
 

 

TOTEM 

Tidsskrift ved Afdeling 
for Religionsvidenskab, 

Aarhus Universitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nummer 2, Årgang 9 
Efterår 2006 



 

TOTEM 
Tidsskrift ved Afdeling for Religionsvidenskab, 
Aarhus Universitet 
© Tidsskriftet og forfatterne, 2006 
 
ISSN 1398-974X 
 
 
Redaktion: 

Gry Sjøqvist Sørensen, tlf. 30 27 37 35 
Anne Meulengracht, tlf. 89 42 72 32 
 
 
Trykning: 

Werks Offset A/S 
Bjødstrupvej 4 
8270 Højbjerg  
tlf.: 86 12 78 64 

 
 
Oplag: 

70 
 
 
 
Manuskripter sendes til: 

TOTEM 
Afdeling for Religionsvidenskab 
Teologisk Fakultet 
Bygning 443 
Tåsingegade 3 
8000 Århus C 
E-mail: TOTEM@teo.au.dk 
Kontor: Bygn. 443, lok. 017 
 
 
 
Priser: 

Abonnementspris for 2 numre er 120 kr.; indbetales på giro: 1-665-2814. Husk at påføre navn 
og adresse ved betalingen. 
Løssalg af tidligere numre: 65 kr. pr. nummer og kan købes på vores kontor. Se vores 
hjemmeside www.teo.au.dk/enhed/studorgani/totem for kontortider.



  

 

Indhold 
 
 
Isralitisk-Jødisk opgave 

Lene Skov    
Religiøse roller ………………………………………………………………………………………………… 2 
 

 

Isralitisk-Jødisk opgave           

Rikke Gottfredsen 
Religiøse roller: Præst, profet, apokalyptiker og rabbiner 

 — ligheder og kontraster ………………………………………….……………………….………………. 10 
 

 

Bachelor opgave  

Jakob Kloppenborg 
Danmark er ikke et indvandrerland — 

En analyse af Dansk Folkepartis kulturopfattelse     ………………………………………………….. 17 

 

 

Øvelsesrelateret opgave 

Line Tviis Bjerrisgaard 
Kritik af tre undersøgelser der beskæftiger sig med forbøn— 

og dens effekt på helbredet     ……………………………….………………………...……………….......... 38  
 
  
Artikel 

Henrik Reintoft 
Islam i de danske medier — 
De syv landsdækkende avisers fremstilling af islam som en trussel i 2001     ……..………..….….  52 

 
 
Artikel 

Anders Klostergaard Petersen 
Karisma som religionsvidenskabeligt begreb     …………………………………………..…….….….. 74 

 



 1 

FORORD 

 

Efterår betyder kulde, regn og blæst og der er dermed al mulig grund til at fordybe sig i 

bøgerne. Somme tider trænger man dog til - med god samvittighed - at læse noget andet, end det 

der står i læseplanen og her kommer TOTEM til undsætning.  

På redaktionen bestræber vi os på at bringe vore læsere gode og spændende opgaver. Således 

også i dette nummer – og vi er glade for hermed at kunne præsenterer 2006’s efterårsnummer af 

TOTEM. 

 

Vi lægger ud med to udgaver af den nye skriftlige opgaveform i Israelitisk-Jødisk, som blev 

indført i 2005. Opgaverne belyser fænomenologisk forskellene mellem fire religiøse eksperter: 

præster, apokalyptikere, rabbinere og profeter i GT og den tidlige jødedom, og kan forhåbentlig 

være til inspiration for såvel de studerende på første semester som alle vi andre. Den følgende 

opgave er et bachelorprojekt, der foretager en diskursanalyse af Dansk Folkepartis kulturbegreb. 

Herefter bringer vi et eksempel på en ’øvelsesrelateret opgave’. Opgaven behandler et emne, 

som hører ind under Det Teologiske Fakultets satsningsområde ’Religion, Kognition og Kultur’ – et 

område indenfor religionsforskningen – som vinder stadigt større indpas lokalt og globalt. 

Desuden er vi glade for at kunne præsentere to artikler af henholdsvis ph.d.-studerende Henrik 

Reintoft og lektor Anders Klostergaard Petersen. Disse to artikler peger ud over de obligatoriske 

opgavetyper og vi håber, at de vil bringe jer ud i kroge af religionsvidenskaben, som ikke afdækkes 

på de første semestre. 

 

Ved afslutningen af sidste semester måtte vi ønske redaktionens kaptajn, Susanne Øllgaard god 

barsel og vi vil derfor benytte denne lejlighed til at opfordre nye potentielle medredaktører til at 

kontakte TOTEM og blive en del af et studenterforetagende, som kan fejre 10 års jubilæum i det 

kommende forår 2007.  

 

Vi ønsker alle rigtig god læselyst. 

 

Med venlig hilsen 

Redaktionen 

 
 
 
Ris og ros, såvel som nye publikationsforslag kan sendes til: TOTEM@teo.au.dk 
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Religiøse roller 

Lene Skov 

1. Indledning 

I denne opgave vil jeg analysere forskellige religiøse roller i israelitisk religion og tidlig 

jødedom. Jeg vil starte med at undersøge præstens religiøse rolle og derefter vil jeg kigge på 

profetens, apokalyptikerens og rabbinerens religiøse rolle. 

Efterfølgende vil jeg redegøre for ligheder og kontraster mellem disse fire grundlæggende 

roller. Jeg vil først se på præstens ligheder med og forskelle fra profeten. Dernæst om profeten har 

fællestræk med apokalyptikeren og om der mellem disse findes modsætninger. Til slut i denne del 

vil jeg se om rabbineren kan sammenlignes med præsten. De sammenligninger og modsætninger, 

som jeg finder frem til, vil være baseret på det, jeg har fundet frem til i analysedelen. 

Ved at kaste et blik på de forskellige religiøse roller, melder der sig et spørgsmål om, hvorvidt 

de alle kan siges at være indehavere af mediatorens egenskaber. Dette vil jeg ligeledes forsøge at 

undersøge i opgaven. 

 

2. Analyse 

2.1 Præstens rolle 

Præsterne i israelitisk religion er af en særlig slægt og nedstammer fra Moses’ broder Aron. 

Som den første bliver Aron ypperstepræst, og hans sønner indtager rollen som præster. 

Efterfølgende er det i israelitisk religion således, at man kun kan besidde rollen som præst, hvis 

man tilhører aronitterne og er mand (Jensen 2004, 113). 

Aron indsættes i sit embede ved indvielsen af åbenbaringsteltet, hvor også Arons sønner 

indsættes som præster. Disse indsættelser sker ved salvning af de pågældende personer (jf. Ex 40). 

Ypperstepræstens funktion er at træde ind i det hellige i templet to gange dagligt, hvilket sker 

morgen og aften. Røgelsen befinder sig på røgelsesalteret, og det er ypperstepræstens arbejde at 

sørge for at denne altid brænder. Om aftenen tænder han lysestagen, og om morgenen er det hans 

opgave at rense den. Ypperstepræsten kan forrette ofre, men det er hovedsagelig præstens opgave 

at gøre dette ved brændofferalteret i forgården. Ypperstepræsten opfattes som Jahves tjener, idet 

han skal sørge for, at der dufter lifligt af røgelse, brænder lys om natten, og at der bliver lagt 

skuebrød frem en gang om ugen (Jensen 2004, 176-178). 

Præstens opgave er dermed først og fremmest at bringe ofre, men han foretager i nogle tilfælde 
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også kontrol af rent og urent. Præsten underviser også i Tora (ibid, 235). 

Både de almindelige præster og ypperstepræsten er hellige, hvilket de er blevet ved den 

salvning, de har fået ved indsættelsen i deres embeder. De genstande, der befinder sig på 

helligstedet salves ligeledes. Der er den forskel på salvede præster og genstande, at præsterne godt 

kan opholde sig i det profane rum, mens de hellige genstande ikke kan. Præsternes familier tilhører 

lægfolket, der er profant, eftersom det ikke kan salves og gøres helligt (ibid, 153). 

 

Præsterne i tidlig jødedom skulle være af sadokidisk slægt. Det var vigtigt, at ypperstepræsten 

var af denne slægt, og hans afløsere blev fundet blandt den gamle ypperstepræsts slægtninge. 

Ypperstepræstens opgave er blevet slækket lidt i forhold til opfattelsen af ham i israelitisk religion. 

Det er nu ikke længere nødvendigt, at han har sin daglige gang i templet. Kun på forsoningsdagen 

må han betræde det allerhelligste (jf. Yom Kippur). Til trods for hans manglende tilstedeværelse 

blev der bragt et spise- eller afgrødeoffer på hans vegne. Seganen var ham, der stod 

ypperstepræsten nærmest. I det første århundrede e.v.t. skulle denne Segan være farisær. Tilknyttet 

templet var der også kult- og tempelpræster. Disse boede i Jerusalem og var af højere rang end de 

almindelige præster. De almindelige præster var opdelt i hold, da de på skift tjente i templet. De 

kom fra hele Judæa, og når de ikke tjente i templet, ledte de en gudstjeneste i deres eget distrikt, 

der omhandlede bøn og TaNaK-læsning (M.S.’s noter fra tredje undervisningsgang, 2). 

Fra det tredje århundrede f.v.t. fik ypperstepræsten også administrative opgaver, der bestod i at 

sørge for hyldestbetalinger til overherredømmets konge. Den magt, som ypperstepræsten besad, 

forsvandt efter det andet tempel faldt. Efter romernes angreb i 63 e.v.t., som i 70 e.v.t. resulterede i 

det andet tempels fald, havde ypperstepræsten ikke længere sin politiske magt. Han havde kun sin 

religiøse autoritet tilbage (Cohen 1987, 105). 

 

2.2 Profetens rolle 

I israelitisk religion bliver profeten tydeligt opfattet som en mediator mellem Jahve og hans folk 

Israel. Profeten er en slags budbringer, men bør ikke forveksles med engle. Modsat englen er 

profeten et menneske med en særlig legitimation og han befinder sig udelukkende i det profane 

rum; engle er himmelske budbringere, og profeter er jordiske budbringere. For at vende tilbage til 

profetens funktion som mediator, kan han defineres som en person, der modtager en meddelelse 

fra en guddom, og skal levere den videre til modtageren (Jensen 2004 231-232). Profeten 

videregiver den meddelelse, han har modtaget, ved at indlede med ,,Herren siger” for at fastslå, 
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hvilken myndighed meddelelsen kommer fra (Jf. Jer 31, 27-34). 

En profet er en almindelig borger, som Jahve har udvalgt til at være talerør mellem ham og 

hans folk. At være profet er ikke et embede, men blot en særlig opgave, som den udvalgte har fået 

tildelt. Får profeten en meddelelse, der omhandler fremtiden, af Jahve kan profeten i nogle tilfælde 

have en evne til at forudsige fremtiden. En sådan evne har en profet ikke i sig selv. Han er udvalgt 

til en særlig opgave, men ikke fordi han skulle have særlige egenskaber. Han skal heller ikke 

opfattes som en spåmand, da han kun har mulighed for at forudsige, hvad fremtiden vil bringe, 

fordi han har modtaget et orakel. I et profetisk orakel ligger ikke, at en ulykke vil ramme 

meddelelsens modtagere uanset deres handlinger, men at en ulykke vil ramme dem, hvis deres 

uretfærdige handlen overfor Jahve ikke ophører, eller blot i det hele taget finder sted (Jensen 2004, 

240). I de profetiske orakler er der altså tale om en formaning, hvilket vil sige, at Jahve ved hjælp af 

meddelelsen til sit folk, griber ind i samtiden for at forhindre at skulle sende en ulykke over folket. 

Med en formaning skal forstås, at man stadig kan nå at rette op på sine ulydigheder i forhold til 

Jahves regler, og dermed undgå ulykken. Det modsatte fænomen optræder også for et af 

ulykkeoraklerne: Domsoraklet. Forskellen mellem de to er, at det i domsoraklet understreges, at det 

ikke er muligt at forhindre en ulykke i at ramme (ibid., 246). 

Profetismens budskab er af eksoterisk karakter, hvilket vil sige, at det vedkommer alle. 

Profetismen bevirker, at profeterne er Jahves talerør med meddelelser fra Jahve om opfordring til 

omvendelse til sit folk. Profeten kan også gå i forbøn for folket ved henvendelse til Gud. Der er 

altså tale om en tovejskommunikation mellem Jahve og menneskene, og denne kommunikation går 

gennem profeten i begge retninger. Profetismen havde sin storhedstid fra det ottende århundrede 

til det sjette århundrede f.v.t. (Cohen 1987, 195). 

 

2.3 Apokalyptikerens rolle 

Fra det andet århundrede f.v.t. ændres opfattelsen af profetisme til apokalyptik (ibid, 195). Ved 

apokalyptik forstås tydning af begivenheder som tegn på verdens nært forestående undergang. En 

apokalyptiker er dermed en forfatter til eller fortolker af et skrift om verdens undergang. 

Apokalyptikkens budskab er i modsætning til profetismens budskab af esoterisk karakter. Der er 

dermed tale om, at apokalyptikkens budskaber kun giver forståelse for de vise mennesker (ibid, 

197). Apokalyptikken omhandler åbenbaringer af hemmeligheder, og  til dette optræder en 

tydeengel. Denne tydeengel åbenbarer og afdækker hemmeligheder, men bliver i sin udlægning af 

hemmelighederne noget utydelig i sin tale, og derfor er budskaberne esoteriske. En apokalyptiker 
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har en væsentlig rolle, idet han er den, som kan fortolke og forklare budskabet, så almindelige 

mennesker også forstår det. Det betyder, at intet menneske kan få del i et budskab direkte fra Gud; 

en engel er nødt til at være bindeled mellem Gud og menneskene (ibid, 196). 

Apokalyptikken er som sagt afløser for profetismen. Denne afløsning kan blandt andet spores 

tilbage til en begyndende kanonisering af de tekster, man tillagde en vis ægthed. Det satte en 

stopper for dannelse af nye profetskrifter og profettraditionen. Menelaus, som ikke var af 

sadokidisk slægt, var blevet udnævnt til ypperstepræst. Derfor fungerede sadokiderne ikke 

længere som mediatorer mellem Gud og mennesker. Dermed opstod der en mangel på mediatorer, 

hvilket kan forklare englenes funktion i apokalyptikken. En sidste ting, jeg vil inddrage som 

grundlag for apokalytikkens fremkomst er, at templet var utilgængeligt, og man opfattede de 

lidelser, man oplevede som uretfærdige. 

 

2.4 Rabbinerens rolle 

Den rabbinske brydningstid er fra år 70 e.v.t. til omkring 600 e.v.t., hvilket vil sige perioden fra 

det andet tempels fald til dannelsen af bTalmud. Idet templet falder kræves der en transformation 

af jødedommen med hensyn til, hvorledes religionen i fremtiden skal opfattes (Cohen 1987, 214). 

Som tidligere nævnt mistede præsterne deres autoritet efter år 70 e.v.t., hvilket blev rabbinernes 

store mulighed for at slå igennem (ibid., 221). Fra det andet århundrede til år 425 e.v.t. opstod et 

rabbinsk patriarkat, i hvilket det ældste mandlige medlem inden for den enkelte slægt havde 

magten. Mishnah havde en særlig rolle hos patriarkatet. Rabbinernes indflydelse blev gradvist 

svækket, hvilket skyldes patriarkatet. Fra det tredje århundrede etablerede rabbinerne centre og 

blev et socialt orienteret byfænomen. Idet rabbinerne lagde så stor vægt på det sociale, blev de 

støttet af andre af samfundets medlemmer (ibid, 222). 

Rabbiner kunne man blive gennem uddannelse på at rabbinsk akademi (Yeshivah). En 

rabbiners funktion kan deles i to. For det første kunne han undervise og anvende helligtekster. En 

rabbiner havde tillagt sig særlig viden, såkaldte fortolkningsprincipper, som bruges ved studiet af 

Tora. Rabbineren modtog ingen penge for den undervisning, han tilbød, han underviste blot for 

ærens skyld. For det andet var en rabbiners funktion at dømme i religiøse og civilretslige sager (jf. 

Mishnah, Pirkei Avot kapitel 1, 3.6.8-9). Kort sagt havde rabbinerens autoritet på grund af sine 

magtbeføjelser og den tekniske viden han besad, der tillagde ham specialiststatus. Rabbineren 

havde lov til at gå klædt i hvidt, hvilket symbolsk betyder renhed og hellighed.  
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3. Redegørelse 

3.1 Præst kontra profet 

Mens præsten som tidligere nævnt er født til sit embede, idet han nedstammer fra en bestemt 

slægt, er profeten særlig udvalgt af Jahve. Præstens primære opgave er at bringe ofre, mens 

profeten formidler en meddelelse fra Jahve til hans folk, Israel. Disse opgaver kombineres dog i de 

få tilfælde, hvor profeten Samuel også optræder som præst. Præsten tager sig af det kultiske rum, 

hvor den ordløse tilbagevendende forbindelse mellem Jahve og mennesker foregår. Profeten 

derimod befinder sig i det profane rum, hvor en verbal kommunikation mellem Jahve og folket 

finder sted. Profeten og præstens opgave er i bund og grund bygget på samme grundlæggende 

funktion. Denne funktion er for begge at bevare et godt forhold mellem Jahve og hans folk, hvor 

præsten søger for at bringe ofre til Jahve, mens profeten formidler budskaber om, at Jahve vil tage 

den velsignelse han har givet sit folk tilbage, hvis det ikke lever efter de regler, Jahve har påbudt 

dem (Jensen 2004, 235-236). 

For mere præcist at kunne belyse profetens formidlingsopgave, hvis denne velsignelse bliver 

taget fra folket, vil jeg benytte mig af Hoseas’ Bog kapitel 2. At præsten jævnligt bringer ofre i 

templet er alene ikke nok for at opretholde folket Israels velsignelse. Teksten er en kultisk anklage, 

hvor velsignelsen består i, at landet er frugtbart, og Jahve optræder her som frugtbarhedsgud. En af 

de mest elementære regler, Jahve har påbudt sit folk er, at de ikke må dyrke andre guder end ham 

(jf. Deut. 6, 14). Da folket ikke kun dyrker Jahve alene, fratager han sit folk dets velsignelse. Hosea 

er en af de tolv små profeter og profeterer om konsekvenserne af ikke at opfylde de kultiske pligter. 

 

3.2 Profet kontra apokalyptiker 

Ovenfor blev profetens rolle nærmere belyst, og formålet med dette afsnit er at anskue den i 

relation til apokalyptikeren. Apokalyptikerens modtagerfunktion er vigtig, da det kun er ham, der 

har mulighed for at forstå den engel, der har meddelelsen med fra en guddom. Man kan opfatte 

denne apokalyptiker som et ekstra bindeled mellem guddom og folket. Forskellen på en profet og 

en apokalyptiker er blot, at der ikke er en direkte modtagelse mellem apokalyptikeren og 

guddommen, hvilket gør sig gældende i sceneriet med profeten. 

For at give et overblik over forholdet mellem profeten og apokalyptikeren inddrager jeg her 

Daniels Bog. Denne bog kan deles op i to, hvor den første del strækker sig fra kapitel 1-6, der 

omhandler legender. Anden del omhandler kapitel 7-12, som er prægede af apokalyptiske visioner. 

Her er dermed ikke tale om en typisk profetbog, idet Daniels Bog i tidlig jødedom bliver anskuet 
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som legendestof, mens den i kristen optik er en del af de store profeter (Jensen 2004, 227). For at se 

nærmere på den apokalyptiske del i Daniels Bog er det vigtigt at bemærke, at Daniel først optræder 

som profet, da han selv modtager en vision (Dan 7, 2-10). Senere opsøger Daniel en af dem, som 

kan tyde dette syn, hvilket muligvis er tydeenglen Gabriel, som udlægger profetien (Dan 7, 16). 

Daniel går fra at være en profet, som modtager meddelelsen direkte fra Gud, til at være 

apokalyptiker, hvor en tydeengel udlægger profetien, så den kan forstås af en apokalyptiker.  

 

3.3 Rabbiner kontra præst 

En meget fremtrædende lighed mellem rabbinere og præster er, at de begge opfattes som 

hellige og rene. Som skrevet ovenfor er præsterne blevet salvet, hvilket betyder, at de er blevet 

helliggjort. Præster opfattes også som rene, da det er en grundlæggende forudsætning, at det som 

er helligt også skal være rent. Denne hellighed og renhed er som sagt også karakteristisk for 

rabbineren. For præsten er hellighed og renhed forbundet med hans profession, mens det for 

rabbineren kommer til udtryk i hans klæder. En rabbiner har tilladelse til at gå klædt i hvidt, 

hvilket symbolsk set skal forstås som renhed og hellighed. 

En anden lighed er, at både præster og rabbinere har et særligt kendskab til Tora. Forskellen 

udmønter sig i, at præsterne underviser i Tora, hvor rabbineren studerer Tora. Rabbineren Akiva 

(R. Akiva) besidder en enorm viden og siges at være stamfader til den mundtlige Tora. Moses 

menes at være stamfader til den skriftlige Tora og efter at være faret til himmels ved sin død, 

besøger Moses R. Akiva. Moses ser R. Akivas udlægning, som han ikke forstår. Akiva 

detailananlyserer også og dette er en nødvendighed for, at Tora kan overleve samfundets 

ændringer. R. Akiva synes at være større end Moses, fordi han helliggør Gud, hvilket resulterer i 

martyrium. Moses forstår ikke sin egen udvælgelse og R. Akivas martyrdød, for disse er Guds 

gådefulde vilje (bTalmud, Menachot 29b). Teksten giver et billede af, at en rabbiners udlæggelse af 

Tora sker efter de fortolkningsprincipper, som rabbineren evner. 

 

4. Konklusion 

At en profet er en mediator mellem Jahve og hans folk, er efter min mening indiskutabelt. Idet 

præsten også optræder som én, der skal opretholde orden mellem mennesker på jorden og 

guddommen i himlen, kan han også betragtes som en slags mediator. Den mest korrekte betegnelse 

for præsten er kultformidler med en mediators egenskaber.  

At en profet og en apokalyptiker kan optræde i samme tekst (Dan 7) har vi nu været vidne til, 



 8 

men jeg mener, at det mere er en undtagelse end regelen, at de to fænomener kommer til syne i 

samme tekst. Idet de to autoriteter ligner hinanden betydeligt, kan man konkludere, at 

apokalyptikeren også besidder en mediators evner. 

I kraft af rabbinerens påklædning og præstens tilknytning til templet opfattes de begge som 

hellige og rene. I modsætning til at præsten kan tillægges en mediatorrolle, mener jeg dog ikke, at 

der er grundlag for at tillægge rabbineren samme mediatorautoritet. Dette skyldes, at jeg ikke 

finder rabbinerens forbindelse med det guddommelige på samme høje niveau som en mediators. 

Desuden ligger rabbineren vægt på det sociale aspekt og ikke det kultiske.  
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Religiøse roller: præst, profet, apokalyptiker og rabbiner 

 — ligheder og kontraster 

Rikke Gottfredsen 

Indledning 

“Den ligner jo et menneske,” tænkte jeg, da jeg for få uger siden for første gang så et billede af 

Talmud. Mishnah som hjertet, de ældste Gemaratekster som torsoen med de yngste Gemaratekster, 

lemmerne lidt løst daskende, yderst. Er der mon virkelig en sådan dynamik i religioner? Et sådant 

liv? Jeg har valgt en fænomenologisk tilgang og afgrænser mig fra at belyse de fire religiøse roller i 

en historisk ramme.  

Gud kaldes i denne opgave for Jahve når han omtales i en israelitisk eller fælles 

israelitisk/jødisk kontekst, omend jeg er bevidst om forbuddet mod at udtale hans navn fra 

omkring 200 f.v.t., og Gud i den tidligt jødiske kontekst. 

 
Kort præsentation af teksterne 

Til undersøgelsen af de fire religiøse eksperter, præst, profet, apokalyptiker og rabbiner, er 

anvendt forskelligt kildemateriale. Det stammer dels fra sekundærkilder og undervisningsnoter 

dels fra de to hovedværker i israelitisk religion og indenfor tidlig jødedom. En stor del af disse 

tekster er oven i købet sammenfaldende, nemlig Mosebøgerne, der optræder begge steder. Dette er 

karakteristisk for arbejdet med de to religioner - der er mange fællestræk og mindst ligeså mange 

forskelle. 

