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[Mahomed] lod derfor den himmelske Lyksalighed bestaae udi deslige Vellyster, 
talende her og der udi Alcoranen, nu om smukke Urtegaarde, Vandede af kiølige 
Bekke, hvor de skulde ligge udi gyldene Senge, besatte med kostbare Steene; nu om 
deilige Jomfruer, som de skulde forlyste sig daglig med, uden at kiedes derved, og 
hvis Jomfrudom altid skulde fornyes, […]  hvor grove og urimelige disse Beskrivelser 
synes at være, saa bliver man dog derudi vaer ikke liden Konst og Behændighed, 
og seer man, at Mahomed har efterfuldt andre underfundige Religions-Stifteres 
Fodspor. Jeg vil ikke tale om fremmede Lovgivere. Her udi Norden, hvor den listige 
Odin havde udstuderet Indbyggernes Tilbøyeligheder, blev i det andet Liv skienked 
sterkt Øll, daglige Krigs-Øvelser brugte, og andet, som man udi dette Liv fandt 
størst Smag udi. Saa at, om Mahomed havde begyndt først at udbreede sin falske 
Lærdom udi Holland, saa havde uden tvivl hans Paradis bleven fuld af stoppede 
Tobakspiber, ligesom i hans Helvede udi Frankrig, de Fordømte skulde have været 
paalagt en ævig Taushed.

– Ludvig Holberg
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Forord
Af Ingolf  Thuesen

Der tales og skrives meget 
i disse tider om de-globa-
lisering. Det falder i for-
længelse af en diskussion, 
som fandt sted for nogle år 
siden om, hvorvidt vi skulle 
kæmpe mod globalisering. 
Kendsgerningerne er, at 

globaliseringen hverken er et tilvalg eller fravalg eller 
en politisk beslutning. Lige så længe der har været 
mennesker på planeten, og de har talt med hinanden, 
har der været globalisering. En anden misforståelse er, 
at globalisering kun omhandler økonomiske og poli-
tiske forhold, markedsmekanismer og blokdannelser. 
Globalisering er meget, meget mere, nemlig en basal 
erkendelse og forståelse af menneskeheden i alle dens 
aspekter. Det er eksempelvis erkendelsen af, at verden 
er større end vores eget sprogområde. Globalisering 
er derfor viden, indsigt og udsyn til det fremmede. 
Det er samtidig en erkendelse af, at der ikke findes et 
hierarki i verdens kulturelle mangfoldighed. Der er 
hverken først eller sidst, forrest eller bagest. Men der 
er en hel klode, som vi tilsammen skal passe på og 
bevare.  

Globalisering er derfor at tilegne sig den vi-
den, som er en forudsætning for, at vi kan opbygge 
tolerance over for fremmede kulturer. Altså et meget 
fundamentalt aspekt i dannelsen af ethvert individ. 
Man kan på den baggrund undre sig over, at der 
ikke udbydes konkrete kurser allerede i folkeskolen 
i globalt medborgerskab. Men hermed fremsættes 
det som et forslag til beslutningstagerne: lær børne-
ne om, hvad det vil sige at være en god medborger i 
det globale samfund. ToRS vil gerne tilbyde at skrive 
den nødvendige lærebog. For globaliseringen er også 
ToRS’ vigtigste grund til at eksistere. Og ToRS’ 
fornemmeste mål er at dele sin viden med samfundet 
gennem videregående uddannelser, men også gennem 
og undervisningstilbud til hele samfundet. Derfor 
stiller vi gerne op i gymnasier, på aftenskoler eller ved 
arrangementer i det hele taget, hvor emnet er globalt 
medborgerskab og viden om det fremmede. 

Et fint eksempel på bred formidling er projek-
tet, Eyes on Syria. Projektet består i en udstilling af 
20 fotostater, som viser billeder fra Syrien, som det 
så ud for 50 år siden. Udstillingen stiller vi gratis 
til rådighed, hvor end i Danmark eller verden man 
ønsker den. Og den er nu på turné rundt om i landet 
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ledsaget af foredrag af ToRS topforskere i Syrien og 
Mellemøstens samfund og kultur. Første opsætning 
var en udendørs version opstillet på Blågårds Plads i 
København. 

2016 blev et af de værste år i ToRS’ historie. 
Dimensionering og reduktioner i bevillinger medfør-
te, at ledelsen ikke havde andet valg end at reducere i 
aktiviteter og stab. Det var dybt smerteligt, fordi intet 
af det, som foregår på ToRS, er overflødigt. Det var 
som et arabisk forår, hvor intet lykkedes og optimis-
me blev afløst af fatalisme, konflikter og kaos. Men 
alligevel holder vi stadig fanen højt og ser fremad. For 
den viden som forskerne bygger op om fremmede 
kulturer og deres forskelle, er der et latent behov for i 
ethvert vidensbaseret samfund. Ligesom globaliserin-
gen kan det ikke fravælges. Uvidenhed er samfundets 
farligste fjende. Og derfor en årbog med fortællinger 
om flere af ToRS livsvigtige fags historie og bedrifter. 
God fornøjelse!

In diversitate virtus 

Ingolf Thuesen
Institutleder

Udsnit af bil ledet ’Den overdækkede suq i Aleppo’ fra 
fotoudstil l ingen Eyes on Syria.
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Små fag – store hor isonter
Er tyrkisk et småfag?  Eller er det et stort fag? Det 
beskæftiger sig med de tyrkiske folkeslag, til sammen 
over 100 mio mennesker, som er spredt over flere 
lande. Det beskæftiger sig med det moderne Tyrkiet, 
det næststørste Nato-medlem, en politisk sværvægter 
i Europas umiddelbare nabolag. For slet ikke at tale 
om det Osmanniske Rige, et af verdenshistoriens 
store imperier, som har efterladt en skat af kunst og 
arkitektur i de lande, det spændte over. Ligesom faget 
tyrkisk følger med i den tyrkiske offentlighed, som ti-
tusinder af danske statsborgere med tyrkisk baggrund 
også er en del af.

I den højere uddannelse i Danmark er der ingen 
tvivl: tyrkisk er et småfag og lever som sådan en truet 
eksistens. Truet af et bevillingssystem, som aflønner 
efter studenterårsværk (STÅ), og truet til dels af et 
administrativt system, som synes at opfatte fag som 
tyrkisk som upraktisk små. Debatten om småfage-
nes berettigelse har gået på deres nutidige nytte og 
arbejdsmarkedets behov, og ikke på deres genstands-
felt eller videnskabelige betydning. Naturligvis er det 
denne værdi, der er den afgørende for fagenes dyrkere.

For alle os andre er der dog endnu en overset 
dimension ved de små store fag: Den danske kultur, 
som så heftigt diskuteres, ville have været en ganske 

anden, og langt fattigere, uden dem. Få institutioner 
har spillet en større rolle i dansk kulturhistorie end 
Københavns Universitet. Det gælder alle fag, ikke 
mindst de store gamle studier som teologi og jura. 
Men det gælder i overraskende grad også disse mindre 
fag med mere eksotiske studier, som for mange vigtige 
danskere blev en måde at udforske verden ud over det 
vante og dermed træne sig i at se sig selv og deres land 
og tid med andre øjne. De små fag opøvede evnen 
til at se, at verden kunne være anderledes. Med deres 
store horisonter har de små fag været en inspiration til 
dansk kunst, arkitektur, litteratur, æstetik, sprog, mad 
eller forbrug. 

Her i foråret 2017 kan man se hvordan på 
Statens Museum for Kunst, der viser den japanske 
inspiration i skandinavisk kunst i perioden 1850 til 
1950, også gennem den akademiske beskæftigelse 
med japansk kultur. Ligesom årets gyldne laurbær går 
til Merete Pryds Helle, der har studeret nærorientalsk 
arkæologi på Københavns Universitet. Alle små fag 
har haft overraskende forbindelser til danske politike-
re, digtere, forfattere, malere, musikere og andre. Vi 
har spurgt underviserne på ToRS, som efter eget valg 
har skrevet om nogle af disse forbindelser fra faget til 
kulturen. Det er bare nedslag, og mange andre kunne 
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være valgt. Vidste du, for eksempel, at danske for-
fattere har beskæftiget sig med profeten Muhammad 
siden Holberg? Herunder at Politikens grundlægger, 
Edvard Brandes, i 1895 udgav et teaterstykke om 
Muhammad, som er noget mere udsøgt fornærmende 
end Jyllands-Postens tegninger 110 år senere? Eller at 
grundlæggeren af faget persisk også var medstifter af 
Teherans busselskab?

Har disse fag en fremtid? En bureaukratisk 
logik siger nej. Den første håndfuld er netop nedlagt. 
For tiden slår vi de næste håndfulde sammen for at 
redde dem, med en vis faglig udvanding til følge, 
men man kan frygte, at det bare er et forspil til næste 
nedskæringsrunde. Så lad os derfor fastslå, at de i 
hvert fald har en stor fortid: fra Hans Tavsens lærestol 
i hebraicum fra 1536 til grundlæggelsen af mange 
af disse fag i perioden 1850-1920, da Danmark var 
langt fattigere end i dag, men så det som en nødven-
dighed at kende til verden, i fortid og samtid. Disse 
fag er bærere af traditioner. At nedlægge dem vil ikke 
bare være et fagligt tab på universitetet, men også et 
kulturelt tab i det danske samfund.

København, maj 2017

Jakob Skovgaard-Petersen og  
Tea Sindbæk Andersen

Forsiden fra Edvard Brandes Muhammed. 



Ib MIchael er skønlit-
terær forfatter med mere 
end 30 romaner og digt-
samlinger på cV’et og en 
af Danmarks mest læste 
forfattere. Studerede Indi-
anske sprog og kulturer i 
begyndelsen af 1970erne, 
og i bogen Vilde Engle 
(2007) kan man bl.a. læse 
om tiden som studerende i 
fagets tidligste år. Modtog 
Ridderkorset af Danne-
brogordenen i 2010.

Jesper NielseN er mesoa-
merikanist, ph.d. og lektor 
ved indianske sprog og kultu-
rer på Tors. Han beskæftiger 
sig med ikonografi, skriftsy-
stemer, religion og historie i 
det mesoamerikanske kul-
turområde, og har i mange 
år særligt forsket i Teotihua-
can-kulturens ikonografi og 
skriftsystem. Andre interes-
sefelter er Mexicos kolonitid 
og fagets forskningshistorie. 
Modtog i 2014 einar Hansens 
Fonds Forskningspris.

Foto: © Gyldendal / Isak Hoffmeyer, 2010

Foto: Tea Sindbæk Andersen, 2017
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Nye verdener,  andre histor ier 
Det indianske på Københavns Univers i tet 
– og hos Ib Michael

Af Jesper Nie lsen og Ib Michael

En tysk præst der flygter fra Berlin i 1930erne, gamle indianske kulturer i Mexico og 
Guatemalas jungler, Ib Michaels tidlige rejser og forfatterskab, et sjældent dokument 
på Det Kongelige Bibliotek og en enestående uddannelse i Danmark og Europa… 
Dette er nogle af ingredienserne i historien om hvordan det ”indianske” har spillet 
en rolle i Danmark i det seneste århundrede.

I første del af dette bidrag skitserer vi faget Indianske 
sprog og kulturers historie på Københavns Univer-
sitet, fra den første lærestol i 1949 og frem til små-
fagskrisen der i 2016 ledte til en reduktion i antallet 
af sprog- og kulturfag på det Humanistiske Fakultet.
Indianske sprog og kulturer overlevede heldigvis, og 
det giver her anledning dels til et kort historisk til-
bageblik, dels til en refleksion over fagets relevans og 
betydning for det danske samfund i bredere forstand. 

Vi har valgt at gå tilbage til fagets egentlige 
etableringsperiode i starten af 70erne. På dette tids-
punkt var Ib Michael indskrevet på faget og fulgte 
forelæsningerne af Ernst Mengin, Arild Hvidtfeldt og 

siden Una Canger. Udover hans gendigtning af Popol 
Vuh (1975), mayaernes store mytesamling, så dukker 
indianske mytetemaer, Mexicos mayaer og aztekere, 
men også Sydamerikas regnskove og Perus højland, 
ofte op i en række af Ib Michaels bøger, fx i Mayalan-
det (1973), Rejsen tilbage (1977) og Paven af Indien 
(2003).  

I erindringsromanen Vilde engle fra 2009 beskri-
ver Ib Michael sin tid som studerende ved Indianske 
sprog og kulturer, og i den anden del af denne artikel 
vil han selv uddybe sit forhold til mødet med den 
”nye” verden og dens sproglige og kulturelle mangfol-
dighed.   



Fig. 1: Avisomtale af Ernst Mengins lektorat i centralame-
rikanske indianske sprog og kulturer (fra uidentificeret 
avis, juli 1949).  

Fig. 2: Ernst Mengin i inkaruinerne Machu Picchu (ukendt 
årstal).



Nye verdener, andre historier 15

Centralamerikanske Sprog og gammel 
indiansk Kultur
Grundlæggelsen af en uddannelse i Indianske sprog 
og kulturer på Københavns Universitet har sine rød-
der i den veletablerede amerikanistik i Tyskland. Den 
tyske præst Ernst Mengin (1893-1973) kom således 
til Danmark i 1934, hvor han blev præst i den Tyske 
Reformerte Kirke. I Berlin havde Mengin studeret 
”Altamerikanistik” under Walter Lehman (1878-
1939) og Konrad Theodor Preuss (1869-1938), som 
begge var elever af Eduard Seler (1849-1922), der be-
tragtes som en af grundlæggerne af mesoamerikanske 
studier. Selers faglighed var bl.a. kendetegnet ved en 
tværdisciplinær og komparativ tilgang til de præco-
lumbianske kulturer. Mengins store interesse var de 
indianske sprog, filologien, kilderne fra 1500-tallet 
og religion. Et permanent eksternt lektorat i Central-
amerikanske sprog og gamle indianske kulturer blev 
oprettet i København så tidligt som i 1949 (fig. 1-2). 
Først i 1971 blev Indianske sprog og kulturer, som fa-
get nu kom til at hedde, et eksamensfag og fik dermed 
sin første studieordning, og i sommeren 1971 gik de 
første studerende til eksamen. Det var præcis på dette 
tidspunkt, at Ib Michael fandt vej til det helt nye 
eksamensfag, hvor han i nogle semestre dykkede ned 
i de indianske sprog, myter og det historiske kildema-
teriale. Samme år gik Mengin på pension, og det blev 

religionshistorikeren Arild Hvidtfeldt (1915-1999) 
der i første omgang overtog faget (fig. 3). Hvidtfeldt 
havde skrevet doktorafhandling om aztekisk religion i 
1958, men allerede i 1970 var også den unge lingvist 
Una Canger (1938- ) hyret til at varetage sprogunder-
visningen. Una havde i 1959 været den første kvinde-
lige studerende ved sammenlignende sprogvidenskab 
på Københavns Universitet, havde i 1969 taget en 
ph.d. i lingvistik ved Berkeley Universitetet i USA og 

Fig. 3: En konkylieblæsende Arild Hvidtfeldt på feltar-
bejde i Mexico 1966 i forbindelse med optagelserne til 
dokumentarfilmen Mellem to kulturer. Foto: Rolf Rønne.
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havde specialiseret sig i mayasprog. I en årrække deltes 
Hvidtfeldt og Canger således om undervisningen, 
men da Hvidtfeldt blev pensioneret i 1985, blev Una 
Canger eneansvarlig for faget, kun lejlighedsvis bistået 
af undervisningsassistenter – for der var ikke mange 
studerende ved Indianske sprog og kulturer i 70erne 
og 80erne. Som regel kun mellem 0 og 2 optagne 
per år. Den første specialeafhandling blev afleveret i 
1986, den fjerde i 1998 (af førsteforfatteren til denne 
artikel), så antallet af kandidater var unægtelig noget 
begrænset i uddannelsens første to årtier (til sammen-
ligning blev der udklækket 22 kandidater i perioden 
fra 2009 til 2016).

I 1991 indtraf så en mindre revolution på 
Indianske sprog og kulturer. Intet mindre end 16 nye 
studerende mødte frem til Unas undervisning i den 
gamle professorbolig i St. Kannikestræde 11. Blandt 
dem var en 19-årig Jesper Nielsen - direkte fra gym-
nasiet. Una har gættet på, at det var Kevin Costners 
prærieindianer-blockbuster Danser med ulve fra 1990, 
der havde vakt interesse for det indianske. Det kan 
ikke udelukkes, for mange faldt fra da det gik op 
dem, at det var de ”forkerte” indianere det handlede 
om på studiet. Men selvom frafaldet på denne årgang 
var stort, så har optagstallet dog holdt sig nogenlunde 
stabilt siden da, eller i det mindste frem til dimensio-
neringen vil sænke det.

Et eksotisk og ikke-bæredygtigt 
småfag?
Siden jordskredsoptaget i 1991 er der sket meget 
på Indianske sprog og kulturer, betydeligt mere end 
vi kan berette om her, men vigtigt er det at nævne, 
at faget i 2000 igen blev et to-mands-fag, da den 
hollandske etnohistoriker Michel Oudijk blev ansat 
som lektor. Oudijk blev dog kun på afdelingen i tre 
år, og derefter var det Una Canger og Jesper Niel-
sen – først som amanuensis, siden som adjunkt – der 
videreførte faget. I 2008 gik Una på pension, og faget 
var i en række år i en skrøbelig og uafklaret situation, 
bemandet med blot en adjunkt og fra 2009 en post.
doc, nemlig den i Canada og England arkæolog-ud-
dannede Christophe Helmke. Tingene lysnede dog 
omsider, da først Jesper, i 2012, og siden Christophe 
blev ansat som lektorer. Med en ny studieordning 
der i forhold til tidligere satte større fokus på bl.a. 
mayasprog og mayaernes hieroglyfskrift, var der 
fornyet optimisme i forhold til at kunne fortsætte de 
gode tendenser med flere studerende end nogensinde, 
adskillige samarbejdspartnere i Mexico, Guatemala, 
Belize, USA og Europa, flere publikationer (både de 
internationale fagfællebedømte og de formidlende af 
slagsen) og i det hele taget større ”impact” (for nu at 
bruge det gode danske ord som Fakultetet har promo-
veret på det seneste) (fig. 4). Men så ramte hammeren 
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i 2014-2015 – i form af dimensionering, besparelser, 
nedskæringer og som flere andre småfag (de fleste 
fra ToRS) blev Indianske sprog og kulturer sat på en 
liste over fag som muligvis skulle lukkes, muligvis 
sammenlægges eller måske kunne få lov at fortsætte. 

Men alle blev de hængt til tørre i offentligheden som 
underskudsforretninger og ikke-bæredygtige uddan-
nelser, der ikke længere rigtig var plads til (siden har 
Struensee–rapporten dog vist, at Indianske sprog og 

Fig. 4: Opslag fra I l lustreret Videnskab (Nr. 3, 2010) med fagets nuværende lektorer i en af deres allermest outreach-ori-
enterede manøvrer. Foto: Kenneth Drabæk.
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kulturer faktisk har været bæredygtigt, og vi fik lov til 
at optage nye studerende igen fra 2017).   

Som allerede nævnt overlevede faget i denne om-
gang, måske bl.a. fordi det lykkedes at gøre opmærk-
som på uddannelsens helt særlige status i Europa, idet 
man intet andet sted kan studere indianske sprog og 

kulturer på både BA- og KA-niveau. Og så forsøgte 
vi at gøre op med forestillingen om et smalt, eksotisk 
småfag uden større relevans for omverdenen. Vig-
tigst var det måske at understrege, at det jo ikke er et 
lille område uddannelsen berører. Det er trods alt to 
kontinenters kulturhistorie og sprog gennem 10.000 

Fig. 5: Deltagerne i ekspeditionen ”Den gamle maya” i junglen i Chiapas (Mexico), 1971: Teit Jørgensen, Ib Michael og 
Per Kirkeby samt tre lakandon-indianere. Med venlig til ladelse fra Teit Jørgensen.
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år, fagets to lektorer skal dække. Og skulle de indian-
ske sprog og kulturers bidrag til verdenshistorien ikke 
være værd at beskæftige sig med? Er det ikke vigtigt at 
kende til et af de få områder på kloden hvor menne-
sket har udviklet landbrug, bysamfund, monumental 
arkitektur og skriftsystemer? Og er det i dag slet ikke 
relevant for Danmark at have viden om de indian-
ske befolkninger, som udgør en betydelig del af flere 
af de store, folkerige latinamerikanske lande – og 
kommende vækstmarkeder, hvis vi partout skal have 
erhvervsmæssige argumenter med ombord? Hvad 
angår fagets kandidater, så ved vi, at de i deres nuvæ-
rende jobs alle, omend på forskellig vis, trækker på 
deres kompetencer fra studierne ved Indianske sprog 
og kulturer. Af uddannelsens i alt 34 kandidater er 5 
blevet ph.d-studerende (dvs. 17,4 %), flere arbejder 
med kulturmøde og sprogundervisning, andre igen er 
ansat på museer forskellige steder i landet. Og ingen 
kan forvente at de alle beskæftiger sig med indianske 
kulturer, lige så lidt som vi forventer, at alle kandida-
ter i dansk analyserer noveller og romaner i deres jobs 
efter endt uddannelse. 

For Ib Michael blev mødet med det indianske en 
uudslukkelig kilde til fascination; ja, de gamle indian-
ske tekster, ruinerne i junglen og de levende indianske 
folk blev på mange måder afgørende for ham, og blev 

et af hovedsporene i hans forfatterskab. Det letteste er 
her at give ordet videre til ham selv…  

Refleksioner over det rygende spejl 
Der var engang man kaldte Amerika for Den Nye 
Verden. Med betegnelsen omfattede man hele kon-
tinentet fra Nord til Syd. At stå på tærsklen til en ny 
verden, at møde ”nye mennesker”, som polarforskeren 
Knud Rasmussen kaldte de ukendte inuitter på sine 
ekspeditioner, er vel indgangen til det størst tænkelige 
eventyr og enhver opdagelsesrejsendes inderste drøm. 
Det er som en generobring af det tabte paradis, og at 
drømmen udarter og bliver dødelig, er omvendt et af 
de største genkommende mareridt i vores historie. De 
nye mennesker har det med at blive udslettet af vores 
paradisdrømme. Opdagelsesrejsen fører til erobring, 
erobringen til kontakt, og kontakten fører igen til at 
hidtil ukendte sygdomme eksploderer som en biolo-
gisk bombe på kontinentet. 

Da spanierne i begyndelsen af 1500-tallet satte 
foden på Mexicos jord, udløste de en hidtil uset 
dødelighed, som blot hundrede år senere havde ført 
til at over 90 % af den indianske befolkning lå døde. 
I realiteten nægtede de at se alt det nye, de havde 
opdaget; de kom med deres eget verdensbillede løftet 
op foran sig som en beskyttende talisman. Korset og 
sværdet kastede deres slagskygge over de indianske 
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højkulturer; tilsammen dannede de billedet af en gal-
ge der rejste sig over de endnu rygende tempelruiner 
som kom til at danne fundament for de kirker man 
skyndte sig at opføre i trinpyramidernes sted. 

Jeg har altid haft svært ved at forstå trangen til at 
erstatte den store og fascinerende forskel, man rendte 
ind i, med alt det man havde med sig hjemmefra og 
kendte så godt i forvejen. Derimod vedkender jeg mig 
gerne den drivende kraft i at ville møde nye menne-
sker, og da jeg som ung blev klar over at erobringen 
havde efterladt en række kildeskrifter – nedskrevet i 
vores alfabet, men på mayaernes og aztekernes sprog 
– begyndte jeg at studere Indianske sprog og kulturer. 
Inspirationen fulgte som en bonus i forsøget på at for-
stå det oprindelige verdensbillede. Studierne kulmi-
nerede i en rejse til Mexico i 1971 sammen med Per 
Kirkeby og fotografen Teit Jørgensen. Af romantiske 
grunde – og fordi vi faktisk var rejst ud for at møde 
nye mennesker, nemlig i lakandon-mayaernes jungle 
– kaldte vi rejsen for Ekspeditionen ”Den gamle Maya” 
(fig. 5), og den har spøgt lige siden i vores samlede 
output af billeder, tekster, malerier og tegninger, hvis 
jeg skal sige det kort. 

Fremmede kulturer virker først og fremmest som 
et spejl, man holder op for sin egen. Kunsthistorien 
er fuld af synteser skabt i sammenstødet med såkaldt 
”primitiv” kunst. Men se jer omkring. Er der noget 

så raffineret som en mayavase dækket af mytologiske 
figurer svøbt i fjerdragt og gådefulde hieroglyffer? 
Eller en fjerkappe, et dekoreret inka-bæger, eller en 
fint vævet tunika fra det gamle Peru (fig. 6)? Netop i 
deres forskellighed gav de indianske kulturer Vesten 
en blodtransfusion af nye idéer, former var anderledes 
tænkt og føjet sammen. Fra de største steler og statuer 
til småbitte lerfigurer og jadetavler med indridsninger 
er den præcolombianske kunst ikke til at forveksle 
med noget andet på denne planet – på den ene side 
så genkendelig i sin originalitet, på den anden side 
så fremmedartet for vore øjne og tanker at den ligeså 
godt kunne være opstået på Mars. 

