” er i sig selv et lille mirakel også selv om pengene 
til denne sanselige mastodont ikke er faldet ned fra oven, men fra diverse legater og 
fonde. Og så har forlaget Vandkunsten igen igen levet op til sit navn. Det er en smuk 
og billedskøn bog om mærkelige mennesker - og så er den aktuel. Den fortryllede 
verden med dens ånder og dæmoner stormer frem i verdensdel efter verdensdel, så 
fremtiden byder sikkert på endnu flere mirakler. Måske kommer der et bind 2.

I dagligdagen går vi på kompromis, hvor vi accepterer lidt af det ene og lidt af det 
andet og så er alle mere eller mindre tilfredse. Men det gælder ikke, når talen falder på 
profeter, mystikere og andre som det guddommelige giver sig til kende igennem. Her 
er ikke plads til både-og: det er enten-eller.

Og når vi som læser og billedkigger er blevet mætte af dette sanselige ”måltid” som 
bogen er, kan man enten glæde sig over, at så mange mennesker op gennem historien 
har fundet mening med tilværelsen, har oplevet at dagligdagens tredimensionale rum 
pludselig har åbnet sig i mange flere dimensioner og indfanget det guddommelige og 
dermed løftet individet op og ind i noget større.

Eller man kan med sit kyniske protestantiske hjerte reducere det hele til en cirkusfore-
stilling i stil med gamle professor Tribini, der uden for sit telt på Bakken annoncerede: 
”Se skelettet af en kvinde” – og folk betalte gladelig 25 øre for at komme inden for, 
hvorefter professoren under fanfare fremklappede en kvinder, der lettede en ske!   

Som forfatterne Lene Stæhr og Alec Due skriver i forordet, så er mystikere enten ble-
vet forfulgt, hadet eller været anset som galninge. Ja – og det vidste de godt: Da Mu-
hammed får sine første åbenbaringer, frygter han at Mekkas borgere vil opfatte ham 
som besat eller gal. Og Jesus var også klar over erhvervsrisikoen ved at være profet; 

Anmeldelser
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hvorledes ”rationalisterne” på hans tid behandlede profeterne: de blev dræbt, korsfæ-
stet, forfulgt, forhånet, gennemsavet og stenet og anset for galninge. Det skulle mod 
til at gå ind i Jerusalem, byen som slår profeter ihjel og stener dem.

Og dog: er der plads til et lille både-og? 
Bogen er som et felt-arbejde: Vi står uden for og ser ”gale” mennesker i processioner, 
i trance, med himmelvendte øjne, med sår, stigmata og tårevædede øjne. Vi kan be-
skrive, hvad det sker, men forstår det ikke. Og går vi inden for og tager del i løjerne og 
tror som de troende, er vi ude af stand til at beskrive det. Vi kan med lukkede øjne ikke 
både føle os frem med stokket og samtidig føle på stokken. Og hvad nu, hvis vi ople-
vede et mirakel? Jeg tror ikke på spøgelser. Og alligevel vil jeg sværge på, at jeg har set 
et. Og kan så mange mennesker tage fejl? Eller er det netop menneskeligt, at så mange 
mennesker gerne tager chancen.

Det er et voldsomt spændende emne, så køb nogle eksemplarer til biblioteket og så 
er det AT-emne hjemme for fagene historie, religion og samfundsfag – det er la crème 
for sociologiske analyser.

”Religion” betyder frit oversat igen at knytte forbindelse til de guddommelige kræfter 
og i den forbindelse er mirakler et magisk sprog, der skaber kontakt til det hinsidige. 
Dermed indgår mirakler i ældgammel rituel tradition for at synliggøre og levendegøre 
det guddommelige eller det hellige.

Som forfatterne skriver, så er det i høj grad kvinderne, der har sat sig på mirakler – må-
ske som en kompensation for manglende magt inden for det samfundets og kirkens 
institutionelle rammer. Deres eksistentielle og følelsesmæssige længsler har derfor 
fundet vej ud gennem selvpineri og askese. Eksempelvis den hellige anorektiker Ca-
tarina af Siena (1347-1380), der nægtede at tage anden føde til sig end oblater. Hendes 
nadverfikseringen var udtryk for samtidens stigende fokusering på nadveren og der-
med Jesus’ korsoffer og lidelsen. 

Samtidig med Åbykrucifiksets sejrende konge fik biskop Gero i Köln i 969 udskåret den 
korsfæstede Kristus udpint af fysisk smerte og lidelse og fra da af flyttedes vægten fra 
sejren over døden til lidelsen i nederlaget i den vestlige kirke kulminerende med Isen-
heimaralteret af Grünewald. Og i det kølvand kunne vores egen Brorson med blanke 
øjne skrive ”I Jesu blod og sår, jeg fuld forløsning får”. I sine kondenserede lidelsesfulde 
salmer forenede Brorson på forunderlig vis den kristne mystiks voldsomme og følel-
sesmæssige udtryk, hvor længsel, smerte, lidelse og lyst smelter sammen. 