Det Gamle Testamente (GT) er den første og mest omfangsrige del af Bibelen. GT er en samling 

af skrifter der foregår i tiden omkring 1000 f.v.t. til år 0, men er skrevet i de første par århundreder 

e.v.t. Det handler om Jahves forhold til et enkelt folk, israelitterne – og måske især om dette folks 

forhold til Jahve. Selve GT’s historie er enestående, da den har gennemgået utroligt mange 

redigeringer, tilføjelser, slettelser, kanoniseringer og oversættelser gennem alle tider. Her anvendes 

den af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s autoriserede udgave. En regulær oversættelse af 

de kanoniserede tekster der således er er skrevet ind i vores tid og tættest mulig på vores daglige, 

sproglige forståelsesramme. 

Torah er hebræisk og betyder ”Loven” og lære eller instruktion (Jensen, Rothstein og 

Podemann Sørensen, eds. 1994,  324). Den er en samling af skrifter som udgør den jødiske Bibel, 
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kaldet Tanak1. GT er en del af denne Tanak, men derudover indbefatter den også en samling af 

Talmud der betyder studium og instruktiv lære. Talmud består af Mishnah, der er en 

studiesamling af Mishnahs lovstof der så diskuteres i Gemara, der er læren om 

fuldstændiggørelsen af Mishnah. Også Talmud har, som GT, været igennem en rivende udvikling, 

men i en noget anderledes kontekst. Den rabbinske udlægning af Mishnah har altid været åben for 

diskussion – vel at mærke en diskussion det gennem tiderne altid har været op til den enkelte jøde 

selv at afgøre resultatet af, hvorimod den kanoniserede Bibel aldrig har haft de bagvedliggende 

diskussioner som en del af sin helligtekst. 

 
Den religiøse rolle ”Præst” 

Ordet ”præst” er oprindeligt ”kohen” på hebræisk. Præster bruges i mange religioner om 

mænd der tjener en eller flere guder (GBL 2003, 648). I israelitisk religion og tidlig jødedom er 

præsten en mellemmand der går imellem Jahve og mennesket, så dette ikke er i direkte kontakt 

med Jahve hvilket kunne være fatalt (Jensen 2004, 39). Præsten er ansat til at tage sig af ritualer og 

ofre2, til at holde orden og skelne imellem helligt og profant. Han kan desuden omgås både rent og 

urent, og kan således sakralisere helligstedet og dets inventar hvis der skulle være sket et uheld, en 

forbrydelse eller en synd der f.eks. har desakraliseret templet. Præster er velanskrevne og agtede i 

samfundet, og de er nødvendige for opretholdelsen af kontakten til Jahve. I GT er et helt teologisk 

univers kaldet Præsteskriftet3. Her skelnes ikke nationalt, men religiøst. I templet findes præster i 

hierarkiske ordener med en ypperstepræst som den øverste. Kun han - og kun på Yom Kippur, den 

jødiske soningsdag - må gå ind til arken i det allerhelligste i templet. 

Præstens opgave er i både israelitisk og jødisk sammenhæng af bevarende karakter. Ikke så 

meget i teologisk forstand som i rollen som vedligeholderen – templets – og dermed Jahves 

åndelige og praktiske pedel. “Forandring” var en trussel, for det ville betyde vanskeligheder ved at 

overholde de renholdelsesbud, der nøje måtte overvåges og opretholdes for at undgå forurening - 

og dermed påkaldelse Jahves vrede og alverdens ulykker (Jensen 2004, 40).  

 
 

                                       
1TaNaK er et kunstord, der er sammensat af T= Torahen, N=Nerim (profeterne) og Kotullim (skrifterne)  
2 Eksempelvis Lev 16  
3 Der er i GT to dominerende universer - det præstelige og det deuteronomistiske. Sidstnævntes karakteristika omhandler 
israelitterne indplaceret i tid og besvarer hvor og hvad israelitterne kommer fra og hvad Jahve har gjort for dem før og 
hvad han nu gør. Fortællingen om israelitterne som Jahves særligt udvalgte og dermed hellige folk sætter dem i 
modsætning til alle andre. 
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Den religiøse rolle ”Profet” 

Ordet ”Profet” kommer fra græsk, ”prophetes”, og betyder ”en der frem- eller forudsiger” 

(GBL 2003, 638). Oprindeligt stammer det fra hebræisk, ”nabi”, der formentligt også betyder 

udråbe el. råbe. Profetismens guldalder er 8. – 6. århundrede f.v.t.. Profeter modtager budskaber 

direkte fra Jahve og kan være enten mænd eller, i sjældnere tilfælde, kvinder4. Den hebræiske 

oversættelse giver mening i den kontekst hvor en profet ikke alene er en slags spåmand, som vi 

forstår det i dag, men i århundrederne omkring vor tidsregnings begyndelse også en 

samfundsrevser, der henter sin visdom og belæg for sin tale fra Jahve selv. Derudover er profeten 

en mediator der kan gå i forbøn hos Jahve. Blandt profeterne er Moses5, Jeremias 6 og Gad7. Disse er 

ægte profeter hvorimod de falske taler ud fra egen vinding eller f.eks. Ba’als, usædelighedens eller 

ufredens væsen. De falske profeter taler dog ikke på baggrund af decideret onde intentioner - de 

ved blot ikke bedre, og kender ikke Jahves sande ord fra de falske (GBL 2003, 195). Profeter peger 

ind i fremtiden mod ukendt land, og er derfor ofte “lonely riders” - nogle dog med mindre 

følgegrupper eller disciple omkring sig. Det kan, som i Jeremias8 tilfælde med Baruk, være Baruk 

der er forfatteren af profetlegenden eller hele Jeremias’ bog (GBL 2003, 640).  I GT udgør 

Profetbøgerne en væsentlig del, og de er formodentligt redigeret ind i det deuteronomistiske 

historieværk9 senere. Profeterne er ikke selv teoretikere, men taler til menigmand om både 

dagligdagen og almentgyldige sandheder og den nye verdensorden. Eskatologiske10 forkyndelser 

der både trøster og truer med forudsigelser om en ny pagts komme11, Messias’ komme såvel 

bruges- som misbruges. Konger anvender iblandt profeten politisk, som en slags embedsmand - 

her ses han ofte sammen med præster12. 

Profeter kræver forandring, er talerør for Jahves utilfredshed med mennesket. Mennesket skal 

forandre sig til det bedre, blive opmærksomme på nye ting eller andre vinkler af tidligere kendt 

stof. 

                                       
4 GT har også profetinder. Mest i mindre “biroller”, dog undtaget Hulda, der spørges til råds ved Josijas’ reform  (2 Kong  
22,14) 
5 Aldrig direkte tituleret “profet”, men kaldet “gudsmand” (Deut 33,1). Også Samuel kaldtes “gudsmand” (1 Sam  9,6) 
6 Jer 1,5 
7 Kaldet “seer” (2 Sam 24,11) 
8 Jer 31,27-34 
9 De tidlige profeter: Jos., Dom,. 1-2 Sam og 1-2 Kong 
10 Eskatologi = læren om de sidste tider 
11 Jer 31,27-34 
121 Kong, 1,38 og Es 28,7 - to ret forskellige eksempler, der også siger en del om rollen ”profet” – han står for skud når han 
stikker næsen frem. 
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Den religiøse rolle ”Apokalyptiker” 

”Apokalyptein” er græsk og betyder at afsløre eller afdække. På trods af  betydningen må der 

tænkes en hel del hemmelighedskræmmeri ind i apokalyptikernes virke. Her er nemlig tale om at 

en angulus interpres, tydeengel, overleverer Guds budskab til mennesket – iblandt i en form der 

faktisk er svær at tyde, for andre end den vise – apokalyptikeren. Han henrykkes, helt bogstaveligt, 

rykkes til et andet bevidsthedsstadie, ofte i en drøm, og får her en åbenbaring.  

Apokalyptik transformeres som et synkretistisk fænomen med rødder i profetiske tradition fra 

omkring det 2. årh. f.v.t. Eksempelvis er Johannes Døber både profet, eskatolog og apokalyptiker. I 

apokalyptikken13 eksisterer den direkte kontakt fra Gud til enkeltmennesket, som profeten tidligere 

var mediator for, ikke længere. Pinslerne folket gennemgår fra makkabæeroprøret14 og frem, 

provokerer teodicéproblemet15 og behovet for at høre om bedre tider vokser.  

Apokalyptikeren varsler forandring fra den nuværende elendighed til en kommende herlighed, 

og giver herigennem trøst til at gennemstå trængsler i det dennesidige.     

 
Den religiøse rolle ”Rabbiner” 

Ordet Rabbi er hebræisk og betyder ”min mester”16. Rabbien er en skriftklog som læser og 

udlægger den jødiske Torah. Enhver jøde af hankøn kan blive rabbi enten på et akademi for 

skriftstudier eller ved at gå i mesterlære (!) og følge en anden rabbis undervisning, indtil han 

vurderes i stand til at træffe afgørelser af religiøs, kulturel og juridisk art og dermed også dømme i 

halakhah17-relaterede tvivlsspørgsmål. Enhver rabbi er et led i en traditionskæde, der værdsættes 

og hyldes, men som også står til evig diskussion, vurdering – og mulig forandring.  

                                       
13 F.eks. Enoks, Daniels og Ezras bog. 
14Makkabæeroprøret 167-164 f.v.t. På baggrund af den magtfulde, men også meget hellenistisk inspirerede Antiokus 
Epifanes, bryder jøderne med den kvietisme der ellers kendetegner jødedommen. En kvietisme der bunder i troen på det 
jødiske folks tillid til Jahves overordnede plan med dem. 
15 Teodicé = Guds retfærdighed. 
16 Det anvendes i NT flere gange om Jesus og i løbet af 1 årh. mestendels som en ærbødig titulering af en skriftklog. (Matt 
26, 25):  ”Judas, som forrådte ham, spurgte: “Det er vel ikke mig, Rabbi?”... I Matt 23 får Jesus dog givet de skriftkloge - 
og de der ynder at blive kaldt rabbi (Matt 23,7) - tørt på. Han holder en dundertale til sine disciple og de forsamlede 
omkring sig og beder dem være opmærksomme på det vanskelige i at lade handling følge ord. 
17 Torahs samling af lovstof,  Mishnah, er gentagelses- og udenadslære. Den består af seks lag eller ordener: Om daglige 
bønner og landbrug, om  sabbat og højtid, om lovgivning  vedrørende kvinder, ægteskab, skilsmisse, om erstatningssager 
og “Fædrenes kapitler” (Pirke Avet) - om tempelofrene og om rituel renhed. Der indlæres på forskellige måder: Ved 
diskussion, hvor den endelige løsning overlades til læseren selv, ved fortolkning af den skrevne lov, ved for- og påbud, 
ved præcedens og ved opbyggelige fortællinger med belærende moraler og udlægninger. De sidstnævnte, fortællestoffet 
Aggadah, indgår som en del af påskeritualet hvor faderen, eller en af ham udvalgt, reciterer hele påske-aggadahen 
startende fra 5 Mos 26,5. Ved siden af fortællestoffet er lovstoffet Halakhah, af halakh=gå, forstået som “således bør 
menneskets færden være”: Halkhahah består af de 613 for- og påbud i den skrevne lov, altså de fem Mosebøger, 
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På denne måde fremstår rabbinsk litteratur – 400 års tidsforskel fra det 2. til det 6. århundrede 

e.v.t. til trods – ret ensartet i såvel litterær stil, værdinormer som liturgi (Cohen 1987, 214). Dog 

kendes de tidligste rabbinere som ”tannaim”, repetitører eller lærere, hvor den rabbinske litteratur 

fra det 3.-5. århundrede kaldes ”amorim”, talere (Cohen 1987, 215). 

For rabbineren er forandring mulig. Torah kan udlægges på en ny og anderledes måde i en ny 

og anderledes tid, på baggrund af nye og anderledes tolkninger indenfor såvel teologiske, juridiske 

som institutionelle spørgsmål. Men det står under ingen omstændigheder den enkelte frit for at 

udlægge Torah som han vil (Cohen 1987, 231). Udlægningen af Torah sker med dyb respekt for og 

suverænitet til den lange tradition af visere rabbinere der har udlagt skriften tidligere. Men dialog, 

argumentation og diskussion er en metode der anvendes sammen med udenadslære og repetition. 

 

Redegørelse for ligheder og kontraster 

Udover de ligheder og kontraster der implicit er fremgået af den foreløbige gennemgang af de 

fire religiøse roller, har jeg i skemaet herunder valgt at belyse dem fra fire andre vinkler for at 

accentuere ligheder og kontraster:  

Kommunikation, forandrende/bevarende, helligsted og funktion: 

 

 Præst Profet Apokalyptiker Rabbiner 

Kommunikation Offer Forbøn Henrykkelse Skriftstudie 

Forandrende/ 

bevarende* 

Traditions- 

bevarende 

Forandrings- 

varslende 

Forandrings- 

Varslende 

Traditions- 

bevarende 

Uddannelse Arvet embede, 

Mester-lære 
Kaldet Ingen Mester-lære 

Ansættelses- 

Forhold 

Ansat af Templet/ 

helligstedet 
Udvalgt af Jahve 

Udvalgt af 

tydeenglen 
Voluntør 

Helligsted 
Templet Hvor som helst 

Ikke templet, da 

dette var gjort urent 
Synagogen 

 

* "... prophets are potential agents of change". (Malefijt 1968, 242) 

                                                                                                                                

mundtlige fortolkninger af disse og af nye love der senere er opstået på baggrund af at tidligere halakhiske regler er 
blevet kendt ubrugelige af et flertal. 
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Både præster, profeter, apokalyptikere og rabbinere er formidlere af Jahve/Gud. Og måden de 

kommunikerer med ham på er højst kontrastfuld. Rabbinerens udenadslære og intense studie af 

det skrevne ord kontra apokalyptikerens vision eller drøm. Og ligeså er præstens nænsomhed med 

mælk og kød i kontrast til profeten der varsler at ”The Times They are A-changing”18. 

Ansættelsesforholdene er alle forskellige, at være udvalgt er jo ikke noget man vælger at være, 

hvorimod volontøren virkelig skal sørge for på anden vis at kunne forsørge sig selv og sin familie, 

før han ved egen kraft og vilje går i gang med studierne. Apokalyptikernes helligsted kunne jo 

egentligt siges at være sammenfaldende med præsternes – der jo heller ikke kom i templet hvis 

dette var desakraliseret af politiske og religiøse modstandere. Men hvor præsterne decideret var 

ansat til at varetage tempel- og helligstedsfunktioner blev apokalyptikerne ikke ”arbejdsløse” af en 

desakralisering af et tempel.  

Konklusion 

Præster, profeter, apokalyptikere og rabbinere udfylder formidlerrollerne som gør religion til 

en levende organisme. Den behøver det forandringsvillige, progressive, undersøgende, 

autodidakte og risikovillige men også det fastholdende, bevarende, veluddannede, 

traditionsbundne, rodfæstede og tilbageskuende. De fire bringer, ligesom årer bringer blodet, 

Jahves og Guds ord, ud i den krop hvor Torah og Det Gamle Testamente udgør knoglerne. Og det 

er når blodet er optaget i musklerne - i denne metafor det israelitiske og jødiske folk – at bevægelse 

bliver mulig. Som et hjerteslag der består af både eksplosion og afslapning, sådan eksisterer 

levende religioner også i kraft af dynamikken mellem kontraster og ligheder. 

                                       
18 Bob Dylan i sangen af samme navn fra 1964. 
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Indledning 
 
Den 7. oktober 1999 lød det fra folketingets talerstol: ”Uanset hvor mange anstrengelser I gør jer, 

stuerene bliver I aldrig”1. Udtalelsen var rettet mod Dansk Folkeparti (DF) og kom fra daværende 

statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Bag Nyrups udtalelse lå en skarp kritik af DF’s politik på 

udlændingeområdet, som han anså for ”udansk, uacceptabelt og fremmedfjendsk”2. 

DF havde dengang 13 mandater i Folketinget. I dag har partiet 24 mandater og er dermed det 

tredje største parti i Danmark. 

DF er på 6 år vokset fra at være et marginalt parti, til i dag at være regeringens vigtigste 

samarbejdspartner. Partiet har fået en central plads, både i den offentlige debat og på 

Christiansborg. Den retorik, der benyttes af partiet, har derfor afgørende indflydelse på vores 

fælles begrebsforståelse. 

Udlændingespørgsmålet har også en central plads for DF selv. Kigger man på partiets princip- 

og arbejdsprogram, skal økonomiske stramninger på området blandt andet finansiere 

socialpolitikken og danne baggrund for ønskede ændringer af retspolitikken. Yderligere er området 

vigtigt for DF’s profil i den offentlige debat. 

 
Denne opgaves formål er at: 

1.   Undersøge Dansk Folkepartis opfattelse af begreberne ”indvandrere” og ”danskhed”, samt: 

2. Med udgangspunkt i teorier af Thomas Hylland Eriksen, at undersøge problemer og  

konsekvenser ved en sådan konstruktion. 

 
På grund af opgavens omfang, forholder jeg mig i min analyse udelukkende til afsnittet 

”Kristendommen, folket og etikken” fra partiets arbejdsprogram ”Et bedre Danmark”. 

I afsnittet tegnes en karakteristik af indvandrere og de problemer og konflikter, de medfører det 

danske samfund. I afsnittet beskrives en identitetskonflikt mellem indvandrere og det ”at være 

dansk” - danskheden. Det primære mål med diskursanalysen er dermed at tydeliggøre, hvilke 

elementer der knytter sig til henholdsvis ”indvandrere” og ”danskhed”. 

 
I diskursanalysen vil jeg ikke forholde mig konkret til partiets politik, men udelukkende 

forholde mig til partiets retoriske konstruktion. Jeg vil i min perspektivering problematisere 

                                       
1 http://www.folketinget.dk/Samling/19991/salen/R1_BEH1_3_3_263.htm (22/5 2005) 
2 http://www.folketinget.dk/Samling/19991/salen/R1_BEH1_3_3_263.htm (22/5 2005) 
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indholdet og konstruktionen af de to identiteter. Efterfølgende vil jeg, ved hjælp af den norske 

socialantropolog Thomas Hylland Eriksen3, redegøre for den kulturopfattelse, der ligger bag en 

sådan konstruktion. Endelig vil jeg introducere Eriksens bud på en ny kulturforståelse. 

Analyse 

Teoretisk baggrund 

Generelt kan en diskurs forstås som en kommunikativ handling, dvs. enhver samtale, tekst eller 

anden form for ytring. Diskursanalysens funktion er en kortlægning af betydningen af de begreber, 

der anvendes i diskursen og deres indbyrdes relationer. 

I analysen benytter jeg Laclau & Mouffes diskursteori, da den er effektiv til bearbejdning af den 

enkelte tekst. Jeg har i min teoretiske tilgang medtaget begreber fra Faircloughs kritiske 

diskursanalyse, da den tager højde for en tværtekstuel analyse og samspillet mellem diskurser og 

deres sociale funktion. 

 
Diskurser står hos Fairclough i et dialektisk forhold til den sociale praksis. På den ene side 

trækker diskursen altid på eksisterende diskurser og er dermed udtryk for den sociale praksis 

(diskurs er konstitueret). På den anden side er den anvendte diskurs med til at fastlægge den 

sociale praksis (diskurs er konstituerende). Laclau & Mouffe, derimod, fokuserer udelukkende på 

diskurs som konstituerende (Jørgensen 1999, 29). 

Teoretisk tilgang 

Jeg vil i det følgende redegøre for de vigtigste begreber i Laclau & Mouffes teori. På grund af 

opgavens omfang vil jeg ikke kommentere alle teoriens begreber, men blot overfladisk berøre de 

vigtigste (skrevet i kursiv). 

Laclau & Mouffe ser grundlæggende brugen af diskurser som en magtkamp om 

betydningsdannelser4. 

En diskurs fastlåses, når de enkelte elementer (flertydige tegn) i den konkrete kontekst bliver 

fastlåst i momenter (entydig betydning)5 (Jørgensen 1999, 36). Eksempelvis kan et begreb som 

”indvandrere” tillægges vidt forskellige betydninger. 

                                       
3 Eriksen er professor på Institut for socialantropologisk på Oslo universitet. Han har siden 1993 markeret sig i den norske 
debat, som fortaler for det multikulturelle samfund. 
 
4 Magtbegrebet er hentet fra Foucault og skal ikke forstås undertrykkende, men som en produktiv kraft der konstant 
konstituere diskurser (Jørgensen 1999, 22-23). 
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En diskurs producerer en midlertidig lukning på samme måde som et fiskenet. Den indfanger 

visse betydninger, men udelader andre. Alt udenfor diskursen, kaldes det diskursive felt. De fleste 

diskurser bliver konstant påvirket af andre diskurser og det diskursive felt som helhed. De er derfor i 

konstant udvikling og skifter ofte betydning (Ibid., 37). 

 
Ofte er diskurser dog så uforenelige, at der opstår en konflikt, en antagonisme. Antagonismen er 

en kamp om betydningsudfyldelse. I antagonismen bliver nogle af de fastlåste momenter igen til 

elementer, der åbnes for det diskursive felt og dermed opstår muligheden for en dekonstruktion. 

Når elementerne igen er fastlåste i momenter, har vi hegemoni, en dominerende forståelse (Ibid., 60-

61). 

 
De flertydige begreber, der potentielt kan skabe konflikt mellem diskurserne, betegnes som 

knudetegn6. Knudetegnene er i sig selv tomme, det er kun igennem relationen til andre tegn, at 

knudetegnet får sit indhold. Dette sker i en ækvivalenskæde, hvor begrebet ”hvirvles sammen” med 

forskellige andre begreber. Eksempelvis kan ”indvandrere” i en diskurs relateres til ”arabisk 

afstamning”, ”arbejdsløs” m.v., mens det i en anden diskurs kan relateres til ”indisk it-konsulent”, 

”eksotisk”, ”flerkulturel forståelse” m.v.. Derfor kan ”indvandrere” betegne noget forskelligt, og 

det kan derfor siges at være en flydende betegner (Ibid., 63). 

Der er dog enkelte diskurser, der er så dominerende, at ingen længere sætter spørgsmålstegn 

ved dem - de er så fastgroet, at de bliver objektive. Et eksempel på dette er ”børn”, der tidligere 

betragtedes som ”små voksne”, hvorimod de i dag uomtvisteligt opfattes som en særlig gruppe 

(Ibid., 36-37). 

De flydende betegnere, der henviser til helheder (f.eks. land, nation, folk o.s.v.), kaldes myter. Det 

beror på, at Laclau & Mouffe ser disse som imaginære. Vi lader som om, der er tale om fælles 

objektive størrelser, men disse begreber er altid kun delvis konstrueret. ”Det danske samfund” 

findes eksempelvis ikke som en objektiv realitet, men kun som det vi lægger i begrebet. Hvis f.eks. 

en socialdemokrat og en konservativ lover ”at gøre det bedste for Danmark” er det antagelig ikke 

det samme ”Danmark”, de referere til (Ibid., 50-51). 

                                                                                                                                
5 Dette foregår udelukkende på det teoretiske plan, da betydningerne i praksis er i konstant forandring. 
6 Laclau benytter knudetegn som fællesbetegnelse for nodalpunkter, mesterbetegnere og myter. I min analyse skelner jeg ikke 
mellem mesterbetegnere og nodalpunkter, men benytter udelukkende begrebet knudetegn. Jeg benytter dog myte som 
selvstændig begreb, da dette har en analytisk pointe. Myte vil naturligvis også indgå som knudetegn, men det gør det 
netop som myte.  
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For at understrege de sociale konsekvenser af en bestemt diskurs, vil jeg her kort inddrage 

Faircloughs teori om intertekstualitet. 

Som tidligere nævnt ser Fairclough, i modsætning til Laclau & Mouffe, diskurs som både 

konstituerende og konstitueret i forhold til den sociale praksis. En diskurs er ikke kun med til at 

forme vores opfattelse af verden. Vores opfattelse af verden er også med til at forme vore ytringer 

om verden. Det er da ikke ligegyldigt, hvordan vi konstruerer vores diskurs, da den påvirker 

konstruktionen af senere diskurser, Den indgår i en såkaldt intertekstualitetskæde. Vores diskurser 

påvirker dog ikke kun andre diskurser, men præger også den sociale praksis, dvs. den større sociale 

sammenhæng den enkelte kommunikative handling er en del af (Ibid., 74). 

Det betyder i praksis, at den måde vi omtaler indvandrere på, præger vores opfattelse af 

indvandrere, som så igen påvirker vores måde at omtale indvandrere på o.s.v. 

Jeg har i min diskursanalyse ikke mulighed for at undersøge den intertekstualitetskæde, som 

”Kristendommen, folket og etikken” indgår i, men har medtaget teorien herom, for at illustrere 

diskurskonstruktioners betydning og omfang. 

 

Diskursanalysen 

Jeg vil i det følgende lave en diskursanalyse af ”Kristendommen, folket og etikken” fra DF’s 

arbejdsprogram ”Et bedre Danmark” (se bilag 1). 