Af den nye race der opstod efter erobringen, de 
halvblods eller ”Voldens Børn” som de blev kaldt i 
Mexico, fødtes en ny og fascinerende folklore som en 
blandingskultur af de indianske myter og gudesagn, 
der inddrog elementer fra europæisk middelalder, fol-
keminder, eventyr og overtro medbragt fra den gamle 
verden. Af den opstod den magiske realisme i den 
latinamerikanske fortællekunst. Billedkunsten fik sit. 
Jeg vil her indskrænke mig til at nævne de liggende 
og tilbagelænede Chac Mool-statuer med offerskålen 

Fig. 6 (t.h.): De enestående vægmalerier i mayaruiner-
ne i Bonampak. Ruinerne var kendt af de lokale lakan-
don-mayaer længe før de blev ”opdaget” af amerikanske 
arkæologer i 1940’erne. Foto: Wikimedia Commons.
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på brystet, der flyttede ind i Henry Moores skulp-
turer (fig. 7-8). Trinpyramider og mayaornamenter 
føjede nye lag til Per Kirkebys billeder, han tegnede 
i feberagtig forlængelse af deres stukdekorationer, og 
tempelruinerne spøgte videre i hans murstenskulp-
turer (fig. 9). Ruiner, efterladenskaber, spor, tegn og 
kunstgenstande – det er og bliver en mærkelig optik 
at betragte denne verden igennem, billedet kommer 
aldrig helt til at hænge sammen, men fragmenteres 
i flueøjets perspektiv. Det samme kunne siges om 
de vidnesbyrd på forskellige indianske sprog, som 
under og kort efter erobringen blev nedskrevet i vores 
alfabet, mens mayaernes hieroglyffer, nedskrevet i 

foldebøger af bark, og aztekernes skrifter blev kastet 
på bålet. 

Brændet blev stakket ikke alene under barkbø-
gerne, men også under levende kroppe som ikke ville 
afsværge deres oprindelige tro. En af de spanske mun-
ke, som siden blev kaldt ”Indianernes Apostel” fordi 
han forfattede et af historiens første protestskrifter i 
anledning af deres udryddelse, fortæller at en høvding 
blev tilbudt nåden i form af garotten; dvs. han fik 
tilbuddet om at få knækket halsen inden man stak ild 
på bålet. Han skulle blot lade sig døbe, så ville han 
komme lige i paradiset. Paradiset – forhørte han sig – 
er det stedet hvor spanierne kommer efter døden? Det 

Fig. 7-8: Såkaldt Chac mool-skulptur fra mayaruinbyen Chichen Itza på Yucatan-halvøen (ca. 800-1000 e.v.t.) og en af 
Henry Moores (1898-1986) Chac mool-inspirerede skulpturer Reclining Woman fra 1930. Fotos: WIkimedia Commons.
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var det jo så. Tak, sagde han, så tag og brænd mig!  
Dem ville han ikke risikere at møde flere af.

Det var paradoksalt: Først brændte kirkens 
mænd de nedskrevne originaler til den oprindelige 
viden, derefter indsamlede munke som franciskane-
ren Bernardino de Sahagún den på ny – i stumper og 
stykker – via indianske skrivere som i klosterskolen 
havde lært at beherske de hvides skriftsystem i stedet 
for deres egne. Det er svimlende hvad der blev ødelagt 
i de år; under bogbrændingerne bare på Yucatan-halv-
øen gik intet mindre end selve nøglen til mayaernes 
skriftsprog tabt, og stumheden og mysteriet sænkede 
sig over en af de mest fascinerende kulturer på kloden. 
Det var folk der opererede med en matematik som 
omfattede nullet, et kompliceret kalendersystem. Som 
havde udformet tabeller over de nærmeste planeters 
baner, og som førte et regnskab over tiden og skabel-
sen der rakte 400 millioner år tilbage i kalenderen. 
Hvorfor? Svaret gik op i røg med deres manuskripter. 
Efter erobringen skrev mayaerne i de såkaldte Chi-
lam Balam-bøger: ”Vi klager i stor sorg, med høje 
stemmer … og er døde! Vor ulykke er en tortur. Vi 
gennembores af stor længsel efter at læse bark-bøgerne 
og skriften på sten, som nu ligger i ruiner.”

De nye tekster, som blev nedfældet på maya, 
nahuatl og quechua af indfødte krønikeskriverne, 
vibrerer endnu under den jordskælvssol der har sæn-

ket sig over de indianske riger. Fra aztekernes i nord 
til inkaernes i syd. Det er blevet sagt, at sejrherrerne 
skriver historien. Her følger de erobredes version, 
for således skrev aztekerne om massakren kort efter 
erobringen af deres hovedstad, Tenochtitlan, som blev 
til Mexico By (fig. 10). Teksten er oversat fra nahuatl, 
aztekernes sprog: 

Og alt dette kom over os. Vi så det og un-
dredes, vi så os ramt af denne bitre og sørge-
lige skæbne. På vejene ligger pilene splintret, 
fjerpynten flået af og husene står uden tag. 
Væggene er røde af blod, ormene vrimler 
i gaderne, og på pladserne ser man hjerner 

Fig. 9: Murstensskulptur af Per Kirkeby ved metrostation 
DR-Byen. Foto: Jesper Nielsen.
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smadret mod murene. Vandet er rødt, det er 
som farvet, og når man drikker det, smager 
det af salpeter. 

Vi har kæmpet fra mure af adobesten, men 
vores arv var et net spundet af huller; vi hav-
de skjolde at dække os bag, men det var ikke 

nok. Vi har spist tornekrat, tygget det salte 
græs, bidder af brændte sten og malet jord, 
små øgler, rotter og orme. Vi åd kød lige fra 
ilden, før kødet var stegt snappede vi det af 
gløderne og åd det. 

De satte en pris på os, én pris for en yngling, 

Fig. 10: Anført af kaptajn Pedro de Alvarado nedslagter spanierne i 1520 deltagerne i en fest ti l ære for den aztekiske 
skytsgud Huitzilopochtli ( i l lustration fra Codex Durán). Foto: Wikimedia Commons.
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én for en tempeltjener, én for et barn eller 
en ung pige. Det kostede ikke mere end to 
håndfulde korn for en almindelig mand, vi 
kostede kun tyve portioner saltede urter …

Slaveriet er begyndt; lige om lidt fænger kopper og 
mæslinger og breder sig som en steppebrand blandt 
Tenochtitlans indbyggere. Snart har det spredt sig til 
de andre folkeslag på kontinentet og den hidtil usete 
dødelighed har taget sin begyndelse. De har ingen 
modstandskraft over for vore medbragte sygdomme. 
Smitstoffet fra en ganske almindelig forkølelse er 
europæernes forridere, det når ud i alle hjørner og gør 
erobringen færdig på forfærdende kort tid. Ellers var 
vi måske forblevet en parentes i de indianske bystaters 
og kongerigers historie. Som i store dele af Sydøst-
asien, Kina og Japan hvor vi altid er fremstået som 
barbarer og langnæser. 

Vi kom og vi sejrede; men vi så ikke. Det blev et 
møde mellem to kulturer som i realiteten aldrig fandt 
sted. Vi så og hørte kun os selv. Hvad ville vi så med 
de nye mennesker, vi lige havde opdaget? Gøre dem 
til slaver i sølv- og guldminerne, hvor de døde som 
fluer af de kviksølvdampe man brugte til at udvinde 
metallerne med? Eller tjenere for vores personlige 
paradisdrøm? Således forestillede især franciskaner-
munkene sig den nye verdensorden, med indianerne 

som sagtmodige gartnere i utopiens haver. Hverken 
de rå lejesoldater eller de hidbragte munke fattede 
hvorfor indianerne kaldte dem ”mænd uden mødre”. 
Mænd uden mødre er langt hjemmefra – de er bange 
og utrygge. Og jo mere bange de er, jo mere myrder 
de løs. Med det resultat at alt går under i blod, og nye 
massegrave åbner sig under deres fødder. Det fore-
kommer mig nogle gange at være den samme forban-
delse der rider foran os den dag i dag.  

Sprogene og Guaman Poma de Ayala
Den første rejse er den man aldrig kommer hjem fra, 
den hvor man har været ude og runde galakserne og 
har fået blæst sit verdensbillede til atomer. Der var 
ingen grænser for ambitionerne dengang: at knække 
mayahieroglyffernes gåde, at komme bag spejlet – blot 
for at stå dér som en anden lille Alice i Eventyrland 
og erkende at mayaerne stadig snakkede sort og den 
hvide løber løb baglæns på brættet. Da jeg rejste ud 
stod jeg på en sikker grund af akademisk viden, da 
jeg rejste hjem igen var den smuldret under mine 
fødder og jeg måtte opgive studierne. Jeg havde været 
for længe i de syngende jungler og hallucinerende 
formers vold. 

Tanken var at eftersom de indianske sprog 
tilhørte en helt anden sprogstruktur, så ville de også 
reflektere en helt anden virkelighed og så at sige spejle 
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den direkte ind i hjernen. Jeg havde jo kigget dybt 
i spejlet, oversat tekster, arbejdet intenst med struk-
turen. Over for de indoeuropæiske sprog står – med 
lingvistiske betegnelser – de polysyntetiske sprog, 
hvor et enkelt ord ofte skal opløses til en hel sætning. 
Dertil kom at vores faste ordklasser, udsagnsord, nav-
neord etc. kunne forekomme som flydende begreber 
i de indianske sprog. I et nahuatl-digt kunne man fx 
finde udtrykket ni-xochi-uitzil (jeg-blomst-kolibri) 
hvilket dybest set blot angiver, at digteren har iden-
tificeret sig 100 % med sin digtnings objekter. Det 
gør enhver oversættelse problematisk, idet den mulige 
opløsning ”jeg svæver som en kolibri foran blomsten” 
blot er en metafor og fremstår som en svækkelse af 
den oprindelige identifikation. Det er bare os som er 
nødt til at fastholde skellet mellem ordklasser ellers 
begynder alting at flyde. I sin helhed kom digtet til at 
lyde: 

Jeg er kommet til blomstertræet her  
jeg, blomster-kolibri  
og det kilder i min næse  
Ah!  
Mine læber er søde dufte 

En af de spanske munke fortæller at de aztekiske 
lærde havde: ”Store bøger med smukke malerier og 

symboler om alle kunstarterne, som de brugte til at 
undervise fra.” Og i endnu et nahuatl-digt hedder det: 
”Jeg synger bogens billeder/ jeg ser dem bredt ud/ jeg 
er en elegant fugl/ for jeg får skrifterne til at tale.” ”Jeg 
synger bogens billeder…” Det er trods alt den slags 
der kan give en kortvarig illusion om at være gået 
gennem spejlet og direkte ind i Regn- og Tågelandet. 
Tabte horisonter. Det som udtrykkes med smertelig 
bevidsthed i mayaernes rådsbog, Popol Vuh, som gik 
tabt. Fragmenter af den originale tekstsamling overle-
vede i en afskrift: 

Dette vil vi nu nedskrive under Guds og 
kristendommens forkyndelse, vi skal bringe 
det for dagen, fordi dét hvorved man ser, 
Popol Vuh, ikke længere findes, dét hvorved 
man ser klart og som kom fra den anden 
side af havet; beretningen om vores mørke, 
og måden at se livet klart på, som det siges. 
Den oprindelige bog, nedskrevet for længe 
siden, findes, men dens vidner, dem som 
studerer den og spekulerer over, gemmer 
deres ansigter.

Fig. 11 (t.h.): De berømte mayaruiner i Palenque (i del-
staten Chiapas i Mexico) er i dag en af de mest besøgte 
præcolumbianske ruiner i Mexico. Her Inskriptionernes 
Tempel som stammer fra slutningen af 600-tallet.  
Foto: tato grasso/Wikimedia Commons.
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Det er storslået, hvad den bringer for dagen, 
beskrivelsen af hvordan alt blev fuldbragt, 
himlen og jordens opståen. Hvordan de fire 
verdenshjørner, de fire retninger, blev lagt ud 
[…] De fire verdenshjørner, de fire retning-
er, som de kaldtes af Former og Skaber, livets 
og skabelsens Moder og Fader: Indblæser af 
liv, hjertestyrker, frugtbarhed og folkestam-
mers lys!

Det er astronomer og seere, der taler her, arkitekter 
og pyramidebyggere, skaberne af en stor kultur, hvis 
byer vi brændte og raserede, mens rigerne faldt fra 
hinanden.

Hvis jeg skal sammenfatte, er der en tilbage-
vendende figur som forener folkeslag og sprog i det 
førspanske Mexico, og det er tricksteren, den såkaldte 
tlacatecolotl eller menneskeugle. Budbringer af Kaos, 
Skabelsens udsending, bærer af kulturens fakkel 
og ødelægger i én og samme person. Tvillingegu-
den. Quetzalcoatl/Tezcatlipoca – det første betyder 
”Fjerklædte Slange”, det andet ”Rygende Spejl”. Den 
sidste er dæmonen, menneskeuglen, som ender med 
at fordrive Quetzalcoatl i gamle mexicanske myter. 
Deres ikoner ses over alt: på templer, vægmalerier, i 
billedskrifter, potter og kar, og som vældige figurer 
udhugget i sten. Guden af det rygende spejl er i bil-

ledskrifterne malet med røde og sorte striber i ansig-
tet. Det er lyset og mørket forenet, livets og dødens 
dobbelte spejl, på den ene side al den sanselighed 
som er udtrykt i de aztekiske herskeres sange, på den 
anden side Xipe Totec, ”Vor Herre Den Flåede”. Rent 
bogstaveligt fremstilles denne herre ved at den, der er 
blevet ofret til guderne, får flået huden af. Offerpræ-
sten ifører sig nu den flåede hud og danser med den. 
Ansigtet dingler som en hætte, hændernes tomme 
hudlapper hænger ned foran hans egne. Der er hul i 
skindet dér hvor flintekniven har flænset og hjertet 
er blevet taget ud, og offerpræstens hår er en kage af 
blodigt sammenfiltrede lokker. 

Man kan have noget imod udførelsen, men tan-
ken er i og for sig skøn. Ritualet er et frugbarhedsoffer 
som symboliserer at jorden dækkes af ny hud, nemlig 
de fremspirende planter. Det bunder i en cyklisk tan-
kegang. For at livet kan fortsætte må man give blod til 
solen, ellers udtæres den på sin natlige vandring under 
horisonten til et skelet. Pludselig vender billedet og 
alting står i et andet lys. Når de smukke blomsterme-
taforer fx viser sig at dække over hjerte og blodårer, 
netop flået ud af den ofredes bryst. 

Det er næsten ikke til at forstå, men det er den 
samme kultur som i forfinet skønhed og afgrundsdyb 
melankoli synger (fig. 13):



Fig. 12: I l lustration fra Nueva Córo-
nica af Felipe Guaman Poma de 
Ayala (1615) der viser forfatteren 
overrække sit værk, i virkeligheden 
et meget langt brev, ti l Fil ip 2. af 
Spanien. Dette møde fandt dog 
aldrig sted – og det er tvivlsomt 
om brevet nogensinde nåede frem 
til kongen (GKS 2232, s. 975, Det 
Kgl. Bibliotek).  
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Vi er kommet for at sove 
vi er kommet for at drømme 
det er ikke sandt, det er ikke sandt 
at vi er kommet for at leve her på jorden …

 
Man kunne sige at døden er den endelige hersker, 
men skønheden det endelige udsagn. For den euro-
pæiske tanke ligner det en splittelse; men det er det 
ikke. Det er tværtimod den bølgelinje ned igennem 
helheden, som forener de største modsætningspar i 
komplementære begreber. Der er rødt såvel som sort 
i Det Rygende Spejl, og når røgen letter en dag, kan 
det være vi ser symbolet med nye øjne. Det handler 
om evnen til at rumme to lige indlysende tanker i 
hjernen på samme tid. Men vi tænker fremdeles kun 
med den ene side af hovedet. Erobrerne hærgede 
under feltråbet ”Santiago!” og lod således Spaniens 
skytshelgen, Skt. Jacob, indlede enhver massakre. I 
dag lyder feltråbet ”Den der ikke er med os, er imod 
os!” Udsagnet er det samme som en halvering af en-
hver form for tankevirksomhed. Og for hver gang vi 
istemmer det, har vi gjort verden – og ikke mindst os 
selv – betragteligt dummere. Totalitær tænkning fører 
til totalitær magt.

Dengang ekspeditionen rejste ud var det forskel-
lene der faldt i øjnene. Vi lå i vores hængekøjer om 
natten og så ilden fra lakandonernes bål fare til him-

mels, junglen var fuld af lyde og nattehimlen besat 
med hidtil usete stjernebilleder. Vi røg i bogstaveligste 
forstand cigaren, og når jeg så et stjerneskud, var det 
spejlguden der kom kurende ind over firmamentet 
med obsidianbenet strakt frem så der stod gnister af 
det. 

Ruinbyen Palenque oplevede vi med pyramider 
der lå badet i fuldmånens lys fordi vi havde fået lov til 
at slå os ned i et skur, hvor arkæologerne opbevarede 
udgravede genstande såvel som deres redskaber (fig. 
11). Gysende besteg vi ved nattetide Inskriptionernes 
Tempel og den gamle maya våndede sig dybt i sin 
grav under pyramiden. Nærmest feberagtigt fæstnede 
ethvert indtryk sig, blev til en besættelse, et vildnis 
af ornamenter og tegn, man kunne fortabe sig i. 
Vampyrflagermusens bid sendte en strøm af syner ud 
i blodbanerne og fremkaldte hallucinationer i måne-
skinnet. Enhver trærod blev til klapperslangens hale, 
og det slog som sagt fødderne væk under mig i en 
sådan forstand, at jeg aldrig siden vendte tilbage til 
den viden jeg havde haft med mig hjemmefra.

I årene efter den første rejse forfulgte jeg myter-
ne videre ned i Sydamerikas jungler, og sidst jeg kig-
gede i spejlet, så jeg Guaman Poma de Ayala begive 

Fig. 13 (t.h.): T idlig morgen i kanalerne blandt de sidste 
af aztekernes såkaldte "flydende" haver, Xochimilco, syd 
for Mexico By. Foto: Jesper Nielsen.
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sig ud på sin lange vandring over Andesbjergene for at 
aflevere sin krønike i Lima – Kongernes By. Krøniken 
var skrevet som et brev til kongen af Spanien. Don 
Felipe, som han også hedder, nedstammer fra de æld-
ste slægter på kontinentet, han er fuldblods inka-æt-
ling. Efter at have mistet alt, titler, navn og besiddel-
ser, og efter at have kæmpet med tekstens vejrmøller 
i sin høje alderdom, begiver inkaprinsen sig ud på sin 
sidste vandring. Da var der gået nøjagtigt hundrede år 
siden de første spaniere gik i land. Det største folke-
drab i historien var en realitet, mere end ni tiendedele 
af de indfødte var døde, sprog og kulturer uden tal var 
gået i glemmebogen, og de strålende byer lå i ruiner. 

Don Felipe skrev: ”I soltemplet, Coricancha, var 
væggene, dørene, gulvet og vindueskarmene dækket 
af guld, og man siger at de hvide, som trådte ind i 
templet, tog farve af metallet og kom til at ligne lig 
på grund af guldets genskin.” Så meget om motivet til 
erobringen af en hel verden, hvor guldet var til pynt 
og kun egnede sig til spejle den levende sols guddom.  
Inkakrøniken havnede, ad uransagelige veje, på Det 
Kongelige Bibliotek og bærer – ikke mindst i kraft af 
sine fantastiske tegninger – vidnesbyrd om at virkelig-
heden til enhver tid overgår fantasien (fig. 12). Som 
ung havde jeg hæftet mig ved forskellene, og glem 
aldrig at al information udspringer af at der forskel på 
ting. Nu er det ikke længere bare indianernes, men 

slet og ret menneskets lod på jorden det er kommet til 
at handle om. Sorg. Tab. Alderdommen – og dødens 
evindelige nærvær. I den forstand kunne Don Felipe 
akkurat lige så godt have været sorenskriver i Thy eller 
bonde i Värmland …

Don Felipe Guaman Poma var en kristen indi-
aner, han var vokset op da erobringen af hans folk og 
fædre allerede havde fundet sted. Da han mærkede 
døden nærme sig var han anfægtet i sin tro, vidne som 
han var til alt hvad der var sket i Den Nye Verden, 
som man på grund af Columbus eklatante fejlta-
gelse stadig kaldte for Indien. Han skrev på spansk 
såvel som quechua, blev talsmand for sit folk, ”Jesus 
Kristus’ fattige indianere” som han kaldte dem i sit 
bønskrift. Krøniken henvendte han til alle kristne, 
han ville intet mindre end genoprette retfærdigheden 
i riget. Hvad gør man i sin afmagt? Skriver et brev til 
kongen! 

Konklusionen blev at der findes ingen gud for 
de fattige. Dermed er cirklen sluttet. Men historien 
fortsætter… 

Tilbage til Søndre Campus…
Og for afslutningsvis at koble tilbage til nutiden, til 
Indianske sprog og kulturer – så lad os ikke håbe, 
at den kommende tid viser samme mangel på inte-
resse for det fremmede, for det ikke-europæiske, at 
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spareiver og excelarks-logikken ikke igen bliver så 
dominerende, at også studierne i sprog og kulturer 
i amerikaerne - og flere andre steder - til sidst bliver 
fortid. Der er en frygtelig ironi i, at de områder vesten 
erobrede og koloniserede, ødelagde og forandrede, nu 
er de samme områder vi i stigende grad negligerer og 
fjerner fra universiteterne. Men vi bevarer kampgej-
sten og optimismen, og som en række kolleger på Hu-
maniora for nyligt skrev i et småfagsmanifest: ”Småfag 
repræsenterer sproglige og kulturelle banker. Mange 
småfag har fokus på civilisationer, regioner og kultu-
rer, der rummer nøgler til at forstå og handle i forhold 
til Danmarks fremtid og vores velfærd” og videre 
”Samfundet har behov for småfagenes forskning, viden 
og kandidater. Vi agerer i en global sammenhæng, og 
småfag giver indsigt og udsyn i dele af verden som 
ingen andre fag kan.”

Forslag til videre læsning

Adorno, Rolena & Ivan Boserup (red.). 2015. 

Unlocking the Doors to the World of Guaman 

Poma and His Nueva corónica. The Royal Library / 

Museum Tusculanum Press, Copenhagen.

Himmelstrup, Kristian. 2000. Den udødelige 

soldat og jeg – Ib Michael og hans forfatterskab. 

Museum Tusculanums Forlag, København.

Jensen, Anne. 2008. Om Unas struktur og hi-

storie, om Unas værk og virke og lidt om (ud)

dannelse. I: De mange veje til Mesoamerika: Hyl-

destskrift til Una Canger, red. af Jesper Nielsen 

& Mettelise Fritz Hansen, s. 41-56. Institut for 

Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns 

Universitet.

Michael, Ib, Teit Jørgensen og Per Kirkeby. 1973. 

Mayalandet. Forlaget Rhodos, København.

Michael, Ib. 1975. Popol Vuh – quiché-indianer-

nes folkebog. Forlaget Rhodos, København.

Michael, Ib. 2003. Paven af Indien. Gyldendal, 

København.

Nielsen, Jesper & Mettelise Fritz Hansen. 2008. 

At kende andre historier end vore egne: Et rids af 

amerikanistforskningen i Danmark. I: De mange 

veje til Mesoamerika: Hyldestskrift til Una Canger, 

red. af Jesper Nielsen & Mettelise Fritz Hansen, 

s. 9-40. Institut for Tværkulturelle og Regionale 

Studier, Københavns Universitet.



SophuS helle har studeret 
assyriologi på Institut for Tværkul-
turelle og Regionale Studier. Nu er 
han ph.d.-studerende på Aarhus 
universitet, og forsker i opfindelsen 
af forfatterskab. han undersøger 
den forandring der skete i babylonsk 
kultur, fra at alt litteratur var ano-
nymt, til at forfatteren blev en vigtig 
kulturel figur.

Foto: Andreas Morgenrødt.



Hinsides tiderne 35

Hins ides t iderne
– Oldt idens I rak i  moderne dansk kunst

Af Sophus Hel le

 For årtusinder siden opstod der en række kulturer i det område vi i dag kalder 
Irak, heriblandt sumererne, babylonerne og assyrerne. Det var sumererne, der for 
over 5.000 år siden opfandt skriften og med den nedfældede de ældste digte, 
lovsamlinger og breve vi kender til, mens babylonerne og assyrerne videreudviklede 
deres kultur helt indtil det første århundrede e.Kr. Disse kulturer skabte litterære 
mesterværker der har fascineret læsere verden over siden deres genopdagelse i 
slutningen af det nittende århundrede: Eksempelvis er historien om Gilgamesh, 
kongen der jagtede det evige liv, blevet genfortalt som både ballet og symfoni, 
science fiction og børnebog, teater og tegneserie. 

Også i Danmark er genopdagelsen af den babylonske 
og sumeriske kultur blevet mødt med stor interesse. 
Otte danske kunstnere har genfortalt historier fra og 
om disse oldgamle kulturer i deres egne værker, og 
det er de otte kunstnere, jeg vil se nærme på i dette 
bidrag. For hvad er det egentlig ved eposer og hymner 
der er skrevet for årtusinder siden som stadig kan være 
vigtigt den dag i dag? Hvad er det disse otte kunstnere 
ser i Babylons og Sumers myter, der får dem til kaste 
deres kreative kræfter efter at gendigte historierne om 
Gilgamesh og Inana?

Kileskriftens kulturer
Studiet af kulturerne fra oldtidens Irak kaldes assyri-
ologi, efter den første kultur man genopdagede i det 
nittende århundrede, den assyriske. Den assyriolo-
giske forskning dækker Irak og dets nabolande fra 
skriftens opfindelse i midten af det fjerde årtusind 
f.Kr. til kort efter Kristi fødsel. Det er altså et studie 
der dækker godt 3.500 år – eller som Marc van de 
Mieroop har døbt det, ‘the first half of history’.

Ikke nok med at assyriologien spænder flere år-
tusinder, den dækker også mange forskellige kulturer. 