Passion kunne være synenergieffekten af dette smeltedigel, der mest klart og barokt 
kommer til udtryk i stigmata: ”Af samtlige katolske mirakler anses intet så forbundet 
med hellighed og mystik, som når Jesu korsfæstelsessår på uforklarlig vis fremkom-
mer på et menneskes legene”, skriver forfatterne indledningsvis til det første kapitel, 
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hvorefter vi får en beskrivelse af baggrunden for dette særegne mirakel – eksempelvis 
Paulus, der meddeler, at han ”bærer Jesu sårmærker” på sin krop (Gal 6,17). Men det 
kunne også være mærker fra den mishandling, han var udsat for som følge af at præ-
dike om Jesus. 

Herefter følger et lille afsnit om stigmata gennem historien, stigmata statistisk set, en 
uddybning af sårene, hvem der fik hvor – og ganske interessant er der også eksempler 
på stigmata på  de indre organer. Og videre hvilke ledsagende fænomener, der er i for-
bindelse med stigmata. Stigmata kan relateres til Kristi brud og at følge i Jesu fodspor, 
men mange stigmatiserede hævder også at være angrebet af dæmoniske kræfter. Og 
endelig tager kynikeren fat og vi slutter af med en videnskabelig forklaring.

Der er således til alle kapitlerne fremragende afsnit, hvor vi som læser kommer rundt 
og rundt og rundt om miraklerne, først og fremmest set gennem mystikerne selv eller 
øjenvidner. Det er medrivende fortalt – uden forstyrrende kildehenvisninger og andet 
namedroping – så vi som læser (næsten) bliver medvidner. I de tilfælde hvor miraklerne 
er videnskabeligt undersøgt, får vi resultaterne af de empiriske undersøgelser.

Bogen er delt op i ni kapitler, der omhandler stigmata, gudsskabte portrætter, helge-
nernes undergerninger, mirakuløs olie, guddommelige åbenbaringer, himmelske tårer, 
relikvier, uforgængelige helgener og nadvermirakler – og så kan Stig Larson og mænd, 
der hader kvinder, godt lægge sig ned: katolske mirakler i den fortryllede verden er 
spændende som en krimi – og man skal passe på ikke at forsluge sig – det er en stor 
bog.

Men på sin vis også en deprimerende bog sådan lidt senmoderne betragtet. 
Ignatios fra Antiokia skrev til de Jesus-troende i Rom, da de planlagde at befri ham: 

”Lad mig få lov til at blive foder for de vilde dyr. Gennem dem kan det lade sig gøre at 
nå til Gud”. Denne længsel efter en lidelsesfuld død skabte i oldkirken en alt for stor 
iver efter martyrdøden, så kirken i 400-tallet forbød frivillig død (martyriet) som en 
genvej til Paradiset. Men dødslængslen forsvandt ikke, den blev transformeret til en 
medliden med Kristus hos bl.a. de stigmatiserede og kunne man ikke få stigmata, så 
kunne man som hos Kingo og Brorson trække korsfæstelsen direkte ind i kirkegæn-
gerens krop gennem ordets forkyndelse og salmesang, ” I Jesu blod og sår, jeg fuld 
forløsning får”, så man kunne med-leve i den med-lidendes lidelser, sætte sig i den 
korsfæstedes sted og forløses som den korsfæstede. Er der herfra langt til de unge 
Syrien-krigeres dødslængsel?   
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Ole Holten Pind og Esben Andreasen:
Theravada-buddhismen – introduktion og tekster.
Forlaget Univers 2015
257 sider
Kr. 299,-

Anmeldt af: Bodil Kruse

Dette er en seriøs og grundig udgivelse om buddhismen.

I bogens forord skriver Esben Andreasen om forudsætningerne for denne udgivelse. 
Ole Holten Pind udgav i 2005 bogen ”Buddhismen – tekster fra Theravada –Traditio-
nen” (systime). Denne bog kan ikke længere fås som papirbog.

Nu har Esben Andreasen fået lov til at benytte et udvalg af Holten Pinds oversæt-
telser til en ny udgave, og han har skrevet en indledning til bogen samt kommentarer 
til teksterne. Dispositionen fra Pinds bog fra 2005 er bibeholdt i denne nye udgave, og 
Andreasen skriver, at han har fulgt Pinds intentioner i denne nye bog.

Andreasen skriver i forordet, at tanken bag denne udgivelse kommer fra ønsket om 
at udgive en tidssvarende oversættelse af tekster fra den tidlige buddhisme. Esben 
Andreasen skriver videre, at Holten Pinds oversættelser er loyale mod de originale 
tekster også på den måde, at han ikke forkorter eller udelader gentagelser, men angiver 
gentagelser med parentes.