Begreber fra Laclau & Mouffes teori, skrives i kursiv. Det skal understreges, at de analyserede 

begreber, analyseres netop som begreber. Når jeg f.eks. henviser til ”folkekirken”, er det ikke 

folkekirken som institution, jeg refererer til, men begrebet ”folkekirken” og den måde begrebet 

benyttes af DF. 

I teksten skitseres 3 identiteter: Folkekirken, Indvandrere og Kulturradikale 

Folkekirken ækvivaleres med dansk kultur og traditioner og den ses derfor i højere grad som et 

kulturelt og historisk fænomen end som en religiøs institution. 

Folkekirken bliver i argumentationen lig med danskhed: ”Folkekirken, den evangelisk-lutherske 

kirke, er og skal fortsat være det danske folks kirke” (l. 3-4) og fortsætter i det følgende afsnit 

”Kristendommen har århundreders hævd i Danmark og er uadskillelig fra befolkningens liv”(l. 5): 

Det er altså en del af det ”at være dansk”, at man er kristen og medlem af folkekirken. Folkekirken 

bliver dermed en identitet, der bindes sammen med den flydende betegner ”Danmark”. 
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Det er allerede nu tydeligt, at magtkampen i diskursen angår betydningsudfyldelse af begrebet 

”danskhed”. Vi har dermed også lokaliseret det første knudetegn. 

 
Identiteten Indvandrere ækvivaleres med fundamentalistiske religioner og sekteriske miljøer. 

Ligesom folkekirken, ses fundamentalistiske religioner og sekteriske miljøer ikke som religiøse 

institutioner, men som kulturelle fænomener. Da man ikke kan være medlem af både folkekirken 

og sekteriske miljøer, opstår der en antagonisme. Tekstens formål er nu at uddybe kløften imellem 

de to identiteter og undervejs komme med bud på, hvordan hegemoni kan opnås. Kløften imellem 

identiteterne er effektivt understreget ved tekstens opbygning som en dikotomi imellem de to 

identiteter. 

Indvandrere beskrives et enkelt sted i afsnittet som snæversynede og uden solidaritet med det 

danske samfund, men ellers fylder den direkte beskrivelse af indvandrere meget lidt i teksten. 

Til gengæld gør den det indirekte. Ved at opridse kvaliteterne ved det ”danske samfund”, gøres 

samtidig opmærksom på manglerne i ”indvandrernes samfund”. Et godt eksempel er l.11-14:  

 
Det er kun i den kristne, vesterlandske kulturkreds, at det er lykkedes at gøre op med 

middelalderens verdenssyn. Det er kun i den kristne kulturkreds, det er lykkedes at 

skabe den frihed og tolerance, som er grundlaget for demokratiet, og det er kun her 

respekten for menneskerettigheder er grundfæstet. 

 
Hermed siges indirekte meget om ikke-kristne udenfor den vestlige kulturkreds. De må jo 

så netop være kendetegnet af et middelalderligt verdenssyn. Det uddybes dog ikke nærmere, 

hvad der kendetegner et sådant verdenssyn, og det er i denne sammenhæng heller ikke så 

vigtigt. 

 
Ved at ækvivalere ”middelalderligt verdenssyn” med indvandrere, fremstår indvandrerne som 

tilbagestående.7 De har ikke demokrati, og hvis de har, er det ikke kendetegnet ved frihed og 

                                       
7 Et gennemgående tema i DF’s materiale er, at når man i islam forholder sig bogstaveligt til en bog, og bogens indhold 
ikke er til diskussion, men fundamentet for hele ens verdensopfattelse, så må praksis indenfor islam også være uændret.  
Selvom kritikken er af religionen og den religiøse praksis, kædes den sammen med kulturen, og det derfor må være det 
muslimske samfund, der ikke har ændret sig.  Et eksempel på denne argumentation er: ”At udtalelsen fremkom for 900 
år siden, er uden betydning, idet der af muslimer i dag i den brandaktuelle politiske debat henvises til Koranen, som har 
1.500 år på bagen. De fleste moderne muslimer bygger således deres samfundsopfattelse i det 21. århundrede på mange 
hundrede år gamle ideer.” 
(http://www.danskfolkeparti.dk/sw/frontend/show.asp?parent=19821&menu_parent=&leftmenu_parent=&muid=19825&
type=&typename=&layout=0 (set 18/5 2005). 
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tolerance, men ved en mangel på respekt for menneskerettighederne. På denne måde vokser 

antagonismen i løbet af teksten. 

De myter, der forbindes med ”danskhed” og ”indvandrere” vokser også geografisk i takt med 

antagonismen: 

 
Danskhed → kristne, vestlige kulturkreds → den europæiske civilisation 

 
Indvandrer → ikke-vestlig kulturkreds → indvandrede civilisationer 

 
Dette underbygger retorisk problemets størrelse og omfang. 

 
Den tredje identitet, der præsenteres i teksten, er Kulturradikale. Ifølge DF er problemet med de 

kulturradikale primært deres relativisme. De mener, at ”indvandrere”-identiteten kan være lige så 

god som ”danskhed”. Dermed kan ”fundamentalistisk religion” være lige så god som 

”folkekirken”: Tolerance skal nu betyde vilje til at acceptere det snæversyn, der præger de 

fundamentalistiske religioner, som i de seneste årtier er vandret ind i Danmark” (l. 15-17). 

 
Igen tilspidses antagonismen: Enten er man tilhænger af den ene identitet eller også er man 

tilhænger af den anden. Bemærkelsesværdig er vendingen ”vandret ind i Danmark”, vendingen 

hentyder til, at fundamentalistiske religioner er noget nyt, der bliver tilført Danmark.  

Kritikken af de kulturradikale, spidses yderligere til fra l. 20-22: ”Den kulturradikale modstand 

mod gamle normer og autoriteter har udviklet sig til en afvisning af vores egen kulturelle 

baggrund og de moralske og etiske normer, som Danmark bygger på”. 

Der er altså en klar antagonisme mellem identiteterne “dansker” og ”kulturradikal”. Igen er der 

ikke nogen middelvej: Enten støtter man DF’s opfattelse af ”danskhed”, eller også er man imod 

Danmark. I dette citat er det tydeligt, at myten ”det danske” fremstår som noget gammelt og statisk. 

Rokker man ved fundamentet, kan man risikere, at det hele falder fra hinanden. Dette er lige 

præcis, hvad de kulturradikale gør, og netop derfor, mener DF, kan de ikke forenes med identiteten 

”danskhed”. ”Danskhed” er igen det knudetegn, hvorpå konflikten bygges. 

Hele diskursens formål, er en understregning af ”danskhed” og ”indvandrere” som uforenelige 

størrelser, der i diskursens betydningsudfyldelse fremstår som diametrale modsætninger, eller som 

formuleret i l. 24: ”konflikten mellem vores civilisation og indvandrede civilisationer”. Der kan 

altså kun være en løsning på denne antagonisme, og det er en stærk begrænsning af ”indvandrere” 
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og en styrkelse af ”danskhed” som dominerende identitet. En nødvendig forudsætning for, at en 

hegemoni kan opnås, er et klart opgør med kulturrelativismen, repræsenteret af de kulturradikale, 

da denne også er en trussel mod ”danskhed”. 

Det er tydeligt i diskursen at kulturer forstås som adskilte, statiske, uforanderlige størrelser.  

Problematisering af diskursanalysen 

Problematisering af ”danskhed” og ”indvandrere” 

Jeg vil problematisere indholdet i dikotomien mellem henholdsvis begreberne ”danskhed” og 

”indvandrere”, for derefter at føre en mere generel kritik af kulturel dikotomisering. 

I diskursanalysen blev ”danskhed” og ”indvandrere” præsenteret som entydige, homogene og 

uforenelige størrelser. Denne konstruktion er der, ifl. Eriksen, en række problemer med. 

Man kan hævde, at danskere har en række fællestræk: vi går generelt ind for egalitarisme og 

demokrati, vi har et godt forhold til staten, vi fejrer jul o.s.v. Det kan derfor være nyttigt at arbejde 

med et begreb som ”danskhed”, men det er vigtigt, at vi i fællesskabskonstruktionen også er 

bevidste om de mange forskelle, der er internt i dette fællesskab (Eriksen 1999, 35). Befolkningen i 

Danmark, er sammensat af over fem millioner forskellige individer. En dansker er ikke bare en 

dansker. 

 
Mere problematisk er konstruktionen af ”indvandrere” som entydig størrelse. De indvandrere, 

der opholder sig i Danmark, kommer fra fire-fem forskellige kontinenter. De taler over hundrede 

forskellige sprog, og det eneste, de har tilfælles er, at de ikke er født i Danmark. Det er ikke meget 

at bygge en fælles identitet på (Ibid., 46). 

 
Det er imidlertid ikke kun indholdet i de to begreber, der giver problemer. Spændingen imellem 

grupperne kan også være problematisk. 

Etnicitet 

Spændingen eller relationen imellem forskellige kulturer kaldes for etnicitet. 

Etnicitet kommer etymologisk af det græske etnos og betyder oprindeligt hedninge, men har i 

dag udviklet sig til betydningen ”folk” eller ”folkeslag”. Ordet fastholder dog en klang af sin 

oprindelige betydning, da det op igennem historien er blevet brugt nedladende om ”de andre”. 

Dette er en vigtig pointe; det er aldrig os, der er etniske, men altid nogen vi står i forhold til (Ibid., 

57). 
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Eriksen definerer etnicitet således: 

  
Etnicitet er oplevede kulturforskelle, der gøres relevant (inddrages) i samvær. En 

etnisk gruppe vedligeholdes ved at disse kulturforskelle (i forhold til en anden gruppe) 

kontinuerligt gøres relevante. Mellem de to (eller flere grupper) flyder der både 

information, varer og af og til mennesker, men der findes også en usynlig grænse 

mellem dem; en grænse som ikke kan krydses. Denne grænse er ”rygraden” i den 

etniske relation: det er den der holder grupperne adskilt (Eriksen 1999, 57, 18-24). 

 
Det bemærkelsesværdige i citatet er formuleringen ”oplevede kulturforskelle”. Det handler ikke 

om objektive, men subjektive forskelle (Ibid., 57). 

Da etnicitet altid knyttes tæt til en gruppeidentitet, skal det ikke forstås sådan, at hvert enkelt 

individ selv danner disse kriterier. Den karakteristik ”de andre” tillægges, er karakteriseret af 

subjektive karaktertræk, f.eks. at ”sydeuropæere er dovne og har et iltert temperament”. Træk der 

ellers kun kan tillægges et enkelt individ.  

Man kan ikke fastsætte objektive kriterier for, hvad etnicitet indeholder. Det, der vægtes i en 

sammenhæng, opleves måske ikke som relevant i en anden. F.eks. er det i Danmark ikke noget 

problem at have forskellige dialekter, være del af forskellige menigheder og bo forskellige steder i 

landet, mens det hos de bosniske muslimer netop er kriterierne for at være etnisk. Der er altså store 

forskelle på, hvad det i praksis indebærer at være ”etnisk” (Ibid., 57). 

 
Gruppeidentiteten konstrueres gennem dikotomisering. Man er altid etnisk i forhold til nogen, 

eller rettere der er altid nogle ”andre”, som er etniske i forhold til en selv. (Ibid., 61) Det giver ikke 

mening at være etnisk dansker hos bageren, hvor alle andre også er danske. Den danske 

gruppeidentitet bliver til gengæld tydelig, når danskere møder andre danskere i udlandet. F.eks. er 

det typisk, at folk, der knap nok hilser på hinanden i Danmark, pludselig har en masse til fælles, 

når de mødes på en campingplads i Frankrig. Der skal være nogle, der ikke er danske, for at vi kan 

være danskere. 

På samme måde ses det hyppigt hos indvandrere, at folk, der ville være dødsfjender i deres 

oprindelseslande som f.eks. indere og pakistanere, finder sammen i tætte fællesskaber i Danmark. 

Indere og pakistanere har i en dansk kontekst meget tilfælles, hvorimod de i Pakistan ikke ville 

bemærke disse fællestræk, men være fokuserede på forskellene imellem grupperne. 

  
”Etnicitet” er altså ikke noget, der ligger i grupperne, men i relationen imellem dem. (Ibid. s. 59, 117) 
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En forudsætning for, at en sådan dikotomisering kan finde sted er komplementarisering. Man har 

noget fælles at være uenige om (Ibid. s. 61). 

Dikotomiseringen understreger forskel og komplementariseringen understreger lighed. For at 

skabe en stabil og afgrænset gruppeidentitet er det nødvendigt med en vægt af begge begreber 

(Ibid. s. 61). 

 
I det analyserede afsnit ”Kristendommen, folket og etikken” fra DF’s arbejdsprogram er 

dikotomien bl.a. understøttet af forskelle i verdenssyn. Indvandrene har et middelalderligt 

verdenssyn, mens den vestlige kulturkreds, som Danmark er en del af, er karakteriseret ved at have 

gjort op med et sådant verdensbillede (l. 11-12). ”Vi” accepterer menneskerettighederne, hvilket 

”de” ikke gør (l.13-14). ”Vi” har demokrati, frihed og balance, hvilket ”de” ikke har (l.12-13). 

På det religiøse og kulturelle område er der også store forskelle: ”Indvandrerne” bekender sig til 

fundamentalistiske religioner, der underbygges af sekteriske miljøer (l.16-17). Folkekirken er 

derimod det danske folks kirke, den er uadskillelig fra befolkningens liv (l. 4-6), kristendommen 

har altså en afgørende plads i ”danskheden”. Dette giver potentielt stof til en række antagonismer 

(identitetsproblemer). For hvilken kategori, hører man ind under, hvis man er kristen indvandrer? 

Eller dansker, men konverteret til islam? Hvornår går man fra at være indvandrer til at være 

dansker? Disse problematikker vender jeg tilbage til senere. 

 
Der er i teksten et tæt sammenspil mellem dikotomisering og komplementering. De ovennævnte 

eksempler er udtryk for stereotypier. 

Stereotypier 

De etniske identitetsgrupper er ofte ideologisk begrundet af stereotypier: ”stereotypier er 

forenklede beskrivelser af tænkte kulturtræk ved bestemte typer af mennesker, og de fungerer 

grænsedragende i forhold til dem. De er med andre ord en type socialt effektive fordomme” 

(Eriksen 1999, 62).  

 
Stereotypier eksisterer ikke kun mellem etniske danskere og indvandrere, men er 

konstituerende for enhver gruppedannelse. Det kan være svært at sige noget generelt om denne 

konstruktion, udover at den oftest bygger på unuancerede generaliseringer af en anden gruppe. Et 

eksempel på dette er, at ”indvandrere får ikke noget arbejde, fordi de bruger for meget tid på deres 

familie” (Ibid., 62). 
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Formålet med konstruktionen er en legitimering af ”os-dem” -forholdet og en ideologisk 

retfærdiggørelse af de etniske grænser. Der tages i konstruktionen ikke hensyn til individuelle 

forskelle indenfor gruppen (Ibid., 63). 

Ofte vil en gruppe dog selv se de konstruerede karaktertræk som noget positivt. Mange 

indvandrere vil givetvis se det som en kvalitet, med tætte familierelationer. Igen spiller både 

komplementarisering og dikotomisering ind (Ibid., 62).  

 
Dannelsen af stereotypier er en ganske naturlig mekanisme, der hjælper os til at overskue og 

orientere os i verden og skaber ikke i sig selv ujævne magtforhold (Ibid., 62). Problemet opstår, når 

man systematisk placerer folk på en social rangstige ud fra deres etnicitet. Disse vurderinger 

kommer imidlertid altid efter den sociale rangorden: Det er ikke fordi indvandrere bruger for 

meget tid på familien, at de ikke kan få arbejde, det er en årsag der er tilføjet, efter de ikke er 

kommet ind på arbejdsmarkedet. Problemet er ikke noget iboende i f.eks. en tyrkisk-dansk 

identitet, men i den sociale kontekst, hvor den kulturelle egenskab bedømmes.  

Stereotypier er således altid et spørgsmål om relation og kontekst (Ibid., 68-69). 

For at tydeliggørelse dette kommer Eriksen med et tænkt eksempel: Hvis pakistanske 

indvandrere var overklassen i Danmark, og etniske danskere var nederst på den sociale rangstige, 

kunne man så ikke forestille sig, at de pakistanske indvandrere ville forklare dette forhold med 

henvisning til danskernes enorme alkoholforbrug, manglede familietilknytning og deres deraf 

meget individualistiske verdenssyn. Dette verdenssyn forhindrer danskerne i at samarbejde og 

udvikle gode lederevner (Ibid., 69) 

En sådan rangorden fører til stigmatisering og diskrimination af indvandrere som gruppe. Et 

oplagt eksempel er den store fokus på indvandrere som mere kriminelle end danskere. 

Indvandrere fylder mere i kriminalitetsstatistikken end danskere, men ikke indenfor alle 

kriminalitetstyper. Et sådant udsagn tager ikke højde for størrelser som køn, alder, national 

oprindelse eller social baggrund. Igen tages der ikke hensyn til individuelle omstændigheder, men 

man stigmatiserer en hel befolkningsgruppe (Ibid., 64). 

 
Hele afsnittet fra DF’s arbejdsprogram er bygget op af stereotypier omkring ”os” og ”dem”. Når 

alle udenfor den vestlige kulturkreds er karakteriseret ved et middelalderligt verdenssyn, er dette 

en stereotypi. Et verdenssyn er karakteriseret af yderst personlige forhold i en mental konstruktion 

hos det enkelte individ, men beskrives som et objektivt karaktertræk hos millioner af mennesker. 
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Stereotypierne er hos DF (og generelt) næsten umulige at forholde sig til faktuelt. Man kan f.eks. 

spørge hvor går grænsen for den vestlige kulturkreds? Og hvad indebærer det at have et 

middelalderligt verdensbillede?  

For en større forståelse af etnicitet, stereotypier og dikotomisering er det nødvendigt at forstå 

den kulturopfattelse, der ligger bag disse konstruktioner. 

 
Diskussion af kulturbegrebet 

Kulturkritik 

Dikotomisering er et af Eriksens væsentligste kritikpunkter i forhold til det moderne samfunds 

kulturforståelse.  

Han advarer i ”Kulturelle veikryds” mod at se kulturer som isolerede øer uden gensidig 

påvirkning: 

 
At kulturer ”egentlig” er atskilte, at de har sin egen indre logikk, at de bare kan 

forstås ut fra sine egne forutsetninger, og at ”kulturblanding” er tragikomisk. Det er 

dette verdensbildet, som fremstiller verden som et øyrike av kulturer, jeg ønsker 

utfordre. Det er både falskt og potensielt farlig (Eriksen 1995, 15). 

 
Ironisk nok er denne polariserede verdensopfattelse, der så tydelig kommer til udtryk hos DF, 

ifølge Eriksen en konsekvens af kulturrelativismen. 

For at underbygge denne påstand, er det nødvendigt at kigge lidt på kulturrelativismens 

historie. 

 
Eriksen tager udgangspunkt i filosoffen Johann Gottfried von Herder (1744-1803).  Ifølge Herder 

kendetegner ethvert folk sig ved sit specielle nationale særpræg, dets Volkgeist. Denne tanke 

inspirerede ham til, at udarbejde verdens første systematiske teori om ”kulturer”8. Det blev med 

Herder muligt at tale om noget specifikt tysk, i forhold til noget specifikt fransk9. Herder så det, 

som ethvert folks ret at opretholde og dyrke denne Volkgeist. Dette var ikke kun gældende for 

nationer, men også for minoriteter indenfor nationen (Eriksen 1995, 15; Lübcke 2001, 184). Den 

etniske nationalisme begyndte altså som idealistisk humanisme (Eriksen 1995, 19). 

                                       
8 Dette er naturligvis en forenkling af historien, men jeg har her ikke mulighed for at redegøre for hele den idéstrøm, der 
førte til nationalismen. 
9 Hovedformålet med Herders filosofi var netop at frelse det særligt tyske fra den franske kulturekspansion. 
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Godt hundrede år senere opstod kulturrelativismen. En af strømningens grundlæggere, Franz 

Boas, opdagede i sin forskning af inuitter, at han kun kunne opnå en forståelse af dette folk, ved at 

fralægge sig sine egne normer og forholde sig til inuitterne på deres egne præmisser. 

Bag denne opdagelse lå en opfattelse af kulturer som lukkede systemer, med x antal mennesker 

og med interne ligheder indenfor et afgrænset geografisk område. Denne adskillelse understregede 

Boas ved metaforisk, at sammenligne kulturer med et ørige, hvor øerne er geografisk adskilte og 

kun har en minimal kontakt (Ibid., 16-17). 

Denne kulturopfattelse har op igennem historien haft to modstridende konsekvenser: Etnopolitik 

og værdirelativisme. 

Udgangspunktet for kulturrelativismen var en opfattelse af alle kulturer som værdirelative. 

Kulturer kan ikke bedømmes, da enhver bedømmelse sker ud fra ens egen kulturelle baggrund og 

moralske værdier. Dette grundvilkår har ført til værdirelativisme, hvor man ikke kan udtale sig 

generelt om etiske spørgsmål, men kun udtale sig ud fra egne kulturelle forudsætninger. Resultatet 

bliver uundgåeligt en værdi-ligegyldighed (Ibid., 17). 

 
 Værdirelativismen kommer til udtryk i den danske debat, når majoriteten undskylder 

minoriteten. F.eks. i de tilfælde, hvor danskere undskylder indvandrere. Denne manglende 

moralske stillingtagen umyndiggør indvandrerne og virker i praksis som diskriminerende og 

styrker ”os” - ”dem” forholdet. (Eriksen 1999, 138) 

 
Det er præcis denne ligegyldighed DF kritisere de kulturradikale for:  

 
Den del af den offentlige mening, som hævder, at tolerance betyder modstand mod 

alle grænsedragninger, og som ønsker, at nedbrydning af skel mellem mennesker 

kræver et forbud at se og tale om de forskelle, der eksisterer mellem mennesker fra vidt 

forskellige kulturer (l.18-20). 

 
Etnopolitikken er i udgangspunktet lige modsat værdirelativismen. Her anses alle kulturer for at 

være ligeværdige og har dermed også krav på den samme respekt. Resultatet er blevet et skarpt 

skel mellem de forskellige kulturer, hvor man enten er en del af kultur A eller kultur B. Da A er 

identificeret i forhold til B og omvendt, er det uhyre problematisk at være AB, uden at forråde dem 

begge (Eriksen 1995,18). 
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Selvom etnopolitikken i sit udgangspunkt bygger på en filosofi om national selvstændighed og 

retten til kulturelle forskelle, har den medført en udbredt etnocentrering, hvor man vurdere andre 

kulturer ud fra sin egen. Andre kulturer kommer da til at fremstå som en grå kopi af ens egen 

(Ibid., 52). 

I praksis udmønter etnocentreringen sig i et krav til indvandrerne om assimilation, ”de” skal blive 

som ”os”(Eriksen 1999, 138). 

 
Den bearbejdede tekst af DF er et godt eksempel på etnopolitikken, enten er man indvandrer eller 

dansk. Den eneste måde at overvinde diskrepansen på er ved at opløse den ene. 

Her ligger kernen i Eriksens kritik. Med henvisning til ”Simmels regel”, argumentere han for, at 

en tvungen assimilation vil have den modsatte effekt. Når en gruppe trues af et ydre pres, trækker 

gruppen sig sammen, hvilket forstærker det interne sammenhold i gruppen og styrker dårlige 

relationer udadtil. I forhold til indvandrere vil et sådant pres udelukkende fører til etnisk 

revitalisering, hvor man internt i gruppen vil stå sammen for at styrke den truede identitet. Dette vil 

i værste fald stimulere konservatisme og fundamentalisme (Ibid., 84).  

 
Eriksen ser empati som en måde at opnå en gylden mellemvej mellem etnopolitikken og 

værdirelativismen. Gennem indlevelse vil man kunne opnå en forståelse af den anden kultur, uden 

at slippe sit eget kulturelle ståsted (Ibid., 52). ”Man behøver ikke at blive som dem for at forstå 

dem” (Clifford Geertzs citeret i Eriksen, 1999, 50). 

 
Hvordan denne empati konkret skal komme til udtryk, kræver en mere detaljeret forklaring af 

Eriksens kulturforståelse og et endeligt opgør med ørige-forestillingen. 

Eriksens kulturopfattelse 

Det første og rent praktiske problem med ørige-tilgangen, er dens manglende historiske 

dimension. Det gør den svær at arbejde med, og det giver et forfejlet billede af kulturer som noget 

uforanderligt. Eriksen erstatter derfor ørige-forestillingen med Alfred Kroebers (elev af Franz Boas) 

teori om kulturer som koralrev. 