Figur 1: 
Træsnit fra Henrik 
Haves Gilgamesh, 
med stor tak til 
Mathias Kokholm.
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For i disse 3.500 år blev det område vi i dag kalder 
‘Mesopotamien’ beboet af først sumerer og akkadere, 
senere babylonere og assyrer, foruden amoritter, kas-
sitter, kaldæere og aramæer, dertil hittitere, elamittere 
og hurrittere, osv. osv. Hele dette sammensurium 
af folkeslag er forbundet ved, at de alle benyttede 
sig af samme skriftform, kileskriften. Kileskriften er 
den ældste skrift vi kender til, og ligesom de latinske 
bogstaver i dag bliver brugt til at skrive både dansk, 
portugisisk og vestgrøndlandsk, blev kileskrift for fire 
tusind år siden brugt til at skrive både sumerisk, ak-
kadisk, hittitisk, elamitisk, osv. Assyriologien er altså 
studiet af kileskriftens kulturer.

Hovedsproget i byerne Babylon og Assur var 
akkadisk, som er et semitisk sprog i familie med ara-
bisk og hæbraisk. Sumerisk er et ældre sprog, der blev 
talt i byer som Ur og Nippur længe før akkadisk kom 
til. Modsat akkadisk er det et såkaldt isolat, hvilket 
vil sige at det ikke minder om noget andet sprog vi 
kender til. Det er på mange måder et besynderligt 
sprog, og der er stadig en del aspekter ved det vi ikke 
fuldt forstår.

Da kileskriftens mysterie blev knækket i det 
nittende århundrede, og da sumerisk og akkadisk blev 
tydet, åbnede det op for en ny og ukendt verden. For 
det viste sig, at de mange tekster fra oldtidens Irak, 
bevaret som små tavler lavet af ler, gemte på både 

matematiske landvindinger, debatter om meningen 
med livet, rørende skildringer af sorg og kærlighed, 
og meget mere endnu. Til dato er der blevet udgravet 
mere end en halv million tekster på kileskrift, men 
kun en brøkdel af dem er blevet læst og oversat, fordi 
der er så få forskere der er i stand til at læse dem. 
Kileskriftens kulturer er et rigt skatkammer der stadig 
venter på at blive udforsket, men som allerede nu har 
vakt stor interesse hos kunstnere verden over – og 
også i Danmark.

Fire gange Gilgamesh
Det babylonske værk der har haft størst indflydelse 
på dansk kunst er eposet Gilgamesh, et af verdenslitte-
raturens første hovedværker. I Danmark er historien 
blevet gendigtet fire gange: af Per Nørgård, Henrik 
Bjelke, Naja Marie Aidt og Henrik Have. Men selvom 
de fire kunstnere alle har beskæftiget sig indgående 
med det babylonske epos, er det fire helt forskellige 
ting, de ser i det. I hver deres blik kommer historien 
om den sagnomspundne konge til at handle om noget 
nyt.

Den udgave af Gilgamesh som Nørgård, Bjelke, 
Aidt og Have kaster sig over, stammer fra slutningen 
af det andet årtusind f.v.t., altså fra over tre tusind år 
siden. Eposet fortæller om Gilgamesh, kongen i byen 
Uruk. Gilgamesh møder vildmanden Enkidu, og de 



38 TVÆRKULTUR 2016

to bliver nære venner. Sammen drager de på fare-
fulde eventyr og dræber først monsteret Humbaba, 
der bevogter Libanons enorme cedertræer, og senere 
Himmeltyren, gudernes hellige dyr. Disse eventyr 
bringer dem ære og berømmelse, men også gudernes 
vrede: Som straf for drabet på Himmeltyren beslutter 
guderne sig for, at Enkidu skal dø.

Gilgamesh falder fuldstændig fra hinanden i 
sorg over vennens død, men endelig beslutter han sig 
for at kaste sig ud på en umulig mission for at opnå 
evigt liv, og dermed undgå den skæbne der overgik 
Enkidu. Det lykkes ham at finde et menneske der 
har opnået udødeligheden, vismanden Ut-napishti, 
men selv Ut-napishti må skuffe ham. Han fortæller 
Gilgamesh historien om hvordan han selv blev udøde-
liggjort, nemlig ved at overleve den mytiske Syndflod 
og dermed redde menneskeheden. Men en sådan 
bedrift lader sig ikke gentage, og Gilgamesh må vende 
skuffet hjem til Uruk. Dog har han af Ut-napishti 
lært fortællingens magt, og er dermed blevet klar til at 
fortælle sin egen historie. Således slutter eposet med 
at begynde forfra, idet Gilgamesh gentager historiens 
første ord: ‘Se Uruks mure!’

Nørgård og den kosmiske kamp

Per Nørgårds opera Gilgamesh er skrevet i 1972 og er 
dermed en af hans tidligste kompositioner, den første 

i en række af tre operaer om mytiske helte: Gilgamesh, 
Siddharta, og Orfeus. Undertitlen til Gilgamesh er ‘En 
opera i 6 dage og 7 nætter’, og allerede her fornemmer 
man, at det er et værk der balancerer på kanten af sin 
genre. Den er ikke som traditionelle operaer opdelt 
i akter og arier, men i nætter og dage. Den sjette dag 
er en sekvens for sig, der bærer titlen ‘Skabelsessym-
fonien’, og denne symfoni er videre underopdelt i syv 
planeter (‘Soldag’, ‘Månedag’, ‘Marsdag’, osv.). 

Operaens opdeling er afslørende for den vinkel 
Nørgård anlægger på det babylonske epos: det er 
det kosmiske ved Gilgamesh, der interesser ham. For 
Nørgård bør eposet ikke læses som en legende om en 
hvilken som helst sumerisk konge, men som en myto-
logisk udlægning af hele universets indretning. Ope-
raens dirigent indtager således rollen som solguden 
Shamash, og går i løbet af operaen frem og tilbage 
mellem to dirigentpulte, der står i hver deres ende af 
salen. Dirigenten står ved den ene pult i dagstykker-
ne, går gennem salen i aftenstykkerne, og dirigerer fra 
den anden pult i nattestykkerne, i en bevægelse der 
spejler solgudens bane rundt om jorden. Operaens 
skueplads gøres dermed lig med jordens omkreds, og 
scenen er sat til en fortælling der er intet mindre end 
universel.

Hvilket drama skal så udspille sig på denne 
kosmiske scene? For Nørgård handler Gilgamesh 
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grundlæggende om konflikten mellem natur og 
kultur. Selvom operaens handling lægger sig tæt op 
ad det babylonske epos, udvælger Nørgård to scener 
han dvæler særligt længe ved. Den ene er kampen og 
senere venskabet mellem Gilgamesh, den civiliserede 
konge, og Enkidu, vildmanden der voksede op på 
steppen. Operaen skildrer Enkidus overgang fra dyr 
til menneske, og hvordan han og Gilgamesh nærmer 
sig hinanden først som rivaler og senere som venner. 
Deres kamp er ikke blot et møde mellem vordende 
venner, men et sammensmeltning af verdens dyriske 
og civiliserende kræfter. Den anden scene Nørgård 
fokuserer på er de to heltes færd mod Humbaba. Alle-
rede i den babylonske myte er Humbaba en tvetydig 
figur, på den ene side et monster og på den anden side 
skovens beskytter. Dermed kommer han i operaen 
Gilgamesh til at stå som modpolen til den civiliserede 
vold Gilgamesh repræsenterer. Natur mod kultur, sko-
vens monstrøse forkæmper mod bykongens magt: det 
er en spænding i det babylonske epos, som Nørgård 
ophøjer til universelt princip.

Bjelke og kærligheden mellem mænd

Det er nogle helt andre spændinger som forfatteren 
Henrik Bjelke ser i Gilgamesh. For Bjelke er eposet 
snarere fortællingen om den eksplosive og jeg-oplø-
sende kærlighed mellem mænd.

 Bjelke gendigter Gilgamesh i to værker, først i 
romanen Saturn (fig. 2) og senere i novellen To mænd. 
Saturn er Bjelkes største og mest komplekse værk, 
og romanen består af en collage af mange forskellige 

Fig. 2: Omslaget fra Henrik Bjelkes Saturn.
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afsnit, genrer og citater, afbrudt af bratte overgange 
mellem poesi og prosa og af sprogskift frem og tilbage 
mellem dansk, engelsk, tysk og fransk. Romanens 
første halvdel handler om en aarhusiansk forfatter 
der bor i Sydfrankrig med sin kone og barn, som han 
i anden halvdel forlader for at rejse verden rundt på 
jagt efter den unge hippie Vince.

Det er i denne anden halvdel at Gilgamesh in-
troduceres, og bogens tredje kapitel består af skiftevis 
Bjelkes egen tekst og lange citater fra Gilgamesh i 
dansk oversættelse. Hovedpersonen identificerer sig 
selv og sine elskere som enten Gilgamesh eller Enkidu 
– uden at nogens identiteter på noget tidspunkt ligger 
helt fast. Denne identitetsforvirring er en eksplicit 
taktik i værket, idet romanen forsøger at beskrive den 
sammensmeltning der sker i kærlighedens vold. I en 
særlig intens og eksplicit beskrivelse af sex mellem 
mænd udråber fortælleren:

Nu er jeg fri, jeg er spredt ud over mange 
personer, mange muligheder i mig selv, jeg 
er titusinder, jeg er alle ande, jeg er alle, 
jeg er løbsk som ukontrollerbart uvejr der 
drager hen over landene. Jeg har destrueret 
afskydningsrampen og de to første trin, jeg 
er det tredje trin, den tredje eksistens, det 
tredje øje, jeg er transcendens, jeg er den 

yderste kapsel, jeg er skudt ud, væk, på vej 
mod fremmede sole, jeg er fri af alle love, 
brudt ud af den eneste mulige frihedens vej: 
forkertheden, jeg er underkastet nye love i 
tid og rum.

Fortællerens identifikation med Gilgamesh skal altså 
forstås som en grundig udforskning af hvad der sker, 
når mennesker smelter sammen i fælles begær, baseret 
på Bjelkes læsning af det nære og muligvis erotiske 
venskab mellem Gilgamesh og Enkidu. I det lange 
forord til novellen To mænd vender Bjelke tilbage til 
dette venskab, og tydeliggør det man allerede kan ane 
i Saturn. Som han her forklarer, forstår han forholdet 
mellem Gilgamesh og Enkidu som et eksempel på 
den dynamik der ligger i begæret mellem mænd, en 
dynamik der samtidigt er destruktiv og skabende, 
hvor identiteter smelter sammen i en særlig blanding 
af aggression og kærlighed.

Aidt og tabet af den elskede

Hvor befriende kærligheden end er hos Bjelke, er 
den i Gilgamesh’ tilfælde også tragisk: Enkidu dør, og 
Gilgamesh kastes ud i utålelig sorg. Det er netop den 
sorg, som Naja Marie Aidt forsøger at skildre i hendes 
seneste værk, Har døden taget noget fra dig så giv det 
tilbage. Værket er en elegi til Aidts søn Carl, der døde 
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kun 25 år gammel. I et desperat forsøg på at finde en 
måde at beskrive sorgen over det døde barn klipper 
Aidt en række vidt forskellige tekster sammen: digte, 
dagbogsnotater, sms-samtaler, litterære citater. Og en 
af de tekster er netop Gilgamesh.

Effekten af dette sammenstykkede sorgsprog 
er tvetydig. På den ene side tillader det Aidt at tale 
om den sorg, der ellers ville være umulig at beskrive, 
ved at sammenvæve udsagn fra vidt forskellige kilder. 
Men på den anden side fremstår disse tekststykker 
også som løsrevne fragmenter: en side Gilgamesh, en 
side Whitman, en side dagbog. Det er en af sorgens 
vigtigste tvetydigheder. Det er som om, at vores 
sætninger går i stykker når vi forsøger at beskrive den. 
Vi efterlades med brudstykker, som udtrykker vores 
smerte langt bedre end noget fuldent udsagn nogen-
sinde kunne gøre det. Aidt skriver:

Eposet om Gilgamesh har en enorm kraft. 
Det er rejst gennem årtusinder, og det er 
nærmest ufatteligt at det stadig virker så rent 
og stærkt, som det gør. Det er faret gen-
nem tiden som en litterær ildkugle, fuld af 
lidenskab og desperation. De temaer værket 
behandler, vidner om, at mennesket også for 
over 4000 år siden anså smerten ved tabet 

og døden som det sværeste og vigtigste i et 
menneskes liv. 

Der er for Aidt en grundlæggende genkendelighed 
i sorg, en medmenneskelighed der kan krydse år-

Fig. 3: Naja Marie Aidts Har døden taget noget fra dig så 
giv det tilbage. © Gyldendal.



Figur 4: 
Træsnit fra Henrik 
Haves Gilgamesh, 
med stor tak til 
Mathias Kokholm.
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tusinder. Det kan virke betryggende. Tabet er en 
fælles kamp, som vi deler med utallelige sørgende fra 
utallelige tider. Vi lider ikke alene, fordi vi lider med 
Gilgamesh, og med så mange andre siden ham. Det 
kan dog også virke overvældende. Vi modtager ikke 
eposet som en gave vi roligt kan pakke ud, men som 
en ildkugle der brænder sig ustandseligt gennem hi-
storien og ind i vores liv. Der er ingen stille afklaring 
at finde i denne historie. Hvis vi deler vores sorg med 
Gilgamesh, er det fordi vi rives med og væk af hans 
ustoppelige lidenskab.

Have og det evige liv

Hvor Nørgård ser kosmisk kamp, hvor Bjelke ser ka-
otisk kærlighed, og hvor Aidt ser overvældende sorg, 
ser Henrik Have noget helt fjerde. Haves Gilgamesh 
består af 21 træsnit, og hver billede er ledsaget af både 
en passage fra det babylonske epos og af Haves egne 
digte. Endeligt samles værket i et digt, der består af 
den sidste linje i hver af de 21 foregående digte.

For Have er det centrale i historien Gilgamesh’ 
jagt efter det evige liv, og det særegne forhold mellem 
sprog og død som teksten skildrer. Haves værk har 
undertitlen Man kan ikke afbilde døden, et citat fra 
den babylonske tekst, og det er netop det umulige og 
nødvendige ved at skildre døden som Have udforsker. 
Haves Gilgamesh forsøger nemlig at gøre præcis det 

som dens undertitel erklærer umuligt: at afbilde dø-
den, hvis ikke direkte, så ved at skildre dens spøgelses-
agtige tilstedeværelse i livet. Det er som om det spøger 
i Haves billeder, træsnittenes lysende farver hjemsøges 
af utydelige, menneskelignende figurer, der mest af alt 
ligner krusninger i Haves surreelle landskaber (se figur 
1, 4 og 5). Hvis Have afbilder døden i disse træsnit er 
det som et ekko, en fjern angst, der spøger i vores liv.

Kombinationen af de forskellige medier – træ-
snit, digte og oversættelser – er i sig selv sigende for 
Haves projekt. Det ubeskrivelige kan ikke beskrives i 
ét medie alene, man må nærme sig det ad flere veje, 
som også Aidt må gøre det. Billedernes spøgelser sup-
pleres af den sproglige rastløshed i Haves digte:

Du har et sprog fordi du har en skrift. 
Men sprog og skrift er ikke identiske. 
Skriften kom før ordet, og det, du siger, 
er en udpumpning. 
Dine lyde afledt af skrift 
er uddrivelse af skrift. 
Derfor lider tegnet og ordet er hjemløst.

Hverken billederne eller tegnene kan fuldt ud indfan-
ge det de søger, og må gang på gang blive konfronte-
ret med deres umulighed. Haves insisterende forsøg 
på at dykke ned gennem sproget, ned gennem billedla-
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gene og helt ned til riften i tegnene, bliver hver gang 
mødt af en uoverstigelig modstand. Til sidst tager 
Have konsekvensen, og teksten bryder helt sammen. 
Digt nummer 18 og 19 er simpelthen tomme: ‘-----’.

I sidste digt konkluderer Have: ‘Livet varer evigt, 
/ døden er en tilfældighed.’ Således afslutter han sit for-
søg på at afbilde det, der ikke kan afbildes, og giver os 
dermed endnu et perspektiv på det babylonske epos. 
Gilgamesh er for Have en fortælling om den desperate 
jagt på udødeligheden, og om menneskets forsøg på 
at fortælle sig til evigt liv. At Nørgård, Bjelke, Aidt 
og Have kan finde så forskellige temaer i Gilgamesh, 
vidner om hvor fascinerende et værk det babylonske 
epos egentligt er, og om litteraturens særlige evne til 
at åbne sig på ny for nye læsere, selv tre tusind år efter 
det blev til.

Urtidens undergrund
Mens den version af Gilgamesh som Nørgård, Bjelke, 
Aidt og Have beskæftiger sig med er lidt over tre tu-
sind år gammel, skal man endnu et årtusind tilbage i 
tiden for at nå til den litteratur som Suzanne Brøgger 
og Peter Brandes gendigter i værket Inanna, og et 
årtusind længere endnu for at nå til den oldtid som 
Merete Pryds Helle skildrer i Fiske i livets flod. Det er 
altså historiens dybeste lag man finder hos disse tre 
kunstnere, der på hver deres måde er interesserede i 

at bevæge sig så langt tilbage i fortiden som historien 
tillader os det. Og for hver af dem er denne yderste 
afkrog af historien en særligt symbolsk tid, der rum-
mer et løfte om forandring og nye betydninger. 

Brøgger og gudindens kvindekraft

I bogen Inanna, himlens og jordens dronning har 
Suzanne Brøgger gendigtet en række hymner og hi-
storier om den sumeriske gudinde Inana, der også er 
kendt under hendes akkadiske navn Ishtar. Belægget 
for Brøggers gendigtninger er engelske videnskabelige 
oversættelser fra hjemmesiden ETCSL, suppleret med 
hjælp fra den store danske sumerolog Bendt Alster.

Gudinden Inana er en ganske særlig størrelse, på 
den ene side krigens og på den anden side kærlighe-
dens gudinde. Inana repræsenterer alt det paradoksale 
i verden, hendes navn er synonymt med forvandlinger 
og omvæltning. I den ene tekst er hun en smuk og 
netop gifteklar ungmø, i den næste tekst er hun en 
frygtindgydende kriger der kværner kranier til mel. Så 
hvorfor er det netop denne komplekse og tvetydige 
figur Brøgger vælger at gendigte til dansk? 

I et interview med Berlingske gør Brøgger det 
klart, at det lige præcis er den kompleksitet der fasci-
nerer hende. Brøgger skildrer Inana som en femini-
stisk ikon, ikke på trods af, men netop på grund af 
hendes tvetydigheder, der forener det erotiske og det 



Figur 5: 
Træsnit fra Henrik 
Haves Gilgamesh, 
med stor tak til 
Mathias Kokholm.
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magtfulde. Der ligger ifølge Brøgger en særligt kvinde-
lig urkraft i gudinden, som stadig kan fungere som 
inspiration den dag i dag:

‘Her kommer Inanna for fuld udblæsning. 
Skøge & dronning i hel figur, gudinde over 
både himlen og jorden, en frue der råder 
overalt og som udsteder lovene fra sin seng, 
som er identisk med hendes trone. Her i 
denne ur-historie er det pornografiske og 
hellige ikke skilt ad. Det jordiske og det 
himmelske hører sammen i Inanna. Dét 
tiltrak mig!’

‘Man har altid vidst, at der lå en kvindekraft 
dybt fortrængt i vores civilisationshistorie. 
Det er blandt andet tydeligt i arkæologiske 
vidnesbyrd, men også fra kampen mod 
kvindekulterne i Det Gamle Testamente og 
fra græsk tankegang. Men hidtil har man 
manglet beviset for gudindedyrkelsens fak-
tiske eksistens.’ (Citat fra interviewet ‘Halvt 
pornomodel, halvt gudinde’, Berlingske 
Tidende).

Bag gendigtningerne af Inanas hymner ligger der altså 
en interesse for den transcendentale kvindekraft, der 

ifølge Brøgger er at finde dybt begravet i vores kultur, 
skjult under senere perioders lag af patriarkalsk do-
minans. Hvorvidt kvinderne i den sumeriske kultur 
vitterligt var så frigjorte som de skildres her er et kon-
troversielt emne, men det afgørende i denne kontekst 
er netop Brøggers syn på Sumers oldtid. Sumer bliver 
hos Brøgger en mytisk og nærmest før-historisk tid, 
hvor samfundet var indrettet fundamentalt anderledes 
end det er i dag. Denne forestillingen om Sumer giver 
Brøgger mulighed for at fortælle en ny slags historie 
om kvinder, en historie der ikke på forhånd fratager 
dem magten, men hvor patriarkatets overmagt blot er 
en senere historisk udvikling.

Brandes og tegnets skønhed

Brøggers gendigtninger af Inanas myter er ledsaget 
af en række relieffer, udført af billedkunstneren Peter 
Brandes. Reliefferne er lavet i ler, et særligt passende 
medie idet de sumeriske hymner Brøgger gendigter 
også er skrevet på ler. Materialet bliver også fremhæ-
vet i relieffernes udforming, leret er efterladt groft og 
ufarvet, som en rå overflade for Brandes’ billeder. Net-
op ligesom i de sumeriske tavler skaber denne råhed 
et subtilt lysspil, siden reliefferne figurer, der ellers 
ville være gråt på gråt, er fremhævede af små skygger 
der smyger sig langs kanterne. Relieffernes tavler er 
ubeskårne, og deres groft takkede kant minder om 
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den fragmentariske tilstand, hvori de fleste kileskrift-
tavler er bevarede. 

 Reliefferne spejler således de sumeriske tavlers 
æstetik, og gang på gang kan man i Brandes’ relieffer 
ane ligheder til den sumeriske kileskrift. På figur 6 
kan man eksempelvis se en lighed til det sumeriske 
tegn for menneske, og den takkede linje nederst på 
relieffet er identiske med tegnet for korn. Ligeledes 
minder det firkantede gitter i figur 7 om tegnet for 
hus, mens hele figur 8 ligner kileskriftens tegnet for 

hoved. Noget af det mest interessante ved Brandes’ 
leg med kileskriftens æstetik er at det er de tidligste 
versioner af tegnene, som han bruger i sin malerier. 
Som nævnt tidligere blev kileskriften brugt i omkring 
3.500 år, og den ændrede sig mange gange undervejs. 
De senere versioner af skriften er snorlige og firkan-
tede, og blev af babylonerne selv sammenlignet med 
kragetæer. Men disse tidlige versioner er langt mere 
udtryksfulde og billedrige: tegnet for hoved ligner et 
hoved, og tegnet for korn ligner korn. 

Figur 6, 7 og 8: Relieffer fra Peter Brandes’ serie Inana, med stor tak til kunstneren.
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Med Brandes’ genbrug af kileskriftens former 
bliver vi altså ført tilbage til en tid, hvor skriften 
stadig var ved at blive skrift. Det er et tidspunkt, 
hvor overgangen fra det piktografiske (‘billed-agtige’) 
til det symbolske (‘skrift-agtige’) stadig var undervejs. 
Kort sagt er det et tidspunkt hvor tegnene stadig var 
smukke, og endnu ikke et stivnet alfabet. Brandes selv 
betragter skriftens tegn som et ’koncentrat’ af billeder, 
men understreger, at det ene ikke kan udelade det 
andet (personlig kommunikation). Hvor Brøgger ser 
kvindernes oldtid i de sumeriske hymner, en tid før 
det erotiske og det magtfulde blev skilt ad, er det altså 
snarere tegnenes oldtid Brandes ser i disse tekster, en 
tid før skellet mellem billede og skrift blev så udtalt 
som det er i dag.

Pryds Helle og skriftens begyndelse

Skriftens oldtid bringer os videre til Merete Pryds 
Helle og hendes murstensroman Fiske i livets flod. 
Denne roman er den første af tre bøger hvor Pryds 
Helle udforsker Mellemøstens oldtid: senere kom 
Solsiden om det ægyptiske efterliv og Hej menneske 
om den neolitiske revolution. I Fiske i livets flod er det 
dog den sumeriske kultur der er i centrum.

Fiske i livets flod er en roman på godt 450 sider, 
og den væver tre spor sammen. Det ene spor foregår 
i nutiden og følger arkæologen Peter, der forsker i 

Tidlig form Sen form Værdi Betydning

LÚ Menneske

 ŠE Korn

É Hus

SAG Hoved

 NINDA Brød, mad

 TAB Ven, lighed

 PAB Fjende,  
forskel

Figur 9: Kileskriftens udvikling. Fra René Labat, Manuel 
d’Épigraphie Akkadienne og Rykle Borger, Mesopotamis-
ches Zeichenlexikon.
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skriftens opfindelse, det andet spor foregår i middel-
alderen og følger munken Adam, hvis munkeorden 
har svoret fuldstændig tavshed, mens det tredje spor 
foregår i den sumeriske by Uruk og følger pottema-
geren Enksilub og hans kone Magesh, som sammen 
opfinder de første skrifttegn (fig. 9). 

Ligesom for Brøgger og Brandes er Sumer 
for Pryds Helle dét sted, hvor overgangen fra det 
mytiske og billedrige til det historiske og skriftlige 
sker. Men Pryds Helle går anderledes videnskabeligt 
til den overgang, for i Fiske i livets flod præsente-
rer hun en gendigtet udgave af arkæologen Denise 
Schmandt-Besserats teori om skriftens oprindelse. 
Ifølge Schmandt-Besserat blev skriften opfundet fordi 
sumererne brugte såkaldte ‘tokens’ (hvilket Pryds Helle 
oversætter med ‘talsten’ og ‘ordsten’) til at holde styr 
på deres regnskaber. Senere opdagede man, at man 
i stedet for at bruge fysiske sten kunne tegne disse 
tokens på ler – og dermed blev skriften opfundet. 