Bogen har en introduktion, hvor Esben Andreasen fortæller om Indiens historie på 
Buddhas tid, om den historiske Buddha og om nogle af de centrale tanker i Buddhas 
lære.

I denne introduktion (s. 9 - 48) placeres Buddha og buddhismen på et tidspunkt i 
Indiens historie, hvor der var en begyndende bydannelse. Baggrunden for dette var 
en forbedret landbrugsproduktion til denne  bybefolkning. Og det var i denne gruppe 
af byboere – håndværkere, handelsfolk og embedsmænd -, at buddhismen fandt sine 
tilhængere. Andreasen skriver, at buddhismen ikke var underklassens religion.

Andreasen vil se buddhismen tilblivelse i et samspil med Veda-kulturen, Upanisad-
religionen og Jainismen. Tanker fra disse religioner har gensidigt inspireret og påvirket 
hinanden, og i dette samspil har Buddhas lære så udviklet sig.

Esben Andreasen kommer ind på debatten om, hvornår man skal placere den 
historiske Buddha. Theravada-traditionen har sat hans levetid til c. 560-480 f.v.t., men 
andre traditioner, ”den korte kronologi” vil sætte en datering senere – altså tættere på 
kong Asoka og på Alexander den Stores felttog til Indien. 

I afsnittet om Sangha, munkesamfundet, kommer Andreasen med nogle overvejelser 
om forholdet mellem
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Tiggermunkene og lægfolket. Det ser ud til, at der blandt Buddhas første tilhængere 
var mange rigmænd. Han mener, at man må forestille sig en balance mellem disse tig-
germunke med deres asketiske liv og de lægfolk, som til gengæld får ritualer og god 
karma af munkene.

Derefter kommer bogens fyldige tekstafsnit, hvor der er fyldige tekster fordelt på 
afsnit disponeret efter den buddhistiske bekendelse, nemlig Buddha, Dhamma og 
Sangha. Det ser for mig ud til, at der er mange brugbare tekster til undervisningen.

Bogen beskæftiger sig kun med den tidlige buddhisme, som den blev formuleret i 
Nordindien af Buddha og hans tilhængere og senere fastlagt i en tekstkanon. Der er 
derfor – selvfølgelig - ikke noget om buddhismen i andre geografiske områder som 
Kina, Japan, Tibet m.v. Der er heller ikke noget om buddhismen i dens senere skikkelser 
i de følgende århundreder eller i vor tid. Til gengæld er der så endda mange gode tek-
ster – og så vidt jeg kan fornemme oversat til et mundret og dækkende dansk.

Bogen har meget få illustrationer. Stort set alle illustrationer er en række små sort-
hvide fotos hentet fra wikipedia.

På hjemmesiden www.theravada-buddhismen vil man kunne finde ekstra tekster.
Nogle af bogens tekster kan på mig virke måske lige lovlig svære til vores elever, 

ligesom Andreasens indledning måske ikke vil være helt letlæselig for eleverne, men 
der ser ud til at være mange relevante og brugbare tekster, som vi vil kunne bruge i 
undervisningen til at gøre buddhismens tankeverden forståelig og nærværende. Det er 
en udgave, som gymnasielæreren skal være opmærksom på.

Michel Houellebecq:
Underkastelse (roman)
Oversat af Niels Lyngsø
Rosinante 2015
300 sider
Vejl. Pris kr. 300,- 

Anmeldt af: Allan Poulsen, Kolding Gymnasium

Ved regionalvalget i Frankrig i december stod Front National så stærkt at den eneste 
grund til at det højreradikale parti ikke vandt magten i flere regioner, var at socialister-
ne trak sig og anbefalede vælgerne at stemme på Sarkozys konservative parti. Dette 
er virkelighed. 
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Ved præsidentvalget i Frankrig i 2022 foreligger der en tilsvarende situation, idet Ma-
rine Le Pen står så stærkt at hun kun holdes fra magten fordi socialistpartiet trækker 
sig og anbefaler befolkningen at stemme på – ikke de konservative, men den moderate 
islamistiske kandidat. Sådan går det i denne stille gyser af en samtidsroman, som blot 
bevæger sig nogle få år ind i fremtiden. Islamisten, den karismatiske og tillidvækkende 
Mohammed Ben Abbes, bliver valgt som præsident, og der indføres gradvist et mildt 
sharia-styre med halal overalt, tilhyllede kvinder i gaderne og efterhånden færre og 
færre kvinder på arbejdsmarkedet med den behagelige effekt at der opnås fuld be-
skæftigelse. 

Det giver et vældigt løft i det akademiske liv at Saudi-Arabien træder til som sponsor 
for det økonomisk skrantende Sorbonne, hvor bogens fortæller François er lektor i 
litteratur.