Det er kendetegnende for dyr der lever på et rev, at de lever ovenpå flere lag af døde dyr; de 

lever bogstaveligt talt på deres forfædre. På samme måde fungerer kulturer, hvor vi i dag bygger 

ovenpå mange hundrede generationers udvikling af sprog, sædvaner, teknologi o.s.v. Når vi dør, 

kommer der en ny generation til, som bygger ovenpå os og vores forfædre. Den historiske 
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dimension bliver central, da man ikke blot lever i nutiden, men må basere nutiden på sin fortid. På 

samme måde som koralrevet, vedligeholdes og forandres kulturen over tid. Ens kultur er i denne 

forståelse ens skæbne. Det er ikke noget den enkelte selv vælger, men noget man bliver født ind i. 

 Denne teori bygger videre på traditioner fra ørige-metaforen. Kulturer opfattes stadig som 

isolerede, lukkede systemer. Kultur er det gruppen har til fælles, det man er. (Eriksen 1995, 22-23) 

 
Overfor kulturer som koralrev, står anskuelsen af et elektrisk felt. Teoriens force er et endeligt 

opgør med kulturer som skarpt adskilte, kulturer kan tværtimod spredes i alle retninger. På samme 

måde som i et elektrisk felt, er spændingen ikke afhængig af geografien. Felter fordelt over store 

afstande, kan have stor spænding, mens felter tæt på hinanden kan have lav spænding. Folk der 

har boet hele deres liv i København, vil givetvis på en række områder have mere tilfælles med folk 

fra Paris og London end landmanden fra Nordjylland. 

Afgørende er det, at hvis man slukker for strømmen forsvinder feltet. På samme måde fungerer 

det med kultur. Det grundlæggende vilkår er ikke geografisk, men derimod menneskelig 

interaktion. Hvis denne forsvinder, vil kulturen givetvis også forsvinde. Kultur er det, der gør 

kommunikation muligt, det man gør. (Ibid., 23-24) 

 
Med udgangspunkt i, at kultur er det, der gør kommunikation mulig, kan kulturer aldrig have 

entydige grænser. Uanset af hvor godt to mennesker kender hinanden, vil forståelsen aldrig være 

100 %, og der vil altid være forskelle i erfaringer, tanker og i opfattelser. På trods, vil der altid være 

en grænse, da alle mennesker per definition har fællestræk (Ibid., 23-24). 

Sammenfatning 

I praksis skal både koralrevet og det elektriske felt ses som idealtyper. I ethvert samfund og i 

hvert enkelt individ vil begge opfattelser være til stede, med den ene opfattelse som dominerende.  

Der ligger dog i grundopfattelsen en stor forskel på de to modeller. Når man ser på indvandrere 

fra Tyrkiet, vil man, hvis man opfatter kulturer som koralrev, opfatte tyrkerne som revet ud af deres 

”egentlige” kulturelle kontekst, nemlig Tyrkiet. De vil altid blive opfattet som ”de andre”. A og B 

kan ikke forenes, da man enten er dansker eller tyrker (Ibid., 26). 

I det elektriske felt, er det derimod muligt at måle graden af spænding mellem mennesker. Det er 

ikke nødvendigvis noget problem at være AB – dansk-tyrker. Det er et grads spørgsmål, der 

vurderes i den enkelte situation og ikke et enten-eller forhold (Ibid., 25-26).  
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Dermed er der åbnet for en mere nuanceret kulturfortolkning, der indebærer en mulighed for at 

være dansker, selvom man (eller ens forældre) er født udenfor Danmark. Kulturer er ikke længere 

bundet til nationale og geografiske forhold, man kan have mere tilfælles med enkelte muslimske 

indvandrere end den etnisk danske nabo. Det elektriske felt fungerer som en målestok for ligheder 

og forskelle, der tager hensyn til det enkelte individs subjektive forhold. 

På grund af den tekniske udvikling og stigende globalisering øges den kulturelle variation og 

bliver til stadighed mere mangfoldig (Ibid., 26). Eller som Eriksen selv meget poetisk formulerer 

det: 

Vi lever nemlig i en tid preget av implosjoner av kulturell forskjellighet. 

Kulturforskjellene sprenges med andre ord innover. Brikkerne i verdens 

kulturmosaikk sprenges i småbiter, og fragmentene lander på de merkeligste steder. 

Som en konsekvens blandes de også i stigende grad med hverandre. Det blir 

vanskeligere å opprettholde en frygtinngytende bymur jo mindre byen bliver (Eriksen 

1995, 26). 

 
Det betyder at vi i dag, står i et spændingsfelt mellem de to modstridende paradigmer (Ibid., 29-

30). 

 
Konklusion 

I diskursanalysen redegjorde jeg for, hvordan DF skildrer ”indvandrere” og ”danskhed” som to 

uforenelige kulturer. Den eneste måde, man kan komme denne antagonisme til livs og samtidig 

opnå hegemoni, er ved at opløse den ene identitet.  

Ifølge Eriksen må baggrunden for en sådan opfattelse være en forståelse af kulturer som adskilte 

enheder. En kultur eksisterer altid i modsætning til mindst en anden kultur - i dette tilfælde 

indvandrernes kultur.  

Kultur er ikke noget man får eller kan tillægge sig, da det konstrueres retrospektivt. Denne 

opfattelse er illustreret i metaforerne: Øriget og koralrev. 

 
Disse forestillinger opretholdes af etnicitet og underbygges af stereotypier. 

 
Efter min opfattelse er DF’s kulturforståelse med til at skabe diskrimination og stigmatisering, 

da den opretholdes ved konstant ekskludering af hele grupper på baggrund af stereotypier. 

Gennem deres diskurs påvirker de det diskursive felt, og dermed udbrede en diskurs som kun kan 

underbygges af uvidenhed.  
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Konsekvensen er en unuanceret debat, hvor man i stedet for at forholde sig til fakta, tager 

udgangspunkt i fjendebilleder. Det øger yderligere afstanden imellem grupperne og forværrer 

vilkårene for en vellykket integration. 

 
Stereotypierne vil dog kunne nedbrydes gennem oplysning og erfaring.  

Eriksen forsøger at gøre op med DF’s kulturopfattelse ved at introducere tanken om kulturer, 

som den faktor, der gør kommunikation mulig. På den måde flyttes fokus til det, vi gør. 

I det elektriske felt er kulturer ikke længere entydige størrelser, men flydende spændinger - man 

er ikke længere dansker eller indvandrer, men kan være begge dele. 

 
Med det elektriske felt falder kulturer som lukkede systemer bort. Man kan have problemer med 

kriminelle indvandrere, men man kan ikke have problemer med indvandrere som helhed, fordi 

nogle er kriminelle. Det elektriske felt åbner altså muligheden for en mere konstruktiv 

kulturforståelse.  
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Bilag 1 

Kristendommen, folket og etikken  

 

I grundlovens § 4 hedder det: "Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og 

understøttes som sådan af staten." I grundlovens § 6 hedder det: "Kongen skal tilhøre den evangelisk-

lutherske kirke."  

Dansk Folkeparti vil værne om folkekirkens grundlovssikrede rettigheder. Folkekirken, den 

evangelisk-lutherske kirke, er og skal fortsat være det danske folks kirke, hvor præsterne har 

forkyndelsesfrihed. 

 

Kristendommen har århundreders hævd i Danmark og er uadskillelig fra befolkningens liv. Den 

betydning, kristendommen har haft og har, er umådelig. Dette gælder selv om det danske samfund i 

dag er verdsliggjort. 

 

Mange deltagere i den offentlige debat har igennem de seneste årtier argumenteret for, at 

kulturelle forskelle skyldes fortidens fejltagelser, at fordi alle mennesker er lige, er ingen holdninger 

bedre end andre og, at alle religioner derfor må være lige.  

 

For Dansk Folkeparti er det vigtigt at slå fast, at religion, tro, værdinormer, traditioner, sædvaner 

og holdninger er altafgørende for ethvert samfunds udvikling. Det er kun i den kristne, vesterlandske 

kulturkreds, at det er lykkedes at gøre op med middelalderens verdenssyn. Det er kun i den kristne 

kulturkreds, det er lykkedes at skabe den frihed og tolerance, som er grundlaget for demokratiet, og 

det er kun her respekten for menneskets rettigheder er grundfæstet.  

Vi står i dag overfor kræfter, som prøver at give begreberne en ny betydning. Tolerance skal nu 

betyde vilje til at acceptere det snæversyn, der præger de fundamentalistiske religioner, som i de 

seneste årtier er vandret ind i Danmark og har skabt sekteriske miljøer uden solidaritet med det 

danske samfund. 

 

Dansk Folkeparti ønsker at bekæmpe den del af den offentlige mening, som hævder, at tolerance 

betyder modstand mod alle grænsedragninger, og som ønsker, at nedbrydning af skel mellem 

mennesker kræver et forbud mod at se og tale om de forskelle, der eksisterer mellem mennesker fra 

vidt forskellige kulturer. Den kulturradikale modstand mod gamle normer og autoriteter har udviklet 

sig til en afvisning af vores egen kulturelle baggrund og de moralske og etiske normer, som Danmark 
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bygger på. Den europæiske civilisation er bygget på et opgør med religiøs fanatisme og fordummelse. 

Den kendsgerning er vigtig for forståelsen af konflikten mellem vores civilisation og indvandrede 

civilisationer, som ikke har gennemgået reformationer. 

 

Tolerance må aldrig fortolkes som et forbud mod at vurdere og kritisere værdinormer og 

traditioner, der efter vestlig standard er dybt kritisable, og som vi indtil for få år siden aldrig havde 

forestillet os at skulle opleve i Danmark. Det gælder også, selv om disse værdinormer og traditioner 

gives en religiøs begrundelse. 

 

Vi ønsker religions-, tanke-, tros- og ytringsfrihed for alle grupper i Danmark, men vores 

forpligtelse som nation angår først og fremmest den danske kultur og dens kristne idégrundlag. 

Denne forpligtelse kan kun varetages i Danmark. Vi har derimod ingen pligt til at fremme andre 

landes religioner, kulturer eller sprog. Vi har heller ingen forpligtelse til at afstå fra at beskytte vores 

kulturelt bestemte tro, normer, traditioner og holdninger. 

 

Kendskabet til den jødisk-kristne tankeverden, som har præget udviklingen i de seneste 2000 år, er 

forudsætningen for at forstå den danske og europæiske kultur og for at forstå idéerne bag det 

moderne samfund og de institutioner, der for os er en selvfølgelig del af hverdagen.  

 

Vi ønsker muligheden for at videreudvikle samfundet på en måde, der tillader os at leve i den ånd 

og med de værdier, som vi af erfaring ved er de eneste, der kan skabe et demokratisk og 

menneskeværdigt samfund. 

Kilde: http://www.danskfolkeparti.dk/sw/frontend/show.asp?parent=4257&menu_parent=&layout=0 



  

Kritik af tre undersøgelser der beskæftiger sig med forbøn 

— og dens effekt på helbredet 

Line Tviis Bjerrisgaard 

Indledning: 

Der findes for tiden en voksende interesse for bøn og for hvorvidt bønnen har fysiske og 

mentale effekter på helbredet. Flere forskere har lavet undersøgelser for at finde ud af, hvilken 

effekt, hvis nogen, bøn har under et sygdomsforløb. Der er flere faktorer, der skal tages hensyn til, 

hvis man skal lave en undersøgelse af, hvilken effekt bøn har. Der kan derfor nemt opstå alvorlige 

fejl i undersøgelsernes faktorer, så som udformning, metode, statistiske tests osv., så resultaterne 

ikke kan anvendes. Spørgsmål er netop om, det på grund af disse faktorer er muligt at lave en 

videnskabelig, velfunderet og fejlfri undersøgelse af bøns effekt under et sygdomsforløb.  

Jeg vil derfor gennemgå tre undersøgelser, som koncentrerer sig om effekten af forbøn for 

patienter med et svækket fysisk helbred og efterfølgende give kritik på disse, én efter én. Den første 

gennemgang bliver af Mitchell W. Krucoff´s undersøgelse: Integrative noetic therapies as adjuncts to 

percutaneous intervention during unstable coronary syndromes: Monitoring and Actualization of Noetic 

Training (MANTRA) feasibility pilot. Den anden. gennemgang bliver af Leibovici´s undersøgelse: 

Effects of remote, retroactive intercessory prayer on outcomes in patients with bloodstream infection: 

randomised controlled trial. Den tredje og sidste gennemgang bliver af Herbert Benson´s 

undersøgelse: Study of the Therapeutic Effect of intercessory Prayer (STEP) in cardiac bypass patients: A 

multicenter randomized trial of uncertainty and certainty of receiving intercessory prayer. Til sidst vil jeg i 

konklusionen opsummere kritikpunkterne og på baggrund af disse vurdere, om det er muligt at 

lave en plausibel og holdbar undersøgelse af forbøns effekt på det fysiske helbred. 

 

1. Undersøgelse: Integrative noetic therapies as adjuncts to percutaneous intervention during 

unstable coronary syndromes: Monitoring and Actualization of Noetic Training (MANTRA) 

feasibility pilot 

Mitchell W. Krucoff et al. har lavet en undersøgelse, som varede fra april 1997 til april 1998. 

Han udgav senere i 2001 en artikel om denne undersøgelse.  Motivationen for denne undersøgelse 

var, at han ville finde ud af om noetiske terapier (deriblandt fjernforbøn, stress-afslapningsøvelser, 

berørings-terapi og imaginær terapi), kan reducere angst, smerter og lidelser, forøge effektiviteten 

af farmaceutiske produkter eller påvirke korte eller langvarige proceduremæssige resultater af 
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patienter med ustabile hjerteinfarkt syndromer. Patienterne var alle mænd fra et ”Veterans 

Administration Medical Center” i det sydøstlige bibelbælte i USA.  

Den anvendte metode for denne undersøgelse var MANTRA, som er en forkortelse for 

”monitoring and actualization of noetic training”. Antallet af patienter var 150, hvor af alle havde 

givet deres samtykke. Patienterne havde akutte hjerteinfarkt syndromer og invasiv arteriografi 

(kontrastindsprøjtning) eller perkutan transluminal angioplastik (ballonudvidelse (PCI/PTA)). 

Patienterne blev derefter vilkårligt opdelt i fem grupper. Dette er de fire noetiske grupper og 

standard gruppen. 

Der blev til patienterne uddelt spørgeskemaer som omhandlede spørgsmål angående 

patienternes religiøse tro og angst (anxiety). Undersøgelsen løb over en ca. seks måneders periode. 

Den fysiologiske stressperiode varede fra begyndelsen af operationen af en skadet arterie, netop 

ballonudvidelsen i operationsstuen til 30 minutter efter den sidste kontrastindsprøjtning. Seks 

måneder derefter påbegyndtes perioden for bedringsforløbet. I denne periode blev det 

efterfølgende sygdomsforløb noteret, herunder død, hjerteanfald, hjertestop og akut gendannelse af 

blodstrømmen i en arterie. Efter de seks måneder blev der fulgt op på gruppernes dødelighedsrate.  

Ifølge Krucoff var resultaterne ikke statistisk markante for udfaldet af sammenligningerne. 

Der var en 25 – 30 % reduktion af komplikationer efter indgreb hos patienterne, der blev behandlet 

med en af de noetiske terapier. Den gruppe, der havde det mindst komplicerede bedringsforløb, 

var fjernforbønsgruppen. Hos patienter, der ifølge spørgeskemaet havde et højt niveau af spirituel 

tro og aktivitet og et lavt niveau af samfundsbaseret religiøst engagement, eller et højt niveau af 

angst, viste det sig, at de noetiske terapier resulterede i en reduktion af komplikationer, under 

indlæggelsen, i forhold til standardterapien.  

Han konkluderer, at undersøgelsen ville have vist et bedre resultat, hvis der havde været 

flere patienter involveret. Derudover ville der muligvis også havde været sig et mere nøjagtigt 

resultat, hvis patienter havde været af begge køn.  

 

Kritik af Krucoff´s undersøgelse: 

Meget kan siges om denne undersøgelse, men her skal belyses tre overordnede og vigtige 

kritikpunkter. 

1. Det er, fra et statistisk synspunkt, ikke muligt at finde et signifikant resultat ud fra det lave 

antal patienter han benytter, og slet ikke når de 150 patienter bliver delt op i 5 grupper. På grund af 
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forskellige komplikationer bliver der kun gennemsnitlig 25 i hver gruppe. Jo færre patienter der er, 

jo større er risikoen for, at resultaterne er et udtryk for tilfældigheder i grupperne. 

2. Selvom han er klar over det statistiske problem, konkluderer han stadig, at der ved de 

noetiske terapier vises en 25-30 % reduktion af komplikationer i forhold til standardterapien. 

Tallene viser, at der ved de iskæmiske tilfælde under og efter operationen ikke er nogen særlig 

forskel i antallet af patienter med komplikationer (dette skal tages i betragtning af gruppernes 

størrelse).  

Derudover viser tallene også, at der heller ikke er stor variation ved hjertefrekvensen under 

operationerne. Der forekommer dog en lille variation i tabellen over efterfølgende bivirkninger. 

Den eneste gruppe, der egentlig adskiller sig, er den gruppe, der bliver bedt for, men man skal igen 

være opmærksom på den usikkerhed det skaber, når patienterne er så fåtallige.  

En anden konklusion han drager ud fra resultaterne, er, at der er en større dødelighed hos de 

patienter, der har modtaget de noetiske terapier. Men igen, i betragtning af antallet af patienter er 

udfaldet rent tilfældigt, da det er få patienter der dør. Når det er så få, kan man kun konkludere, at 

det er tilfældigheder, der gør udslaget og at det ikke har noget at gøre med hvilken form for terapi, 

patienterne har modtaget. 

3. Et andet problematisk punkt ved hans undersøgelse er hans vurdering af, hvilken effekt de 

noetiske terapier har haft på patienternes angst (anxiety). Det er problematisk at undersøge dette, 

da patienterne i forvejen modtager beta-blokker, højst sandsynligt fordi det er blodtrykssænkende 

medicin, men det har også den virkning, at det dæmper symptomerne på angst. Som der står i 

lægemiddelkataloget fra 2003:  

”b-blokkerne nedsætter hjertets iltforbrug ved at reducere hjertefrekvensen, 

kontraktiliteten og blodtrykket og derved forebygges anginøse anfald, udløst af fysisk 

og psykisk stress”1 

 Hvis alle modtog denne form for beta-blokker og samme dosis, ville udgangspunktet være det 

samme for samtlige patienter. Men da der i Tabel II vises, at der er flere patienter med diabetes i 

standard gruppen i forhold til de andre grupper, vil det give en ulige fordeling i forhold til, når 

man skal sammenligne resultaterne ved angst. Dette fordi patienter med diabetes kun kan modtage 

én form for beta-blokkere. Jeg citerer igen: 

                                       
1 Lægemiddelkataloget 2003, s. 211 
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 ”Hos insulin-afhængige diabetikere bør der kun anvendes b1-selektive 

blokkere, da nonselektive b-blokkere ved hypoglycæmi giver anledning til forlængelse 

af restitutionsfasen og kraftig blodtryksstigning.”2  

 

Hver form for beta-blokker kan have forskellig virkning og anvendes forskelligt, derfor kan 

det give anledning til problemer, når man skal analysere de resultater, der blev fundet i Tabel X. 

Dette er blot én komplikation med hensyn til anvendelsen af beta-blokker, der kan være flere, som 

man skal være opmærksom på, hvis man senere skal lave en lignende undersøgelse, hvor 

patienterne også modtager beta-blokkere. 

 

2. Undersøgelse: Effects of remote, retroactive intercessory prayer on outcomes in patients with 

bloodstream infection: randomised controlled trial 

Leonard Leibovici lavede i juli 2000en undersøgelse, der skulle vise, om retroaktiv (det vil 

sige at gud ikke er begrænset til lineær tid) fjernforbøn havde en effekt på sygdomsforløbet hos 

patienter med blodstrøms infektioner, herunder dødeligheden under hospitalsindlæggelsen, 

varigheden af indlæggelsen og feberens varighed. Patienterne han valgte var indlagt på Rabin 

Medical Center i Israel. Undersøgelsen var dobbelt-blind, og patienterne var delt op i to grupper. 

En interventions gruppe (IG) og en kontrol gruppe (KG). Der var i alt inkluderet 3393 voksne 

patienter i undersøgelsen. En ukendt person ville derefter modtage en liste med de første navne på 

de personer, der var med i interventions gruppen og han ville, på baggrund af denne liste, bede for 

hele gruppen. Ifølge Leibovici var resultaterne gode for interventionsgruppen. Dødeligheden for IG 

var 28,1 %, hvor den var 30,2 % for KG. Varigheden af indlæggelsen var også mindre ved IG end 

ved KG. P-værdien var her 0,01. Feberens varighed var også mindre ved IG end ved KG, da P-

værdien var på 0,04.3 Leibovici´s konklusion bliver derfor, at man bør benytte sig af denne metode 

indenfor den kliniske praksis. 

 

Kritik af Leibovici´s undersøgelse: 

Der er mange informationer, der ikke bliver givet i Leibovici´s artikel.  

Enten fordi han ikke selv mener, det er vigtigt, fordi det vil ødelægge hans konklusion eller 

fordi undersøgelsen bare i sig selv er mangelfuld. Jeg formoder det sidste. Eftersom han har 

                                       
2 se også s. 209 
3 Yderligere information på P-værdierne ses på Tabel 2 i artiklen. 
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undersøgt et meget omstridt emne, burde han under alle omstændigheder have vedlagt al 

information. Dette er Leibovici´s første store fejl i denne undersøgelse. Jeg vil yderligere give kritik 

på yderligere tre faktorer, som har givet grobund for heftige diskussioner blandt andre forskere.  

Jeg vil i denne sammenhæng benytte mig af de kommentarer som artiklen, umiddelbart efter sin 

udgivelse, har modtaget. 

Første omstridte punkt er hans opfattelse af tiden. Han mener ikke, at tiden er lineær og 

mener ikke at man ikke burde underlægge Gud en form for tidsbegrænsning. Det er ikke et 

kritikpunkt, jeg vil diskutere, da det i videnskabelige kredse og for mig er en absurd udtalelse. 

Der er også metodiske problemer med hensyn til den form for bøn, der er blevet benyttet. Der 

bliver i artiklen fortalt, at den der beder, beder en kort bøn for alle i interventionsgruppen. Man 

kunne forestille sig, da personen som beder kun har starten på listen, at de mennesker, der står på 

denne liste, ville have et fortrin frem for, de andre, der ikke var nævnt. Leibovici burde generelt 

have uddybet afsnittet om, hvordan bønnen blev benyttet, da dette stykke er utrolig mangelfuld og 

vagt formuleret. 

Fordi bønnen var så kort, som den var, giver det også mulighed for, at den kan blive gentaget 

flere gange hver time. Ud fra artiklen virker det ikke, som om bønnen er blevet gentaget, men da 

det ikke bliver endeligt fastslået, kan man undre sig. Som William G. Taylor skriver i en 

kommentar til Leibovici:  

”There is no detail regarding the methodology of the primary intervention, i.e. 

application of prayer. Readers could expect more detail if only in the interest of 

replication.”4  

Herud af kan jeg konkludere, at jeg ikke er den eneste med denne holdning, mener jeg, det er 

yderst relevant at pointere igen og igen, at jo dybere man beskæftiger sig med artiklen, jo flere 

huller er der. 

Resultaterne og særligt hans konklusion ud fra disse er problematiske, især på tre områder. 

Det første er resultaterne i sig selv. Der er ikke den store forskel i antallet af indlæggelsesdage, hvis 

man ser på tabel 2, som er tabellen for varigheden af indlæggelsen og febervarigheden. De eneste 

tal der springer i øjnene er under varigheden af indlæggelsen, hvor der under maksimum hos 

interventionsgruppen er et antal på 165 dage og hvor der i kontrol gruppen er et antal på 320 dage, 

hvilket er dobbelt så lang tid som i interventionsgruppen. For det andet, hvis man ser på selve p-

                                       
4 Se side 21 ”Methodological concerns”, i Rapid Responses to Leonard Leibovici. 



 43 

værdierne, er der ikke nogen særlig forskel, selvom det er det, han hævder. P-værdierne er ikke 

væsentlige for hans konklusion, da de hverken er ekstreme eller afhængige af hinanden.  

Der er også andre der hævder, at man ikke kan benytte sig af p-værdierne, da de ikke kan 

angive vigtige kvantitative informationer.5 Leibovici burde derfor have benyttet sig af en anden 

eller flere statistiske hypotese-tests. 