Pryds Helle er dog ikke interesseret i skriftens 
opfindelse udelukkende som en historisk begivenhed. 
Det udgør for hende også en grundlæggende ændring 
i hvordan mennesker ser verden omkring dem. I 
Fiske i livets flod bliver skriften opfundet i en samtale 
mellem Enksilub og Magesh; Magesh er i gang med 
at trykke ordsten ned i ler, og Enksilub siger:

– Stenen, man trykker med, og aftrykket i 
leret er to vidt forskellige ting.

– Intet er det samme ved første øjekast, 
siger Magesh. – Men når man bliver ved at 
se, opdager man, at tingene spejler hinanden. 
Det gælder om at gøre sit blik hult, så det kan 
rumme aftrykket og formen på samme tid.

Enksilub tegner senere en skål, der bruges 
til at bage brød. 
– Hvad er det? spørger han Magesh.

Magesh forsøger at gøre sit blik hult. At 
se formen bag aftrykket. 

– Brød, siger hun. – Selvom det ligner en 
skål, er det brød du har tegnet.

Hun rører ved hulningen med fingrene.
– Det er ler, siger hun. – Og jeg ser en 

skål, og det, du vil sige mig, er brød.

Det er næppe tilfældigt at skriften hos Pryds Helle 
bliver opfundet, ikke af et enkelt menneske, men i 
samtale. Skriftens opfindelse er betydningsfuld for 
Pryds Helle netop fordi den lader mennesker forstå 
hinanden på tværs af rum og tid, som hulninger og 
aftryk i hinandens sind. De sidste to tegn Enksilub 
og Magesh opfinder sammen er: ‘To parallelle streger 
for venskab. To, der krydser hinanden for uvenskab.’ I 
Fiske i livets flod er skriften grundlæggende det, der 
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kan binde mennesker sammen – på godt og ondt. 
Det er skriften der forbinder Magesh, Adam og Peter, 
det er skriften der kan krydse tider og væve skæbner 
sammen. Fra Gilgamesh til Henrik Have, fra Inana til 
Suzanne Brøgger.

Hinsides historien
På hver deres måder dykker disse syv kunstnere ned 
gennem historiens dybe lag, helt ned til oldtidens 
Irak. Men det er syv forskellige ting, de henter med 
op igen. 

For de fleste af dem er den babylonske og sume-
risk oldtid en mytisk tid. Per Nørgaard ser Gilgamesh 
som en kosmisk skueplads, hvor universelle kampe 
kan udspille sig, mens Suzanne Brøgger ser Inanas 
myter som begravede bomber, der kan sprænge 
gennem årtusinders undertrykkelse. Også for Henrik 
Have og Naja Marie Aidt vidner Gilgamesh om noget 
tidsløst, om emner der har stået mennesker nært til 
alle tider: den vilde kærlighed og den utålelige sorg. 
Eposet er en ildkugle der bestandeligt skærer sig vej 
gennem tiden. 

Disse kunstnere ser en tid før tiden i Iraks oldtid, 
en tid hvis historier og konflikter stadig er relevante i 
dag, netop fordi de ikke helt hører til en fjern fortid, 
men snarere til en altomfattende menneskelighed. For 
dem er de årtusinder der er gået siden myterne blev 

nedfældet blot et vidne om, at emner som sorg, natur, 
kærlighed og magt vil være vigtige til alle tider. Og 
netop fordi de emner er så vigtige, og så overvældende 
besværlige, er de babylonske myter stadig relevante. 
De giver os en måde at beskrive det, der ikke kan 
beskrives. Både Aidt og Have bevæger sig på sprogets 
kant – hos Aidt bliver teksten fragmenteret af sorg, 
hos Have bryder den helt sammen.

Anderledes forholder det sig med Merete Pryds 
Helle. I Fiske i livets flod (fig. 10) er den sumeriske 
kultur snarere et historisk end et mytisk fænomen. 
Sumer er et bestemt sted (det sydlige Irak) på et 
bestemt tidspunkt (3.500 f.Kr.) hvor der sker en 
bestemt udvikling (skriftens opfindelse). Oldtiden er 
hos Pryds Helle stadig relevant, men ikke som en tids-
løs myte: snarere som en baggrundshistorie der kan 
forklare os, hvorfor vi i dag er, på den måde vi er. 

Skriften er i Fiske i livets flod både en radikal 
forandring og dét, der sikrer sammenhæng på tværs 
af årtusinder. Dens opfindelse er hos Pryds Helle en 
revolution i hvordan vi ser verden omkring os: Det 
er en ny måde at tænke på, at ‘gøre sit blik hult’. 
Ligeledes bliver skriften det, der vender op og ned 
på livet i bogens andre spor, for både munken Adam 
og arkæologen Peter. Skrift er det der binder deres 
historier sammen, men også det, der uigenkaldeligt 
forandrer de historier.
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Samme spænding mellem det revolutionære og 
det tværhistoriske finder man hos både Brøgger og 
Bjelke. Begge forfattere har et revolutionært projekt: 
Brøgger vil skildre kvinders erotik på en helt ny måde, 
hvor sex og magt ikke er hinandens modsætninger, 
mens Bjelke vil skildre kærligheden mellem mænd 
som en frigørende og norm-brydende kraft. Men 
deres strategi for at opnå dette er netop ikke at præ-
sentere det som et radikalt nybrud. Snarere vil de vise, 
at disse fortællinger altid har fandtes, som undertrykte 
lag i vores fælles fortid.

Iraks oldtid er altså en fortid der har det med 
at vende tilbage, enten gennem tidsløse myter eller 
varige opfindelser – og sådan vil det måske fortsætte. 
Når Bjelke i To mænd vender tilbage til historien om 
Gilgamesh og Enkidu, introducerer han sin gendigt-
ning med følgende ord:

En skrift hinsides tiderne.  
Af den evige/anonyme/kontinuerlige hymne  
om Gilgamesh og Enkidu.

I denne kort formulerede vision om fremtiden er 
historien om Gilgamesh en fortælling der er hinsides 
historien, om som til alle tider vil blive ved med at 
skrive sig selv igen og igen. Bjelkes fortælling er derfor 
strengt taget anonym. Det kan godt være, at det er 

ham, der er forfatteren til To mænd, men To mænd er 
blot endnu et led i en uendelig kæde af digtninger 
og gendigtninger. Og den kæde vil, i hvert fald ifølge 
Bjelke, fortsætte længe endnu.

Fig. 10: Merete Pryds Helles Fiske i l ivets flod. © Harvey 
Macaulay/Imperiet.



Fig. 11: Morten Søndergaards projekt Ukend dig selv på et gulv i kunstmuseet Brandts 13 i Odense. Foto: Brandts.
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Spørgsmål og svar
Fortiden er altså ikke helt bag os, i hvert fald ikke 
endnu. Babylonsk kultur er fortsat en kilde til inspi-
ration i moderne dansk kunst, eksempelvis i Morten 
Søndergaards projekt Ukend dig selv (fig. 11), der 
åbnede i januar 2017. Jeg vil derfor her til sidst kort 
vende blikke væk fra den dybeste oldtid, og hen mod 
fremtiden.

Ukend dig selv udfolder sig på et gulv i kunstmu-
seet Brandts 13 i Odense. Gulvet består af en række 
marmorplader, indgraverede med Søndergaards sen-
tenser. Det er således i stil med Søndergaards tidligere 
værker som Ordapoteket, hvor ordklasserne blev til 
pilleæsker, eller Drømmegavlen, hvor en gavl i Valby 
blev dekoreret med beboernes drømme. På hver deres 
måde leger disse værker med at gøre ord til virkelig-
hed og virkelighed til ord. 

De sætninger gæsterne på Brandts 13 betræder 
er ifølge Søndergaard inspireret af babylonske varsler, 
især den kæmpestore varselssamling Hvis en by. Den-
ne samling består af tusinder og tusinder af varsler af 
alle mulige forskellige slags. Ifølge Hvis en by er det 
for eksempel et godt varsel hvis en by ligger i en dal, 
og et dårligt varsel hvis den ligger på en bakke. Lige-
ledes indeholder teksten varsler om katte og slanger, 
grise og myrer, om at trække sig i skægget og om at 
snuble i en dør, og ikke mindst om seksuelt adfærd. 

Det er for eksempel et særligt dårligt varsel, hvis man 
kommer til at have sex på et tag.

Ligesom Hvis en by er Søndergaards Ukend 
dig selv bygget op som en lang række af udsagn der 
begynder med ordet: ‘Hvis…’ Og ligesom de baby-
lonske varsler bruger Søndergaard denne form til at 
udforske verden omkring ham, dens betydninger og 
strukturer. Eksempelvis lyder Søndergaards gulvskrift:

Hvis du mister kontrollen 
Hvis det bliver endeløs sommer 
Hvis en bombe springer og du er eneste 
overlevende 
Hvis en hjerneblødning forvandler dit sind 
til en blomst 
Hvis spørgsmålstegnet er et lille øre 
Hvis intet er nok 
Hvis det er godt nok som det er

Men modsat varslerne i Hvis en by, er Søndergaards 
sætninger uafsluttede. Et babylonsk varsel består af to 
dele, en ‘hvis’-del og en ‘så’-del. Den første del beskri-
ver varslet (‘hvis månen formørkes…’), og den anden 
beskriver varslets betydning (‘…så vil kongen dø’). 
Men Søndergaards ‘varsler’ er uafsluttede, de tilbyder 
kun muligheder og scenarier, tegn og trusler. Hvad 
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det hele betyder, hvad det alt sammen skal føre til, det 
må vi selv finde ud af.

Det er altså ikke en særligt betryggende fremtid 
man betræder på dette gulv. Ukend dig selv fortsætter 
en tusindårig tradition med at lede efter mening i 
livets tilfældigheder, men stående på Søndergaards 
gulv efterlades man i tvivl: varslerne giver os ingen 
sikkerhed, kun angst om en usikker fremtid. Og det 
er måske netop her, at værket viser sig fra sin allermest 
babylonske side. For selvom babylonernes varsler var 
udstyret med tolkninger, er det ikke ligefrem bero-
ligelse man føler ved at læse de tolkninger. Langt de 
fleste varsler i Hvis en by er tegn på død, dæmoner og 
overhængende fare, men det allermest foruroligende 
ved dem, er simpelthen deres antal: der er varsler at 
finde i alt, tusinder og tusinder af tegn, som kan være 
løfter om ruin såvel som om frelse. 

Det er den samme usikkerhed om fremtiden, 
der i dag præger studiet af oldtidens kulturer. De 
konstante nedskæringer der har ramt universiteterne 
gennem de sidste par år har spredt en stemning af 
modløshed overfor de uforudsigelige faglukninger. 
Men måske kan kunsten være et varsel om at der, 
nedskæringer til trods, stadig er interesse hos det dan-
ske publikum for hvad oldtidens kulturer kan fortælle 
os. 

Forslag til videre læsning

En generel introduktion til kileskriftens kulturer 
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En nu noget forældet, men stadig fornøjelig 
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søe, Babylon, G.E.C. Gads Forlag, 1966. 

Eposet Gilgamesh findes i en engelsk over-

sættelse ved Andrew George som The Epic of 

Gilgamesh, Penguin Classics, 2003. 

Den danske oversættelse er ikke helt opdateret 

længere, men bestemt anbefalelsværdig: Ulla 

Koch og Aage Westenholz, Gilgamesh - Enuma 

Elish, Spektrum, 1977. 

De engelske videnskabelige oversættelser af 

Inanas hymner og myter som Suzanne Brøggers 

gendigtninger er baseret på, er at finde på 

hjemmesiden ETCSL: http://etcsl.orinst.ox.ac.uk



Femte tavle af Gilgamesh-eposet. Tavlen blev opdaget i 2014, og tilføjer en vigtig del ti l historien, der tidligere have 
manglet. I dette nye stykke ankommer heltene Gilgamesh og Enkidu til den magiske skov, hvor de kæmper mod monste-
ret Humbaba. Foto: Wikimedia Commons.
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Huset i  Kejsergade
Af Henr ik Nordbrandt

I den ikke alt for seriøse bog ”Nissen flytter med” fra 1988 fortæller Henrik 
Nordbrandt om ni huse, han har beboet, og som har fulgt ham siden. Et af dem er 
den store bygning i Kejsergade ved Gråbrødre Torv, hvor de små asiatiske institutter 
på Københavns Universitet lå samlet. Her forfulgte Nordbrandt sin lidenskab for 
sprog og alfabeter med et studium af arabisk.

Huset i Kejsergade
Jeg havde lovet Pepsikore, Gud og mig selv, i nøjagtigt 
den orden, at jeg aldrig nogen sinde ville åbne min 
arabisk grammatik igen. Men der er vist ingen måde, 
hvorpå jeg kan undgå det, og hvem kan desuden stå 
for udtryk som, ”Måtte tusind kamelfluer stifte bo i 
dit værdiløse skæg”. 

En af deltagerne i den sammensværgelse, hvis 
mål var at få Pepsikore byttet for en kamel og mig 
gjort til medlem af P.L.O., er beklageligvis en af de 
forhenværende beboere i et af de mange huse, som på 
en eller anden måde er en del af denne ruin, hvor jeg 
lige har læst min beretning om Rue Dar el Barrud op 
for Pepsi, der siger, at den er sandfærdig, men, tilføjer 
hun, efter hendes mening alt for moderat. 

Det omtalte hus står i Kejsergade i København, 
og rummede de Øst- og Centralasiatiske, Semitiske 

og Iranske Institutter for filologi. I kælderen havde 
Forsvarets Efterretningstjeneste en hemmelig lytte-
central, der blandt andet blev afsløret, fordi den stod 
i telefonbogen, men mest fordi bevillingerne var slup-
pet op, da toilettet skulle installeres, så de hemmelige 
agenter måtte forrette deres nødtørft i gården. Der er 
ikke noget, der kan peppe en oldtyrkisktime op som 
udsigt til en pissende oberst i fuld uniform!

Så længe det var alvorlige studerende som jeg 
selv, der havde deres gang i huset, var der ingen knas 
mellem filologi og militær. Måske med undtagelse af 
den lejlighed, hvor to professorer fra et østland var 
blevet indlogeret på Centralasiatisk Institut, fordi 
deres budgetter ikke rakte til ophold på københavnske 
hoteller, og en uniformeret officer kom og ringede på 
og sagde, at det kunne militæret ikke tillade, for de 
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”havde en hemmelig lyttecentral i kælderen”. Men så 
kom det år, hvor alle de nye kinesiskstuderende blev 
maoister, og den kloge og rare professor Egerod blev 
beskyldt for at være en reaktionær, fascistisk satan, så 
han på et vist tidspunkt var ved at få et nervesammen-
brud i armene på Pepsikore, der var sekretær for ham 
… Og alle husker, hvad der så skete. 

Jeg havde under hele balladen nøgle til Central-
asiatisk Institut, og færdedes, som måske den eneste 
studerende, uhindret gennem politibarrikaderne. 
Strømerne kunne selvfølgelig se, at jeg bare var en gal 
mand, der gik og drømte om en dag at komme til at 
oversætte den store, tyrkiske middelalderdigter Yunus 
Emre. 

Emnet Kejsergade frister unægtelig en til at 
finde på et godt kodenavn, (det kunne f.eks. være 
”Poul Borum”, som Borges, om han havde kendt 
denne institution i dansk kulturliv, sikkert ville have 
indlemmet i sin samling af arketyper), til skurken i 
det komplot, som ikke alene fik mig til at spilde mine 
bedste år med at læse tekster af folk som Ibn Battuta, 
men også fik mig anbragt på skibet af samme navn, 
så jeg nær aldrig var kommet ud af Dar el Barrud, 
der dog til sidst skaffede mig denne ruin, men nej! I 
denne bog skal alt være, som det var i virkeligheden. 
Skurken hed Stamatis. Som det fremgår af navnet, 
var han til og med udlænding. Græker, for at være 

helt nøjagtig. Hvorfor Københavns Universitet havde 
ansat en græker til at undervise i arabisk, ved jeg ikke, 
men det var det, han gjorde.

Jeg burde ret hurtigt have anet, at der var noget 
galt, for der gik ikke lang tid, før han begyndte at 
opføre sig mærkeligt:

- Nu har vi haft den sunde pluralis, sagde han 
en dag med gravrøst, og holdt en kort pause. Da han 
fortsatte havde hans ansigt et udtryk af intens lidelse:

- Nu skal vi i gang med den usunde, sagde han.
Vi (de fem elever, som udgjorde arabiskholdet) 

stirrede tryllebundet på ham.
- Ja, det kan da godt være, det er da muligt, 

sagde han i et tonefald af anstrengt munterhed, - at 
der et eller andet sted i verden, på Filippinerne måske, 
sidder en eller anden lille professor, der synes, at det 
er sjovt at lære arabisk grammatik. For os andre er det 
et helvede.

Stamatis havde ret. Men for at illustrere det, 
kommer jeg til at give nogle eksempler på disse 
usunde flertalsformer, af hvilke der, så vidt jeg husker, 
findes over 60. Jeg markerer de lange vokaler, som 
man gør det på finsk, ved at gentage en kort. 

Waziir (minister) bliver til wuzaraa’ i flertal. Og 
på samme måde bliver safiir (ambassadør) til sufaraa’. 
Men nabii (profet) bliver til ’anbiyaa’, majlis (parla-
ment) til majaalis, sultaan (sultan) til salaatiin, waqt 
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(tid) til auqaat, suurat (form), lidt forvirrende, til 
suwar, og så fremdeles. Måske kan det bedst illustreres 
med et par europæiske låneord. Winsh (kran) bliver 
til ’aunaash, og sigara (cigaret) til sagaa’ir. Borum ville 
muligvis blive til Baraa’im, hvis man kan forestille sig 
denne arketype i flertal. 

I forhold til de andre elever havde jeg et kæmpe-
forspring, fordi jeg faktisk allerede kunne læse en del 
arabisk. Og Stamatis gjorde det fra begyndelsen klart, 
at tempoet skulle sættes efter den hurtigste, og ikke 
den langsomste elev. Dette (ganske upædagogiske) 
princip bevirkede, at jeg vist nok blev lidt upopulær 
blandt de andre. På den anden side var min enthusias-
me vist også større end deres. Jeg var ofte den eneste, 
der mødte op. Når det skete, gennemgik Stamatis 
somme tider et afsnit af Koranen sammen med mig. 

En dag bad han mig om at læse et sådant afsnit 
op. Det var sura (kapitel) nr. 112, Koranens korteste. 
Den består af under 20 ord. Jeg forstod nogenlunde 
ordene, men ikke meningen. Da jeg bad ham om at 
forklare den, blev han helt rød i hovedet, og stamme-
de:

- Det kan jeg virkelig ikke. Det er svært. Det er 
meget, meget svært. 

- Jamen, det er da ingenting, indvendte jeg. – 
Halvanden linie. 

- Forstår du, sagde han i et tonefald, som om 

han skulle til at bekende en alvorlig forbrydelse. – Jeg 
har skrevet flere hundrede sider om det her. 

- Om Koranen? Spurgte jeg dumt. 
- Nej, selvfølgelig ikke. Om denne her sura. Den 

er meget interessant. 
Da der var gået et par måneder, forekom den 

usunde pluralis en at have været barneleg. Udenfor 
sneede det næsten hver dag, og Stamatis kom slæben-
de med torsk, som han fiskede fra Langelinie, fordi 
han kedede sig. Vi gennemgik det, som araberne selv 
kalder ”det sunde” verbums mange former. Så kom 
vi til ”det usunde”, og til sidst også til ”det syge” 
verbum. Når man er færdig med det, føler man sig 
selv syg, men også lettet, for endelig forekommer det 
en, at der er lys forude. Men så kommer kapitlet om 
talordene. Indledningen lyder således:

”Selv om det er let at lære arabiske talord til 
dagligt talebrug, eftersom de er opbygget over et 
simpelt fællesmønster, er de et af det skrevne sprogs 
mest drilske træk, og araberne begår ofte selv fejl, når 
de anvender dem.”

For nogle år siden hørte jeg en vittighed, vist 
nok af fransk oprindelse, som gjorde et så uudslet-
teligt indtryk på mig, at man næsten kan sige, den 
ændrede min tilværelse. Vittigheden består af det 
simple spørgsmål:
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- Er De i stand til at tælle til ti uden at tælle i 
kaniner. 

Nej vel? For mig har det betydet et enormt 
fremskridt, og jeg håber også ideen kan hjælpe en og 
anden læser, der som jeg har det svært med tal: Før 

sagde jeg som regel bare, ”En, to, mange”, fordi selv 
tre forekom mig at være for tæt på abstraktionen. Nu 
kan jeg tælle til flere tusinde kaniner. Hvis jeg for ek-
sempel får at vide, at der står 2549 kr. på min bank-
konto, siger det mig intet. Hvis jeg tænker på 2549 

Huset i Kejsergade som rummede de Øst- og Centralasiatiske, Semitiske og Iranske Institutter for fi lologi. Foto: Wikime-
dia Commons.
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kaniner, er det straks en helt anden sag. Man kan også 
bruge f.eks. giraffer eller vandmeloner, men af en eller 
anden grund finder jeg kaninen specielt godt egnet 
som måleenhed. 

Tal er, tror jeg, det mest abstrakte, der findes 
på sproget. Selv folk, der har lært et fremmed sprog 
til perfektion, foretrækker som regel at tælle på deres 
modersmål. Hvis de har været tosprogede fra deres 
barndom, tæller de på det sprog, de har lært først. 

Når det foreholder sig sådan, og jeg er så primi-
tiv, at jeg kun kan tælle i kaniner, hvorfor i alverden 
gav jeg da ikke bare fanden i det arabiske talsystem, 
ligesom jeg har givet fanden i det danske, engelske, 
græske, tyrkiske etc. og gav mig  i gang med at lære de 
3000 forskellige, arabiske ord for ”kamel” og de vid-
underlige versmetre? Har bl.a. Pepsikore spurgt mig. 

Svaret er, at når man er nået så langt som til at 
kunne tælle kameler på dette betagende, rige sprog, er 
man allerede blevet fanatiker. Jeg taler ikke om religi-
øs, eller politisk fanatisme, men om sproglig. I virke-
ligheden er den fanatisme, som så at sige er indbygget 
i Islam, i en dybere forstand indbygget i selve sproget, 
fordi Koranen, siger den selv, er den endelige, den 
fuldkomne bog, og sproget er så betagende perfekt, at 
intet menneske kan have skabt den:

Koranen sprog er Guds, og den, der taler det, fø-
ler sig selv som en del af Gud, jo mere guddommelig, 

desto bedre han taler det, selv om der ”ikke-er-nogen-
gud-uden-Gud”, ”la’illaha’illallah”, og Muhammed er 
hans sendebud.

Alle arabister kender til denne oplevelse, lige så 
vel som de kender den klassiske vittighed om arabisk, 
der siger, at det er et sprog, man kun kan læse, hvis 
man på forhånd ved, hvad der står. – Og de ved, at 
vittigheden er delvis sand. 

Enkelte arabister taler lidt bittert om skuffelsen, 
når man efter et helt livs studier finder ud af, at der i 
de klassiske tekster intet står. 

Stamatis havde fået mig gjort til en sprogets 
Ayatollah (i parentes skal der her bemærkes, at denne 
titel, fra et ortodokst synspunkt, strider imod Kora-
nens lære), der havde erklæret hellig krig mod talsy-
stemet, og ville give sit liv for at komme til at beher-
ske det. Min arabiske grammatik var altid ved min 
side. Selv når jeg kørte på motorcykel, havde jeg den 
somme tider liggende opslået på styret. 

Tiderne var mere tolerante end nu. Enhver kun-
ne, uanset køn, alder, hudfarve, og nationalitet, fra 
Kejsergade gå direkte ind i huset, og hellige sig studiet 
af f.eks. jakutisk, aramæisk, kurdisk eller tibetansk. 
Det var både godt og skidt. For der var studerende, 
ofte godt oppe i årene, der kastede sig over sådanne, 
indbyrdes helt usammenhængende og hver for sig 
meget krævende sprog på en gang. Og det førte til, at 
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undervisningen blev forstyrret af utallige irrelevante 
spørgsmål.

Den nyankomne var en mand, der så ud til at 
være omkring 60, helt tydeligt dansker, men iført 
en hvid djellaba. Selv om det var vinter, bestod hans 
fodbeklædning kun af et par tøfler, og han havde en 
lille, grøn kalot på hovedet. 

- Selamun aleykum, Fred på jer, var hans første 
bemærkning, da han trådte ind i undervisningsloka-
let. Stamatis mobiliserede noget, jeg kun kan beskrive 
som en syg, grønlig grimasse, der skulle gøre det ud 
for et smil, og besvarede sin elevs hilsen med ordene:

- God dag, Hr.
Hansen hed han i øvrigt. Og man kunne be-

stemt ikke påstå, at han var uforberedt på det vanske-
lige sprog. Han havde, sagde han, boet i Cairo i en 
lang årrække, og var der konverteret til Islam. Han 
havde modtaget undervisning i ”dhikr”, memorering 
af og recitation af Koranen, og han var ivrig efter at 
vise, hvad han kunne. Problemet var at få ham stand-
set igen. Det var først midt i den tredje time, vi deltog 
i sammen, at det med noget af et chok gik op for mig, 
at det var onkel Theophilos. 

- Onkel Theophilos! udbrød jeg, men fortrød i 
næsten samme øjeblik, at jeg ikke havde holdt kæft. 
For de øvrige tilstedeværende i lokalet, stod det straks 

klart, hvad der gik for mig. Stamatis så ud, som om 
han lige havde sat tænderne i en kamellort.