François er specialist i forfatteren Joris-Karl Huysmans (1848-1907), som han på en 
underlig måde spejler sig i. Huysmans er et interessant bekendtskab; han starter som 
embedsmand og fritidsforfatter af naturalistiske romaner om proletariatet og slutter 
med at trække sig tilbage til et benediktinerkloster og konvertere til katolicismen (Han 
er en virkelig forfatter, kan jeg oplyse for de læsere som måtte være lige så uvidende 
som jeg). 

François er en ret usympatisk type, som efterhånden har et noget livstræt forhold 
til sit akademiske speciale. Han lever alene og synes mest optaget af sex, alkohol og 
jagten på færdigretter som er til at holde ud at spise. Ind imellem kommer der nogle 
ret anmassende erotiske – for ikke at sige pornografiske – afsnit; fortællingen må jo 
afspejle hvad fortælleren er optaget af. 

En af bogens store kvaliteter er at Houellebecq alligevel gør ham til en fortæller som 
man på en paradoksal måde kommer til at føle en slags solidaritet med. François føl-
ger selv islamismens fremmarch med stigende bekymring, og som læser når man et 
(afdæmpet) spændingspunkt hen mod slutningen, hvor han får et tilbud som det er 
svært at sige nej til: et professorat med en betydelig lønforhøjelse, som desuden vil 
give ham så høj status at han har ret til at have op til tre hustruer. 

Det er svært at afsluttet sådan et plot på en litterært overbevisende måde: Skal for-
tælleren løbe linen ud som den depraverede opportunist han er, eller skal han til sidst 
slå bremsen i og undgå at kompromittere sig totalt? Men Houellebecq lander den ele-
gant uden at det føles som hverken kedelig forudsigelighed eller banal opbyggelighed. 

Bogen er elementært fængslende og godt fortalt, og sproget flyder perfekt i den dan-
ske oversættelse (selv om jeg ikke kan bedømme den som oversættelse). Den rummer 
også fornøjelig samtidssatire: Hollande er stadig på banen som præsidentkandidat, 
men ingen lytter rigtigt til ham mere, siges det tørt. Marine le Pen er blevet helt char-
merende efter at hun har indset at det var en misforståelse at hun skulle klæde sig 
som Angela Merkel. Men det er naturligvis som dystopisk fremstilling af islamismens 
magtovertagelse bogen er interessant; det er underligt at den ikke har frembragt mere 
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debat. Det kommer selvfølgelig ikke nogetsteds til at gå som forudsagt i romanen. 
Fremtidsromaner får aldrig ret på den måde. Men lige som Orwell fik ret på en anden 
måde (overvågning sker frivilligt over nettet, ikke tvungent gennem kameraer i hjem-
met; nysprog udvikles frivilligt af politikere, ledere og lærere, det påbydes ikke af en 
statslig instans), kan det vel også tænkes at sharia-normer sniges ind frivilligt. 

Er det langt ude at forestille sig det? Når Kölns borgmester offentligt kan sige at kvin-
der også selv må sørge for at holde mændene på afstand i det offentlige rum, kan 
man vel også påbyde tildækning. Når Landbrug og Fødevarer er afhængig af eksport 
af halalkød, kan man vel også tænke sig halal gennemført ved lov af hensyn til brut-
tonationalproduktet. Og når man her i bladet i en forskningsbaseret artikel kan læse 
at sharia-domstole er en god ide i Storbritannien, kan man vel også tænke sig dem 
indført herhjemme. 

Det raffinerede ved romanen er imidlertid at den er dobbeltbundet. Den er ikke bare 
en underholdende advarsel om at vi skal tage os i agt for den snigende islamisme, 
men også en intern kulturkritik. For hvad er alternativet? Hvis det er François’ desil-
lusionerede nihilisme, er vi ilde stedt, og bogen tilbyder ikke rigtig andet. Men på en 
paradoksal måde kan den sønderlemmende kritik ind imellem virke opbyggelig; sådan 
virker bogen på mig. 

Jeg ville ønske jeg kunne sige at Underkastelse egner sig til at inddrage i undervisnin-
gen eller til elevopgaver, men kun en exceptionelt moden gymnasieelev ville have ho-
risont til at fange underfundigheden i bogen, tror jeg. Til kollegerne anbefales bogen 
varmt som skarp og tankevækkende samtidsanalyse.