Til sidst vil jeg kommentere resultaterne vedrørende dødeligheden. Der ér en forskel mellem 

de to gruppers dødelighed, men forskellen er så lille, at den ikke kan benyttes som et resultat, der 

kan stadfæste, at retroaktiv fjernforbøn har en positiv effekt. Resultatsforskellen er kun på 2,1 %, 

det vil sige cirka fyrre patienter, hvilket ikke er voldsomt, når man tager hensyn til antallet i hver 

gruppe. Der er 1702 i kontrolgruppen og 1691 i interventionsgruppen, som tilsammen udgør en 

patientgruppe på 3393.  

 

3. Undersøgelse: Study of the Therapeutic Effect of intercessory Prayer (STEP) in cardiac bypass 

patients: A multicenter randomized trial of uncertainty and certainty of receiving intercessory 

prayer 

Herbert Benson lavede denne undersøgelse i samarbejde med andre forskere fra USA. Deres 

formål med undersøgelsen var at finde ud af om bøn i sig selv, eller viden om at man bliver bedt 

for, har en effekt på det fysiske helbred. De ville finde ud af, om der var forskel på bedringen af det 

fysiske helbred efter en bypassoperation, hvis man modtog forbøn eller hvis man med sikkerhed 

vidste, at man modtog forbøn. 

Metoden for denne undersøgelse var, at de havde valgt 6 hospitaler i USA, hvor hospitalerne 

tilfældigt blev fordelt på tre grupper, med to i hver gruppe. Der var i gennemsnit 600 patienter i 

hver gruppe. Patienterne var 18 år eller ældre. Den ene gruppe ville modtage forbøn, efter at de 

havde fået fortalt, at de ikke kunne være sikre på at modtage denne forbøn. Den anden gruppe 

modtog ikke forbøn, efter at de havde fået fortalt, at de ikke kunne være sikre på at modtage 

forbøn. Den tredje gruppe modtog forbøn, efter at have fået fortalt, at de med sikkerhed ville 

modtage forbøn. Yderligere fik patienterne information om, at de religiøse grupper, der skulle bede 

for dem, ville modtage deres fornavn og første bogstav af efternavnet, samt at det var tre kristne 

grupper, der skulle bede for dem. Patienterne modtog en konvolut, da de skulle vide, om de var i 

                                       
5 Se side 9/10 ”Two possible explanations to the retroactive intercessory prayer effect”, i Rapid Responses to Leonard 
Leibovici. 
 



 44 

en sikker eller usikker gruppe. Undersøgelsespersonalet var til stede under overrækkelsen af 

konvolutten, men de forblev altid uvidende om, hvem der var i hvilken gruppe. Forbønnen ville de 

modtage i fjorten dage, med start fra natten før de skulle gennem deres bypassoperation. Efter 

tredive dage blev der indsamlet informationer om, hvem der havde haft komplikationer og hvilke. 

Resultaterne var ikke distinkte, men undersøgelsen viste, at forbøn i sig selv ikke havde 

nogen effekt på, om der skete komplikationerne efter bypassoperationen. Herudover fandt de, at 

den gruppe patienter, der med sikkerhed vidste, at de modtog bøn, havde flere komplikationer end 

patienterne, der var usikre på, om de modtog forbøn. Alle patienterne i denne undersøgelse havde 

flere komplikationer end en lignende størrelse af andre patienter, der undergik denne operation i 

USA. De grunde Benson et al. stiller op som mulige for, hvorfor forbønnen ikke havde samme 

resultat, som i andre undersøgelser, var 1) at forbøn muligvis ikke har en effekt på patienter, der får 

en bypassoperation. 2) Reduktionsstørrelsen, som er en del af en statistisk test, kunne være 

smallere end de 10 %, som deres undersøgelse var sat til at opdage. 3) De tredive dage, de havde 

sat af til at opdage komplikationer, egnede sig ikke eller var ikke relevant for forbønnens effekt. 

 

Kritik af Benson´s undersøgelse: 

Benson og hans kollegaer har lavet en god og overskuelig undersøgelse, som kan give 

forholdsvis fornuftige resultater, hvis bare de havde taget hensyn til placeboeffekten og suggestion. 

Med dette mener jeg, at Benson et al. i deres diskussion i artiklen, sætter tre mulige grunde op for, 

hvorfor resultaterne ikke gav et bedre udfald6, men Benson et al. nævner ikke placebo/nocebo 

effekten og suggestion som en af grundene til, de ikke fik de gode resultater, de havde håbet på.  

Suggestion er ifølge Mogens H. Claesson ”en konstant kommunikativ faktor, som skaber de 

rette betingelser for at trække på personlighedens funktionelle reservekapacitet hovedsagligt 

gennem ikke direkte bevidste mental aktivitet”7 Det vil sige, at man kan påvirke 

underbevidstheden med ord, så at personen, der er udsat for suggestion, enten bevidst eller 

ubevidst vil handle efter det, ubevidstheden har opfattet gennem suggestion. Dette kan også have 

en effekt på helbredet, da der er en sammenhæng mellem hjerneaktiviteten og immunsystemet. 

Dette sker ved en påvirkning af hormonsystemet. Det der forbinder hjerneaktiviteten og 

                                       
6 I artiklen ”Study of Therapeutic Effects of Intercessory Prayer (STEP) in cardiac bypass patients. A multicenter 
randomized trial of uncertainty and certainty of receiving intercessory prayer” finder man de tre begrundelser på side 
941, under discussion afsnit tre. 
7 Dette er en oversættelse af Georgi Lozanovs definition af suggestion. Men det er ifølge Mogens H. Claesson en fri 
oversættelse. Se side 37 i ”Kan tro flytte bjerge” red. af Niels Christian Hvidt og Christoffer Johansen. 
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immunsystemet er de neuroendokrine, autonome hormonproducerende systemer. Hvis man for 

eksempel bliver syg, vil der ske en ændring af hormonproduktionen, som derefter vil ændre 

immunforsvarets aktive celler.8  

Patienterne, som var med i Bensons og hans kollegaers undersøgelse, har, idet de bliver givet 

konvolutten, modtaget en påvirkning og muligvis en forhåbning om hurtigere helbredelse. Jeg vil 

ikke gisne om, hvordan konvoluttens indhold muligvis kan have påvirket patienterne, da det 

kunne være individuelt. Men det er ikke umuligt at tænke sig, at det har haft en underbevidst 

effekt hos nogle af de patienter, der var med i undersøgelsen.  

Dette emne leder straks videre til placebo effekten, som er tæt forbundet med suggestion. 

Placeboeffekten er den positive ændring hos f.eks. forsøgspersoner, der ikke med sikkerhed ved, 

om de bliver behandlet med det produkt der skal testes. I dette tilfælde, er produktet forbøn, hvor 

patienterne ikke ved om de bliver bedt for eller ej. Det er igennem tidligere undersøgelser blevet 

undersøgt, hvilken form for effekt placebo har på patienter og det er i flere af disse undersøgelser 

blevet påvist, at nogle patienter har reageret på placebobehandlingen. Ifølge Mogens H. Claesson 

er det ikke behandlingen i sig selv, men det er intensiteten, som er afgørende. Det vil sige at 

placeboeffekten for Claesson kommer af læge-patient forholdet og behandlingsintensiteten. Alt 

dette skal ses i sammenhæng med, patientens psykiske modtagelighed. Hvis patienten enten ikke 

har troet, at han har modtaget forbøn, eller at den skulle have haft en negativ virkning, vil 

resultatet vise sig i en negativ form. Denne negative effekt (i modsætning til placeboeffekten) 

kaldes for noceboeffekten. Da man ikke kan vide hvilken effekt patienterne tager til sig, da det kan 

ske i underbevidstheden, er det svært at sortere en sådan effekt fra. 

Man kan ikke vide, hvilke tanker patienterne i Bensons og hans kollegaers undersøgelse har 

haft under dette forløb. Det er derfor kun muligt at gisne om, hvorfor resultaterne viste sig ikke at 

være gunstige i forhold til det at blive bedt for. De skulle eventuelt fra starten have været 

opmærksomme på den måde hvorpå de inddelte grupperne og den måde de gjorde patienterne 

opmærksomme på, hvilken gruppe de var blevet tildelt. Allerede på det tidspunkt patienterne 

bliver opmærksomme på, at de er med i en undersøgelse og hvilket formål den har, er de blevet 

udsat for en eller anden form for påvirkning. Påvirkning kan nemt have taget form som en 

suggestiv påvirkning og på den måde allerede der skabe en placebo eller nocebo effekt. Det undrer 

                                       
8 Se side 47 i ”Kan tro flytte bjerge” red. af Niels Christian Hvidt og Christoffer Johansen. Der er også yderligere 
information om, hvorfor ændringen sker mellem hormonproduktionen og immunforsvarets celler. 



 46 

mig hvorfor placebo/ nocebo effekten og suggestion ikke bliver nævnt i artiklen, enten i 

sammenhæng med bekymring i forhold til resultaterne eller som en del af undersøgelsen.  

At de fra starten af gør patienterne opmærksomme på undersøgelsen og giver dem så meget 

indblik i forløbet, som de gør, kunne have været en oplagt undersøgelse af hvilken effekt placebo 

eller nocebo har på bedringsresultaterne. Men da de på intet tidspunkt nævner disse effekter, kan 

man ikke konkludere, af hvilken grund disse effekter er blevet udeladt. Benson har dog lavet et 

stort forskningsarbejde om placebo og nocebo effekten, så en årsag kunne være, at han ikke 

længere ønsker at benytte sig af de ord, fordi han er blevet kendt på sit tidligere omfattende arbejde 

med placebo og nocebo effekterne? Eller at de blot ikke havde taget dem med i deres betragtning? 

Sidstnævnte virker ikke sandsynligt. 

 
Konklusion 

Ud fra de undersøgelser jeg har valgt, har jeg opdaget, at der er mange, måske for mange, 

faktorer man skal være opmærksom på, hvis man skal lave en lignende undersøgelse. Jeg vil derfor 

mene, at det er svært, hvis ikke umuligt, at lave en helt igennem plausibel og videnskabeligt 

holdbar undersøgelse når det drejer sig om forbøn, hvor man kan være fuldstændig sikker på de 

resultater, man har fået igennem undersøgelsen. Dette mener jeg på baggrund af de mange 

kritikpunkter, jeg har i forhold til de tre undersøgelser. Det vigtigste kritikpunkt i denne 

sammenhæng er punktet om suggestion og placebo/ nocebo effekten. Da det i flere og flere lande 

bliver forbudt, at lave denne slags undersøgelser uden konsensus fra patienterne, kan man ikke 

helt udelukke en eller anden form for påvirkning. Der kan på denne måde nemt opstå en 

suggestion af patienten eller en placebo/ nocebo effekt. Når denne effekt sker, kan man ikke vide, 

om det er forbønnen, der har en effekt eller om det er dét, at patienten tror, eller ved, at han 

modtager bøn.  

Dernæst bliver mit kritikpunkt, at hvis man laver en undersøgelse om, hvilken effekt forbøn 

har på helbredet, mener jeg, at man skal nøjes med at teste, enten det fysiske eller det mentale 

helbred og ikke begge dele på engang, da der er former for medicin, der udover at hjælpe det 

fysiske helbred, samtidigt også hjælper det mentale, som vi stiftede bekendtskab med i Krucoff´s 

undersøgelse. I hans tilfælde var det beta-blokkere hos forsøgspersonerne, der kunne have været 

med til at påvirke undersøgelsernes resultater. Det vil sige, at de patienter, der modtager medicin, 

som udover at have en effekt på det fysiske, også har en effekt på sindet, ikke vil vise de 

symptomer, der vil komme under et mentalt pres. 
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Det tredje og sidste, der skal understøtte min konklusion, er, at der er mange forskellige 

religioner, mange forskellige former for bøn, forskellige varigheder af bøn, varierende afstande 

mellem den der beder, og dem der bliver bedt for og patienterne har forskellige trosretninger etc. 

Alle disse variabler gør, at man aldrig kan få et nøjagtigt billede af, hvorvidt bøn har en effekt, for 

har det så også en effekt for udfaldet, om der er en forskel på afstanden mellem den der beder og 

dem der bliver bedt for eller hvilken trosretning, den der beder for patienterne har? Disse er 

spørgsmål, som er svære og næsten uoverkommelige at besvare og undersøge. Det er derfor, efter 

min mening, en svær opgave, at lave sådanne undersøgelser, da det vil kræve enorme resurser og 

der er så mange faktorer, der skal tages hensyn til, for at komme til et plausibelt og holdbart 

resultat. 
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Islam i de danske medier 

De syv landsdækkende avisers fremstilling af islam som en trussel i 2001 

Henrik Reintoft Christensen 

Indledning 

Året 2006 startede med det der er blevet kaldt den største udenrigspolitiske krise siden anden 

verdenskrig – nemlig sagen om Jyllands-Postens Muhammedtegninger. Da de to danske 

ambassader i henholdsvis Beirut og Damaskus bliver angrebet og stukket i brand konkluderer Ole 

Sippel, TV-Avisens udsendte korrespondent, at reaktionerne på Muhammedtegningerne i flere 

lande i Mellemøsten måske er det tætteste, vi endnu har været på civilisationernes sammenstød, 

fordi konflikten på ingen måde kan relateres til stor- eller geopolitiske interesser. Begrebet om 

civilisationernes sammenstød stammer fra en efterhånden meget kendt artikel af Samuel 

Huntington, som argumenterer for, at der i kølvandet på kommunismens fald vil opstå en 

multipolær verdensorden baseret på religiøse skillelinier. Det forskningsområde Huntington 

beskæftiger sig med er studiet af international politik. Staters forhold til hinanden er det klassiske 

forskningsobjekt inden for denne del af samfundsvidenskaberne, hvor man blandt andet 

undersøger sikkerhed, magtbalance og oprustningsdynamik. Sikkerhed opfattes traditionelt som 

en objektiv virkelighed og en værdi det altid vil være ønskværdigt at maksimere gennem et stærkt 

militær. Militærmagt er altid blevet – og bliver fortsat af mange – opfattet, som det eneste der 

virkelig betyder noget når alt kommer til alt. 

Imidlertid har den såkaldte Københavnerskolen argumenteret for, at trusler og sikkerhed er 

sociale konstruktioner. De er ikke objektivt virkelige, men kan italesættes og blive intersubjektivt 

virkelige. Et emne kan på den måde italesættes som en trussel – det kan sikkerhedsliggøres.  Denne 

artikel anvender Københavnerskolens teori om sikkerhedsliggørelse for at forstå den måde, hvorpå 

islam og muslimer italesættes som en trussel i den danske debat. 

 

Fjendebilleder 

Mennesket har altid delt verden ind i os og dem, hvor de andre opfattes som fjenden i bred 

forstand. Allerede i antikkens græske bystater er udgrænsningen af barbarerne et af de tidligst 

kendte eksempler på en systematisk samfundsmæssig afvisning af befolkningsgrupper, man ikke 

følte hørte hjemme i ens egen kulturkreds. Også i middelalderens Europa forsøgte man at holde 

barbarerne ude af den kristne enhedskultur. I den katolske verdensordens optik var det 

hedenskabet, der spillede rollen som barbarer. 
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Til en verdensorden hører altså både en inderside og en yderside. De forskellige græske 

bystater og de europæiske lande udgjorde hver sin inderside og barbarerne og hedenskabet den 

truende udifferentierede yderside. Det betyder ikke, at indersiden var præget af fred og harmoni. 

Bystaterne og de europæiske fyrster lå tit i krig, men synet på fjenden afhang af fjendens placering 

– inden for eller uden for enhedskulturen. Internt i den katolske orden gjorde regulering af 

konflikten det muligt for andre fyrster at erklære sig neutrale. Omvendt var der ingen regulering af 

bekæmpelsen af fjender udenfor kristenheden og disse krige og korstog var ofte præget af 

brutalitet og neutralitetens umulighed – enten var man med, eller også man var imod. 

Den katolske orden brød sammen med Reformationen, hvor den splittedes i en katolsk og en 

protestantisk orden som så hinanden som en trussel. Den efterfølgende krig eskalerede hele tiden, 

fordi det var en ureguleret krig mod en ydre fjende. Det lykkedes først at afslutte 30-årskrigen med 

den westphalske fred i 1648. Her opstod både ideen om og eksistensen af nationalstaten, hvor Gud 

gjorde plads for Leviathan. Gennem overdragelsen af den personlige suverænitet – og dermed 

naturtilstandens ophør – kan det moderne menneske leve i fred og sikkerhed. Med princippet om 

cuius regio eius religio og med den westphalske fred adskilles værdier og kultur fra spørgsmålet 

om sikkerhed.1 Hermed er religion ikke længere en legitim begrundelse for krig. I denne nye orden 

kan internationale forhold arrangeres i forhold til staternes suverænitet. Dette er begyndelsen på 

magtbalanceprincippet, hvor den enkelte stat indgår i et magtbalanceforhold til andre stater, som 

kan reguleres internationalt. På grund af adskillelsen af værdier og kultur fra forholdet mellem 

stater er magtbalancen blevet a-moraliseret i modsætning til forholdene under den katolske orden. 

Selvom der også er mange krige i den nye europæiske orden, er de igen regulerede og begrænsede. 

Men også den europæiske orden er bestemt af sin anden side – sin uorden – som ikke længere er 

hedenskabet, men naturtilstanden. 

Op igennem det 20. århundrede er værdier atter blevet en eksplicit del af 

sikkerhedspolitikken, som på den måde igen har fået et værdiorienteret og moralsk skær i lighed 

med middelalderens katolske orden. Det ses blandt andet af den udfordring, den sekulære 

westphalske orden i stigende grad har stået overfor de senere årtier, med det nogen kalder 

religionernes globale genopståen, hvilket har betydning for den måde vi – i den sekulære orden – 

har opfattet forholdet mellem religion og politik på. I lyset af erfaringerne fra den europæiske 

historie opfatter det sekulære samfund religionens genkomst i det offentlige og politiske rum som 

                                       
1 Dette princip stammer fra den Augsburske fred i 1555, og betyder at et lands religion bestemmes af landets fyrste. 
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potentielt truende. Dette gælder, måske især, når alternative fortolkninger af forholdet mellem 

religion og politik ikke længere befinder sig udenfor et lands eller samfunds grænser, men findes, 

eksisterer og efterleves i samfundet. Derfor er indvandring af mennesker med alternative 

fortolkninger af samfundsværdier, en af de farer et samfund kan opfatte som en potentiel trussel 

(Fenn 1997, 2). 

 

Sikkerhedsliggørelse 

Sikkerhed og trussel har altid været et militært spørgsmål i Europa, fordi det kun har været 

militæret, der har haft evnen til at ødelægge og skabe uoverskuelige omvæltninger for et samfund 

og endda true samfundets eksistens (Wæver 1995). Københavnerskolen tager sit udgangspunkt i 

den intersubjektive konstruktion af samfundet og argumenterer for, at italesættelsen af en trussel er 

med til at skabe en trussel, hvis den offentlige mening accepterer italesættelsen, hvilket afhænger af 

dens resonans med den kulturelle viden og baggrund, den offentlige mening bygger på. Hermed 

bevæger Københavnerskolen sig væk fra sikkerhed som en objektiv og positiv sandhed og 

argumenterer for, at vi skaber den gennem sproget. Hvis den samme grad af omvæltninger kan 

forårsages af andre end militæret, vil det også kunne udtrykkes som et sikkerhedsproblem. På den 

måde er der flere emner, der kan italesættes som en trussel. Der er flere emner, der kan 

“sikkerhedsliggøres”. Med sikkerhedsliggørelse forstås den talehandling hvor ”noget” – et 

referenceobjekt – artikuleres som eksistentielt truet. For at forsvare referenceobjektets eksistens 

kræves resolut handling og ekstraordinære midler, hvis truslen er overhængende (Wæver 1995). 

Det har stor betydning hvilken karakter referenceobjektet har, fordi kriteriet for overlevelse 

er forskelligt for de enkelte referenceobjekter. Københavnerskolen har undersøgt en række 

referenceobjekter, som er angivet i tabellen sammen med deres kriterier for overlevelse (Wæver et 

al., 1993; Laustsen og Wæver, 2000).  

 

Tabel 1: Referenceobjekter og deres kriterium for overlevelse 

Referenceobjekt  Kriterium for overlevelse 

Staten - Suverænitet 

Civilsamfundet (religion) - Identitet 

Religion (individuelt - tro) - Væren 
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At sikkerhedsliggøre et emne på vegne af staten har det ultimative mål at opretholde statens 

suverænitet og afværge trusler mod denne. Staten og samfundet opfattes ikke som 

sammenfaldende, og hvor statens mål er opretholdelsen af sin suverænitet, er samfundets mål 

opretholdelsen af befolkningens kulturelle identitet. Statens suverænitet behøver ikke at være truet, 

for at samfundet kan føle sin identitet truet. Med denne skelnen er det muligt at undersøge social 

(u)sikkerhed, det vil sige, situationer hvor bestemte grupper i samfundet føler deres identitet truet 

af for eksempel immigration og forsøger at forsvare sig. En måde civilsamfundet kan forsvare sig, 

er gennem en styrkelse af den identitet det er forbundet med. I Københavnerskolen blev religion 

først opfattet som en del af samfundssektoren, men Ole Wæver og Carsten Bagge Laustsen (2000) 

har udvidet teorien og tildelt religion sin egen plads. De har gjort den til mere end et spørgsmål om 

identitet. De udvider den funktionelle forståelse af religion som et fællesskabs- og 

identitetsskabende samfundsfænomen med en substantiel forståelse af religion, hvor troen er 

referenceobjekt og overlevelseskriteriet er væren. 

Religion er særligt disponeret for at blive sikkerhedsliggjort, fordi religion pr. definition er 

eksistentiel og dermed vil trusler, hvor religion er involveret, også pr. automatik blive 

eksistentielle. I forlængelse af dette er fristelsen for at sikkerhedsliggøre religion stor, fordi chancen 

for at det lykkes er større end med så mange andre referenceobjekter på grund af det eksistentielle 

perspektiv. Laustsen og Wæver ser forskellige typer konflikter som religion kan være involveret i, 

hvoraf fokus i denne artikel ligger på følgende konflikttyper:  

1. En religiøs gruppe/religion antages at true statens eksistens 

2. Troen anses som truet af en anden religion/religiøs gruppe  

 
Metode og empiri  

Den kvantitative del af undersøgelsen anvender en række forskellige statistiske værktøjer, 

som ikke i sig selv vil blive gjort til genstand for nærmere præsentation. Det drejer sig om 

frekvensfordeling, krydstabulering, sammenhængsmål, signifikanstest, konfidensinterval og 

variansanalyse.2 Ved hjælp af disse værktøjer er det muligt at lave en indholdsanalyse. 

Indholdsanalyse som kvantitativ metode blev udviklet i mellemkrigsårene for at give forskere og 

politikere en mulighed for at undersøge eller finde propaganda og måle effekten af den, da man 

                                       
2 Disse værktøjer beskrives i Agresti og Finlay 1999, Hellevik 1999 og Norusis 2000. De to første er lærebøger i kvantitativ 
metode på statskundskab i Århus og den sidste er en guide til SPSS, det anvendte statistikprogram. Første gang 
værktøjerne anvendes, vil de kort blive beskrevet i en note. 
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formodede, at massemedierne kunne påvirke og manipulere store dele af befolkningen (Deacon et 

al 1999, 116). Jeg tager udgangspunkt i Riffe et al.’s definition: 

 
Quantitative content analysis is the systematic and replicable examination of symbols of 

communication, which have been assigned numeric values according to valid measurement 

rules, and the analysis of relationships involving those values using statistical methods to 

describe the communication, draw inferences about its meaning, or infer from the 

communication to its context (Riffe et al. 2005, 25). 

 
Det er en definition med et tydeligt positivistisk udgangspunkt, hvilket ses i kravet om at 

være objektiv i sine forklaringer, det vil sige, at man forsøger at undgå at blande egne fordomme 

ind i undersøgelsen.3 Den kvantitative tilgang vil helst finde og forklare generaliserbare 

sammenhænge på baggrund af et stort antal tilfælde eller i modsat fald forkaste hypoteserne og 

falsificere teorien bag de formodede sammenhænge. Dette kræver, at undersøgelsens design er 

færdigudviklet, før indsamlingen af empiri begynder. Alle beslutninger vedrørende valg af 

variable, deres værdier og måden de kodes på, skal være afklarede før den endelige undersøgelse 

påbegyndes for at sikre, at målingen bliver så konsistent og reliabel som mulig. Reliabiliteten er 

vigtig i en kvantitativ undersøgelse, da det giver mulighed for, at andre kan kontrollere 

undersøgelsen og nå frem til de samme konklusioner. 