Onkel Theophilos missede med øjnene, og be-
tragtede mig forvirret gennem de tykke brilleglas. Så 
gled der et fromt smil over hans ansigt, og han sagde:

- Alhamdulillahi, hvilket betyder ”Gud være 
lovet”, og er den bemærkning, hvormed sande musli-
mer møder vigtige tildragelser, hvad enten det drejer 
sig om, at de har vundet en formue i nationallotteriet, 
eller at taget er styrtet sammen over deres hoveder. – 
Men det er jo Henrik!

- Det var ikke din far, der skubbede mig ned i 
Ordningen, forklarede han efter timen, da vi var på 
vej hen over Gråbrødre Torv for at gå et sted hen og 
drikke kaffe. – Jeg var fuld som en høne. Måske var 
det det, der reddede mig. Og nu har jeg taget Den 
sande Tro, Allah være priset, og hans profet, nåde på 
ham, være ophøjet!

- Amen! Sagde jeg.
- Jeg flød i dagevis, forklarede han. – Og så kom 

jeg ud til stranden. Og der havde Spies et kontor.
- Det ved jeg, sagde jeg. – Jeg har selv været 

kunde der. 
- Det var da et morsomt sammentræf. Hvor tog 

du hen?
- Jeg tog til Rhodos. 
- Jamen, det er da ikke engang særlig langt fra 
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det sted, hvor jeg tog hen, for jeg tog nemlig til Cairo. 
Og der vendte jeg mig mod den sande tro, og undslap 
således Alkoholdjævelen. 

- Jamen, det var da godt for dig! Virkelig godt, 
onkel Theophilos, sagde jeg. Jeg kunne ikke få mødet 
overstået hurtigt nok. Og folk kiggede efter os!

Et par dage efter opfordrede Stamatis onkel 
Theophilos til at læse op af det kapitel af Koranen, der 
kaldes for, ”Al-bakara”, ”koen”. Det er sura nr. 2. Vi 
var kommet ca. dertil, hvor jøderne, (gengivet efter 
min hukommelse, for jeg har i øjeblikket ikke nogen 
Koran inden for rækkevidde) – men altså, der hvor de 
utaknemmelige bæster, for Moses har lige reddet dem 
fra Faraos vrede og ledt dem igennem Det røde Hav, 
og skaffet dem en ordentlig forsyning manna, siger til 
Moses (for nu har de nemlig proppet sig med manna 
i tre dage):

- Vi er efterhånden godt trætte af den her ked-
sommelige diæt! Sig til din Herre, at han skal give os 
nogle urter, og nogle agurker og hvidløg og linser og 
løg.

Onkel Theophilos læste op i et rivende tempo. 
Ja, egentlig kunne man slet ikke kalde det ”at læse 
op”, for han så overhovedet ikke på teksten. Han kun-
ne den udenad. Det var højst imponerende. 

- Stop! Stop! råbte Stamatis, da han var nået 

igennem ca. 15 koranvers, og stak sin pegefinger ned i 
onkel Theophilos’s Koran.

- Hr. Hansen. Den der form er meget interes-
sant. Vil De være venlig at forklare den? (Jeg husker 
i dag ikke længere, hvad det var for et grammatisk 
problem, det drejede sig om. Måske havde det noget 
at gøre med et af ”de syge” verber. Sommetider bliver 
de så syge, at de næsten forsvinder).

Onkel Theophilos stirrede ned på teksten, så 
hans øjne bulnede ud bag de tykke brilleglas, og 
sveden haglede ned ad hans pande, selv om han slet 
ikke var klædt ordentligt på til den danske vinter. Så 
sagde han fåret:

- Lige netop grammatikken er jeg altså ikke 
særlig god til, men …

- Hr. Hansen! Afbrød Stamatis ham, idet han 
fór op af stolen, og begyndte at rive sig i håret med et 
udtryk af dyb fortvivlelse. 

- Hr. Hansen! De kan lære at forstå og tale 
engelsk, uden at De behøver at lære den engelske 
grammatik. De kan lære at forstå og tale tysk, uden at 
De behøver at lære den tyske grammatik. Det samme 
gælder for græsk og latin. Serbisk, albansk, russisk! 
De kan sågar lære malay, uden at De behøver at gøre 
noget særligt ud af grammatikken. Men De kan 
ikke, ikke på nogen mulig måde forstå arabisk, hvis 
De ikke har lært den arabiske grammatik. Og hvis 
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De ikke kan forstå arabisk, kan De heller ikke forstå 
Koranen. Og hvis De er muslim, og ikke kan forstå 
Koranen, så kommer De til at BRÆNDE I HELVEDE!

Stakkels onkel Theophilos! Under resten af 
timen sad han og så fuldstændig knust ud. Vi gik ud 
sammen, og jeg foreslog, at vi skulle gå hen på Bobi 
Bar og få et eller andet.

- Jeg drikker ikke, ved du, sagde onkel Theophi-
los forsigtigt. 

- På Bobi Bar ser de ikke skævt til folk, som ikke 
drikker, sagde jeg. 

Vi bestilte kaffe. Mens vi sad ved baren og ven-
tede på, at den blev lavet, sagde min onkel:

- Det er vel nok godt, at der ikke står noget i 
Koranen om, at man ikke må drikke kaffe.

- Ja, det er da godt.
- Der står ikke noget i Koranen om kaffe, vel?
- Nej, ikke så vidt jeg ved. De er jo lidt uklare de 

regler. Jeg mener ikke, at begrebet ”kaffe” hører ind 
under begrebet ”vin”. Men man ved aldrig. Der er 
altid nogle fanatikere, der får tingene blandet sam-
men. Der står jo heller ikke noget om, at man ikke 
må drikke spiritus. 

- Hvadbehager? gispede onkel Theophilos. Så 
sagde han tænksomt: - Nææ … Lad mig se … Hvad 
er det nu det hedder … Kuhul. Nej det står der fak-
tisk ikke. 

’Nissen flytter med’ af Henrik Nordbrandt. 
Ni overstadige beretninger fra Danmark og den store 
verden, om ”huse” som forfatteren har boet i og ladet sig 
påvirke af gennem livet. © Gyldendal.
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- Der står, at man ikke må drikke vin, sagde jeg, 
og tilføjede: 

- Det er nok det, Stamatis tænker på, når han 
siger, at man skal være så satans forsigtig med den 
forbandede grammatik.

- Det er det nok, sagde min onkel, og et blidt 
smil begyndte langsomt at brede sig over hans ansigt. 
Så lænede han sig ind over bardisken. Kaffen var ved 
at være klar. 

- Undskyld frøken, sagde han med en fast stem-
me. – Kunne vi få to elefantøl og en tredobbelt snaps.

Kejsergadesagen

Afsløring i 1969 af Forsvarets Efterretningstjene-

stes aflytningscentral i Kejsergade i København. 

Centralen lå i kælderen i en af Københavns 

Universitets ejendomme og blev formodentlig 

fortrinsvis brugt til aflytning af udenlandske 

ambassaders telekommunikation.

Lokalerne blev efter afsløringen rømmet under 

pressens fulde opmærksomhed, og affæren 

medførte stærk kritik af universitetet og af For-

svarets Efterretningstjeneste. Også forsvarsmi-

nisteren og statsministeren blev angrebet, men 

hævdede at have været holdt i uvidenhed. Der 

blev forsøgt beslaglæggelse over for de aviser, 

der havde afsløret centralen, ligesom der rejstes 

tiltale mod de ansvarshavende redaktører; 

der idømtes dog kun ret beskedne dagbøder. 

Ombudsmanden søgte at afslutte sagen med en 

udtalelse om, at der ikke kunne rettes bebrej-

delser mod de ansvarlige ministre.

Claus Bryld: Kejsergadesagen i Den Store Dan-

ske, Gyldendal. 

Hentet 20. april 2017 fra http://denstoredanske.

dk/index.php?sideId=105288



Jørgen Bæk SimonSen, 
lektor dr.phil. – er i gang med 
at udarbejde en videnskabs-
historisk biografi af den store 
danske orientalist Johannes 
Pedersen (1883-1977) baseret 
på hans efterladte papirer i 
Håndskriftsamlingen på Det 
kongelige Bibliotek.

Foto: Ditte Maria Søgaard.
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Holbergs a l t  for  menneskel ige 
Muhammad
Af Jørgen Bæk Simonsen

Hvem er Muhammad? For middelalderens kristne var svaret klart: Muhammad var 
anti-krist, selve ondskabens agent i verden, og den opfattelse blev ikke umiddelbart 
modsagt af Luther. Alligevel banede reformationen vejen til en anden forståelse 
af Muhammad gennem en ny opfattelse af den hellige skrift og af skriftens 
menneskelige aftryk. For med Bibelkritikken bliver alle forklaringer menneskelige – 
og når israelitterne blot er én stamme blandt andre og deres religion et resultat af 
historiske udviklinger, så kan Muhammad ikke længere være anti-krist. Hvem var 
Muhammad så? Den første der i Danmark ville forklare mennesket Muhammad er 
ingen andre end Holberg. 

Reformationen
Da reformationen nåede Danmark blev universitetet 
inddraget i overvejelser om sammensætningen af nye 
uddannelser med helt nye kurser, så de præster, der 
skulle forkynde den nye udlægning af den kristne tro, 
kunne bibringes den nødvendige viden at virke på. 
Den første lærer i hebraisk blev Hans Tausen (1494-
1561), hvis virke i universitets regi blev kortvarig, 
fordi han allerede i 1538 blev tilknyttet domkapitlet i 
Roskilde og i 1542 udnævnt til biskop i Ribe. Tausen 
blev efterfulgt af Peder Palladius (1503-1560), der 

blev udnævnt til teologisk professor og aktivt invol-
veret i oversættelsen af Bibelens Gamle Testamente 
til dansk fra hebraisk, det sprog hovedparten af Det 
Gamle Testamente var skrevet på. Også Palladius blev 
tilknyttet den nye danske protestantiske kirke og fun-
gerede fra 1537 til 1560 som biskop over Sjælland. 

De teologer, der siden reformationen i 1536 er 
blevet uddannet ved Københavns Universitet, har alle 
slidt hårdt i det for at tilegne sig kundskab i hebraisk. 
Ligesom de naturligvis skulle beherske både græsk og 
latin, så de i deres virke som forkyndere af den pro-
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testantiske lære egenhændigt om nødvendigt kunne 
konsultere den bibelske tekst på originalsprogene, når 
de skulle forberede deres prædikener – også selvom 
Det Gamle Testamente med udgivelsen af Christian 
den Tredjes bibel i 1550 forelå på dansk (Løkkegaard, 
1992).

Den nye forståelse af kristendommen, der blev 
formuleret i lyset af reformationen, blev fra 1536 den 
danske kirkes fundament, og ser vi et øjeblik på de 
skrifter, der formulerer den nye protestantiske tro ses 
det, at islam kom til at spille en vis rolle. Når den nye 
protestantiske forståelse af kristendommen skulle for-
klares, blev der trukket skarpe linjer op for så præcist 
som muligt at udtrykke, hvad den nye tro gik ud på. 
Det gælder bl.a. Den Augsburgske Bekendelse, der er ét 
af den danske folkekirkes bekendelsesskrifter. I artikel 
1: Om Gud, der bekræfter protestantismens dogma-
tiske tilslutning til den formulering, den nikæanske 
synode tilbage i 325 nåede frem til om Guds væsen, 
slutter med følgende udsagn:

De fordømmer alle de kætterier, som er 
opstået mod denne artikel, som f.eks. 
Manikæerne, som lærte, at der er to guder 
fra begyndelsen, en god og en ond; ligeledes 
Valentianerne, Eunomianerne, Muhammed-
anerne og alle deres lige (Grane, 1993 s. 46).

Reformationen fik således afgørende betydning for 
udbuddet af flere af de fag, der i fremtiden skulle 
studeres på Københavns Universitet, og studiet af 
hebræisk blev snart suppleret med kurser og under-
visning i andre sprog af betydning for studiet af Det 
Gamle Testamente og den oldkirkelige litteratur 
først og fremmest syrisk-aramæisk. Men også kurser 
i etiopisk blev udbudt, og siden kom også kurser i 
arabisk (Løkkegaard, 1992). Studiet af disse sprog 
var funktionelt bestemt fordi beherskelse af disse var 
en forudsætning for grundigere studier af den hellige 
skrift. Denne principielt set livgivende men i andre 
tilfælde også truende ja til tider dræbende dialek-
tik mellem universitetets fagtraditioner på den ene 
side og det omgivende samfunds skiftende behov og 
ønsker på den anden side har gennem de seneste år 
endnu en gang ramt universitetet i almindelighed og 
ToRS i særdeleshed.  

De store opdagelser og nye verdener
Driftige handelsmænd i Portugal og Spanien etable-
rede i slutningen af 1400-tallet direkte forbindelser 
til Indien og Kina syd om Afrika, og i jagten på den 
direkte forbindelse til disse områder, dukkede en ny 
ikke tidligere kendt verdensdel frem i horisonten. 
Opdagelsesrejsendes møde med nye folk, nye sprog 
og nye kulturer gjorde det klart, at der rundt om 
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levede mennesker, der havde indrettet sig anderledes 
i henseende til kultur og religion end tilfældet var i 
en europæisk sammenhæng, og det var der mange, 
der var interesserede i at høre mere om. Resultatet 
blev udgivelsen ikke bare herhjemme men i alle lande 
i Europa af et voksende antal bøger om disse nye 
verdener, som indbefattede den Orient, man nok altid 
havde kendt til, men ikke for alvor kendte . Der blev 
trykt bøger om hvordan folk levede, om hvordan folk 
socialt havde indrettet deres samfund, om de sprog 
de talte, og om de(n) religion(er) de praktiserede. 
Oversigten over danske bøger i Bibliotheca Danica 
opregner ikke mindre end 55 forskellige udgivelser af 
bøger omhandlende verden uden for Europa i 1600- 
og 1700-tallet (Bæk Simonsen, 2004 s. 195).    

Den voksende interesse for det nye foranledige-
de i 1739 Ludvig Holberg (1684-1754) til udgivelsen 
af Adskillige store Heltes og berømmelige Mænds, sær 
Orientalske og Indianske sammenlignede Historier og 
Bedrifter efter Plutharci Maade, I-II, der skulle blive 
en af hans helt store succeser udgivet i talrige oplag og 
oversat til adskillige andre europæiske sprog (Schmidt, 
2014 s. 19). Holberg var nok klar over, at han kunne 
blive gjort til genstand for kritik på grund af sin store 
interesse for det nye, og derfor giver han indlednings-
vis sit valg af helte fra den nye verden et par ord med 
på vejen:

Nogle skulde maa ske vel censurere dette 
Verk, og sige: hvi har Autor ikke heller taget 
Europæiske Helte, af hvis Historier meer 
er at lære, og hvis Læsning er behageligere; 
item, hvi har han anført visse lastværdige 

Christian den Tredjes bibel fra 1550. Foto: Wikimedia 
Commons.
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Mænds Bedrifter, som lidet tiene til Op-
byggelse? Til det første svares, at, som de 
Romerske og Græske, samt de andre Euro-
pæiske Heltes Bedrifter ere saa bekiendte, 
saa er det ikke andet, end at optage hvad 
utallige andre Skribenter tilforn have ført i 
Pennen; hvorudover man udi dette Værk har 

fundet for got, heller at tale om Orientalske 
og Indianske Heltes Bedrifter, saasom de 
samme ere os meer ubekiendte, og derfor 
smage af noget som er nyt (Holberg 1864-
65, Bind I s. 5f ).

Verden var blevet større og derfor skulle almuen også 
oplyses om den nye verden, dens historie og dens 
helte og berømmelige mænd. Holberg havde ikke selv 
studeret hverken orientalske eller indianske sprog, 
men han var en nysgerrig og videbegærlig historiker, 
der gennem flere studieophold i udlandet fik gode 
muligheder for at stifte bekendtskab med de værker, 
europæiske historikere og opdagelsesrejsende havde 
forfattet og udgivet, og nyere undersøgelser har do-
kumenteret, at han i forberedelserne til udgivelsen af 
sit værk i 1739 læste mange af disse (Schmidt, 2014 
s. 44f ). Det gælder også hans skildring af Muham-
mad, der i overensstemmelse med Plutarchs metode 
sammenlignes/modstilles med Zoroaster, der formule-
rede den dominerende persiske nationalreligion i Det 
Sasanidiske Rige (224-651), som gik til grunde, da de 
muslimske kaliffer fra midten af 630´erne indledte en 
militær offensiv mod både sasaniderne og Det Byzan-
tinske Kejserrige. Det er dog tydeligvis Muhammad, 
der havde Holbergs største interesse, og han bruger 

Ludvig Holberg af Jørgen Pedersen Roed, 1847. Public 
Domain.
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næsten 80 sider på sin gennemgang af Muhammad og 
kun ca. 20 sider på Zoroaster (Schmidt 2014, s. 111).

Ludvig Holberg, Muhammad og islam
Den middelalderlige katolske kirkes forståelse af 
Muhammad og islam blev dogmatisk forankret i 
den kristne tro. Muhammad beskrives i forskellige 
sammenhænge som en falsk profet, der havde mødt 
kristendommen i en kættersk fortolkning personifi-
ceret af en arisk munk, et synspunkt der første gang 
var blevet formuleret af Johannes Damaskenos (død 
ca. 756). I et lille værk Om hæresier fra midten af 
700-tallet tolkede han Muhammads religion som 
et kristent kætteri (Sahas, 1972 s.132 ff), og denne 
fortolkning vandt efterfølgende indpas i den katolske 
kirkes forståelse af Muhammad og islam, og overtages 
i øvrigt helt ukritisk efter reformationen af den nye 
protestantiske kirke. 

Holberg var den første forfatter, der på dansk 
skrev om Muhammad og islam for den bredere 
offentlighed, og sammenlignet med såvel den mid-
delalderlige katolske kirke som den nye protestanti-
ske kirke præsenterede Holberg en ny og anderledes 
forståelse af islam og Muhammad, der helt er frigjort 
fra den kristne, dogmatiske spændetrøje, der hidtil 
havde præget skildringerne af Muhammad og islam. 
Holberg funderer i stedet sin analyse på den histo-

riske kontekst Muhammad levede og virkede i og er 
på baggrund af denne tilgang i stand til at give en 
fortolkning af islams profet som en historisk person, 
der var i besiddelse af en række egenskaber, der gjorde 
det muligt for ham at skabe en religion, hvis indhold 
genspejlede den tid og den kontekst han var født i. 

Holberg tager i sin biografiske redegørelse for 
Muhammads liv udgangspunkt i det forhold, at fade-
ren døde, da han endnu var ganske lille, hvorfor han 
ikke fik den sociale position, han senere mente tilkom 
ham. Han måtte derfor arbejde hårdt for sin plads, og 
det gjorde han ved først at gifte sig med en velhaven-
de købmandsenke ved navn Khadija. Efterfølgende 
begyndte han periodisk at isolere sig for at gruble over 
tilværelsen og dens mening:

Han forlod derfor Verden udi sit 38te Aar, 
førte et Eremitisk Levnet, og tog sin Bopæl 
udi en Grotte nær ved Mecca, som kaldtes 
Grotten af Hira, hvor han efter sit Foregi-
vende hendrev den heele Dag udi Bønner, 
Fasten og aandelige Betænkninger (Holberg 
1864-65, Bind II s. 23).

Han indgik også aftale med en kristen munk, der 
var fætter til hans hustru Khadija om at han skulle 
forklare hustruen, at hendes mand fik åbenbaringer 
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fra Gud med det resultat, at hun og siden også andre 
troede på det:

Efter at han udi tvende Aar havde ført et 
meget skinhelligt Levnet, og derved forhver-
vet sig Anseelse, begyndte han udi sit 40de 
Aar at give sig Titel af Apostel (Holberg 
1864-65, Bind II s. 23). 

Holberg forklarer videre sine læsere, at Muhammad 
kendte sine bysbørn og præcist vidste, hvad de satte 
pris på. Derfor var han i stand til gennem en rationel 

brug af billeder og metaforer at stille dem et paradis i 
sigte, der måtte virke dragende på hans bysbørn: 

Han afmalede Paradis med en Farve, som 
glimrede mest udi Arabernes Øyen, og som 
kom overens med de Vellyster og Begierlig-
heder, som samme Folk fandt størst Smag 
udi: thi, som de vare af Naturen hidsige, 
vare de ogsaa synderlig hengivne til Elskovs 
Lyster og som Landet udi sig selv var tørt, 
saa bestoed deres største Vellyst udi friskt 
Vand, kiølige Urtegaarde og saftefulde Frug-
ter; hvilket alt sammen den falske Prophet 
havde merket, og lod derfor den himmelske 
Lyksalighed bestaae udi deslige Vellyster, 
talende her og der udi Alcoranen, nu om 
smukke Urtegaarde, vandede af kiølige Bek-
ke, hvor de skulle ligge udi gyldne Senge, 
besatte med kostbare Steene; nu om deilige 
Jomfruer, som de skulle forlyste sig daglig 
med uden at kiedes derved og hvis Jomfru-
dom altid skulle fornyes. Og ligesom han 
indrettede et Paradis efter sine Landsmænds 
Smag, saa byggede han derimod ogsaa et 
Helvede paa selvsamme Maade og med lige 
Kunst (Holberg 1864-65, Bind II s. 26).

Ludvig Holberg havde sin embedsbolig her som professor 
ved universitetet fra den 27. juni 1740 indtil sin dødsdag 
d. 28. januar 1834. Det Kongelige Bibliotek, Bil ledsam-
lingen.
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I Moralske Tanker fra 1744 bliver den just citerede 
passus fra heltehistorier lagt til grund for et tanke-
eksperiment, hvor Holberg fastholder den historiske 
tilgang til personen Muhammad:

Det er derfor troeligt, at hvis samme 
Prophet havde stiftet en Religion i andre 
lande, havde han i det andet Liv lovet andre 
slags Vellyster og anden slags Spiise: han 
vilde, for Eksempel, have lovet Englænder 
et Paradis, forsyned med saftig Oxekiød: de 
Franskes Paradiis skulde være blevet opfyldt 
med Urter og Hvedebrød: de Hollænderes 
med stoppede Tobakspiber: de Tydskes med 
kraftig Brunsviger Mumme: de Spaniers 
med Lehnstole, hvorudi de Troende skulle 
sidde med Hænderne i Kaars: for de Danske 
havde han fabriqveret et Himmerig af Smør; 
og udi det Moscovitiske Himmerige skulde 
Aqavit-floder have passeret (Holberg, 1943 
s. 352f ).

Bemærk hvorledes Holberg opretholder og genbruger 
tanken om den falske profet, men helt og aldeles om-
fortolker den. Den religiøse falskhed Holberg tilskri-
ver Muhammad er hverken religiøs eller dogmatisk og 
skal heller ikke forstås sådan. Den er alene et udtryk 

for en form for bedrageri af hans godtroende bysbørn, 
som hustruens kristne fætter er ham behjælpelig med 
at udbrede. Muhammad er ikke en falsk profet, men 
en menneskelig falskner.

For Holberg er Muhammad en person, der på 
en og samme tid er fascinerende men også forskruet, 
og derfor er Holberg grundlæggende kritisk i sit syn 
på Muhammad. Han er fascineret af de evner han 
lægger for dagen i sine bestræbelser på at sikre sig 
den sociale position han ved faderens død var blevet 
nægtet, men han er samtidig særdeles kritisk, når 
han udtaler sig om den religion han udviklede, der i 
enhver henseende blev skabt af Muhammad selv. På 
det punkt bliver hans fortolkning af Muhammad af 

Udsnit af maleri af Ludvig Holberg fra Københavna Uni-
versitets Festsal.
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en helt anden karakter end den først den katolske og 
siden den protestantiske kirke havde gjort gældende. 

Men Muhammad hørte nu en gang hjemme på 
Den Arabiske Halvø og den historiske og kontekstu-
elle tolkning Holberg lægger for dagen i sin analyse 
af Muhammad, kan han i sit forfatterskab ikke gøre 
gældende i sin behandling af kristendommen. Den 
er nemlig nok historisk, men ikke historisk på sam-
me måde, og den er frem for alt ikke et resultat af 
en mandspersons fantasier men evig gyldig og i sit 
udspring guddommelig. Men den transcendente og 
guddommelige indgriben i historien forhindrer ikke 
Holberg i en forståelse af, at den historiske kontekst 
i alle sammenhænge sætter sine spor, og det gælder 
også for den måde kristne gennem tiden har formule-
ret den kristne tro:

Thi efterat den Simplicitet uddøede, som 
fandtes hos de første Christne, og Geistlig-
heden begyndte at faae Smag paa Velstand 
og gode Dage, maatte Religionen dreye sig 
derefter, saa at fast hver anden Troes-Artikel, 
som i de fordærvede Seculis bleve fabriqu-
erede, sigtede til det Maal: Orthodoxie, 
Kietterie, Concilia, Excommunicationer, 
Croisader, Conversioner etc. havde tit og 

ofte verdslige Henseender (Holberg 1970, 
Bind 8 s. 114).

Holbergs forståelse af måden hvorpå kristendommen 
er blevet fortolket og udlagt er således præget af en 
klar forståelse af det samspil af forskellige faktorer, 
der har præget det historiske forløb både i den gamle 
verden og i den nye verden, således som det fremgår 
af hans heltehistorier og hans mange andre historiske 
værker. Hvad der for middelalderen var Guds plan 
og storværk, er i Holbergs øjne menneskeligt, alt for 
menneskeligt. Og det gælder ikke bare Muhammad, 
men hele kirhistorien. 