Hans Jørgen Frederiksen:
Kunst & religion fra Byzans til Per Kirkeby
Aarhus Universitetsforlag
Bog: 2013. E-bog: 2016 
149 sider
Kr. 250, -

Anmeldt af: Finn Stefánsson

Det er en stor og smuk bog, rigt illustreret. Ganske særligt er der mange gengivelser af 
mosaikker fra romerske kirker og af Per Kirkebys gigantiske malerier i Søauditorierne 
på Aarhus Universitet, på Det Kgl. Bibliotek og på Geologisk Museum i København.
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Udgangspunktet er den byzantinske billedstrid og dens efterspil i hele den europæiske 
kunsthistorie frem til Kirkeby, hvis inspiration fra Byzans er central. Det er Hans Jør-
gen Frederiksen, lektor ved Aarhus Universitet og forsker i religiøs kunst, der påpeger 
denne lange linje fra den byzantinske ikonoklasme i det 8. og 9. århundrede gennem 
hele den europæiske kunst- og kulturhistorie.
Det er tydningen af billedforbuddet i 2. Mosebog 20, der er årsag til hele striden. Gæl-
der billedforbuddet kun afgudsbilleder eller er det et generelt forbud mod billeder af 
levende væsener? Som bekendt er mennesket skabt i Guds billede. Det kan godt være, 
Gud er usynlig og derfor ubeskrivelig, men Kristus er jo Guds inkarnation, hans Ord 
og hans billede. Som inkarneret er han synlig, del af materien, men et paradoks: på én 
gang fuldkommen Gud og fuldkomment menneske. Ånd og materie forenes, i Kristus 
og i kunsten, er et af bogens budskaber. 

Frederiksens kunstsyn – og livssyn – er påvirket af fænomenologien, med Heidegger, 
Løgstrup og Didi-Huberman som de centrale. Sidstnævnte citerer Thomas Aquinas i et 
udsagn, der er et af de vægtigste i bogen: ”Kristus blev synlig ”for at mennesket kunne 
blive ført tilbage til det åndelige gennem kroppens mysterium”.”

Bogens to hovedafsnit, på ca. 50 sider hver, består af en gennemgang af  billedstrids-
elementer fra byzantinsk tid til modernismen og af en række symboler, cirklen, kvadra-
tet, bjerget, klippehulen og træet. Der konkluderes i to mindre kapitler om spiritualitet 
og materialitet og om fænomenologi. Billedkunst karakteriseres som en erkendelses-
vej og stor kunst som konkretiseringer af noget universelt. Og om symbolet udsiges 
følgende med et Løgstrup-citat: ”Det kunstneriske symbol bliver symbol på den sym-
bolmagt, der allerede er i alt hvad der er til og går for sig. Ikke kun kunsten er sym-
bolsk, virkeligheden er det også, ja først og fremmest.”

På en måde er det mest fremragende ved bogen de ofte detaljerede tolkninger i bil-
ledteksterne, fx er det givende at få en gennemgang af Kirkebys næsten 500 kvadrat-
meter store maleri i Søauditorierne, der som arbejdstitel havde Anastasis, og som på 
mangfoldige måder relaterer til Kristi nedfart til Dødsriget. Næste gang, man ser dette 
maleri, vil det være på en fordybet måde, der nu kan inddrage de kunst- og religionshi-
storiske symboler og konnotationer.

Et enkelt kritikpunkt: Billedteksten til Chartres-katedralens rosevindue citerer Lukas 
17,21 og vælger oversættelsen: ”Guds rige er inden i jer”. Det er en lidt spiritualistisk 
oversættelse; hvorfor dog ikke vælge en mere kernekristen oversættelse: ”Guds rige 
er midt iblandt jer”?   
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Carsten Lyngdrup Madsen:
Nordboernes gamle Religion. 
Fortællinger fra edda, saga og kvad
Forlaget Univers
2014, 580 sider
Kr. 319,-

Anmeldt af: Signe Elise Bro, Viborg Katedralskole

Forfatteren, Carsten Lyngdrup Madsen, har gennem de sidste ti år været projektle-
der for hjemmesiden og tekstdatabasen www.heimskringla.no, som alle religionslærere 
bør kende – denne anmelder er stor fan! Så det var med megen velvilje, jeg begyndte 
at læse denne bog. Bogen er opbygget yderst overskueligt – og så det er meget let 
at udvælge det, man måtte skulle bruge i sin undervisning. Først får man en historisk 
indføring, der har et godt blik for, at disse tekster netop ikke viser en ’ren’ religion, men 
repræsenterer en overgangsperiode i Nordens historie. I forlængelse af denne indfø-
ring får man en grundig præsentation af de skriftlige kilder, vi har til rådighed.

Herefter kommer bogens mest omfangsrige del, nemlig en grundig gennemgang af 
de religiøse forestillinger – inddel efter de forskellige guder og altid med referencer til 
kilderne, så man selv kan gå ind på www.heimskringla.no og finde de kilder, man måtte 
ønske at lade eleverne arbejde med.

Tredje del handler om den religiøse praksis, og er altså en gennemgang af ritualerne 
og igen med referencer til de (ret sparsomme) kilder, vi har til dette. Det er – sikkert på 
grund af kildetyndheden – et område, der ofte udelades af bøger om nordisk religion, 
og det er virkelig en styrke ved denne bog, at det er med. Det er ikke uden grund, at 
denne religion ofte reduceres til ”nordisk mytologi” – altså en religion udelukkende 
bestående af myter (læs: gode fortællinger), som man kan hygge sig med. Hvis man 
skal undervise i hele religionen, er det derfor vigtigt at (forsøge at) give eleverne/kur-
sisterne et billede af, at det også har været en ’levet religion’ med en ritualside, og her 
hjælper Nordboernes gamle Religion med introduktioner og kildehenvisninger.