Den efterfølgende kvalitative analyse er baseret på resultaterne fra den kvantitative 

undersøgelse. Den forsøger gennem begrebet om diskurser at undersøge de forskellige 

fortolkningspakker islam anvendes inden for.  Diskurser er kendetegnet ved at være 

konstituerende og konstitueret. Der er et dialektisk forhold mellem den sociale praksis, som på den 

ene side reproducerer viden, identiteter og sociale relationer, og på den anden side selv formes af 

andre sociale praksisser og andre strukturer (Fairclough 1995, 55). Mediediskursen opfattes ofte 

som central for den offentlige diskurs, og det er oplagt at undersøge forbindelsen mellem 

sprogbrug og social praksis i netop mediediskursen, hvilket er diskursanalysens formål (Jørgensen 

og Philips 1999, 82). Ifølge Fairclough er der tre primære dimensioner i den sociale praksis: en 

økonomisk, en politisk og en kulturel. Den politiske dimension handler om magt og ideologi, og 

den kulturelle handler om værdier og identitet (Fairclough 1995, 62). Disse dimensioner opfatter 

                                       
3 Som Berger og Luckmann påpeger, er fuld objektivitet ikke mulig, da vores viden er påvirket af sociale faktorer, men 
derfor kan man stadigvæk bestræbe sig på objektivitet eller intersubjektivitet. 
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jeg som analoge med Københavnerskolens sektorer. I modsætning til international politik teori 

spiller den militære dimension ikke nogen rolle, men i lighed med Københavnerskolen skelnes der 

mellem staten og civilsamfundet, som centrum for henholdsvis magt og identitet. 

Datamaterialet består af en stikprøve udtrukket fra alle artikler om islam og muslimer i de 

syv største landsdækkende aviser i 2001 indsamlet af Center for Multireligiøse Studier ved Århus 

Universitet. Centret har gennem mange år oparbejdet et omfattende arkiv over dækningen af 

religion og spiritualitet. I begyndelsen af 2002 valgte centret at afslutte arkiveringen af tekster på 

grund af de store internetbaserede databaser. De syv aviser, stikprøven er udtrukket fra, er: 

Berlingske Tidende, BT, Ekstra Bladet, Information, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad og 

Politiken. Den stikprøve der er blevet udtrukket af arkivets samling er på 859 artikler og udgør 

cirka en fjerdel af artiklerne fra 2001. Det er et stort datamateriale at overskue og derfor er et kort 

overblik over året et godt udgangspunkt. 

 
Dækningen af islam 

En undersøgelse over artiklernes fordeling viser, at indenrigsdækningen dominerer med 64% 

af artiklerne. Der er tre perioder hvor dækningen af islam har været mere intens end resten af året, 

som det fremgår af følgende figur. 

 
Figur 1: Artikler fordelt på inden- og udenrigsstof og måned 
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Som figuren viser, fylder dækningen af islam i Danmark mere end i udlandet. Kun i 

december er der flere artikler om islam i udlandet, hvilket skyldes en lang række tilbageblik, som 

primært handler om terrorangrebene mod USA den 11. september 2001.  

Den første top er en kombination af talebanernes ødelæggelse af to store buddhastatuer i 

Bamyian-provinsen i Afghanistan og forløbet vedrørende oprettelsen af en muslimsk gravplads på 

en grund i Brøndby. Det er en historie med en lang løbetid, fordi der opstår et kommunalt slagsmål 

mellem Brøndby og København, da det er Københavns kommune, der ejer grunden. 

I maj er der igen en stigning i antallet af artikler fra både indland og udland. Den kommunale 

strid mellem Brøndby og København fortsætter på samme niveau, men den altdominerende 

danske historie handler om tre unge muslimers forsøg på at blive opstillet som 

folketingskandidater hos det Radikale Venstre i København. Hurtigt kommer historien til at handle 

om den ene af de unge – Mona Sheikh – og hendes holdning til dødsstraf. Fra midten af maj og ind 

i begyndelsen af juni bliver dødsstraf, sharia, Womens Youth League og ikke mindst Minhaj ul 

Quran et stort debatemne i aviserne og på TV. 

I september og oktober er det angrebene på World Trade Center og Pentagon den 11. 

september, der er i centrum. Det er på dette tidspunkt, at udenrigsstoffet fylder mest og hertil 

kommer en omfattende dækning af det danske perspektiv på terrortruslen. Med udtalelserne fra 

medlemmer af Hizb ut Tahrir i slutningen af september begynder en debat om integration af ’de 

ikke-integrerbare’ og samtidig meddeler virksomheden IKEA, at den afvikler sin 

julefrokosttradition for de ansatte af diskriminationshensyn, hvilket igen medfører en 

læserbrevsdebat om danske værdier.  

 
Den kvantitative analyse af truslen fra islam 

Selve trusselsbegrebet er delt op i henholdsvis hvilken form for trussel islam udgør og hvilket 

objekt truslen rettes mod. De forskellige objekter er ikke nødvendigvis referenceobjekter i 

Københavnerskolens terminologi – for eksempel ’de danske piger’ – så for nuværende holdes dette 

begreb ude af analysen. Tabellen viser fordelingen for de to variabler. 

 
Tabel 2: Trusselopfattelser af islam: mål og middel (n=304) 

Hvad truer?  Hvad er truet?  

Islam som religion 110 Danskkultur/ 

demokrati 

147 
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Terror 56 Vesten 56 

Borgerkrig 29 Individet 40 

Fundamentalisme 28 Kristendommen 27 

Muslimsk kultur 24 Et andet lands 

kultur 

21 

Krig 14 ”De tager vore 

piger” 

10 

Muslimernes antal 13 Uspecificeret 10 

Vold 12 Dansk økonomi 2 

Uspecificeret 9   

Økonomi 6   

Voldtægt 3   

Totalt 304  304 

 

Godt en tredjedel af de 859 artikler fremstiller islam som en trussel og tabellen viser tydeligt, 

hvilke trusselformer der er mest fremherskende. Tidligere tiders opfattelse af truslen mod danske 

jobs og dansk økonomi er ikke relevante længere. Ligeledes er forestillingen om, at de stjæler og 

forfører de danske mænds kvinder heller ikke særlig vægtig. Nogle af disse kategorier overlapper 

formentligt, men eventuelle overlapninger kan håndteres ved at slå de overlappende grupper 

sammen og danne mere overordnede grupper. Det er muligt at danne to trusselsgrupper baseret på 

hver deres karakteristika ud fra en meget anvendelige – og anvendt – skelnen mellem to 

magtformer: hård og blød magt.  

Teoretisk kan trusselsgrupper baseret på hver deres karakteristika lade sig inspirere af 

liberalisten Joseph Nyes bog Bound to Lead (1990), der handler om USA’s rolle i verden. Han laver 

en meget simpel, men meget anvendelig – og anvendt – skelnen mellem to magtformer: hard 

power og soft power. Til den hårde magt hører de traditionelle magtinstrumenter som militær 

intervention og økonomisk sanktion. Til den bløde magt hører the American way of life. Hele 

verden eksponeres for amerikansk kultur lige fra jeans til burgerrestauranter og film. (Nye 1990). 

Overføres dette på islam er det muligt at undersøge, hvorvidt islam fremstilles som henholdsvis en 

militær eller en kulturel magt eller trussel. 
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I kategorien hård trussel indgår, borgerkrig, terror, krig og økonomi og i kategorien blød 

magt indgår islam som religion, kultur, fundamentalisme, vold, voldtægt og muslimernes antal.4 

Det giver 106 artikler der opfatter islam som en hård trussel og 198 der opfatter islam som en blød 

trussel. På baggrund af denne oversigt over materialet er det nu muligt at analysere 

trusselsopfattelsen nærmere. 

Ovenfor blev det vist, at 64% af artiklerne dækker islam i en dansk kontekst og at 35% af 

artiklerne opfatter islam som en trussel. Undersøger man sammenhængen mellem de to 

trusselsopfattelser og om artikel stammer fra en dansk eller en udenlandsk kontekst, viser det sig, 

at langt de fleste artikler, der opfatter islam som en trussel, har et dansk udgangspunkt og at langt 

de fleste af disse artikler opfatter islam som en blød trussel, nemlig 76%, som den følgende figur 

viser: 

Tabel 5.5: Trusselsopfattelse i ind- og udlandsstof (n=304) (pct) 

 Lokal Global Total 

Hård trussel 24,5 50,8 34,9 

Blød trussel 75,5 49,2 65,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

Note: Krydstabulering mellem lokalitet og trusselsopfattelse giver γ=0,52 og er signifikant ved 0,001 eller bedre. 

 
Tabellen viser at islam – i 76% af artiklerne – primært opfattes som blød trussel i en dansk 

kontekst. I den globale del af stikprøven fremstilles islam som en hård trussel i hver anden artikel, 

mod kun hver fjerde i artikler om Danmark. Det trusselbillede, der optræder i aviserne, 

portrætterer i overvejende grad islam som en kulturel og religiøs trussel i Danmark og som en 

terror- og militærtrussel i de andre vestlige lande. 

Det kan måske forklares ved, at den danske omgang med muslimske flygtninge og 

indvandrere i dagligdagen i 2001 – om ikke direkte så gennem medierne – sjældent giver anledning 

                                       
4 Vold er inddraget i den bløde trusselskategori, fordi der er tale om den individuelle vold, som sker i hverdagen og som 
ofte forklares med en specielt voldelig kultur blandt muslimerne. Ligeledes er den numeriske trussel en undertype af den 
bløde trusselsform, da den dækker over den opfattelse, at indvandringen af for mange med en anderledes kultur truer 
den danske kulturs fortsatte eksistens. Derudover er den uspecificerede gruppe undersøgt på artikelniveau. Otte af 
artiklerne er blevet kategoriseret som en blød trussel og en enkelt artikel som en hård trussel. 
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til at frygte, at Danmark trues af terroranslag eller væbnet konflikt med muslimerne, men derimod 

oftere giver anledning til at frygte for den danske kultur som truet af islam og muslimerne.5 

En nærmere undersøgelse af avisernes fremstilling af islam som en trussel viser, at der er stor 

forskel på de enkelte aviser. Ekstra Bladet har den højeste andel af artikler, der opfatter islam som 

en trussel efterfulgt af Jyllands-Posten, mens Berlingske Tidende er den avis der bringer flest 

artikler hvor islam opfattes som en trussel. Omvendt opfatter Politiken og Information i mindre 

grad islam som en trussel. Internt i hver enkelt avis er der forskel på, om den er skrevet af en 

journalist eller af en læserbrevskribent. Ved at undersøge forholdet mellem læserindlæg og 

trusselsopfattelse for hver avis og for den samlede stikprøve viser det sig, at der er signifikant 

sammenhæng mellem opfattelsen af islam som trussel og hvorvidt teksten er en nyhedsartikel eller 

et læserindlæg. Det er derfor interessant at se lidt nærmere på skribenterne.  

Det er muligt at inddele artiklerne fem professions-baserede grupper: Journalister, 

akademikere, politikere, præster og imamer. Derudover er det muligt at identificere to andre 

grupper. Den ene er en blandingsgruppe af alle de professioner, der kun optræder en enkelt eller to 

gange (fx socialpædagoger eller militærpersonel) og den anden består af alle de indlæg, hvor det 

ikke kan afgøres hvilken profession skribenten har, hvilket er tilfældet med læserbreve.  Ikke 

overraskende viser tabellen, at journalisterne har skrevet flest artikler, nemlig 64%. Omvendt 

betyder det, at 36% af teksterne er skrevet af andre og dermed er at forstå som  opinionsstof. 

Ikke overraskende beskriver imamerne ikke islam som en trussel, hvorfor de ikke er med i 

resten af analysen. De andre gruppers syn på islam som trussel kan nu undersøges, og den 

følgende tabel viser hvor mange procent, der opfatter islam en trussel, samt hvor stor andel den 

bløde trusselskategori af de artikler der opfatter islam som en trussel udgør. 

Tabel 3: Trusselopfattelser fordelt på profession (n=859)a 

 Islam er en trussel Andel blød trussel 

Journalister 28,6 56,3 

Politikere 40,0 81,3 

Akademikere 40,2 75,8 

Præster 63,6 71,4 

Andre grupper 37,5 100 

                                       
5 Dette vil i så fald stå i kontrast til i dag, hvor PET mener, at terrorrisikoen er øget i Danmark. Det tyder på at 
trusselsopfattelsen af islam har ændret sig, hvilket jeg dog ikke har undersøgt nærmere. 
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Andre 55,4 71,4 

Total 35,4 65,1 

a: Bonferroni post hoc test for sammenligning af gennemsnit viser signifikant forskel mellem præster og 

journalister ved et signifikansniveau på 0,05 eller bedre (0,05 test anvendt). Politikere og akademikere er 

ikke signifikant forskellige fra nogen gruppe. 

 
Tabellen viser at journalisterne er den gruppe, der er mindst tilbøjelig til at beskrive islam 

som en trussel, og herefter følger akademikerne. Politikerne er den gruppe, som oftest ser islam 

som en blød trussel frem for en hård trussel, hvilket formodentligt hænger sammen med den 

indenrigspolitiske kontekst de arbejder i, hvor islam er en udfordring for integrationen og 

udviklingen. Præsterne er den gruppe der oftest opfatter islam som en trussel. For alle grupperne, 

undtagen journalisterne gælder det, at det er den bløde trusseltype der dominerer. At 

journalisternes afviger fra de andre grupper kan måske forklares med henvisning til et idealtypisk 

krav om objektivitet og saglighed på den ene side og dækning af militære konflikter og 

udenrigsstof på den anden. 

 

Den kvalitative analyse af truslen fra islam 

Den kvantitative analyse viser, at islam oftest fremstilles som en trussel i en dansk kontekst 

og at den oftest fremstilles som en kulturel eller religiøs trussel. Kobles dette med 

Københavnerskolens forskellige referenceobjekter, er det muligt at lave en tekstanalyse af de 

artikler, der fremstiller islam som en trussel og at undersøge hvad der italesættes som henholdsvis 

trussel og referenceobjekt. Analysemodellen kan fremstilles som en matrice, hvor 

referenceobjekterne kombineres med de tre overordnede trusselsopfattelse fra tabel 2. 

 
Figur 2: Analysemodel for italesættelsen af islam som trussel 

  Truet referenceobjekt 
(overlevelseskriterium) 

  Stat 
(suverænitet) 

Samfund 
(identitet) 

Kristendom 
(tro) 

 Militær 
trussel 

   

Islam 
Kulturel 
trussel 

   

 Religions-
trussel 
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Islam som militær trussel 

Mange artikler i denne fortolkningspakke blander referenceobjekterne sammen, så det kan 

være svært at kategorisere dem i forhold til analysemodellen. Overordnet set er det dog det 

politiske system og samfundet, der opfattes som truet. Også selve truslen opfattes forskelligt. 

Nogle ser terroranslag som det der truer, andre ser en infiltration af Danmark med tilhørende 

angreb indefra og atter andre ser den store internationale religionskrig. 

Der er dog et væsentligt fællestræk i de fleste artikler: koblingen af det militære med det 

religiøse. I mange artikler gælder det, at krig er endogent givet i islam i modsætning til i 

kristendommen. Men den måde religionen anvendes på i artiklerne, er ikke specielt fokuseret på 

det substantielt religiøse. Islam fremstilles i højere grad som demokratiets modbillede og har 

gennem gentagne sammenligninger med kommunisme og nazisme overtaget rollen som 

demokratiets – mere end som kristendommens – modstander. Et par citater vil vise mange af de 

træk, der findes i de artikler, der opfatter islam som en militær trussel. De er hentet fra to længere 

indlæg, som modstiller Jesus og Muhammed og derudfra forsøger at sige noget om islams 

tilbøjelighed til krig og erobring. Først er der sognepræst Niels Carl Lilleør der: 

 
udpeger Mekka som magtens religiøse, ideologiske og totalitære centrum for enhver 

rettroende muhamedaner. Jeg bruger den gamle betegnelse ’muhamedaner’ bevidst. 

Muhamed skabte muhamedanismen som Marx skabte marxismen (Politiken 11. august, ”Ved 

profetens skæg”). 

 
Herefter modstilles den krigeriske Muhammed på ”ørkenens sejrsdyr kamelen” med den 

”våbenløse”, ”svaghedens og nederlagets mand” Jesus på æslet, som er et ”latterligt ridedyr”. 

Konklusionen er, at Muhammed er Kristi modstykke. Han er ”den sejrende profet. Mekka er 

begyndelsen. Verden venter. Sejrende vil Muhamed være, det skal han være og målet er 

verdensherredømme.”  

I en kronik af Jørgen Schleimann bliver forskellen på kristendommen og islam også forklaret 

ved denne forskel (Berlingske Tidende 7. oktober, ”Bin Laden er ikke hovedsagen”). Ifølge en 

katolsk teolog, som Schleimann har læst ”har islam ’fra og med Muhammed været erobring. 

Muhammed selv var militært kæmpende, en erobrer. Jesus har aldrig kæmpet med våben i hånd. 

Forskellen er fundamental’.” Herefter kan forholdet mellem islam og islamisme forklares: ”Lenin 

muliggjorde Stalin, som islam muliggør islamismen”. Nok er islam og islamisme ikke det samme: 
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men den dybe oprindelse til islamismens fascisme ligger i selve grundlaget for den 

islamiske lære, en lære der udbredes i alle store muslimske universiteter verden over, en lære, 

som ikke har ændret sig siden 11. århundrede… 

 
Indlæggene fra Lilleør og Schleimann er bragt henholdsvis før og efter terrorangrebene den 

11. september. Imidlertid er de meget enige i deres opfattelse af islam. De kobler begge to et 

militært aspekt op på det religiøse. Ved at gøre Muhammed til symbol på krigen kan de koble 

islam med krig generelt. Der er intet om kultur i indlæggene. Det krigeriske er betinget af det 

religiøse. Disse klare kausalforhold eksemplificeres ved koblingerne mellem Marx og marxisme og 

mellem Lenin og Stalin. Disse koblinger er samtidig med til at koble islam med totalitarisme. 

Derudover har begge skribenter en essentialistisk opfattelse af islam. Islam er uforanderlig, hvilket 

vises ved at gribe tilbage til Muhammed for at forklare nutidige forhold. Samtidig siger Schleimann 

direkte, at islam er en lære, der er ens over hele verden og har været det i 1000 år, hvilket også 

forklarer overskriften ”Bin Laden er ikke hovedsagen”, det er nemlig islam som sådan, der er 

problemet. Som et meget almindeligt retorisk træk benægter Schleimann først at islam og 

islamisme er det samme, men efterfølgende fremstilles islamismen alligevel som en naturlig 

konsekvens af islam.6 

Kun en enkelt artikel opfatter truslen fra islam som et spørgsmål om religion – at leve som 

muslim eller dø som ikke-muslim. Islam fremstilles i højere grad som demokratiets end 

kristendommens modbillede. Det har på den måde overtaget rollen som demokratiets modstander 

gennem den gentagne sammenligning med kommunisme og nazisme. Generelt gælder det, at den 

militære trussel er den mindst anvendte. 

 

Islam som kulturel trussel 

Islam som kulturel trussel handler om konfrontationen mellem to symbolske universer. 

Mange tekster handler om tilpasning, det vil sige, om hvor meget den danske kultur kan eller skal 

tilpasse sig, før den ophører med at eksistere. Det er ikke altid den muslimske kultur der direkte 

truer den danske, det kan også ske indirekte gennem politiske beslutninger, der er vedtaget på 

baggrund af muslimernes tilstedeværelse. Det viser sig, at alle de artikler der opfatter den islamiske 

                                       
6 Benægtelser er ifølge van Dijk et af de mest anvendte semantic moves, i aviserne, som går ud på at man hævder ikke at 
have noget imod indvandrere, selvom man beskriver dem negativt eller, at man benægter at være racist og så tilføjer et 
men… (van Dijk 1993).  
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kultur som en trussel, ser den som en trussel mod det danske samfund og ikke mod det politiske 

system eller kristendommen. Emnerne i denne fortolkningspakke er blandt andet selvcensur, 

IKEAs julefrokost, kristendomskundskab og kulturmøde, som de følgende citater giver eksempler 

på. 

I en kronik af sognepræst og formand for foreningen Dansk Kultur, Rolf Slot Henriksen, er 

det den danske kultur og de danske værdier, der er truede (Jyllands-Posten 31. marts, ”Kampen for 

censuren”). Han mener ytringsfriheden er i fare, fordi censur er grundlæggende for islam, hvilket 

får folk, der arbejder med islam til at pålægge sig selvcensur. At censur er grundlæggende i islam 

viser beretningen om et ironisk digt, der blev for meget for Muhammed, som fik poeten myrdet 

”mens hun lå og sov med sit barn i armene”. Flere andre digtere måtte lade livet og mange 

omvendte sig, fordi de kunne se, at ”sværdets magt sejrede over ordets magt”. Ifølge Henriksen er 

denne holdning grundlæggende i islam og har ført til, at forskere pålægger sig selvcensur, fordi de 

ikke tør sige andet, end det muslimerne ønsker, dels af frygt for trusler på livet og dels for at sikre 

sig muligheden for at indhente data til fremtidig forskning. Henriksen retter især sin kritik mod to 

danske islamforskere og kommer med eksempler på deres ugerninger, før han konkluderer, at ”så 

langt kan man prostituere videnskab, når man ikke vil have problemer”. 

Van Dijk skriver, at medietekster ofte er ’ideologiske isbjerge’, det vil sige, at der ligger en 

masse ideologisk gods under den synlige overflade, og at det netop er det, den kvalitative analyse 

skal undersøge (van Dijk 1993, 256). Et af de retoriske greb Slot Henriksen anvender i sin kronik er 

overcompleteness.7 Ikke nok med, at censur skal føres tilbage til Muhammed, vi skal også høre, at 

han får en poet myrdet, at poeten er kvinde, at hun sover, da hun myrdes og at hun har et lille barn 

i sine arme. Udover at censur skal gøres implicit i islam skal Muhammed også beskrives som 

kynisk kvinde- og barnemorder. Da artiklen handler om situationen i dag, er meningen med denne 

historie om Muhammed at sige noget om muslimerne i dag, at også de – fordi de er muslimer – er 

villige til at tage drastiske midler i brug for at begrænse ytringsfriheden. Hvor det i de foregående 

artikler var den politiske elite, der blev kritiseret, er det her den akademiske elite, der kritiseres. 

I en anden artikel tager Morten Messerschmidt til genmæle mod Christian Braad Thomsen, 

som har argumenteret for, at islam kan sekulariseres, ligesom kristendommen (2. august, ”Den 

nationale undergang”). Ifølge Messerschmidt er dette ikke muligt, fordi kristendommen ”igennem 

                                       
7 Overcompleteness er de udsagn, som bidrager med information om de involverede, der er irrelevant for teksten, for 
eksempel henvisninger til etnicitet, hudfarve eller religion i forbindelse med nyheder hvor disse aspekter ikke giver 
mening (van Dijk 1993). 
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renæssancen har formået at adskille Guds rige og den verdslige hverdag”, hvilket aldrig er 

lykkedes for islam. ”Her udgør Gud, hverdag, politik mv. et hele.” På den baggrund konkluderer 

han følgende: 

 
Islam og den islamiske kultur er af den grund direkte udviklingsfjendtlig. Således 

formår den islamiske kultur gennem sin mandsdominerende verdensopfattelse nærmest at 

fastholde kvinderne i graviditet fra det 15. til det 40. år. 

 
Messerschmidt henviser derudover til en tysk undersøgelse, der viser, at 23% af unge tyrkiske 

muslimer i Tyskland mener, det er tilladt at slå islams modstandere ihjel, så ifølge ham er der ingen 

tid at spilde. ”Dette er Danmarks – og hele Vestens fremtid” begynder afslutningen på indlægget, 

som slutter med, at ”folk som CBT [Christian Braad Thomsen], der ikke forstår nutidens 

katastrofepolitik, er den direkte eksponent for den nationale undergang”. 

For Messerschmidt er både den danske kultur og det politiske system truet af det stigende 

antal muslimer, som med deres udviklingsfjendtlige kultur vil ødelægge vores udviklede kultur, 

blandt andet ved at slå os ihjel. Da truslen er overhængende, må der gøres noget mod den 

nuværende katastrofepolitik. Der er to grupper, der bærer ansvaret: Muslimerne, fordi de er farlige 

og den politiske elite, fordi de styrer os mod den katastrofe, muslimerne udgør. Denne retorik 

opfatter jeg som et skoleeksempel på sikkerhedsliggørelsen af islam. 