Orientalistikken og bibelkritikken
Dansk orientalistik skylder reformationen sin fødsel 
og gennem århundreder bidrog studiet af bibelen på 
dens originalsprog til formuleringen af skiftende for-
ståelser af den protestantiske kristne tro, således om 
Holberg gjorde gældende i sin fortale til Kirke-Histori-
en. Men den dialektik mellem det omgivende sam-
fund og universitet, der bragte nogle af de orientalske 
sprog inden for murene, var fortsat til stede, og derfor 
blev den begyndende frisættelse fra religionen, der 
med Holberg som eksempel prægede oplysningstiden, 
gennem 1800-tallet suppleret af en fremvoksende 
naturvidenskabelig erkendelse, der gjorde kritiske ind-
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sigelser mod en religiøs funderet forståelse af verden. 
Og denne dobbelt funderede kritik af det religiøse fik 
uventet en ny dimension.

Arkæologiske missioner i Mellemøsten bragte 
gennem sidste halvdel af 1800-tallet og begyndelsen 
af 1900-tallet tekster for dagen, der var skrevet på 
forskellige oldtidssprog og som uafviseligt dokumen-
terede, at de tekster, der er at finde i Det Gamle Te-
stamente, havde paralleller hos andre folk i regionen. 
Dertil kom, at nye kritiske filologiske studier af de 
tekster, der faktisk var at finde i Det Gamle Testa-
mente, ved nærmere kritisk filologisk analyse viste, 
at de gennem tiden var blevet gjort til genstand for 
kritisk redaktion og nok så afgørende, at den redakti-
on, teksterne havde været udsat for, var tæt knyttet til 
de udfordringer det gamle Israels religion var blevet 
stillet over for, da de israelitiske stammer fra omkring 
1200 f.v.t. begyndte en indvandring til Kanaans Land. 
Bibelkritikken slog først igennem i Holland og i Tysk-
land, hvor forskere som Eduard Meyer (1855-1930), 
Hermann Gunkel (1862-1932) og ikke mindst Julius 
Wellhausen (1844-1918) i kritiske værker påviste det 
redaktionelle arbejde, teksterne i Det Gamle Testa-
mente havde været genstand for. 

På Københavns Universitet introducerede Frants 
Buhl fra sin ansættelse i 1882 som professor i Det 
Gamle Testamente de teologistuderende for denne 

nye videnskabelige tilgang til arbejdet med de gam-
meltestamentlige tekster. Personligt var Buhl som så 
mange andre i begyndelsen skeptisk og forbeholden 
for de nye resultater bibelkritikken fremlagde, men er-
kendte snart, at den nye kritiske tilgang metodisk hvi-

Frants Buhl. Foto: Wikimedia Commons.
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lede på et sikkert grundlag, og gennem resten af sit liv 
bidrog han med udgivelsen af vægtige værker og med-
virkede på den måde til, at bibelkritikken slutteligt 
fandt indpas på Københavns Universitet (Pedersen 
1934 s. 340ff). Men det holdt hårdt, og Buhl takkede 
i 1890 ja til et professorat i Leipzig. Det kan ikke helt 
afvises, at det var debatten om bibelkritikken og de 
voldsomme angreb den blev gjort til genstand for fra 
forskellige kirkelige kredse, der blev udslagsgivende 
for hans accept af tilbuddet (Grane 1980 s. 444). I 
1898 vendte Buhl tilbage til Københavns Universitet, 
hvor han efterfulgte A.F. van Mehren (1822-1907) 

som professor i semitisk-østerlandsk filologi og derfor 
blev ansat ved Det Filosofiske Fakultet.

I 1904-1905 udskrev Det Teologiske Fakultet en 
prisopgave, der dokumenterer, hvorledes den bibel-
kritiske tilgang til studiet af Det Gamle Testamente 
nu var bredt accepteret. Den stillede prisopgave havde 
denne formulering: Hvorvidt have de nyere Undersøgel-
ser over de Israelitiske Stammers Indvandring i Kanaan 
bidraget til at kaste Lys over denne Periode af Israels 
Historie?  Prisopgaven blev besvaret af en ung teolo-
gisk studerende ved navn Johannes Pedersen (1883-
1977), der i 1902 havde begyndt sine studier ved Det 
Teologiske Fakultet. Men Pedersen fulgte også Buhls 
undervisning i arabisk og syrisk-aramæisk og delte 
til fulde hans vurdering af bibelkritikkens centrale 
betydning for en større og bredere ikke-dogmatisk og 
religionshistorisk forståelse af det gamle Israel som en 
del af et komplekst mellemøstligt kulturelt og religiøst 
rum og ikke alene som en overture til den senere kri-
stendom. I indledningen til besvarelsen af den stillede 
prisopgave anlægger Pedersen en konsekvent filolo-
gisk og historisk, metodisk tilgang til teksterne i Det 
Gamle Testamente. De er ikke på nogen måde ”hel-
lige” eller rettere, det er de måske nok i et teologisk 
perspektiv, men det er ikke den vinkel, der har hans 
interesse. Tværtimod er han i overensstemmelse med 
prisopgavens formulering optaget af at vise, hvorledes 

Guache af Københavns Universitetets hovedbygning fra 
1860.
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forskellige forskere på forskellig vis har arbejdet med 
at afdække, hvorledes den gamle israelitiske religion 
udviklede sig i mødet med andre religiøse traditioner 
efter indvandringen til Kanaans land.

Pedersens besvarelse blev belønnet med en 
guldmedalje, og det banede vejen for, at han efter 
afslutningen på sine teologiske studier i 1908 kunne 
rejse tilstrækkelige midler til gennemførelse af en 
række studieophold, der hjemmefra blev planlagt 
som ophold, der skulle bibringe den unge teolog 
indsigt og viden om de oldtidssprog, der blev alt mere 
centrale for det fortsatte bibelkritiske arbejde. Derfor 
drog han i 1909 til Marburg og siden Leipzig for at 
studere babylonisk og assyrisk og på den måde tilegne 
sig nye nødvendige filologiske kompetencer. Efter sin 
tilbagekomst til København i 1912 forsvarede han 
sin disputats indleveret til Det Humanistiske Fakultet 
med titlen Den semitiske ed og beslægtede Begreber samt 
Edens Stilling i Islam, der gjorde hans navn kendt 
internationalt. 

Faktisk søgte Pedersen allerede i 1913 Carlsberg-
fondet om støtte til at gennemføre et studieophold i 
Orienten for at tilegne sig beherskelse af det moderne 
talte arabiske sprog, som han under sit studieophold i 
udlandet i årene mellem 1909 og 1912 tydeligvis var 
blevet alt mere optaget af. Han fik faktisk sin ansøg-
ning imødekommet, men udbruddet af Den Første 

Verdenskrig gjorde, at studieopholdet måtte udsættes 
(Bæk Simonsen 2016). I 1916 blev han ansat som 
docent i Det Gamle Testamente og gennemførte 
gennem de følgende år et studie af det gamle Israels 
religion, der sikrede ham international anerkendelse 
som en af tidens mest betydningsfulde forskere i Det 
Gamle Testamente. Arbejdets to første bind blev udgi-
vet i efteråret 1920 og de to sidste bind udkom i 1934 
(Hammershaimb, 1978).

Cirklen sluttes men den må brydes 
igen!
Og her træder reformationens videnskabshistoriske 
konsekvenser på ejendommelig og paradoksal måde 
frem og slutter så at sige en cirkel. Det var refor-
mationens krav, at Biblen skulle oversættes til de 
levende europæiske sprog og give almuen umiddelbar 
mulighed for selv at læse den hellige tekst. Derfor 
blev orientalistikken i form af først hebraisk og siden 
syrisk-aramæisk en del af det, der blev udbudt under-
visning i ved Københavns Universitet, så de protestan-
tiske præster kunne lære at læse skriften. Og dermed 
blev de orientalske studier introduceret. Studier i 
netop disse sprog førte i slutningen af 1800-tallet og 
begyndelsen af 1900-tallet til at den kristne traditions 
forståelse af sig selv og ikke mindst af Biblen blev al-
vorligt udfordret. Bibelkritikkens interesse for biblen 
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var en andet end den kristne teologer gjorde gæl-
dende, og ret beset bør bibelkritikken betragtes som 
endnu et skridt mod en historisk tilgang til kristen-
dommens historiske udspring i jødedommen. Derfor 
er det også værd at fremhæve, at Pedersen som ganske 
ung teologistuderende til fulde beherskede den viden-

skabelige sondring mellem teologi og kristen tro på 
den ene side og videnskabelige metodiske analyser af 
teksterne i Det Gamle Testamente på den anden side. 
Man kan derfor med en vis ret hævde, at det krav re-
formatorerne stillede til almuens mulighed for selv at 
læse den hellige skrift resulterede i introduktionen af 
hebraisk i den teologiske uddannelse, der så i slutnin-
gen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet førte 
til et helt nyt og andet syn på teksterne. De viste sig 
gennem fund af andre tekster skrevet på andre sprog 
at være en del af en større kulturel tradition. Hertil 
kom metodiske analyser, der dokumentere, at tekster-
ne i Det Gamle Testamente havde været gennem flere 
redaktioner, der genspejlede forandringerne i det sam-
fund teksterne var en del af, bl.a. opgøret med dele af 
den religiøse praksis i Kanaans land, som udfordrede 
de israelitiske stammers religiøse forestillinger, da de 
indvandrede og slog sig ned. 

Johannes Pedersen efterfulgte i 1922 Frants Buhl 
som professor i semitisk-østerlandsk filologi og netop 
Pedersens studier i Israel I-IV med dokumenterede, at 
teksterne samlet i Det Gamle Testamente gav mulig-
hed for en religionshistorisk funderet analyse til do-
kumentation af den religionshistoriske udvikling den 
gamle israelitiske religion gennemløb og som siden 
udviklede sig til den jødedom, der er kristendommens 
forudsætning. 

Maleri af Johannes Pedersen som hænger i Videnskaber-
nes selskab.
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Hverken Buhl eller Pedersen refererer i deres 
publikationer til Holberg, men Buhl fortsatte ad den 
sti, Holberg havde udstukket, og publicerede i 1901 
Muhammads Liv, der adskillige år senere også kom 
i en tysk oversættelse. Hvor Holberg udelukkende 
gjorde brug af sekundære kilder, hviler Buhls værk på 

en stringent metodisk behandling af det tilgængelige 
arabiske kildemateriale, hvorfor hans biografi har fået 
sin selvfølgelige plads i den europæiske orientalistik 
og af samme grund fortsat genudgives.
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Da Pol i t ikens grundlægger gjorde 
Muhammad t i l  hanrej
Af Jakob Skovgaard-Petersen

I august 1895 kastede en af grundlæggerne af Politiken, Edvard Brandes, sig over 
profeten Muhammad. Brandes var uddannet orientalist og Dr. Phil., og i pressede 
situationer koblede han af ved at sysselsætte sig med tydningen af fremmede 
alfabeter. Nu sad han i Christiania, i selvvalgt eksil fra avisen og sin politiske karriere, 
og skrev et teaterstykke om islams profet. Den omstændighed, at han havde 
et ganske godt kendskab til de historiske kilder, havde næppe stemt samtidens 
muslimer mildere over for stykket, om de havde læst det. Faktisk virker Jyllands-
Postens tegninger 110 år senere som søndagsskole-streger i sammenligning med, 
hvad Brandes gør med Muhammad. Og også dengang kunne ambassadører bede om 
en samtale med en statsminister om fremstillingen af Muhammad og muslimer. Det 
var lige sket med et andet stykke i Paris. Hvad ville Brandes sige med Muhammad? 
Og hvad kom han til at sige? 

Edvard Brandes (1847-1931) er en central skikkelse i 
det moderne gennembrud, som sin bror Georg kendt 
som radikal, realist og religionskritiker. Udover arbej-
det med Politiken (som han grundlagde sammen med 
Viggo Hørup og Hermann Bing i 1884) sad han igen-
nem flere årtier i folke- og landstinget. Ydermere var 
han en af Danmarks mest driftsikre finansministre, en 
stilling han beklædte under hele første verdenskrig. 
Brandes indskriver sig hermed i en bemærkelsesværdig 

række af danske politiske figurer af betydning – Grif-
fenfeld, Dr. Dampe, D.G. Monrad – som havde 
studeret orientalske sprog.

I 1894 brød Brandes op fra København, hvor 
han igennem ti år havde arbejdet ihærdigt på Politi-
ken og havde siddet i Folketinget for Venstre siden 
1880. Ifølge hans biograf Kristian Hvidt var det ikke 
mindst for at redde sit ægteskab, som havde været 
hjemsøgt af en offentlig skandale, at Brandes slog 
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sig ned i Christiania med sin familie og holdt stort 
hus på Bygdøy Allé, imens han ivrigt korrespon-
derede med familie og forbindelser i København 
(Hvidt, 289-93). I Christiania kastede Brandes sig 
over dramatikken og forfattede tre skuespil, hvoraf 
det ene, Asgjerd, omgående blev antaget til opførelse 
på det Kongelige Teater senere på året – til dårlige 
anmeldelser. Muhammed derimod blev aldrig opført, 
og det ønskede Brandes heller ikke. Til sin stand-in 
som teateranmelder på Politiken, Poul Levin, skrev 
han: ”Glæd dem ikke til ”Muhammed” – den er lidet 
lykkelig.” (Brev til Poul Levin 8/10 1895). Levin var 
ikke enig. Først og fremmest var den dog et nybrud 
i den europæiske teaterlitteratur om Muhammad 
(eller Mahomet eller Muhammed, som han dengang 
stavedes).

Europas modtagelse af Muhammad 
Europæere havde kendt og kritiseret Muhammad i 
århundreder. I middelalderens teologo-centriske ver-
densbillede blev han set som anti-krist selv, og Dante 
placerede ham i sit nederste helvede. 1700-tallets 
rationalisme og oplysning kunne ikke stille sig tilfreds 
med denne tolkning, men så ham som et menneske, 
en religiøs forkynder, typisk som et skoleeksempel 
på det religiøse magtmenneske, der narrede de gode 
borgere i Mekka. Disse attituder forblev stærke, men 

særligt romantikkens optagethed af geniet og de store 
mennesker i historien bragte også mere favorable 
tolkninger frem. På Brandes’ tid var interessen igen 
forskudt, mod mere positivistiske, naturalistiske og 
psykologiske forklaringer: var Muhammed epilep-
tiker, eller hvad var det for en psykisk tilstand, han 
havde befundet sig i, når han fik sine åbenbaringer 
– og selv troede på dem? (Almond, kap. 5). Otte år 
efter Brandes’ stykke udkom professor Frants Buhls 
Muhammed, den grundigste fremstilling af profetens 
liv på dansk. Med ukuelig positivistisk optimisme 
mener Buhl sig i stand til at tegne et psykologisk por-
træt af Muhammad, ud fra Koranen og de muslimske 
Muhammad-biografier, selv om disse er forfattet mere 
end 150 år efter profetens død; portrættet svinger 
mellem skarpsindig kildekritik, psykologiserende 
betragtninger og viktoriansk moralisme. 

Her har Edvard Brandes faktisk helt andre hen-
sigter med sin Muhammed, og det skyldes ikke alene 
fiktionens form. I et brev til sin bror Georg i oktober 
1895 skriver han: 

”Hvad Stykket angaar, saa ser du nok Meningen. 
Bagved ligger adskillige Studier. I Hovedsagen er den 
historiske Nøjagtighed stor. Jeg vil forsvare min Ka-
rakteristik af Muhammed overfor baade Arabister og 
Historikere. Jeg kender Koranen ganske godt, tildels i 
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Grundsproget, har gennemlæst de arabiske Historike-
re og de nyere Muhammed-Biografier.”

Som dramatiker skal Brandes imidlertid vælge 
scener ud og skabe en dramatisk udvikling, gerne le-
dende op til et dramatisk vendepunkt, peripateia. Han 
skal finde et sted, hvor Muhammad sættes i en ny 
situation, der får ham til at ændre sig. Her er der be-
grænset hjælp at hente i tidligere stykker om Muham-
mad. De ældste, engelske fra 1600-tallet, er bare for-
dømmende. Det kendteste, Voltaires Le fanatisme, ou 
Mahomet le prophete (1741) fælder også en hård dom 
over karakteren Muhammad, selv om Voltaire andre 
steder har positive ting at sige om religionen islam. 
Voltaires stykke foregår under belejringen af Mekka, 
hvis oplyste hersker Zopire er Muhammads modsæt-
ning i ét og alt. Det lykkes Muhammad at få Zopires 
søn Seïde, som er hans slave, til at myrde sin far. 
Sønderbrudt over at opdage, at han uafvidende har 
myrdet sin far og bedrevet incest med sin søster Pal-
mire (som også er Muhammads slave), henrettes Seïde 
nu foran Mekkas befolkning. Muhammad udlægger 
tilmed Seïdes død som et mirakel, for ydereligere at 
underbygge sit herredømme over de godtroende mek-
kanere. Med sin uindskrænkede magt vil Muhammad 
nu også forgribe sig på Palmire, men hun afviser hans 
kærlighed og tager sit eget liv. Alt i alt et ret ufordel-
agtigt portræt af Muhammad, og ikke noget Edvard 

Brandes kan bruge; for Zopire, Seïde og Palmira er 
fostret af Voltaires fantasi, og Muhammad har aldrig 
belejret Mekka. Heller ikke Goethes Mahomet, som 
er en modereret oversættelse af Voltaires stykker fra år 

Portræt af Edvard Brandes. Det Kgl. Bibliotek, Køben-
havn, Billedsamlingen.
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1800, bringer  Muhammad tættere på de muslimske 
forlæg. Edvard Brandes kan og vil noget ganske andet. 
Han ser sin opgave i at identificere dramatisk materia-
le i de muslimske krøniker, ikke i at opdigte det selv. 

Kendskabet til de muslimske historikere vokser 

kraftigt i anden halvdel af 1800-tallet, og Buhls kilder 
til Muhammads biografi er stadig de væsentligste. 
Gennembruddet kommer særligt med Gustav Weills 
Mohammed der Prophet, sein Leben und sein Lehre 
(1843) og siden østrigeren Aloys Sprengers Das Leben 
und die Lehre des Mohammed. Nach bisher größtente-
ils unbenutzten Quellen fra 1861. Sprenger forsøgte 
sig også selv senere med et psykologisk portræt af 
Muhammad. Det er i Sprengers værk, Edvard Brandes 
leder efter sit dramatiske materiale. Hvad finder han 
så, og hvad er den mening, han tillægger sit styk-
ke? 

Brandes’ Muhammed
Edvard Brandes henlægger stykket nogenlunde 
præcist til år 627. Muhammed er fem år forinden 
udvandret fra Mekka til Medina og har arbejdet sig 
op til at blive en mægtig mand i byen. Men også én, 
der skaber splittelse. Han har plyndret karavaner fra 
Mekka og dermed skaffet medinenserne en stærk 
fjende på halsen. I Medina kan han stole på de folk, 
al-muhajirun, der er udvandret med ham. Men blandt 
hans tilhængere i Medina, ansar, er der utilfredshed 
at spore, og nogle hyklere, munafiqun, er rede til at 
vende sig imod ham. 

Første akt indledes i selskab med Muhammeds 
nærmeste støtter – Abu Bekr, Omar og siden også Ali 

Den skrivende Edvard Brandes. Det Kgl. Bibliotek, Køben-
havn, Billedsamlingen.
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og Othman – som er stærkt bekymrede: en stor hær 
fra Mekka nærmer sig, og Muhammed er intet sted 
at finde. Tvivlen om hvor hele dette politiske eventyr 
skal ende, nager dem i forskellig grad. De får besøg af 
den ældre jøde Kab, som også ved, at mekkanerne står 
for døren, men forsikrer, at han vil holde sig neutral. I 
fjerde scene dukker så Hassan op, byens skam- og tro-
løse digter, der uforbeholdent udtrykker sit begær ef-
ter Kabs datter Banana, som ellers er forelsket og skal 
giftes i morgen med jøden Kaleb. Handlingen tager 
mere fart, da Muhammed omsider dukker op. Man 
forstår, at han er blevet forsinket fra et togt, fordi hans 
unge yndlingshustru Aisja blev væk den sidste nat på 
tilbagevejen, og man har ledt forgæves. Muhammed 
er ude af sig selv, og det bliver ikke rigtigt bedre, da 
Aisja faktisk dukker op med en ung kriger, Safvan, 
som har fundet hende. Aisja fortæller grædende, 
hvordan hun opdagede, at en halskæde hun havde 
fra Muhammed var væk, og derfor begav sig ud fra 
sit telt for at lede dér, hvor hun kunne have tabt den. 
Uden at hun opdagede det, drog karavanen videre. 
Heldigvis fandt Safvan hende, og sammen var de så 
redet tilbage til Medina. Men Aisja ved lige så godt 
som alle andre, at dette er fatalt: hun har været alene 
sammen med Safvan i lang tid, så faren for utroskab 
er overhængende. Muhammed veksler mellem jalousi, 
raseri og desperation og overvejer hårde straffe: ”Din 

frelser, min fordærver. Hellere var du død. Kvinden er 
skænket til vor lyst.” (78).

Det er det dramatiske materiale: den handle-
kraftige Muhammed er lammet, mens fjenden står for 
døren. Han kan ikke befri sig for sin mistanke, men 
hvor en almindelig mand kunne rense sig ved at slå 
sin kone ihjel, vil Muhammed tabe den respekt, der 
giver magt og lydighed. Som i Othello er der en Iago, 
Hassan, til at sprede historien om utroskaben i hele 
byen, hvor mange vil glæde sig over profetens svag-
hed. Den skrøbelige alliance i Medina vil ikke holde, 
hvis den karismatiske Muhammed har mistet sin 
handlekraft. Muhammed finder på, at de kan grave 
en voldgrav rundt om Medina – en ukendt militær 
strategi, som udspringer af hans modløse overvejelser 
om sin yndlingskone:

”Nu tales der og spørges i Staden, i hver Bydel, 
i hver Bolig — og i denne Sladder blander Troende 
og Vantro, Jøder og Kristne sig mellem hinanden. Alt 
bliver flydende, Grænserne udviskes — og der maa 
være Grænse …  Skilsmisse maa der være mellem 
Himmel og Helved, Tro og Vantro, mellem Muham-
med — den ene Mand — og alle de andre. Vi maa 
drage Grænsen.” (Brandes 1895: 81).

I anden akt graves der videre i Muhammeds 
ubeslutsomhed. Aisja selv erklærer sig rede til at dø, 
men Muhammed kan ikke bringe det over sit hjerte, 
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og han vil heller ikke under nogen omstændigheder 
slå en uskyldig ihjel. Men selv hendes far, Abu Bekr, 
tvivler på hende. Med god ret; i femte scene mødes 
hun med Safvan, og vi forstår nu, at de har elsket 
og elsker hinanden, og Aisja regner Muhammed for 
gammel og frastødende. Safvan vil flygte med hende 
til mekkanernes linjer. Hun afviser, men lover ham at 
mødes igen en sidste nat. I den følgende scene søger 
Banana beskyttelse i Aisjas telt for Hassans elskovs-
lystne forfølgelse: dyden gemmer sig hos synden. Has-
san håner Aisja, men Muhammed kommer og sender 
ham hjem med en trussel om straf for hans spottedig-
te. Aisja erklærer nu, at Muhammed skal sætte Safvan 
på en udsat post. 

Nu kommer Kab med et armbånd som tak for, 
at Aisja beskyttede Banana imod Hassan. Muhammed 
og han indleder nu en principiel samtale om jødernes 
position i Medina, og forholdet mellem jødedommen 
og den ny religion. Kab er høflig, næsten underdanig, 
men dog bestemt: skønt der er lighedspunkter, er den 
ny religion forskellig fra hans; Kab vil ikke slutte sig 
til den, og jøderne vil ikke gå ind i kampen på nogens 
side. 

Tredje akt finder sted på taget af et hus, og man 
mærker kampene nede ved voldgraven. Muhammed 
deltager ikke i kampene og bebrejdes af sine fæller. 
Hans modløshed begynder at fortage sig, da han 

hører, at Safvan er faldet. Da han lidt efter erfarer, at 
jøderne holder sabbat, får han en grum idé: her i nat 
skal muslimerne angribe jøderne og tvinge dem til at 
slås for sig; de må omvende sig eller dø. Der vil være 
stort bytte: ”Nu begynder den hellige Krig: ve over de 
Vantro — den der ikke bekender Islam, han dør og 
Satan tager ham straks til Helvede. Men den Troende, 
der falder, han stiger straks til Paradiset, hvor tusinde 
Glæder venter ham. Hører I dette alle! Forkynd det 
overalt! Allah vil det!” (Brandes, 182-83). 

Muhammed og hans folk brænder det jødiske 
kvarter af. Han beordrer Aisja hentet, men falder så 
i trance. Nu får han så den åbenbaring, som står i 
Koranen (Brandes, 188-89): 

Ædle Kvinder for ædle Mænd,  
slette for slette. 
Tro ej ondt om Kvinder, 
Sig Ordet er Løgn,  
naar ej fire kan vidne! 
Vogt jer for Satan, 
Følg ikke hans Fodspor,  
thi Straf rammer Løgn. 
Men Allah er naadig. 
Troende Mænd  
sænk Blikket til Jorden,  
bekæmp eders Lyst,  



Da Politikens grundlægger gjorde Muhammad til hanrej 87

betræd ingen Bolig,  
hvor Kvinder er inde. 
Troende Kvinder  
sænk Blikket til Jorden,  
bekæmp eders Lyst,  
sænk Slør over Barmen,  
vis ej eders Skønhed  
til nogen af Mandkøn  
undtagen jer Husbond,  
hans Fader og eders,  
hans Broder og eders  
og saadanne Sløve  
og Børn, der ej fatter,  
hvad Køn er hos Kvinder.