Den fjerde og sidste del af bogen hedder ”Religionsskiftet” og har fokus på kilder-
nes kristne islæt, eller rettere: Viser hvordan man kan læse dem som kilder til den 
periode i Nordens historie, hvor man gik fra polyteisme til monoteisme. Dette afsnit 
er vigtigt og også ofte udeladt fra bøger om nordisk religion. At læse kilderne som 
kristne kilder forstået på den måde, at langt de fleste jo faktisk er nedskrevet af kristne 
(med forskellig intention og forskelligt syn på den gamle religion), er mere ærligt – 
og forhåbentlig også mere interessant. At lade eleverne diskutere kildekritik og tage 
’hvad-kan-vi-egentlig-vide-diskussionen’ på grundlag af dette afsnit, vil helt sikkert 
blive spændende. Til sidst skal det nævnes, at bogen også indeholder et omfattende 
litteratur- og stikordsregister, som bestemt også er prisværdigt og gør den meget an-
vendelig. Jeg mener bestemt, at denne bog bør stå på enhver skole.
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Redaktion: Matthew Driscoll og Svanhildur Óskarsdóttir:
66 håndskrifter fra Arne Magnussons Samling 
(bogen udkommer samtidig på engelsk og islandsk)
Museum Tusculanums Forlag
2015, 237 sider
Kr. 298,-

Anmeldt af: Signe Elise Bro, Viborg Katedralskole

I 2015 kunne man fejre den islandske håndskriftsamler Arne Magnussons 350-års-fød-
selsdag, og Museum Tusculaniums Forlag valgte at gøre dette ved at udgive bogen 
66 håndskrifter fra Arne Magnussons Samling, og der er da virkelig også tale om et 
festskrift, der er denne store mand værdig: Det er simpelthen en af de smukkeste 
bøger, jeg har læst, og de flotte gengivelser af de gamle håndskrifter kan ligefrem få 
tænderne til at løbe i vand på en gammel bibliofil som undertegnede. Arne Magnus-
son blev 66 år og det er derfor, de har valgt 66 skrifter ud til denne bog (33 skrifter, 
der i dag opbevares i Island og 33 i Danmark); det kan synes som en lidt fiks idé, men 
selvfølgelig skal der vælges ud i den store samling, og udvalget er godt, interessant og 
viser samlingens bredde og forskelligartethed.

Bogen rummer først en præsentation af Arne Magnusson (med den dejlige titel 
”Håndskrifter på hjernen”) og derefter præsenteres kapitel for kapitel de 66 håndskrif-
ter af hver sin forfatter/forsker og med hver sine fine billeder til. Det er simpelthen et 
overflødighedshorn af viden og smukke bøger, der møder én, og det er en ’pagetur-
ner’ på den måde, at man næsten ikke kan vente med at blade om til næste side for at 
se, hvilke nye billeder, der møder én dér.

Af særlig interesse for en religionslærer er nok kapitler som ”Codex Wormianus – 
Den nordiske mytologi” (Snorri Sturlusons vel nok mest kendte værk) af Peter Spring-
borg og så de mange kapitler med kilderne til den tidlige kristendom – f.eks. ”Bogen fra 
Reynistaður – Mangeartet visdom for nonner” af Svanhildur Óskarsdóttir, ”Grundplan 
af Jerusalem” af Soffía Guðneý Guðmundsdóttir, ”Helgas bog – En digtsamling mellem 
katolicisme og lutheranisme” af Guðrún Nordal, ”Pavebrev fra korstogstiden” af Jeffrey 
S. Love, ”Mirakler og helgenbiografier” af Simonetta Battista og meget mere. Bogen 
rundes af med et kapitel om bogproduktion i middelalderen.

Det skal siges, at hvis man søger de mange håndskrifters tekst, så er det ikke her, 
man skal lede. Der er enkelte citater, men kapitlerne rummer ikke længere tekstud-
drag; det er præsentationer af håndskrifterne og som sagt fine foto-gengivelser af 
dem. Personligt mener jeg, at en del af den almendannelse, vi forventes at give vores 
elever/kursister, også må rumme glæden ved bøger og fascinationen af disse gamle 
håndskrifter, der jo er små kunstværker hver for sig, og til det formål er denne bog 
rigtig fin at kunne vise frem.
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Yahya Hassen:
”Yahya Hassan. Digte” 
Gyldendal 2013
169 sider
Kr. 99,95 

Anmeldt af: Bodil Kruse

Yahya Hassan blev kendt over hele landet, da han i 2013 udgav sin digtsamling med sit 
eget navn som titel. Den unge mand med palæstinensisk baggrund og med en opvækst 
i Gelleupparken ved Århus blev landskendt for sin digtsamling. Han optræder stadig 
jævnligt i det offentlige rum.