 

Islam som religionstrussel 

Islam som religionstrussel er det mest omfattende trusselsperspektiv, som retter sig mod alle 

referenceobjekterne, hvorfor de vil blive gennemgået et ad gangen. 

 
Islam som en trussel mod kristendommen 

Der er kun to artikler i denne gruppe og ingen af dem ser islam som en trussel mod 

kristendommen. Den ene bygger på en rundspørge blandt landets biskopper og handler om deres 

holdning til dialogen mellem kristne og muslimer (Kristeligt Dagblad 15. juni ”Biskopper vil 

missionere blandt muslimer”). ”Målet med kirkens møde med muslimer er mission. Med forskellig 

vægt peger samtlige biskopper på, at tiden ikke skal spildes med neutral dialog, men derimod 

koncentrere sig om klar kristelig tale”. Derudover har islam medført et stærkere fokus på den 

kristne identitet og har ligefrem medført en vækkelse af ”de sløve folkekirkekristne”, som nu 

indser, at de også har en religiøs overbevisning. Ingen biskopper frygter islam på Folkekirkens 
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vegne i form af masseomvendelser til islam. Artiklen handler ikke om muslimernes forhold til det 

danske samfund, men om deres betydning for kristendommen. Ifølge Wæver er en styrkelse af 

identitet en af måderne at forsvare selv samme identitet på. At tilstedeværelsen af islam har ført til 

en styrkelse af den kristne identitet og til en vækkelse af troen, kan dermed opfattes som et 

indirekte tegn på, at kristendommen som referenceobjekt er blevet truet. Truslen fra islam er 

således manifesteret ved sin konsekvens – styrkelsen af den kristne identitet. Dette gælder også for 

muslimerne. Hvis de føler deres identitet truet, fordi de er konfronteret med et anderledes 

symbolsk univers, kan de opleve en følelse af usikkerhed og forsøge at styrke deres muslimske 

identitet som en reaktion herpå. 

 
Islam som en trussel mod den danske kultur 

Mange artikler udtrykker bekymring eller angst, for den stigende indflydelse islam har fået i 

Danmark og som truer den danske kultur. Dette hvad enten der er tale om de islamiske værdiers 

overtagelse af ”århundredegammel dansk tradition” på fjerkræsslagterier (Jyllands-Posten 27. 

februar ”Er justitsministeren racist?”); accept af brugen af tørklæder som første skridt mod 

tvungent fuldskæg eller indførelse af dødsstraf (24. april, ”Beton-islamisme”); kulturinstutionernes 

måde at henvende sig til borgere af anden etnisk herkomst” på (Jyllands-Posten 23. april, 

”Udviskning af dansk kultur”).  

I begyndelsen af oktober åbner folketinget efter sommerferien og åbningsdebatten handler 

om terror og islam. Alle partierne fordømmer Pia Kjærsgaard og hendes udtalelse om, at en kamp 

mod terrorisme også er en kamp mod islam. Et par dage senere tager sognepræst og 

folketingskandidat for Dansk Folkeparti, Søren Krarup, til genmæle, ”for hun sagde jo kun en 

selvfølgelighed” (Jyllands-Posten 6. oktober, ”Livsfarligt for Danmark”). Danmark er ifølge Krarup 

et kristent land, hvilket grundloven gør meget klart. ”Dette er landets lovgivere pligtige at vide. 

Dette er forudsætningen eller synsvinklen, under hvilken grundloven skal læses og landet ledes”. 

Efter en sammenligning af kristendommen og islam afsluttes artiklen i et afsnit med titlen 

”Truende udslettelse”, hvori det konkluderes at: 

 
det er hele vores grundlag, kultur og tradition, der trues med en udslettelse af en 

muhamedansk indvandring med hertil hørende ’integration’. Det er vore efterkommere, 

Folketinget ofrer i sin massive uvidenhed, overfladiskhed og ligegyldighed. 
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Ifølge indlægget lyder det næsten som om, den danske styreform er teokratisk, når Krarup 

argumenterer for, at forudsætningen for landets ledelse er kristendommen. Hans angreb er, som 

mange andres, rettet både mod landets styrende elite og mod muslimerne, fordi udslettelsen af 

Danmark hænger nøje sammen med omfanget af indvandring til landet. 

 
Islam som en trussel mod det politiske system 

En række indlæg opfatter religionen islam som en trussel mod det politiske system mere end 

mod den danske kultur eller mod kristendommen. Det gælder især, når politikere udtaler sig. 

Hvad enten det er den radikale kirkeminister, der udtaler sig om de tre unge muslimer, der ønsker 

at stille op for de radikale dødsstraf (Berlingske Tidende 19. maj, ”Radikal top advarer mod 

fundamentalister”), eller indenrigsministeren der er en del i medierne, fordi hun har sagt, at 

kriminelle udlændinge skal sendes til en øde ø og at demokratiet trues af fundamentalistiske 

værdier (Jyllands-Posten 27. oktober, ”Karen Jespersen: Danske værdier er under pres”). Det er 

især forholdet mellem religion og politik der diskuteres. Der er bred enighed om, at de tre 

muslimer der vil stille op til folketinget for det radikale venstre blander de to og det ender med at 

de alle trækker deres kandidatur tilbage. Omvendt beklager Dansk Folkeparti sig over, at præster i 

Folketinget – især Margrethe Auken – ikke undsiger islam, hvilket hun har forpligtet sig til i sit 

præsteløfte og i november vælges præsterne Jesper Langballe og Søren Krarup ind i Folketinget, 

uden at der stilles spørgsmålstegn ved dette. Der hersker på den måde ikke nogen enighed om 

hvor Imam grænsen mellem religion og politik eller mellem verdslighed og religiøsitet går. 

Politikerne er dog fælles om at opfatte islam som en trussel. Ikke rettet mod kristendommen eller 

kulturen, men mod velfærdsstaten og demokratiet som politisk system. Politikerne frygter, at 

systemet kan blive undergravet og resultere i et totalitært eller autoritært styre i Danmark. 

Præsternes perspektiv kommer blandt andet til udtryk, i det medierne kalder et religiøst 

topmøde, hvor fire biskopper og tre imamer drøfter ”terrorens konsekvenser for forståelsen mellem 

kristne og muslimer” (Jyllands-Posten 27. oktober, ”Biskopper og imamer: Nej til Religionskrig”). 

Ifølge Viborg stifts biskop havde: 

 
parterne […] haft en god, åben og ligefrem samtale – og de tre imamer havde taget 

klart afstand fra terrorhandlingerne mod USA. ’Vi har fået klart markeret, at islam ikke er en 

entydig størrelse, og at der findes mange forskellige tolkninger af islam. Vi har noteret, at de 

tre imamer tilslutter sig demokrati, ytringsfrihed og religionsfrihed som grundlæggende for 
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det liv, vi lever sammen i Danmark. Vi har også noteret, at vi har forskelligt syn på, hvad 

religionsfrihed og ytringsfrihed indebærer’. 

 
En af de deltagende imamer er Fatih Alev. Han citeres ikke, men refereres på følgende måde: 

 
Fatih Alev, der er formand for Foreningen af Studerende Muslimer, kunne ikke 

entydigt afvise, at han vil støtte oprettelsen af et islamisk samfund i Danmark, hvis 

betingelserne om 100 eller 500 år gør det muligt. Men han indskærpede, at opgaven her og nu 

består i at få muslimerne i Danmark til at leve efter og deltage i demokratiet. Det foruroligede 

biskopperne, at Fatih Alev ikke kunne give et klart svar. 

 
Også Kristeligt Dagblad dækker topmødet (Kristeligt Dagblad 27. oktober, ”Uden samtale 

ingen sameksistens”). Her fylder det, imamerne kalder ”visionen om en islamisk stat” det meste af 

artiklen, fordi det efterfølgende pressemøde kommer til at handle om Danmarks fremtid. Ålborgs 

biskop ender med at afkræve imamerne et direkte svar: ”Arbejder I for en teokratisk stat eller 

arbejder I for demokratiet til alles gavn. Det er så afgørende, at vi må forlange, at I svarer ja eller 

nej!”. 

Baggrunden for mødet er nødvendigheden af dialog, men det giver artiklerne ikke udtryk 

for. Journalisterne og præsterne anvender adskillige strategier for at gøre imamerne og muslimer til 

passive aktører, blandt andet nominalization og voice.8 Imamerne får i artiklerne kun lov at sige 

noget i den passive forhørtes rolle, hvilket rent sprogligt vises gennem brugen af citat og referat, og 

af biskoppens ”vi har noteret” og ”de har taget afstand fra” vendinger. At stille spørgsmålstegn 

ved, om imamerne arbejder for at gøre Danmark islamisk eller ej, er en de facto mistanke om, at de 

arbejder for at gøre Danmark islamisk. Selvom imamerne tilslutter sig demokrati, ytringsfrihed og 

religionsfrihed og tager afstand fra terror, så ’foruroliger’ det alligevel biskopperne, at imamerne 

ikke kan afvise tanken om Danmark som et islamisk land, hvis forholdene gør det muligt en gang i 

fremtiden. Heller ikke i denne artikel frygter biskopperne for folkekirken, og topmødet handler da 

også i højere grad om truslen mod det politiske system og samfundet end mod kristendommen. 

Præsterne er enige om, at kristendommen burde fylde mere i det offentlige rum, og at islam er, 

eller vil blive, en trussel mod staten eller kulturen på sigt. 

 

                                       
8 Nominalization er transformeringen af processer til navneordslignende objekter (nominals). Her er ”visionen om en 
islamisk stat” en nominalisering. Voice handler om den måde aktørerne refereres på, passiv eller aktiv (Fairclough 1992). 
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Truslen fra islam 

På baggrund af analyserne og teorien er det muligt at sige noget om hvorvidt islam er blevet 

sikkerhedsliggjort. Der skal tre ting til: For det første skal truslen italesættes i offentligheden. For 

det andet skal den anerkendes eller have en hvis kulturel resonans i befolkningen. For det tredje 

skal der foretages konkrete tiltag mod truslen. 

Hvad angår det første krav, har de to analyser vist, at det er opfyldt. Der er mange artikler 

der fremstiller islam som en trussel og de primære trusselsopfattelser er opfattelsen af islam som en 

kulturel trussel mod den danske kultur og religionen islam som en trussel mod henholdsvis dansk 

kultur og det politiske system. Italesættelsen af islam som en militær trussel har ikke det samme 

omfang som de to andre og truslen mod kristendommen er praktisk talt ikke eksisterende. 

Hvad angår det andet krav, viser det sig at langt de fleste personer – der stærkest har givet 

udtryk for islam som en trussel og de som kræver en umiddelbar reaktion – er del af en forholdsvis 

beskeden skare, der ofte kender hinanden fra for eksempel Dansk Folkeparti, Fremskridtpartiet, 

Den Danske Forening, Foreningen Dansk Kultur og Tidehverv. Det gælder personer som Mogens 

Camre, Søren Krarup, Jesper Langballe, Rolf Slot Henriksen, Ole Hasselbalch, Preben Neerup Buhl, 

Mogens Glistrup og Bo Warming. Det er en lille gruppe personer, men de har haft en stor effekt for 

italesættelsen af islam som en trussel, siden den ”muhamedanske fare” nævnes for første gang i et 

debatindlæg af Søren Krarup i 1985. Samme år skiftede Fremskridtspartiet deres økonomiske 

argumenter mod fremmedarbejderne ud med ”muhamedaner-argumentet”. Fra at alle 

gæstearbejdere har været en økonomisk trussel udskilles muslimerne og bliver en kulturel religiøs 

trussel. Noget tyder dog på, at den negative opfattelse af islam er så selvfølgelig, at den sjældent 

modsiges og dermed på sin vis accepteres af i befolkningen. I efteråret 2005 tilkendegav en række 

faggrupper – forfattere, læger, præster og ambassadører – offentligt at det nu var på tide at sige fra 

og anbefalede at ændre tonen i debatten. 

For det tredje skal der foretages nogle konkrete tiltag for at imødegå truslen. Det kunne 

undersøges for eksempel ved at analysere ændringer i udlændingeloven. En sådan analyse har jeg 

ikke lavet, men det er der andre, der har. Den danske udlændingelov blev strammet op i 2002 efter 

terrorangrebene og den nye regerings tiltræden. Lovgivningen blev så restriktiv, at 24-årsreglen 

ramte etniske danskere. Derudover kom der et øget tilknytningskrav, et øget forsørgelseskrav, 

udskydelse af permanent opholdstilladelse fra tre til syv år, udskydelse af statsborgerskab fra syv 

til ni, kontanthjælpen betinges af fast ophold i landet i syv ud af de sidste otte år og endelig afløses 

kontanthjælpen for nyankomne med en starthjælp svarende til 50-70% af kontanthjælpen. I 
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efteråret 2005 kan man ligeledes finde et eksempel på sikkerhedsliggørelsen af islam. Dansk 

Folkeparti argumenterede for, at urolighederne i Århus-forstaden Rosenhøj skulle opfattes som 

terrorisme og dermed straffes som sådant. Her har den konstante negative omtale af muslimer de 

senere år fået en sådan sandhedsværdi i debatten, at det bliver muligt at komme med et 

sikkerhedspolitisk lovforslag. Ligeledes kan partiets ønske om at undersøge de muslimer, der blev 

reddet ud af Libanon i forbindelse med den 34 dage lange krig med Israel, forstås både ud fra et 

økonomisk og et sikkerhedspolitisk perspektiv. 

 

Konklusioner 

Jeg har i denne artikel undersøgt dækningen af islam og muslimer i syv landsdækkende 

aviser. Med udgangspunkt i en kvantitativ analyse har jeg foretaget en kvalitativ analyse af 

italesættelsen af islam som trussel ud fra Københavnerskolens teori om sikkerhedsliggørelse. 

Endelig har jeg brugt analyserne som baggrund for en diskussion af sikkerhedsliggørelsen af islam.  

Den kvantitative analyse viste, at 68% af alle artiklerne var negative historier om islam og 

muslimer, det vil sige, historier om krig, kriminalitet, konflikt og lignende. 40% af alle artiklerne 

udtrykte sig negativt specifikt om islam og muslimer og endelig fremstiller 35% af alle artiklerne 

islam som en trussel. Opdelingen i en hård og en blød trusselstype viste, at islam primært 

fremstilles som en blød trussel i den danske kontekst. 

Med udgangspunkt i indenrigsstoffet og resultaterne fra den kvantitative analyse opstillede 

jeg en analysemodel for den kvalitative analyse. På baggrund af den identificerede jeg de områder, 

hvor italesættelsen af islam som trussel fandt sted. 

Efterfølgende konkluderede jeg på baggrund af dels selve italesættelsen af islam som en 

trussel, dels den kulturelle resonans herfor i offentligheden og dels forskellige politiske tiltag mod 

denne trussel, at islam er ved at blive et sikkerhedsliggjort emne i Danmark. Mine resultater viser, 

at værdier og normer er blevet blandet ind i debatten om sikkerhed. Dette stemmer overens med 

teorien om sikkerhedsliggørelse, hvor Wæver og Laustsen argumenterer for, at inddragelsen af 

værdier og kultur i debatten om sikkerhed gør det muligt for religion at få en rolle i dette, fordi 

religion er særlig disponeret for at blive sikkerhedsliggjort på grund af dens iboende eksistentielle 

karakter. Når det handler om islam i Danmark, kan man måske endda tale om en forstærket effekt, 

fordi islam som alternativt symbolsk univers fremstilles så fremtrædende og fremmedartet i de 

danske aviser, at det danske samfund på den måde kan opleves som presset. Hvis dette pres er 

tilstrækkelig stort, kan det føre til modreaktioner i form af styrkelse af egne rødder, traditioner og 
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kultur for at styrke identiteten. Denne identitetsmæssige oprustning kan opleves som en relativ 

svækkelse af minoritetens kultur og identitet, hvilket minoriteten kan imødegå ved at styrke sin 

egen identitet. Dette er dynamikken i sikkerhedsdilemmaet, hvor tiltag for at øge sikkerheden i 

virkeligheden øger usikkerheden. Denne identitetsmæssige oprustningsproces kan altså resultere i 

det, man kan kalde et socialt sikkerhedsdilemma, som i sidste instans kan føre til en tilbagevenden 

til en ’katolsk’ verdensorden, hvor der trækkes på ikke-universelle værdier når forskellige kulturer 

omgås hinanden. Kombinationen af anvendelsen af værdier og et stigende socialt 

sikkerhedsdilemma vil også fremover give konflikter, sådan som vi har set det med både 

Muhammedtegningerne og Pavens forelæsning i Regensburg. 
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Karisma som religionsvidenskabeligt begreb  

Anders Klostergaard Petersen 

 

Karisma har som så mange andre centrale og forskningshistorisk hævdvundne begreber 

inden for religionsvidenskaben de seneste år været udsat for kritik. Mange har manet kategorien i 

jorden eller sunget dens svanesang. Ikke desto mindre, tror jeg, de fleste fortsat har en intuitiv 

fornemmelse af, at karisma er et godt begreb at tænke med inden for samfunds- og 

humanvidenskaberne generelt og antropologi, religionsvidenskab og sociologi specifikt. Det er 

velegnet til at kortlægge en række fænomener både inden for almenkulturens og religionens 

verden. Dertil kommer, at det som begreb modsvarer en erfaring, mange af os i forskellige 

sammenhænge har gjort. Det har klangbund i vores erfaringsverden. Hvem er ikke på sit livs bane 

stødt på karismatiske skikkelser? Mennesker som i kraft af deres udstråling og overskud gjorde og 

gør en forskel.  

Frem for at tilslutte mig kritikken vil jeg derfor se på nogle af de problemer, der knytter sig til 

anvendelsen af begrebet, og vil derefter overveje, om man kan komme en analytisk definition 

nærmere, ved at tage højde for den fremførte kritik. Endelig vil jeg se på Paulus som karismatisk 

figur. Når han er interessant, har det flere grunde, hvoraf den væsentligste vel nok er, at han er den 

direkte årsag til selve begrebsdannelsen.1 I den klassiske forskning fremstår Paulus som 

karismatikeren par excellence. Dertil kommer, at en undersøgelse af Paulus kan bidrage til i al fald 

at afklare et af de punkter, der har stået centralt i de seneste års kritik af begrebet, karisma som 

revolutionært, antitraditionelt og antihverdagsagtigt fænomen. 

 

Begrebets baggrund 

Karismabegrebet forbindes traditionelt med Max Weber, men der er en vigtig forhistorie, som 

det er afgørende at være opmærksom på, hvis man dels vil imødegå den kritik, der de seneste år 

har været fremført mod begrebet som analytisk kategori, dels vil videreudvikle det. De færreste 

kritikere har gjort sig dets åndshistoriske baggrund klart. Havde de det, ville de have set, at 

                                       
1 En mere udførlig drøftelse af problemstillingen findes i min artikel “Paulus en antikarismatisk karismatiker?”, Povl 
Götke, Jonas Havelund og Kristian Rasmussen (eds.), Fra Budda til Beckham - karisma og suggestion i sport og religion, 
Odense, Syddansk Universitetsforlag 2005, s. 45-65. Denne artikel er en kondenseret version af det større arbejde, hvor 
man vil kunne finde argumentationen betydeligt underbygget med referencer til Weber og den moderne 
forskningslitteratur. 
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kategorien ikke kun er relateret til den antikke verden, men i høj grad spejler 1890’ernes tyske, 

protestantiske kultur- og socialhistoriske kontekst.2 Har man ikke forstået det Weberske begrebs 

sammenknytning med en kristen betydningssammenhæng, er det vanskeligt at foretage den 

mentalitetshistoriske dekonstruktion, der er en forudsætning for, at vi i dag kan nå frem til en 

adækvat analytisk begrebsbrug. Min pointe er ikke, at kategoriens bundethed til en kristen 

betydningskontekst nødvendigvis reducerer dens eksplanative kraft ― vi anvender i forvejen et 

utal af begreber som etic kategorier, der hidrører fra meget specifikke betydningssammenhænge 

(f.eks. apokalypse, dæmon, mana, totem, etc.). Men det er væsentligt at være opmærksom på denne 

baggrund, hvis man ikke skal blive indfanget af ældre tolkningsfiltre, der fortsat kommer til at 

sætte dagsordenen for ens studier. 

Weber gør selv flere steder opmærksom på, at han i sin brug af karismabegrebet står i gæld 

til en ældre tysk teologisk tradition. Han henviser således flere gange til kirkehistorikeren Rudolph 

Sohm, som i en betydelig afhandling om kirkeret fra 1892 var en af de første, der anvendte 

kategorien. Hos Sohm står kirkeretten i et radikalt, men uundgåeligt modsætningsforhold til 

kirkens væsen. Det er kirkens uafvendelige tragik. Den er efter sit væsen en åndelig, karismatisk 

ecclesia, der hverken må identificeres med en bestemt empirisk størrelse eller et socialt begreb. I 

længden kan kirken dog ikke undvære kirkeret og strukturer. Bag Sohms begreber, kirkens væsen 

og kirkeret, gemmer sig en moderne modstilling mellem katolicisme og evangelisk-luthersk 

kristendom. Den sande kirke er ifølge Sohm åndskirken, hvor nåden (græsk charisma) råder og 

‘gratis’ tilflyder de religiøse udøvere, mens kirkeretten er det institutionaliserede udtryk for den 

organiserede kirkeforfatning, der i en tilbedelse af den ydre kirke knægter nådens frie bevægelse. 

Åndens verden kan, skriver Sohm, netop ikke gribes med kirkeretlige begreber. Den tidligste kirke 

repræsenterede en situation, hvor “der med juristøjne intet var at se, og med juristhænder intet at 

gribe.”3 Forfaldet satte ind med den spirende katolicisme, der hos Sohm kommer til udtryk i 

kirkens forskellige institutionelle praksis, ikke mindst udviklingen af en embedsstruktur. 

Katolicismen er udtryk for en formaliserings- og lovformelighedsproces, der er den sande kirke 

imod: “Mit der Entstehung des Kirchenrechts enstand der Katholicismus, mit der Fortbildung des 

Kirchenrechts war die weitere Katholisierung des Christentums mit Notwendigkeit gegeben” (s. 

199). 

                                       
2 Et markant eksempel er Bryan Wilsons i øvrigt kongeniale bog The Noble Savages. The Primitive Origins of Charisma and Its 

Contemporary Survival, Berkeley/London/Los Angeles, UCL 1975. 
3 R. Sohm, Kirchenrecht. Bd. I: Die geschichtlichen Grundlagen, Berlin, Von Duncker & Humblot 1892, s. x. 
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Fortællingen er velkendt og rekonstruktionen bekendt. Det er den protestantiske 

guldaldermyte. I begyndelsen var den rene åndskirke, der på et bestemt udviklingstrin undergik et 

skæbnesvangert katolsk forfald i retning af den ydre, synlige, autoritetstilbedende og 

sakramentalmagiske pavekirke. I retfærdighedens navn skal det siges, at Sohm ikke vulgariserer 

modstillingen til en kras modsætning mellem katolicisme og protestantisme, fordi han også om den 

lutherske kirke kan sige, at den på et tidspunkt med ‛jernhård nødvendighed’ måtte underkaste sig 

kirkeretten. Man lades imidlertid ikke i tvivl om, hvilken konfession der kommer den sande kirkes 

væsen nærmest. Den Romersk Katolske kirke ydes ikke synderlig retfærdighed i Sohms 

fremstilling. I det omfang den sande nådeskirke har et korrelat i den menneskelige verden, skal det 

findes i en evangelisk-luthersk kristendom.4 

Der er hos Sohm, man finder baggrunden for Webers karismabegreb. Når Weber i Wirtschaft 

und Gesellschaft definerer karismatisk ledelse som en “auf der außeralltäglichen Hingabe an die 

Heiligkeit oder die Heldenkraft oder die Vorbildlichkeit einer Person und der durch sie offenbarten 

oder geschaffenen Ordnungen”,5 modsvarer opfattelsen Sohms forståelse. Med skyldig henvisning 

til Paulus (Rom 12,4ff. og 1 Kor 12-14) hævdede Sohm, at karismabegrebet repræsenterer et 

relationelt fænomen, som i sig rummer en udvikling i retning af en herredømmestruktur. 

Menigheden er organiseret: 

 
         durch die Verteilung der Gnadegaben (Charismen), welchen die einzelnen Christen zu 

verschiedener Thätigkeit in der Christenheit zugleich befähigt und beruft… Da gilt nicht 

abstrakte Gleichheit aller angehörigen der Christengemeinde… Da gilt Überordnung und 

Unterordnung, und zwar eine von Gott gewollte Überordnung und Unterordnung, je 

nachdem Gott einem jeglichen die Gaben ausgeteilt hat zum Dienst in der Christenheit. Das 

Charisma fordert Anerkennung und, soweit es zu leitender, führender, verwaltender 

Thätigkeit beruft, Gehorsam der Übrigen (1892, s. 26). 