I sidste scene hæver mekkanerne belejringen. Hed-
ninge kommer og konverterer, men ikke jøderne, som 
derfor henrettes. Muhammed befrir Kab, men denne 
hører om alle sine sønners død.  Banana hentes frem; 
hun har dræbt den muslim, som slog Kaleb ihjel. De 
føres bort. Muhammed taler opildnende til soldater-
ne. Han har i en vision set sit indtog i Mekka med 
ærkeenglen Gabriel ved sin side.  Tæppefald.

Muhammed – stor eller lille?
Hvad er det, Edvard Brandes gør med sit stykke, og 
med sine kilder? For det første kan vi nu se en tydelig 

dramatisk struktur: intensiveringen af spændingen, 
forårsaget af Muhammads tilstand, ind til en peripa-
teia, hvor han er forløst og kan skride til handling. 
Selve vendepunktet består først af Safvans død (som 

Forsiden af Edvard Brandes Muhammed.
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får betydning ved at Aisja har opgivet ham og selv 
har foreslået hans Uriaspost), samt af åbenbaringen 
af Koranens vers 24:11ff, som fjerner enhver (tilladt) 
mistro i Muhammeds og de troendes hjerter. Versene 
fra Koranen er dem, som også den muslimske tradi-
tion sætter i forbindelse med affæren om Aisja, og de 

danner baggrund for en af de såkaldte hudud-straffe, 
nemlig qadhf, straffen for falsk anklage for hor.

Brandes’ anmeldere var ikke meget interesseret i 
kilderne til Muhammads liv eller islam. De ledte, som 
han selv, efter det dramatiske materiale og de almen-
menneskelige motiver. Stykket er aldrig blevet opført, 

Fru Dedichen, Poul Levin og Edvard Brandes nyder en drink i haven. Det Kgl. Bibliotek, København, Billedsamlingen.
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men Edvard Brandes var en så væsentlig skikkelse, at 
det blev anmeldt som bog. Og vandene deltes, ikke 
mindst efter anmeldernes og avisernes generelle for-
hold til Brandes. Nationaltidende betonede, hvordan 
både Muhammed og Asgjerd tegnede de fromme som 
hyklere eller fanatikere og syntes at have mere respekt 
for hedenskabet. Poul Levin, Brandes’ afløser hjemme 
på Politiken, skrev (til Brandes’ taknemmelighed) hele 
to anmeldelser, en anonym i Politiken og en længere i 
Tilskueren. Her betonede Levin det modige i ”i vore 
dage” at lade et stykke foregå i fjerne tider med store 
helte og tragiske følelser: ”I dansk dramatisk Digtning 
staar Brandes stadig temmelig ene. Hans Emners 
Alvor og hans Replikers Dybde danner en skærende 
Modsætning til den Hverdag, der hersker i vore andre 
Skuespilforfatteres Arbejder.”[..]” Skønt Brandes har 
formet sit Skuespil omkring en virkelig Begivenhed i 
Muhammeds Liv, er det i sit Indhold saa rent almen-
menneskeligt, at vi kan tænke os det foregaa i moder-
ne Forhold. ”Muhammed” er mere end en Pastiche, 
mere levende end ”Asgerd”, skønt det i sin Skildring 
hviler på lige saa videnskabelige Undersøgelser.” (Le-
vin 1895, 944)

Den vigtigste læser var nok korrekturlæseren. 
Edvard havde sendt stykket til sin berømte store-
bror Georg, som fandt, at det ikke var lykkedes ”at 
få Muhammed frem, som du har villet.”  Ved at 

underspille profetens politiske geni og i stedet stille 
skarpt på det private, endte Muhammad ”ofte halv-
komisk”: ”hvilken ironi er der ikke over ham, da han 
som Hanrej får den Åbenbaring, at han ikke er det.” 
(Georg til Edvard, udateret brev, september 1895). 
Og nogle dage senere: ”Du har i en grad, som undrer 
mig, lagt an paa at gjøre Muhammed lille. Hvorfor 
ikke heller gjøre ham større? En vist Storhed maa 
han dog have eller have haft for således at imponere 
Omgivelserne. Hos dig er hele Eftertrykket lagt paa 
det altformenneskelige ved Karakteren […] Men tror 
du ikke Muhammed var mere betagen, mere enthu-
siastisk, mere irrationel. Du simplificerer ham, synes 
jeg.” (Georg til Edvard 5/10 1895).

Edvard kvitterede for korrekturen og kom-
mentaren: ”Jeg takker dig dernæst for dine Ord om 
Stykket. Det gør mig lidt ondt, at jeg ikke fik bedre 
Tag om Muhammed. Jeg finder ham stor, jeg vilde 
gærne have skildret ham som saadan. Men det mislyk-
kedes, kan jeg forstaa. Grunden er maaske noget den, 
at jeg maatte anbringe ham i en erotisk Situation for 
overhovedet at skaffe Handling ind i Stykket. Hans 
politiske og religiøse Klarsyn og Magt vidste jeg ikke 
at bringe ind i Scener og Repliker. Jeg tænkte paa at 
vise ham overfor de raa Hedninger som en overlegen, 
samlende og Kulturbærende Aand – men jeg strande-
de paa de tekniske Vanskeligheder. Oprindeligt havde 
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jeg planlagt en fjerde Akt: Mødet mellem ham og Abu 
Sufjan paa Vejen til Mekka. Men jeg fandt, at Hand-
lingen var udtømt med tredje Akt, og at Læserne 
vanskeligt kunne interesseres for en ny Person og for 
en enkelt Samtale.” (Edvard til Georg, 8/10 1895).

Realisten Georg Brandes havde, ironisk nok, 
gerne set en mere romantisk forståelse af det store 
menneske Muhammed, men han havde dog også set 
det dramatiske potentiale i at gøre Muhammad til 
hanrej på trods af åbenbaringen. Omvendt opfattede 
Poul Levin dramaets kvalitet som et opgør med ideali-
seringen, og han roste netop en ny realisme i por-
trættet: I forhold til Voltaire og Goethe er Brandes’ 

Muhammed ”en langt mere sammensat Karakter og 
et meget større Menneske.” (Levin 1895, 940). Det 
er sandt. Ingen flink Muhammad heller denne gang. 
Men for første gang i den europæiske teaterhistorie 
er Muhammad ikke endimensionel eller legemliggø-
relsen af et princip. Tværtimod er han forpint, i splid 
med sig selv. Det fantastiske og eventyrlige er væk og 
erstattet af hvad Poul Levin kaldte ”ægteskabskonflik-
ten.” Vi er i Ibsens tidsalder, ikke i Voltaires, skønt 
Georg mente, at der var noget attende århundrede 
over stykket.

Aisja og ægteskabet
Som nævnt trækker Edvard Brandes på Alois Spren-
gers store biografi om Muhammad fra 1865, som 
faktisk også var en antologi af de tidlige muslimske 
historikere oversat til tysk. Heri fandt Brandes sine 
dramatiske personer, sin arena og sit tidspunkt, om 
end han måtte kæde togtet mod Banu Mustaliq stam-
men i januar 626 (hvor historien med Aishas halskæ-
de finder sted) tæt sammen med slaget ved voldgra-
ven i marts-april 627. Han fandt også sin konflikt i 
historien om Aishas halsbånd, som Sprenger gengiver 
i en pro-Aisha version, idet han dog selv erklærer, at vi 
ikke kan bevise noget (Sprenger bd. III s. 72). Her har 
den islamiske tradition meget materiale til en sam-
mensat person, som senere historikere (og sunni- og 

Voltaires Le fanatisme, ou Mahomet le prophete. Foto: 
Wikimedia Commons.
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shia-muslimer) vurderer vidt forskelligt. ”Jeg har fast-
slaaet hendes Utroskab som det sandsynligste – det er 
alt, hvad der er af mit eget,” skriver Brandes til Poul 
Levin. Mere end det; Brandes har også vist, at hun 
er klar til at give sin elsker et løfte om et sidste møde 
for kort efter af egen drift at få sendt ham i døden på 
slagmarken, fordi hun realistisk erkender, at han før 
eller siden vil føre til hendes fald. Som Hvidt skriver, 
er kvindeskikkelserne som regel de mest levende og 
interessante figurer i Brandes’ stykker, og hele temaet 
om utroskab var ham bestemt ikke fremmed. Ikke 
blot var han flyttet til Christiania på grund af en affæ-
re; da han skrev stykket, havde han forelsket sig i den 
25-årige norske Elise Rustad, som var halvt så gam-
mel som ham selv og veninde med hans datter. Efter 
en skilsmisse blev de faktisk også gift. I de efterladte 
breve finder man dog ingen refleksioner over parallel-
ler med Muhammads liv.

Aisja og Muhammed står som de mest udbygge-
de karakterer i historien, men Brandes følger også de 
muslimske historikere i at gøre Abu Bakr til den mest 
loyale, Omar til den mest iltre etc, og han fremdrager 
udfordringen fra Hassan og hans spottevers hundrede 
år før, at det bliver omdrejningspunkt i Salman Rush-
dies ”Sataniske Vers” fra 1988. 

Kab og jødernes skæbne
Brandes havde dog også valgt at kæde massakren på 
den jødiske stamme Banu Quraiza sammen med sin 
historie. Det sker ifølge de muslimske kilder efter 

Ægteparret Elise og Edvard Brandes. Det Kgl. Bibliotek, 
København, Billedsamlingen.
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slaget ved graven, som hævn for aftalebrud. I dra-
maet er det derimod flyttet hen, mens slaget stadig 
bølger, som et træk der skal disciplinere og samle 
medinenserne til modstand. Men også som udtryk for 
det klare skel, Muhammad føler behov for at drage 
”mellem Himmel og Helved, Tro og Vantro, mellem 
Muhammed — den ene Mand — og alle de andre. Vi 
maa drage Grænsen.” 

Edvard Brandes var selv jøde og hans familie var 
en del af et netværk af jødiske familier i København. 
De kom imidlertid sjældent i synagogen, og både 
Georg og Edvard kom med deres karrierer og gifter-
mål på afstand af det jødiske miljø eller ”jøderiet”, 
som Georg kaldte det. Brødrene er klare eksempler 
på den jødiske emancipation, ikke bare gennem deres 
karrierer, men også gennem de idéer, de forfægtede, 
som på det politiske, sociale, kønslige og æstetiske 
område var et emancipatorisk opgør med tradition og 
konventioner.

Spørgsmål om race, kultur og identitet var imid-
lertid alt for fremherskende til, at brødrene Brandes 
alene selv kunne bestemme, at de ikke ville anskues 
som jøder. For det blev de i samtiden, af ikke-jøder 
fuldt så meget som af jøder. På Københavns Univer-
sitet blev afvisningen af ansættelsen af Georg Brandes 
i et professorat det store stridsemne i årtier, og i sit 
parti og senere i regeringen var Edvard altid opmærk-

som på at undgå en stærk jødisk overrepræsentation. 
I 1895, da han skrev stykket om Muhammad, var 
Rusland og Østeuropa hjemsøgt af pogromer, og i 
Frankrig var Dreyfus dømt for spionage året forin-
den. Jødernes emancipation, og den medfølgende 
anti-semitisme, var et af tidens vigtigste emner. Til sin 
forlægger, Gustav Philipsen, skrev Edvard Brandes:  
”Jeg brænder af Lyst til at skrive om Jøder, men i den-
ne tid er det ikke nemt. Antisemitismen er hård over 
os, og man må behandle Publikum med Forsigtighed. 
(Hvidt 1987, 296). 

Det jødiske tema i Muhammed er derfor næppe 
en tilfældighed. Men også her er det en nyhed i den 
dramatiske litteratur og peger mere mod det 20. 
end det 18. århundrede. Som følge af den jødiske 
emancipation i det 19. århundred kom det også til et 
gennembrud for jøder på de europæiske universiteter. 
Det gjaldt ikke mindst inden for nærorientalske og 
islamiske studier, hvor jøder, der havde gennemgået 
rabbinske uddannelser, med deres træning i hebraisk 
og talmud var godt rustede til at studere arabisk og 
islamisk teologi og jura. Den ovennævnte Gustav 
Weill i Berlin var et godt eksempel. Et andet var Ber-
lins reformistiske rabbiner Abraham Geiger, fra hvis 
bog Was hat Muhammed aus dem Judentum genommen 
(1832) der er et ekko i anden akt scene ni i ”Muham-
med”, hvor Kab uforsigtigt opregner de punkter, 
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hvor folk siger, at Muhammed har taget sin lære fra 
jøderne. 

Mange af de store jødiske orientalister havde et 
meget positivt syn på islam som en civilisation hvor 
jøderne, skønt diskrimineret, historisk ikke var blevet 
forfulgt og havde kunnet leve i gennemgående trygge 
og velstående rammer, ikke mindst i det muslimske 
Spanien i kontrast til det øvrige Europa i middelalde-
ren. Bernard Lewis påpeger, at det 19. århundredes 
”Pro-Islamic Jews” kunne dyrke en ”Judeo-Islamic 
civilization” som et modstykke til samtidens moderne 
anti-semitisme og ældre dogmatiske kristne jødehad 
(Lewis, 1968, s. 403-04). I begyndelsen af det 20. 
århundrede vendte nogle af de jødiske orientalister 
imidlertid opmærksomheden imod Muhammads 
fordrivelse af jøderne i Medina, og nedslagtning af en 
af stammerne, Banu Qurayza. Det er et emne der har 
fået langt mere fokus, efter at en ny islamistisk an-
ti-jødisk litteratur er opstået efter anden verdenskrig 
(Nettler, 1986). Da Brandes skrev sit teaterstykke, 
var der kun lavet et enkelt studie i forholdet mel-
lem Muhammad og jøderne i Medina, af den i Paris 
studerende tysk jødiske orientalist Hartwig Hirschfeld 
(Hirschfeld, 1883), og det er tvivlsomt, om Brandes 
kendte til det. 

Mere oplagt er det, at han igen trækker på 
Sprengers Leben und Lehre des Mohammed hvori man 

gennem muslimske kilder læser den rystende historie 
om henrettelsen af de 600 jøder fra Banu Quray-
za-stammen, der sker som følge af en åbenbaring til 
Muhammad og som en overraskelse for ham selv. Her 
optræder også en af deres høvdinge, Ka`b ibn Asad, 
som vel har givet navnet til Brandes’ jødiske leder, 

Georg Brandes. Det Kgl. Bibliotek, København, Billedsam-
lingen.
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med beslutningen om, at de selv må slå kvinder og 
børn ihjel, før de falder i muslimernes hænder (Spren-
ger bd. 3, s. 219). I Brandes version foregår det hele 
som sagt i forbindelse med slaget, og ikke som en se-
nere straffeaktion. Kab bliver tilbudt af Muhammed, 
at han kan redde sin stamme, men siger, at jøderne 

må svare én for én, og da de nægter at konvertere, bli-
ver de henrettet. Kab har gennem dramaet stået som 
modsætningen til Muhammed, ligesom den dydige 
Banana er blevet sat over for den syndige og skruppel-
løse Aisja, og ringen som Kab gav Aisja i taknemme-
lighed står i kontrast til halsbåndet, som hun skamløst 
opdigtede. Hvor Muhammeds modsætning hos Vol-
taire, Zofir, er ædel og liberal, er Kab i stedet human, 
og hans skæbne er et led i en større udvikling: Netop 
da Kab og Banana føres bort, proklamerer Muham-
mad marchen mod Kabaen i Mekka. Henrettelsen af 
jøderne fremstilles ikke som resultat af en åbenbaring, 
men som en strategisk kalkuleret pogrom, og i et vist 
omfang som en psykologisk renselsesakt efter den 
lange handlingslammelse.

De Borniers Mahomet
Der kom enkelte teaterstykker og operaer om 
Muhammad, også efter Goethe, men endnu ikke 
påvirket af det historisk-filologiske gennembrud. Det 
første stykke, som trækker på de muslimske historike-
re, udkommer kun seks år før Brandes’ stykke, og det 
er interessant at sammenligne de to.

Mahomet var skrevet af den ret succesrige 
franske forfatter Henri de Bornier (1825-1901), hvis 
stykke La fille de Roland (1874) med Sarah Bern-
hard i hovedrollen havde været en stor succes i de 

Henri de Bornier. Foto: Wikimedia Commons.
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patriotiske år efter nederlaget til Tyskland. Mahomet 
blev omgående optaget på programmet på Comédie 
Francaise, og prøverne gik i gang. Imidlertid citerede 
en osmannisk avis en notits, der annoncerede stykket, 
og sultanen, Abd al-Hamid II, protesterede gennem 
sin ambassadør i Paris. Da Frankrig i forvejen var 
bekymret over Tysklands diplomatiske åbning over 
for dets gamle allierede, det Osmanniske Rige (Kaiser 
Wilhelm drog netop det år på sin første af to berømte 
Orientreisen som sultanens gæst), tog man sultanens 
protester alvorligt, uanset at den alene var baseret på 
en foromtale. Efter en del forhandling frem og tilbage 
besluttede man ikke at sætte stykket op, men kom-
penserede de Bornier med at sætte La fille de Roland 
op igen i stedet. Mahomet udkom i 1890 i bogform 
med en fortale, der fastslår, at det var regeringen, der 
forbød opførelsen af stykket, og sultan Abd al-Hamid 
udtrykte sin store tilfredshed med beslutningen, med 
særlig henvisning til Frankrigs mange muslimske 
undersåtter (de Bornier, 1890, s. 0). 

De Borniers Mahomet er på vers og i fem akter, 
hvoraf den første foregår tidligt i hans karriere i 
Mekka. Rollelisten er her en blanding af de historiske 
personer vi kender fra Brandes drama – Omar, Ali, 
Safwan, Aisha, Abu Bakr – og rent fiktive personer, 
som vi kender dem fra Voltaire. Jøden Kab er ikke 
med, men til gengæld er der en jødisk skurk, profe-

ten Sofia, og en kristen helt, munken Georgios, der 
har opdraget Muhammad kristent og regner med, at 
han vil indføre kristendommen i Arabien. Georgios 
advarer også Muhammad imod nogensinde at blive 
indfanget af kødelighed og kærligheden til en kvinde. 
Også her har Muhammad et splittet sind, nemlig mel-
lem på den ene side en trang til at blive hersker, og på 
den anden side en ydmyghed over for Jesus, over for 
hvem han lider af et mindreværdskompleks. Akterne i 
Medina viser Muhammad på højden af sin magt, men 
ude af stand til at efterleve Georgios råd. Han har be-
væget sig væk fra kristendommen, og skønt kold over 
for kvinder, er der én, han faktisk er afhængig af: Ais-
ha. Her kommer hendes forhold til Safwan ind igen, 
men denne gang er det den jødiske profet Sofia og 
en anden af Muhammads koner, Hafsa, der sammen 
spreder det rygte, at Aisha stadig har en affære med 
Safwan, som ellers havde afgivet hende til profeten, 
da denne ønskede hende. Da Muhammad i sidste akt 
konfronterer dem med rygtet, afviser Aisha at de har 
været sammen, men vedgår deres kærlighed og ankla-
ger samtidigt Muhammad for ikke at være i stand til 
at elske (De Bornier 113-18). Muhammad erkender 
smerteligt, at det er sandt. Han renoncerer på sin 
profetiske mission, afgiver herredømmet til Abu Bakr 
og drikker den gift, som Sofia havde forberedt. Med 
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ansigtet vendt mod himlen udånder han med ordene: 
”Jesus-Christ!” (de Bornier, 129).

De Bornier havde læst en del og endog været på 
en studierejse til Algier, da han skrev sit stykke (Mar-
tino, s. 336). Alligevel er stykket langt fra de mus-
limske kilder, eller de er decideret sammenblandet; 
eksempelvis synes Safwan denne gang snarere at være 
Muhammads adoptivsøn Zeid, som måtte afstå sin 
kone Zeinab til Muhammad og senere blev sendt på 
et togt, hvor han blev dræbt. (Bosworth, s. 110). Den 
kristne dimension har den ganske svage forbindelse til 
kilderne, at Muhammad ifølge de muslimske histo-
rikere faktisk i sin tidlige karriere som karavanefører 
mødte en munk, Bahiya, som kunne se, at han var 
udvalgt af Gud. Hos historikerne tjener episoden til 
at bevidne, at den tidlige religions sande kyndige be-
kræftede islam som en fuldbyrdelse af gamle profetier 
(omtrent som de vise mænd i juleevangeliet). Her er 
det omvendt islam, som underlægges kristendommen. 
Forskellen ligger dog ikke kun i kildebeherskelsen, 
men lige så meget i karaktertegningen, moralen og 
hele stykkets sigte. 

Som hos Brandes er Muhammad ikke endimen-
sionel. Her er det imidlertid ikke jalousi, han lider 
af, men kristen skyldfølelse. Brandes gør Muham-
mad hård, men handlingslammet, mens de Bornier 
gør ham blid og selvbebrejdende: begge lader de 

hans sjælestorm komme ud i en enetale: men hvor 
Muhammad hos Brandes overvejer sine muligheder, 
udtrykker han hos Bornier sin Jesusbinding, mens 
han knæler foran et krucifiks i et forladt kloster. 

 Henri de Bornier var glødende katolsk og 
traditionalist. Edvard Brandes var sekulær jøde og 
modernist. De Bornier lader kristendommen sejre, 
jøderne smede rænker og forgå, og Aesha og Safwan 
elske hinanden platonisk. Brandes viser religionen 
som politisk og brutal, jøderne som humane og ofre, 
og kærligheden – både Muhammeds og Aisjas - som 
fysisk og seksuel. 

Konklusion
Muhammad er farlig fiktion. I Danmark er der vist 
stadig dem, der tror, at opstanden om Jyllands-Po-
stens tegninger af Muhammad i 2005 havde noget 
med et billedforbud at gøre. Det havde det ikke; som 
med Rushdie-sagen i 1988-89 var det den nedladende 
behandling af Muhammad, der vakte sådan harme. 
Og som vi kan se, har der været forløbere: Frankrig 
havde sin sag med sultanen i 1889. Faktisk havde 
også Voltaire sit hyr i 1743, hvor han trak sit Muham-
mad-stykke tilbage og forlængede titlen til Maho-
met – ou le fanatisme religieuse for at signalere, at det 
ikke var en kritik af religion som sådan (Kjørholt, s. 
98). Det skyldtes dog ikke muslimske, men katolske 



Da Politikens grundlægger gjorde Muhammad til hanrej 97

protester. Mange af disse portrætter er ikke tynget af 
viden om deres genstand, den historiske Muhammad, 
men taler til et hjemligt publikum, somme tider om 
helt andre ting. 

Den muslimske verden var langt væk fra Chri-
stiania og København. Intet sted i sin korrespondance 

nævnte Edvard Brandes muligheden for negative mus-
limske reaktioner. Men Brandes var vant til skandale 
og har ikke noget imod at tegne religionen i grelle 
farver, hvad enten det var på Island eller i Arabien. 
Hans interesse var først og fremmest dramatisk, og 
han søgte bag den arabiske ramme at behandle mere 

Den famøse duel, Danmarks sidste, hvor Brandes efter en hånlig anmeldelse blev udfordret af Kgl. skuespiller Robert 
Schyberg (min kones oldefar). Ingen blev ramt, men begge endte i detentionen. I øvrigt foregik det i Ermelunden. Teg-
ning af Alfred Schmidt i Blæksprutten, år 1900.
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almenmenneskelige emner som ægteskab og jalousi, 
religion og magt.

Alligevel gjorde hans kendskab til stoffet fak-
tisk, at han med sikkerhed styrede imod en af de 
mest kontroversielle tematikker. Historien om Aisha 
rummede flere elementer, som kunne stille Muham-
mad i dårligt lys, hvis man tolkede den imod den 
gængse muslimske udlægning. Ligesom kontroversen 
om de sataniske vers, som Salman Rushdie benyt-
tede i sin roman (Skovgaard-Petersen, 1999). Der 
er det klassiske polemiske motiv fra middelalderen, 
at Muhammad er en liderlig buk, som vælter sig i 
koner og elskerinder. Men her er der tilmed også det 
modsatte, at hans yndlingskone finder mere behag i 
en anden mand og begår utroskab med ham; at dette 
var den ultimative fornærmelse af en mand i den ara-
biske verden, var man godt klar over på Brandes’ tid. 
Endelig er der så oplysningstidens typiske polemiske 
tema om, at Muhammad har en påfaldende evne til 
at få åbenbaringer, der passer i hans kram – fordi de 
kommer fra ham selv og ikke fra Gud. Når Brandes 
kombinerer disse temaer ved at indføre elskovsscenen 
med Aisja og Safwan og senere den koraniske åbenba-
ring i fuldt citat, er det både teologisk og i portrættet 
af Muhammad en hel del mere udsøgt fornærmende 
end Jyllands-postens tegninger. Som Georg køligt 
opsummerer det: ”hvilken ironi er der ikke over ham, 

da han som Hanrej får den Åbenbaring, at han ikke 
er det.”

Hvad Brandes til gengæld næppe vidste er, at 
”historien om løgnen”, som Aeshas udebliven hedder 
på moderne arabisk, også indgår som en del af arse-
nalet i Shia polemik imod sunni-muslimer. Tredive 
år senere, i 656, da Muhammad og hendes far Abu 
Bakr for længst var døde, deltog Aesha i det såkaldte 
kamelslag, det første store interne militære opgør mel-
lem muslimerne, fordi hun modsatte sig udnævnelsen 
af Ali som kalif. Ali overvandt oprørerne og tilgav 
dem. Men for shia-muslimerne var han den, der hele 
tiden skulle have været muslimernes leder, og Aisha 
står dermed på tronranernes parti, sammen med Abu 
Bakr og Umar. Mere ekstreme shiitiske polemikere 
har derfor somme tider refereret til historien om 
Safwan for at vise hendes sande, slette natur. Og Ali 
skulle ved den lejlighed have opfordret Muhammad 
til at skille sig af med hende. I Brandes stykke er det 
derimod hendes far selv, der siger til Muhammad: 
”Dræb Uvisheden. Dræb hende.”