Hassans digtsamling er skrevet i et ”råt” sprog og med præg af indvandrermiljøet, 
og den afslører et ghettomiljø med åbenlyst betænkelige sider som kriminalitet, social 
isolation og kældermoskéer med tilrejsende prædikanter. 

Man kan stille det spørgsmål, om og i hvilket omfang, bogen kan inddrages i faget 
religion i gymnasiet.

I den sammenhæng vil jeg se på bogens religionskritik. Yahya Hassan har flere steder, 
hvor han beskriver noget, han vil kalde et religiøst hykleri. Mænd, der samles i moské-
en, hvor de læser op af de hellige tekster, samtidig med, at de er med i et omfattende 
netværk af socialt bedrageri m.v. Yahya Hassan skriver om brug af fiktive adresser, fik-
tive skilsmisser m.v. samtidig med, at man forsøger at holde en moralsk facade og man 
retter kritik mod ”vantro”.

I digtet ”Allah er uvidenhed” (s. 90) beskriver Yahya Hassan hvordan en ”langskæg-
get tosse” prædiker i en kældermoské. Endvidere har en pilgrim bragt ”arsenikforure-
net zamzamvand” hjem fra Mekka en colaflaske. Man sporer en hvas kritik af brugen af 
det mirakuløse vand.

I ”Eid” (s. 91) skriver Yahya Hassan ironisk om en religiøs fest i et lejet lokale med 
”hellige ord og hælervarer”.   

Der er elementer af kritik af pigers og kvinders rolle i det senmoderne muslimske 
miljø i Århus. I ”Banke, banke på (s. 89) beskriver han hvordan en muslim kommer til 
familiens lejlighed for at vurdere en lillesøster som mulig kone. Gæsten er 20 år ældre 
end pigen, og gæsten lægger vægt på, at pigen skal være jomfru og adlyde ham.

Et sted mener jeg, at Yahya Hassen – bevidst eller ubevidst – efterligner sproget i 
Koranen. I digtet ”Dommedagen” (s.  124) skriver han i en rytmisk tekst, om en dag, hvor 
alting vil være anderledes. Den minder om Sura 81 ”Indhyllingen”, hvor man får oprem-
set alle tegnene på, at dommedagen snart er nær.

Hvis man skal inddrage Yahya Hassans tekster, skal det være som en art supplement 
i et islamforløb – de kan selvfølgelig ikke stå alene.
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Kommende anmelderemner:

Hermed et udpluk af nogle af de anmelderemner, som mangler 
interesserede anmeldere. Er du interesseret i at få anmeldt eller at 
anmelde en spændende religionsfaglig bog (anmeldereksemplar vil blive 
sendt hjem til dig), film, teaterstykke, musik, web-kilder mm. – så kontakt 
anmelderredaktør Birgit Andersen birgit.andersen@fc.paderup-gym.dk 

Ulla Susanne Koch og Aage Westenholz
Gilgamesh Enima Elish. Guder og 
mennesker i oldtidens Babylon
Forlaget Univers

Ettore Rocca
Kierkegaard
Oversat af Ole Asger Jorn
Gyldendal

Peter Wiingaard
Påfuglens tårer. En rejse i de irakiske 
ezidiers verden før Islamisk Stat
Forlaget Vandkunsten

Redaktører: Jørn Borup,  
Annette Skovsted Hansen  
og Anemone Platz
Japan i bevægelse
Forlaget Univers

Carsten Lykke-Kjeldsen, Bodil Junker Pedersen, 
Tine Markvard Rask, Tine Overlund Roost 
og Hans Wagner
Begrebsnøglen til religion – teori og metode
Systime
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Sacré Coeur i Paris på en forårsdag. Foto Sine C. Jensen.
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EFTERUDDANNELSESKURSUS

Originalsprog og religionsfaglighed
Efteruddannelseskursus for religionslærere i gymnasieskolen, udbydes af Afdeling 
for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet og Center for Undervisningsudvikling og 
Digitale Medier, Aarhus Universitet.

Formål:
Kurset sigter mod at anskueliggøre, hvorfor og hvordan kendskabet til religioners 
originalsprog spiller en vigtig rolle i forbindelse med studiet af og undervisningen i 
forskellige religioner.
Kurset lægger vægt på at præsentere konkrete eksempler på, hvordan religionsfaglig-
heden fra propædeutikken i universitetsstudiet kan bringes i spil i en undervisnings-
sammenhæng i gymnasieskolen.