 

                                       
4 Med til diskussionen hører flere betydningsfulde indlæg af Karl Holl og Adolf von Harnack, der hver på deres måde 
forsøgte at opløse den forlegenhed, Sohm havde bragt protestantismen i gennem hans påstand om, at også evangelisk-
luthersk kristendom havde del i den ‛katolicerende’ kirkeret. Harnack løste ‛problemet’ ved for det første 
religionshistorisk at gøre kirkeretten til en kristen arv fra det ‛jødiske synagogevæsen’ og ved sekundært at insistere på, 
at en kirke uden krop og synlighed ikke er jordisk mulig. A. von Harnack, Entstehung und Entwicklung der 

Kirchenverfassung und des Kirchenrechts in den zwei ersten Jahrhunderten, Leipzig, Hinrichs’sche Buchhandlung 1910, s. 149. 
Sohm selv svarede på indvendingerne i 1912, Wesen und Ursprung des Kathlizismus, genoptrykt Darmstadt, WBG 1967. For 
denne diskussion, se Anders Klostergaard Petersen, note 1.  
5 M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie, Tübingen, Mohr-Siebeck 19725 (1921/22), s. 124. 
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Det er i lyset af denne tanke, Webers Führer-begreb skal forstås. Karismatikeren er slet og ret 

der Führer.6 Bæreren af denne fører- eller herskerkarisma er den, som formulerer den “in seiner 

Person verkörpert gedachte Sendung” (1972, s. 658). Den åndsbårne karismatiker handler “kraft 

einer ihm von Gott gegebenen, in seinem Charisma ihm persönlich eigenden Gewalt“ (Sohm 1892, 

s. 54). Parallelt med Sohm og Holl hævder Weber, at denne særlige kvalitet hos førerskikkelsen 

ikke lader sig objektivt måle. Den tillægges og opretholdes alene af “den frie i kraft af hengivelse til 

åbenbaringen, heltetilbedelse og troskab til føreren fødte anerkendelse hos de beherskede” (1972, s. 

657, jf. s. 140). Lad mig parentetisk tilføje, at det i dag er vanskeligt ikke at hæfte sig ved det 

førerorienterede sprog, når man betænker, hvilke katastrofale politiske følger det fik et tiår efter 

førsteudgivelsen af Wirtschaft und Gesellschaft. Den førerhyldest, Sohms, Holls og Webers 

karakteristik af karisma udtrykker, er i sig selv sigende for det kulturelle og politiske åndsmiljø, 

der kendetegnede betydelige strømninger i Tyskland i første del af det 20.ende århundrede. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, fordi Weber netop ofte på dette punkt er blevet stærkt 

kritiseret, at hans karismabegreb forudsætter en vekselvirkning mellem føreren og de beherskede. 

De beherskede føler sig forpligtet over for den karismatiske mission og føreren, ligesom han ser sig 

skyldig at bringe sin karisma til udfoldelse blandt de beherskede (1972, s. 655). Karisma indebærer 

imidlertid ikke kun en relation mellem føreren og de beherskede, ligesom det heller ikke er 

begrænset til blot at betegne en herredømmestruktur. Karisma refererer til et kontrastfænomen, der 

står i modsætning til både rationalitet og tradition (1972, s. 550). Mens de begge repræsenter 

bestemte dagliglivsformer for herredømme, udtrykker det (ægte) karismatiske det diametralt 

modsatte (1972, s. 657, jf. Sohm 1892, s. 26). Der er, som man vil se, ikke nogen afgørende strukturel 

forskel på det Weberske karismabegreb og det, man finder hos Sohm og Holl. Den væsentligste 

forskel er, at kategorien hos Weber skærpes betydeligt. Hvor den hos Sohm og Holl betegner det 

außeralltägliche, er den hos Weber udvidet til at repræsentere det anti-alltägliche.  Dertil kommer, 

at det er Webers fortjeneste at have forfinet, præciseret og udstrakt kategorien til også at omfatte 

fænomener uden for en kristen kulturkreds.   

 
 

 

                                       
6 M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen, Mohr-Siebeck 19683 (1922), s. 468, jf. K. Holl, 
Enthusiasmus und Bussgewalt beim griechischen Mönschtum. Eine Studie zu Symeon dem neuen Theologen, Leipzig, 
Hinrichs’sche Buchhandlung 1898, s. 190. 
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Kritik af begrebet 

Der kan næppe herske tvivl om begrebets eksplanative kraft. Et hurtigt kig på 

forskningshistorien inden for en række forskellige discipliner dokumenterer kategoriens 

heuristiske betydning. Ikke desto mindre er der gennem tiden fremsat en række vægtige 

kritikpunkter, som gør, at mange i dag vægrer sig ved at bruge begrebet. Jeg kan ikke her komme 

ind på dem alle, men vil koncentrere mig om de væsentligste. 

Mange har gennem de seneste år fremført den essentialismekritik mod det Weberske begreb, 

som tiden i øvrigt er så fuld af. Man har tilskrevet Weber den opfattelse, at karisma er en særlig 

gudgiven kvalitet, som et fåtal har, mens de fleste er den foruden. Der er formuleringer hos Weber, 

som man, hvis man vil, kan begrunde denne fortolkning i; men det er en meget ensidig 

Weberlæsning, som tilsidesætter det helt centrale i hans karismabegreb, at karisma altid er et 

relationelt fænomen. Karisma har en leder kun under den forudsætning, at de, han leder, kan 

genkende sig i den autoritet, han udøver over for dem. Det er et nøglepunkt hos Weber, at en leder 

alene har karisma, når de, han leder, anerkender den. Uanset hvordan andre måtte anerkende 

lederens karisma, er han karismatisk fortrinsvis for den gruppe, som anerkender den fortolkning, 

hans karisma er indfældet i. Man kan blot tænke på den tidligste Jesusbevægelse. 

Man har også kritiseret Weber for ikke at kunne skelne mellem model og virkelighed, at han 

forvekslede den karismatiske idealtype med bestemte fænomener i den sociale virkelighed. Også 

her skyder man efter min mening forbi, fordi Weber udtrykkeligt og flere steder understreger 

begrebets heuristiske karakter, ligesom han fremhæver dets idealtypiske præg. 

Weber er desuden blevet klandret for ikke ordentligt at have redegjort for de sociale 

betingelser, hvorunder karismatiske bevægelser opstår. Det er rigtigt, men man overser med denne 

indvending, at Webers interesse ikke var rettet mod bevægelser, men mod den særlige type 

autoritet, der er knyttet til bevægelsernes lederskikkelse. Dertil kommer, at den senere sociologisk 

overvældende interesse for karisma og politiske bevægelser er et post-Weber fænomen. Derfor er 

det urimeligt anakronistisk at kritisere ham for ikke at have interesseret sig for noget, som først 

hans eftertid begyndte at være optaget af. Endelig var Webers fokus rettet mod de vilkår, 

hvorunder en karismatisk førerfigur kan opnå autoritet. Hans interesse var ikke som i en del af den 

senere tradition rettet mod karismatiske bevægelsers tilblivelse. 

Der er derimod en række andre punkter, hvor kritikken af det Weberske begreb er mere 

berettiget. Det gælder for det første hans manglende kriteriologiske pointering af, hvornår vi taler 

om en traditionel autoritet, og hvornår der er tale om karismatisk legitimation. Hvad er forholdet 
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mellem dem, og hvor glidende er overgangene? For det andet bliver det heller ikke klart, hvordan 

man kan identificere karismatisk autoritet i en bestemt kultur- og socialhistorisk kontekst, fordi 

begrebet ikke er tilstrækkeligt analytisk defineret. For det tredje er det problematisk, som allerede 

det første kritikpunkt antyder, at Webers overeksponering af det liminale eller antihverdagsagtige 

kommer til at overskygge de forbindelseslinjer, der går mellem karismatisk og traditionel autoritet. 

Karismatikeren er, som navnlig Peter Berger har understreget,7 ikke kun en revolutionær liminal 

eksistens. Der er i den karismatiske autoritet ikke kun tale om, at førerskikkelsen foretager en 

Umwertung aller Werte: “I har hørt, at der er sagt til de gamle, men jeg siger Jer…”  

Den karismatiske leder forholder sig værdiomkalfatrende til bestemte traditioner og 

institutioner, men samtidig forudsætter han og handler i forlængelse af andre. Det er baggrunden 

for, at han overhovedet kan opnå autoritet hos en bestemt gruppe. Var han radikalt revolutionær, 

antitraditionel og antihverdagsagtig i hele sin optræden, var han næppe nået så langt. Der har alle 

dage eksisteret kategorier og institutioner parallelt med moderne behandlingsanstalter for den 

radikalt idiosynkratiske figur! Jesus, der hører til Webers yndlingseksempler på karismatisk 

autoritet, kan ikke kaldes totaliter et aliter revolutionær, antitraditionel eller antihverdagsagtig. Når 

Jesus i de forskellige evangelier tilskrives autoritet af sine tilhængere, skyldes det netop, at han på 

den ene side gør op med en række af de i datiden herskende forestillinger (det revolutionære, anti-

agtige element), og på den anden side for overhovedet at kunne initiere et opgør drager nytte af 

andre rådende forestillinger (det traditionelle element). Han er ikke kun revolutionær, liminal og 

außeralltäglich; han er også Davids ætling, visdommens inkarnation og Toraens sande opfylder. 

Udfordringen for det Weberske karismabegreb, hvis man fortsat skal kunne nyttiggøre det 

inden for human- og samfundsvidenskaber, er først og fremmest knyttet til to forbundne forhold. 

For det første må begrebet defineres klart analytisk, jf. figur 1.8 Det er videnskabsteoretisk 

uholdbart med videnskabelige kategorier, hvis væsentligste eksplanative kraft beror på en intuitiv 

                                       
7 P. Berger, “Charisma and Religious Innovation: The Social Location of Israelite Prophecy”, American Sociological Review 
28 (1963), s.  940-50. 
8 Modellen er lånt fra David Hellholm og Vermund Blomkvist, “Parainesis as an Ancient Genre-Designation. The Case of 
the ´Euthalian Apparatus´ and the ´Affiliated Argumenta´, James Starr and Troels Engberg-Pedersen (eds.), Early 

Christian Paraenesis in Context, BZNW vol. 125, Berlin/New York, De Gruyter 2004, s. 467-519, 470. Begrebet må i 
forlængelse af den forudgående argumentation bestemmes nærmere dels i forhold til de beslægtede fænomener som 
traditionel autoritet (genus proximum), dels i relation til et indholdsmæssigt, formalt og pragmatisk niveau (differentiae 

specificae). Der er her alene tale om karisma i relation til tekster. Modellen må på længere sigt udvides til også at omfatte 
en definition af karisma som socialt fænomen, ligesom det er afgørende at definere traditionel autoritet som både 
tekstuelt og socialt fænomen. Tanken er ikke, at der består en væsentlig forskel mellem begreberne som henholdsvis 
sociale og tekstuelle fænomener, men der er en distinktion, som det er vigtigt at være opmærksom på.  
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klangbund hos brugerne. For det andet er det afgørende at udvikle en kriteriologisk begrundet 

typologisering over forskellige former for karisma i forskellig kultur- og socialhistoriske 

sammenhænge. Det er væsentligt at kunne identificere overgangene mellem forskellige typer af 

autoritet, ligesom det er afgørende at forsøge at bestemme de træk, der synes at have en konstant 

karakter og derfor ikke er kulturelt determinerede. Ser man for en stund bort fra de prometheanske 

perspektiver og dædaliske farer, der er involveret i sådan et projekt, må jeg med det samme 

bekende kulør. Det ligger uden for denne beskedne studies ramme at indfri de to udfordringer 

fuldstændigt, jf. note 8; men det ændrer ikke ved, at det er den vej, man må gå, for at udvikle en 

også videnskabsteoretisk tilfredsstillende begrebsafklaring af karismakategorien. 

Definitio potest fieri per genus proximum et differentias specificas

Karisma

definiendum definiens

= +
genus

proximum:

Traditionel

Institutionel

autoritet

Differentiae

specificae

Indholdsmæssigt: autoritet opnået 

gennem påberåbelse af særligt opdrag 
på vegne af særligt privilegeret kilde.

Formalt: tekstuel markering af særlig 

privilegeret autoritetsudøvelse.

Pragmatisk: særlig autoritetsudøvelse 

begrundet i privilegeret opdrag, der 
forudsætter de undergivnes 

anerkendelse

          Kan man imidlertid det, hvilket jeg er overbevist om, man kan, vil der også i fremtiden være 

god grund til at bevare karisma som centralt begreb inden for religionsvidenskaben alment og 

religionssociologien snævert. Jeg vil lade denne mere teoretiske diskussion ligge for i stedet 

afslutningsvis at antyde begrebets nytte med Paulus som eksempel. Derved håber jeg også at 

godtgøre, at en række af de allerede omtalte kritikpunkter, der i de seneste års forskning er blevet 

rettet mod Weber og hans karismabegreb, er uretmæssige. 

 
Paulus som karismatiker 

Som allerede fremhævet er Paulus forskningshistorisk den direkte baggrund for 

karismabegrebet. Han er udgangspunkt for diskussionerne hos Sohm, von Harnack, Holl og senere 

Weber. Han er imidlertid også af en anden grund interessant, fordi han eksemplarisk illustrerer de 
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træk, man traditionelt forskningshistorisk har forbundet med karismatisk autoritet. Det er ikke 

tilfældigt, når han i forskningen optræder som karismatikeren par excellence. Han har sit særlige 

opdrag direkte fra Gud (Gal 1,1f.). Han har ikke spurgt kød og blod til råd, men er som de 

gammeltestamentlige profeter af Gud allerede udvalgt fra moders liv. Han besidder en særlig 

visdom, som sætter ham i en autoritativ situation i forhold til dem, han henvender sig til (1 Kor 1-

3). Også i åndsbesiddelse er han andre overlegen. Han er som en fader i forhold til de menigheder, 

han har grundlagt. Ja, han har avlet dem i Kristus, og netop derfor er de skyldige at efterligne ham 

(1 Kor 4, 15f.) Han er således Jesu Kristi apostel over for mennesker generelt og over for 

hedningekristne specifikt. Men der er også en anden side af Paulus, som det er vanskeligere at få 

greb om: Paulus som antikarismatisk karismatiker.  

Til gengæld belyser denne side fint dobbeltheden i karismabegrebet, den særlige autoritet 

givet med en specielt privilegeret sendelse, det revolutionære og außeralltägliche på den ene side, 

og på den anden side legitimationspåberåbelsen knyttet til en bestemt side af traditionen. Så mange 

karismatiske træk, vi kan finde i de paulinske breve såsom åndsbesiddelse, privilegeret 

åbenbaringsadkomst, overlegen ethos, etc., lige så mange antikarismatiske elementer kan vi spore:  

 
         Gud har gjort os til de ringeste apostle, næsten til dødsdømte, fordi vi er blevet et 

skuespil for verden, for både engle og mennesker. Vi er dårer for Kristi skyld, men I er 

besindige i Kristus; vi er svage, men I er stærke; I er ansete, men vi er vanærede. Indtil denne 

time både sulter og tørster vi, mangler klæder, bliver slået, er byløse og vi arbejder hårdt med 

egne hænder. Skændes vi, velsigner vi; forfølges vi, tåler vi det; spottes vi, opmuntrer vi. Vi er 

blevet som affald i verden, et udskud i alles øjne indtil nu (1 Kor 4, 9-13). 

 
Der er ikke plads til megen karisma – traditionelt forstået – i denne skildring. Tværtimod. Det 

gælder i det hele taget de lidelses- eller peristasekataloger, som er den tekniske betegnelse, man 

finder rundt omkring i de paulinske breve: 

 
         Vi giver ikke nogen nogen anledning, for at tjenesten (evangeliets forkyndelse) ikke skal 

spottes, men i al ting anbefaler vi os selv som Guds tjenere; i stor udholdenhed under 

trængsler, nød, indestængthed, pinsler, fængselsophold, opstande, møje, søvnløse nætter og 

sult, ved oprigtighed, kundskab, tålmodighed, barmhjertighed, ved Helligånden og ved 

uforfalsket kærlighed, ved sandheds ord, ved Guds kraft, ved retfærdigheds våben til angreb 

og forsvar, under ære og vanære, under spot og lovord, som vildledere og dog sanddru, som 

uvidende og dog erkendte, som døende, og se, vi lever, som tugtede, men døende, som 
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bedrøvede, dog altid glade, som fattige, der dog gør mange rige, som de, der intet har, og dog 

ejer alt (2 Kor 6, 3-10). 

 
Hvad der for en umiddelbar betragtning tager sig ud som en sær modsætning hos Paulus, 

giver god mening, når teksterne tolkes i sammenhæng med de koder, der var gældende i den tid og 

i det rum, de blev til i. Peristasekatalogerne var, som allerede Abraham Sculteus i en studie fra 1652 

Deliciae evangelicae pragenses gjorde opmærksom på, udbredt i bestemte strømninger i den 

græsk-romerske filosofiske litteratur. Når man læser de mange peristasekataloger fra antikken og 

hører om hvor mange filosoffer, der i grunden har sultet, tørstet, lidt skibbrud, etc., når man snart 

frem til det resultat, at der ikke er tale om faktiske lidelser, men om en topos inden for en bestemt 

type litteratur og hjemhørende i en specifik kultur- og socialhistorisk kontekst. 

Peristasekatalogerne udgør et slagkraftigt argument i en bestemt diskursiv formation og i en 

specifik bevidsthedshistorisk sammenhæng. Opregnelsen af de forskellige lidelser skal 

dokumentere den talendes ethos som troværdig taler. 

Hvad Sculteus anede i midten af det 17. århundrede, blev med Den Religionshistoriske Skole 

i 1880’ernes Tyskland opinio communis inden for eksegesen. Fra dette tidspunkt blev det 

almindeligt at hævde en direkte sammenhæng mellem Paulus’ brug af peristasekatalogerne og 

deres anvendelse i græsk-romersk filosofisk litteratur.9 Forståelsen fik sin klassiske prægning i 

Bultmanns dissertation fra 1910, hvor han om peristasekatalogerne hævder, at de repræsenterer en 

særlig teksttype, hvor: “der Redner die verschiedenen Fügungen des Geschicks, die perista,seiõ, 

aufzählt, denen gegenüber er sich als Überwinder rühmt.”10 Et prægnant eksempel er den første 

bog af Epiktets Arianske Taler, hvor han hævder, at det er lidelser, der gør mænd til mænd (1, 24, 

1). Tilsvarende kan Seneca i De providentia - parallelt til Paulus’ tale om, at han er blevet et 

skuespil for verden (1 Kor 4, 9) - argumentere for, at lidelser skal forstås som gudens tugtelse af sin 

særligt udkårne: “Men se et skuespil værdigt til at beskues af Gud, når han grunder over sit værk; 

se tilsvarende gudværdigt en modig mand i kamp mod den onde skæbne, og så meget mere, hvis 

han også er blevet udfordret” (2, 9). Et andet sted i Epiktets Arrianske Taler kan han spørge, hvem 

stoikeren i grunden er: “Men hvem er da en stoiker? Ligesom vi kalder en mandsstatue fidisk 

                                       
9 Se f.eks. Johannes Weiss, “Beiträge zur paulinischen Rhetorik”, C. R. Gegory (ed.), Theologische Studien. B. Weiss zu 

seinem 70. Geburtstage, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1897, s. 165-247; Paul Wendland, Die hellenistisch-römische 

Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum, HNT 1:2, Tübingen, Mohr 19122-3, s. 75-81. 
10 Rudolf Bultmann, Der Stil der paulinischen Predigt und die kynisch-stoische Diatribe, FRLANT, Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht 1910, s. 19. 
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dannet i overensstemmelse med Fidias’ kunst, vis mig således en mand dannet i overensstemmelse 

med de læresætninger, han taler. Vis mig en mand, som skønt syg er ved godt mod, som skønt i 

fare er ved godt mod, som skønt døende er ved godt mod, som skønt dømt i eksil er ved godt mod, 

som skønt vanæret er ved godt mod. Vis mig (ham)!” (3, 22, 58f.). 

Utallige andre eksempler kunne fremføres, men pointen er klar nok. Der er i den græsk-

romerske verden, som også er Paulus’, en lang tradition for i dele af de filosofiske strømninger at 

forstå lidelser som gudens tugtelse af den vise. Gennem sin modstandskraft over for og 

overvindelse af lidelserne dokumenterer den vise, at han er sit navn værdigt. Ved at udholde 

lidelserne viser den vise, at han i sandhed er vis. Det er i lyset af de traditioner, vi også skal forstå 

Paulus’ henvisning til sine apostolske lidelser, skønt de hos ham har fået tilføjet et særligt 

apokalyptisk touch.11 Frem for som i den ældre forskning at se Paulus’ referencer til forskellige 

lidelser som et udtryk for hans svagelige fysiognomi eller som et individuelt udtryk for den 

vanskelige socialhistoriske situation, de tidligste former for Kristus tro voksede frem i, må de tolkes 

som led i en retorisk iscenesættelse af apostlens særlige autoritet. Når Paulus gennem forskellige 

lidelser tugtes, er det – helt parallelt med vismanden i den stoiske tradition – et udtryk for, at netop 

han har gudens bevågenhed. Derfor fungerer opremsningerne af de forskellige lidelser over for 

brevmodtagerne som et troværdighedsforlenende element. De understreger forståelsen af Paulus 

som Guds talerør i verden, som brevmodtagerne har at underkaste sig.     

 

Den karismatiske autoritets afhængighed af den traditionelle autoritet 

Pauluseksemplet viser, hvordan vi på den ene side hos ham i udpræget grad møder den 

klassiske forsknings forståelse af karisma. Det er ikke mærkeligt, når man betænker, at det netop 

var hos Paulus, Sohm, Holl, von Harnack og Weber fandt karismatikeren par excellence. På den 

anden side dokumenterer eksemplet samtidigt, at Webers kraftige fremhævelse af det karismatiske 

som revolutionært, außeralltäglich, antitraditionelt etc. er overbetonet. Peristasekatalogerne, der for 

en umiddelbar betragtning ligger et antikarismatisk element, er - tolket i deres åndshistoriske 

sammenhæng - udtryk for en traditionel autoritet, hvormed karismatikeren, in casu Paulus, 

etablerer sin karismatiske autoritet. Karismatikeren er ikke kun den frie, revolutionære, 

antistrukturelle skikkelse, eller protestantismens muntre søn placeret i et fællesskab af åndsbårne 

frivillige sammenslutninger uden dogmer, embedsstruktur og tradition. Skal karismatikeren opnå 

                                       
11 Jf. den omtalte artikel i note 1. 
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autoritet, må der også være bestemte traditionelle anknytningspunkter, som gør det muligt for 

tilhængerne overhovedet at åbne sig for karismatikerens alternative fortolkningsunivers. 

Karismatisk autoritet er et socialt relationelt fænomen. Man kan kun opnå autoritet under den 

forudsætning, at man i en bestemt social og kulturel kontekst kan nære og indfri de kulturelt og 

socialt betingede forventninger, en given gruppe tolker verden i lyset af. Disse forventninger kan 

ikke – uanset hvor meget man så i øvrigt betoner antistruktur og liminalitet – stå i et eksklusivt 

modsætningsforhold til traditionen. Der må nødvendigvis være anknytningspunkter. 

Dette korte bidrag er ment som et skridt på vejen mod en analytisk funderet definition af 

karisma som religionsvidenskabeligt begreb. Kun under den forudsætning, at man kan nå en 

egentlig begrebsafklaring svarende til den, jeg har skitseret i figur 1, kan kategorien fortsat have 

videnskabelig nytte. Jeg har i denne studie fortrinsvis ønsket to ting. For det første at pege på 

begrebets ikke helt uproblematiske baggrund i en tysk protestantisk diskussion i 1890’erne. Hvis 

kategorien skal kunne anvendes som almenbegreb inden for religionsvidenskab og 

religionssociologi, er det afgørende, at den bliver løsrevet fra de specifikke dogmatiske 

diskussioner om kristendommens sande væsen, den oprindeligt udspringer af, og som binder den 

til en meget specifik betydningssammenhæng. For det andet har jeg - eksemplificeret ved Paulus - 

ønsket at vise, hvordan Webers fremhævelse af det revolutionære, antitraditionelle og 

außeralltägliche element i karismabegrebet er overeksponeret. Skal kategorien bruges i dag, er det 

uomgængeligt at indarbejde Peter Bergers kritik, at der består en langt snævrere sammenhæng 

mellem karismatisk og traditionel autoritet, end Weber ville anerkende.    

 