Indhold: På kurset vil deltagerne:
•  Blive præsenteret for nogle overordnede overvejelser omkring originalsproget og 

originalsprogskompetencens rolle i en religionsfaglig sammenhæng.
•  Få støre indblik i, hvordan denne kompetence kan implementeres i en undervis-

ningssammenhæng.
•  Blive introduceret til case studies fra forskellige religiøse kontekster med særligt 

fokus på, hvordan kendskabet til originalsprog spiller en afgørende rolle for forstå-
elsen af den enkelte religion – det være sig jødedom, kristendom, islam, hindu-
isme, nordisk religion m.v.

Kurset er bygget op omkring forskellige foredrag, som dels præsenterer nogle 
overordnede overvejelser og dels nogle mere konkrete eksempler på anvendelsen af 
originalsprogskompetencen i studiet af og undervisningen i religion.

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til religionslærere i gymnasieskolen.

Info:
• Kurset afholdes mandag den 4. april 2016, klokken 9:30-16:30
• Sted: Preben Hornungstuen, bygning 1422
• Pris: 400 kr. pr. person. (inkl. 25% moms, kursusmateriale og forplejning)

Tildmelding: http://tdm.au.dk/undervisning-og-kurser/for-gymnasielaerere/ 
originalsprog-og-religionsfaglighed/
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KURSUSANNONCE

The Rise of the Nones – Phil Zuckerman
Eftermiddagsforelæsning med Phil Zuckerman på Aarhus Universitet 

Tid: Den 5. april kl. 17-19
Sted: Aarhus Universitet, Nobelauditoriet (ved Nobelkantinen)
Tilmelding: https://auws.au.dk/Phil_Zuckerman_2016 

THE RISE OF THE NONES
 
More Americans are leaving religion than ever before. Why? How do we 
explain this recent rise of irreligion? And in what ways is secularization in 
the USA distinct from secularization in Scandinavia? 
 
Professor Phil Zuckerman, author of Living the Secular Life, The Non-
religious, and Society Without God, is the founder of the first Secular 
Studies Program in America.

GRATIS
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Generalforsamlingskursus
I år afholder Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF 
internatkursus i forbindelse med foreningens generalforsamling.

Sæt allerede nu X i kalenderen d. 15/9-16/9 2016.

Kurset afholdes på Hotel Chrsitiansminde i Svendborg 
(http://christiansminde.dk)

Programmet kommer til at indeholde faglig opdatering på det 
religionsfaglige område med foredragsholdere og bidrag fra alle 
tre  universiteter, hvor der uddannes religionsvidenskabsfolk.
Arbejdstitlen til kurset er:

’Hvad rykker i religionsvidenskaben?’

Bidragere til kurset vil bl.a. være: 

• Jes Heise Rasmussen, KU, 

• Marie Vejrup, AU 

• Anders Klostergaard Petersen, AU

I programmet vil være indlagt generalforsamling for foreningen, 
bl.a. med valg til bestyrelsen.

Mange flere informationer om program og tilmelding 
vil være tilgængelig i næste nummer af Religion og på 
foreningens facebookside.

GENERALFORSAMLINGSKURSUS
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Believing, Belonging and Behaving
Challenges for Religious Education in the 21th century

Kom og mød fagkolleger fra hele Europa og diskuter de udfordringer religionsunder-
visning møder i det 21. århundrede. 
Konferencens tema tages op gennem oplæg og workshops samt på besøg forskellige 
steder og institutioner i Wien. 

De 4 hovedoplæg har følgende temaer:
•  Religion in modern Austrian Culture - Emeritus Prof. Dr. Dr. Paul M. Zulehner, Uni-

versity of Vienna 
•  Religious Education and Education Policy in a European context - Dr Peter Schrei-

ner, Director of the Comenius-Institut
•  The Changing Religious Landscape in Europe and some implications for religious 

education -Professor Denise Cush, Bath Spa University 
•  Generating hope for Europe: on praxis and promise of tomorrow’s RE professionals 

- Professor Dr Hubertus (Bert) Roebben, University of Dortmund

Liste over workshops samt steder, der besøges kan ses på eftre.net

På eftre.net findes  alle informationer om konferencen samt tilmeldingsblanket. 
Siden opdateres løbende.

Sted: Wien
Dato: 31. august til 3. september 2016
Pris: 300 euro frem til 20. april. Derefter 350 euro
   Det er muligt at købe dagbilletter til konferencens enkelte dage (se pris på 

konferencesiden  eftre.net)

Prisen inkluderer: konferencens program med oplæg, workshops og besøg diverse 
steder i Wien, to frokoster, konferencemiddag, reception med middag Wiens rådhus 
samt kaffe/te-pauser.

Ikke inkluderet i prisen: rejse til og fra konferencen samt overnatning (forslag til 
overnatningssteder findes på eftre.net)

Tilmelding: på eftre.net

Ved spørgsmål til konferencen er I velkommen til at kontakte Elisabeth Faber
elisabethfaber@hotmail.com

13. EFTRE KONFERENCE 
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