Edvard Brandes er ikke ude i en polemik imod 
islam, men nok i en karakteristik af Muhammad 
– ikke som den inkarnerede fanatisme, men som hi-
storisk person. Som han selv beskriver det, leder han 
efter dramatisk stof, hvor personligheden åbenbarer 
sig i en vis kompleksitet, og han finder det i histori-
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en om løgnen – men vælger modsat den muslimske 
overlevering at vise, at utroskaben faktisk fandt sted, 
og at Muhammad siden hen reagerer ”udad” med 
drabet på den jødiske stamme. Om det har noget 
med den historiske person Muhammad at gøre, kan 

man ikke fastslå, for de muslimske kilder hidrører 
fra en meget senere periode. Men at materialet ligger 
hos historikerne, er jo sandt, og Brandes’ forsøg på 
en ”realistisk” dramatisk tolkning er, mener jeg, det 
første af sin art. 
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Elefantordner hænger man da på 
humanister!
Af I ld ikó Bel lér-Hann og Ejv ind S lottved

Vilhelm Thomsens arbejde, og dets betydning for dansk videnskabs internationale 
status omkring år 1900, kan næppe overvurderes. Ikke sært, at der stod stor respekt 
om ham på Københavns Universitet, i kongehuset og i offentligheden generelt.

Foran Københavns Universitets hovedbygning på 
Frue Plads står seks portrætbuster. De fem er af 
fremtrædende professorer fra 1800-tallet, den sjette 
af Niels Bohr. Busten til venstre nærmest Nørregade 
forestiller Vilhelm Thomsen, måske nok den humani-
stiske videnskabsmand i nyere tid, der i højeste grad 
kan siges at have kastet glans over riget. Alligevel er 
han og hans indsats i dag næsten glemt. Listen over 
de æresbevisninger, han igennem et langt liv modtog, 
vidner ellers om, at det var anderledes i hans samtid.

Vilhelm Thomsen levede i en tid, hvor de 
humanistiske videnskaber nød stor anseelse i offent-
ligheden. Efter en grundig uddannelse, der omfattede 
lange udenlandsophold blev han i 1875 ekstraordi-
nær docent i sammenlignende sprogvidenskab ved 
Københavns Universitet. I 1887 blev hans docentur 
omdannet til et ordinært professorat, som han bestred 
til 1913.

Udviklingen af en eksakt sammenlignende og 
historisk sprogvidenskab, med præcise begreber og 
veldefinerede metoder inden for rammerne af en 
sammenhængende teoribygning, er nok den største 
videnskabelige bedrift i det 19. århundrede inden for 
de humanistiske videnskaber. Det var først og frem-
mest de indo-europæiske sprog, der lå til grund for de 
studier, der systematisk udviklede og perfektionerede 
den sammenlignende og historiske sprogvidenskab, 
og ikke mindst var det forskere ved de tyske univer-
siteter, der stod for både den teoretiske diskussion og 
de store dokumenterende værker. Men også dansk 
forskning har en fornem plads i det 19. århundredes 
sprogvidenskab. Forskerne Rasmus Rask, Vilhelm 
Thomsen, og Karl Verner bidrog på afgørende vis og 
med international gennemslagskraft til at sætte de 
standarder, der gjorde beskæftigelsen med sprog til en 
egentlig videnskab.  
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Af dem er Vilhelm Thomsen klart den mest betyde-
lige. At hans fremtid lå inden for sprogstudiet, stod 
tidligt klart. Allerede før han i 1859 blev student, 

havde han – ud over de sprog, som skolen tilbød som 
obligatoriske eller valgfri (herunder hebraisk!) – ved 
selvstudium sat sig ind i spansk, portugisisk, islandsk, 
sanskrit, og arabisk. Efter studentereksamen var han 
i kort tid indskrevet som teologistuderende hvor 
supplerede han eksamensstudierne i latin, græsk og 
nordisk filologi med con amore-studier i en række 
andre sprog, bl.a. sanskrit, russisk og – ganske særlig 
– finsk. 

Finland og det finske sprog blev da også målet 
for hans første lange studierejse i 1867 og genstand 
for hans første store videnskabelige arbejde, dispu-
tatsen ”Den gotiske sprogklasses indflydelse på den 
finske” (1869), som allerede året efter blev oversat til 
tysk. Den skabte en usædvanlig, men velfortjent inter-
national opmærksomhed omkring den unge sprog-
forskers navn. Det epokegørende i Vilhelm Thomsens 
arbejde var den veldokumenterede og sikre påvisning 
af, at der i det finske sprogs ordforråd indgik en række 
lån, der måtte stamme fra et arkaisk germansk sprog, 
hvis ordformer stod på et endnu mere oprindeligt ud-
viklingstrin end f.eks. gotisk. Dermed havde han på 
én gang skænket det finske sprog en forhistorie, der 
gik måske 2000 år tilbage, og forsynet den historiske 
indo-europæistik med rudimenter af et hidtil ukendt 
germansk oldsprog af endnu større oprindelighed end 
gotisk. 

Portræt af Wilhelm Thomsen fra 1912. Foto: Wikimedia 
Commons.
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I 1871 blev Thomsen som nævnt docent, og 
1887 professor ved Københavns Universitet. Det gav 
ham mulighed for at fortsætte de finske låneords-
studier: den store afhandling ”Berøringer mellem de 
finske og de baltiske (litauisk-lettiske) Sprog” forelå 
efter mange års studier færdigtrykt 1890. Det var 
hans plan at fortsætte låneordsstudierne med studier 
over berøringer mellem de slaviske og de finske sprog 
og mellem finsk-ugrisk og iransk, men planen blev 
opgivet, da en anden forsker i 1893 havde udgivet en 
afhandling om berøringer mellem vestfinsk og slavisk. 
Løbende udsendte han afhandlinger om problemstil-
linger inden for sammenlignende og historisk sprog-
videnskab – formfuldendte og elegante, præcise og 
veldokumenterede løsninger på sprogvidenskabelige 
spørgsmål, som måske ikke før havde været genstand 
for megen opmærksomhed, men som viste sig at rum-
me væsentlige perspektiver.

Mest opmærksomhed blandt hans mange arbej-
der fra de første universitetsår vakte de tre forelæs-
ninger han holdt i Oxford i 1876 om ”The Relations 
between Russia and Scandinavia and the Origin of the 
Russian State”. Her blev sprogvidenskabelige resultater 
inddraget som bevismateriale i en historisk problem-
stilling: På grundlag af en sikker sproglig analyse af 
navnestof i de ældste kilder til russisk historie kunne 
Thomsen konkludere, at ”the first organisation of the 

Russian state was due to Scandinavians, Russ being 
the name by which, in ancient times, the Northmen 
were designated among the eastern nations; no serious 
criticism will ever be able to refute this fact.”

De tyrkiske runers opdagelse og 
tydning
I 1709 blev den unge svenske kong Karl XII slået af 
russerne i slaget ved Poltava. Talrige svenske officerer 
blev tilfangetaget og sendt til Sibirien som krigsfanger. 
En af dem, Philip Johan von Strahlenberg, publi-
cerede siden om de fund, han havde gjort igennem 
sit ti års ophold i Rusland og Sibirien, herunder de 
steler med indskrifter, han havde set i Jenissei-dalen 
(Strahlenberg 1736). I 1889 opdagede den russiske 
etnograf og arkæologi, N.M. Jadrintsev, to lignende 
indskrifter i Orkhon-dalen i det nordlige Mongoliet. 
En finsk ekspedition fulgte op i 1890-91 og kopierede 
og publicerede indskrifterne.

De to store steler fra Orkhon viste sig at rumme 
nøglen til tydningen, for ud over den ukendte skrift, 
som dækkede de tre af siderne, rummede de også ki-
nesiske tekster, der lod dem bestemme som mindesten 
fra de himmelske tyrkere (Köktürk) eller Gammeltyr-
kerne – et nomadefolk som herskede i Mongoliet og 
store dele af Centralasien fra det sjette til det ottende 
århundrede efter Kristus.
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Vilhelm Thomsen begyndte at arbejde med 
indskrifterne på den såkaldte Kül Tegin stele. En af 
dens fire sider var skrevet på kinesisk, mens de tre 
andre havde indskrifter med, hvad der ved første 
øjekast lignede oldnordiske runer. Den kinesiske tekst 
rummede navnet og titlen på den person, som min-
destenen var rejst for, og det var på grundlag af disse 
kinesiske former, at Thomsen søgte at identificere en 
tyrkisk form. Her var han hjulpet af sit kendskab til 
moderne tyrkisk og særligt til det ældre uygur tyrki-
ske, ligesom det hjalp, at de tyrkiske runer – som de 
blev kaldt – var skrevet med tegnsætning, som mere 
eller mindre nøjagtigt angav skillelinjerne mellem de 
syntaktiske enheder (Konow 1927 og Scharlipp 2001, 
2004, 2005). 

Indskrifterne rummede alt i alt 39 tegn, Thom-
sen sluttede, at det måtte være et alfabet, snarere end 
en stavelses- eller billedskrift. Det næste trin var at 
identificere de enkelte bogstaver. Her gik han ud fra 
den statistiske kendsgerning, at tyrkiske ord mest 
hyppigt slutter på vokalen i (med udtalevarianten ï). 
Da det var slået fast, kunne han som det første identi-
ficere det tyrkiske ord tängri (som betyder Gud, såvel 
som himlen), som forekom i teksten efter bestemte 
ord. De næste ord, han kunne bestemme var navnet 
Kül Tegin, som stenen var rejst efter, og dennes bror 
Bilgä, hvis navn betyder ”den vise”, og også anvendes 

som ærestitel. Det næste ord var så navnet på et folk, 
türk. Efter på den måde at have stadfæstet, at det vir-
keligt drejede sig om et alfabet, måtte Thomsen gøre 
rede for det usædvanligt store antal bogstaver. Han 
bemærkede, at nogle bogstaver kun optrådte i forbin-
delse med bestemte andre bogstaver, men ikke med 
alle de øvrige. Ud fra sit kendskab til uygurisk tyrkisk 
og til loven om vokalharmoni i tyrkiske sprog, fastslog 
han, at nogle af bogstaverne forekom i forskellige 
versioner, alt efter om de udtaltes palatalt eller vælart. 
Dette viste sig at være et gennembrud. Den sidste 
vigtige opdagelse, han gjorde, var at nogle konsonan-
ter også viste, hvad det var for en vokal, der skulle stå 
foran dem, så tegnet altså angav en særlig kombinati-
on af en vokal og en konsonant. 

Vilhelm Thomsen publicerede sine foreløbige 
resultater i 1893 på fransk med titlen Déchiffrement 
des inscription de l’Orkhon et del’Jénnissei (Thomsen 
1896). Den blev efterfulgt af publikationen L’alphabet 
runiforme turc, og en udgave af to af indskrifterne 
to år senere i Helsinki. Den første engelske udgave 
af Thomsens tekst udkom I 1930. Næsten samtidigt 
med Thomsen tydede en tysk forsker i Rusland, 
Wilhelm Radloff, også de tyrkiske runer, men han gik 
langsommere frem og anerkendte senere, at Thomsen 
kom ham i forkøbet (Radloff 1897, 1899, Meyer, 
2002). 
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Thomsens opdagelse havde voldsomme kon-
sekvenser på flere videnskabelige felter: den lagde 
grundlaget for en ny akademisk disciplin, turko-
logien (filologisk og lingvistisk), og den åbnede 
nye muligheder for udforskningen af Centralasiens 
politiske, sociale og kulturelle historie. Orkhon og 
Jenissei inskriptionerne repræsenterer nemlig de første 
registrerede udsagn fra indfødte folkeslagene i regi-
onen om deres egen historie, i deres eget sprog, og 
endog i deres egen skrift. Hermed blev det for første 
gang muligt at få indsigt i de centralasiatiske steppers 
hestenomaders historie, skrivekultur og selvforståelse. 
Hidtil var kendskabet til dem alene kommet fra de 
omkringboende folk fra de bosatte civilisationer, med 
de kinesiske som de ældste og mest righoldige.

Orkhon og Jenissei inskriptionerne hidrører 
fra de tyrkiske stammeforbund, som vandt politisk 
indflydelse i det centrale Mongoliet midt i 500-tallet. 
Det blev et af de store nomadiske imperier i Central-
asien og overlevede, med afbrydelser, frem til 745. 
De monumentale inskriptioner, som Thomsen særligt 
arbejdede med, blev fundet nær søen Kocho Tsaidam 
vest for Orkhon floden. De var mindesteler, sat i 732 
og 735 for at hylde herskerne, de to brødre Kül Tegin 
og Bilgä Khagan, og de fortalte om imperiets skæbne. 
Oprindeligt havde de stået i sokler i form som skild-
padder (i Kina et symbol på stabilitet og langt liv), 

men de var senere væltet, og en af dem var gået i fire 
stykker. De kinesiske inskriptioner er dygtigt mejslet, 
hvorimod rune-indskrifterne – sikkert også lavet af 
kinesiske håndværkere – er mindre elegante. Den 
sidste store mindesten blev fundet omkring 200 km 
længere mod øst, oppe af Tola floden. Den blev rejst 

Kül Tegin stelen, Orkhon-dalen, Mongoliet. Foto: Wiki-
media Commons.
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til minde om den vise Tonyokuk, der var rådgiver for 
flere tyrkiske khagans. 

De tyrkiske ”runer” overlevede Türk riget og 
blev også benyttet af de gamle uygurer, medlemmer af 
en anden tyrkisktalende stammesammenslutning, som 
afløste dem og grundlagde deres eget nomadiske rige 
i Mongoliet i 745. Da deres rige hundrede år senere 
blev truet af kirgiserne, reagerede uygurerne på en for 
området helt ny måde: i stedet for at underkaste sig 
de nye herskere, drog de af sted på en permanent ud-
vandring mod andre græsningsområder. Store grupper 
endte med at slå sig ned i det, som senere blev kendt 
som det østlige eller kinesiske Turkestan (i dag den 
Xinjiang Uygur Autonome Region i den Kinesiske 
Folkerepublik). Her blev de indgiftet i de lokale in-
do-europæiske befolkninger, optog en bosat leveform 
og grundlagde en ny og blomstrende tyrkisk civilisa-
tion.. Deres skriftkultur, som udviklede sig mellem 
det 9. og 13. århundrede, benyttede flere forskellige 
skriftformer og blev influeret af talrige religiøse og 
kulturelle traditioner. Men i hvert fald i begyndelsen 
gjorde de også brug af de gamle tyrkiske runer, nu 
ikke længere ristet i sten, men malet på papir.

Glans over riget
Den detektiviske bedrift, der lå bag tydningen af Ork-
hon-indskrifterne, vakte beundring langt uden for de 

sprogvidenskabelige cirkler og cementerede Vilhelm 
Thomsens ry som en af tidens mest fremtrædende 
videnskabsmænd. Han var medlem af et stort antal vi-
denskabelige selskaber, rektor for Københavns Univer-
sitet 1901-02, og var det selvskrevne valg, da Det Kgl. 
Danske Videnskabernes Selskab i 1909 skulle have ny 
formand, for blot at nævne nogle. 

Men en helt særlig udmærkelse var elefantor-
denen, som han modtog på sin 70 års fødselsdag 25. 
januar 1912. Man kan sige, at alle hans andre udmær-
kelser var en mere eller mindre selvskreven følge af 
en strålende videnskabelig karriere. Men med ele-
fantordenen rykkede han op i en ganske særlig elite, 
som en af blot seks borgerlige elefantriddere i siden 
grundloven 1849. De andre var professor i klassisk 
filologi ved Københavns Universitet Johan Nicolai 
Madvig, ØK´s stifter H.N. Andersen, grundlæggeren 
af Mærsk-koncernen A.P. Møller, professor i teoretisk 
fysik ved Københavns Universitet Niels Bohr og se-
nest Mærsk McKinney Møller. Johan Nicolai Madvig 
fik i øvrigt sin orden som Københavns Universitets 
rektor på dets 400 års fødselsdag 1. juni 1879. Mad-
vigs elefantorden må derfor nok først og fremmest ses 
som en hæder til universitetet.

Så Vilhelm Thomsen var i fornemt selskab. 
Det lader sig næppe gøre præcist at forklare begrun-
delsen for denne helt ekstraordinære udmærkelse af 



En side fra Thomsens 
notesbog om inskrif-
terne på Kül Tepe 
stelen. Herværende 
"efterskrift" må være 
manuskriptet ti l det
efterskrift som blev 
bragt i Thomsens 
Samlede Afhandlinger 
bd. 3 fra 19221." (se 
Oxus 2. 2012. s. 29)
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ham. Men naturligvis er den væsentligste grund hans 
fremragende videnskabelige indsats på mange felter 
gennem en lang karriere, og den betydning den fik, 
ikke bare videnskabeligt, men nok så væsentligt for de 
berørte folkeslags selvforståelse og historiske bag-
grund.

Glemt af danskerne - husket af de 
tyrkiske folk
Et spektakulært udslag heraf, og et vidnesbyrd om 
at en fremragende videnskabelig indsats, også i et 
tilsyneladende meget specialiseret og teoretisk fag-
område, kan efterlade sig markante spor over både 
lange geografiske afstande, og over lang tid var, da 
den daværende prodekan for Københavns Universitets 
humanistiske fakultet, Thorkil Damsgaard Olsen, 
som repræsentant for den danske stat i 2001 rejste til 
Astana, hovedstaden i Kasakhstan, for som gave fra 
Danmark at overrække en kopi af Anne Marie Carl 
Nielsens buste af Vilhelm Thomsen fra 1920. Han 
var på rejsen ledsaget af lektor i tyrkiske studier ved 
Københavns Universitet Wolfgang Scharlipp, der 
medbragte et eksemplar af Thomsens offentliggørelse 
i 1896 af tydningen af Orkhonindskrifterne. Anled-
ningen til rejsen var 10 året for Kasakhstans selvstæn-
dighed. Kasakhstan havde benyttet anledningen til 

et fremstød i samarbejde med Unesco at promovere 
landet, måske især som kommende turistmål. 

Men samtidig indgik også vigtige kulturelle og 
historiske elementer i festlighederne, og her spillede 
Vilhelm Thomsen en betydelig rolle. To tredjedele 
af befolkningen i Kasakhstan er etniske kasakhere, 
der definerer sig selv som et tyrkisk folk, hvilket er 
sproghistorisk korrekt. Noget ikke mindst Vilhelm 
Thomsens tydning af Orkhonindskrifterne understøt-
ter. Det fik i 2001 det markante udslag, at den kasak-
hstanske regering til lejligheden havde fået fremstillet 
kopier i fuld størrelse af de to steler med Orkhonind-
skrifterne. De to danske delegerede kunne så inden 
hjemrejsen glæde sig over, at de to danske gaver var 
blevet anbragt i en montre ved siden af stelerne. Næv-
nes kan også, at det sprogvidenskabelige institut ved 
universitetet i Astana er opkaldt efter Vilhelm Thom-
sen, og årligt uddeler en Vilhelm Thomsen pris.

Elefantridderen Vilhelm Thomsen
Det er monarken, der står for tildelingen af ordner, 
naturligvis i samråd med regeringen, men ordenstilde-
linger er stadig et område, hvor monarken har en vis 

T.h.: Vilhelm Thomsens buste som står foran Københavns 
Universitet på Frue Plads. Foto: Thea Svendsen, Køben-
havns Universitet.
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reel indflydelse. Hvilket for 100 år siden i endnu hø-
jere grad var en realitet. Frederik VIII, der var konge 
1906-1912, var levende interesseret i videnskabelige 
anliggender. Således deltog han som den første danske 
konge regelmæssigt i Videnskabernes Selskabs møder, 
og her har han naturligvis fået et indgående kendskab 
til Vilhelm Thomsen, fra 1909 selskabets formand. 

En sidste ting, der kan belyse baggrunden 
for Vilhelm Thomsens elefantorden, er den 15. 
internationale orientalistkongres, der blev afholdt 
på Københavns Universitet 14 – 20. august 1908 
(Skovgaard-Petersen, 2010). Danmarks størrelse taget 
i betragtning var det en fagligt stærk komité, der stod 
for arrangementet. Vilhelm Thomsen var selvskre-
ven som præsident, hans internationalt anerkendte 
kollega, professor i semitisk filologi Frants Buhl lige 
så selvskreven som vicepræsident. I den her givne 
sammenhæng er det vigtigt at nævne, at kongehuset 
var stærkt repræsenteret i organisationen: Frederik 
VIII var kongressens protektor, kronprins Christian 
ærespræsident, og kongens bror prins Valdemar var 
æresmedlem. Frederik VIII havde som nævnt fra 
sin aktive deltagelse i Videnskabernes selskab lært 
Vilhelm Thomsen at kende. Og på kongressen i 1908 
må han have fået et markant billede af den brede 
internationale agtelse, Vilhelm Thomsen nød. Det er 
derfor en ikke helt usandsynlig tanke, at Frederik VIII 

personligt har spillet en vigtig rolle ved tildelingen af 
elefantordenen til Vilhelm Thomsen, ud fra et ønske 
om at hædre og takke denne fremragende og inter-
nationalt højt agtede videnskabsmand for den glans, 
han havde kastet over sit fædreland. At ordenen blev 
tildelt på Vilhelm Thomsens 70 års fødselsdag kunne 
tyde herpå.

Vilhelm Thomsens karriere faldt sammen med 
de humanistiske videnskabers storhedstid, hvor de for 
alvor blev etablerede på et moderne metodisk solidt 
fundament, og hvor de nød en høj anseelse i offentlig-
heden. Han var selv en meget fremtrædende skikkelse 
i denne proces, og hans mangefacetterede virksomhed 
var i høj grad med til i at sikre dansk videnskab en høj 
international placering.

Den meget store omtale i pressen ved hans død 
i 1927 vidner om, hvor fremragende Vilhelm Thom-
sens egen anseelse i offentligheden var. Hans elev 
Arthur Christensen gav i sin nekrolog i Berlingske 
Tidende 14. maj 1927 denne rammende karakteristik 
af ham: ”Vilhelm Thomsens Genialitet beroede paa et 
Sammenspil af Egenskaber, der yderst sjældent findes 
forenede i samme Individualitet: en uhyre Fylde af 
metodisk tilegnede Kundskaber, en dristig, men sam-
tidig sikker Kombinationsevne, en usvigelig Sober-
hed og Selvkritik, endelig et klart Blik for Detaljens 
Underordnen under Helheden, for det almene bag 
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det specielle. Thomsen var ikke blot Lingvist, Sprog-
mand, men også den store Filolog. I en række af sine 
ypperste Skrifter stiller han Sprogvidenskaben i Kul-
turhistoriens Tjeneste, viser, hvad Studiet af Sprogene 
kan lære os med Hensyn til Kulturer, om hvem intet 
historisk Dokument er nået ned til vor Tid.”

Men samtidig faldt hans afgang fra Københavns 
Universitet sammen med det videnskabelige magt-
skifte, der fandt sted i begyndelsen af 20. århundrede, 
og hvor de eksakte videnskaber for alvor overtog den 
videnskabelige førertrøje.

Der er noget næsten symbolsk i at Vilhelm 
Thomsen forlader sit professorat i 1913, det samme år 
hvor Niels Bohr publicerede sit banebrydende arbejde 
om atomernes og molekylernes struktur, det arbejde, 
der skaffede ham Nobelprisen i 1922. Nu findes der 
ingen Nobelpris i sammenlignende sprogvidenskab, 
havde det været tilfældet, ville Vilhelm Thomsen væ-
ret en oplagt kandidat. Men han og Niels Bohr kunne 
til gengæld mødes i den samme eksklusive superliga, 
som borgerlige modtagere af elefantordenen udgør.
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Var pers isk et  nytt igt  fag?
Af Mette Hedemann Søltoft

For 100 år siden hed Iran Persien. Et sted, hvor få havde været, men mange havde 
drømt om: ”Der bagest i Persien, hvor Rosen er fra”, som Sophus Claussen skrev i 
Ekbatana. Alligevel kan man undre sig: hvorfor ville et langt fattigere Danmark, der 
netop var ved at træde ud af første verdenskrigs skygge, investere i oprettelsen af 
studiet af persisk? Måske forstod Danmark, såvel som det internationale samfund, at 
verden nu var kommet for at blive.

Det var før end nogen drømte om den Islamiske 
Republik eller tænkte i dansk eksport. Alligevel var 
man ikke i tvivl om fagets betydning, da persisk blev 
indført som universitetsfag for godt hundrede år siden 
i et langt fattigere Danmark. 

Iransk filologi blev oprettet i 1919 lige efter 1. 
Verdenskrig i en tid, hvor der var økonomisk lav-
konjunktur i hele Europa, hvilket i sig selv en gåde, 
for hvorfor satsede Københavns Universitet på et så 
fremmed fag, der i dag ofte betragtes som et luksuøst, 
perifert og nytteløst småfag? For at finde kvalificere-
de svar på dette, må man tilbage til begyndelsen af 
1900-tallet.

I 1914 finder man Arthur Christensen, der se-
nere blev den første professor i Iransk filologi, i et tog 
på vej hjem gennem Rusland. Han havde opholdt sig 

i Iran i mere end fire måneder og havde været mere el-
ler mindre uden nyheder fra Europa. I toget blev han 
derfor mere og mere foruroliget ved synet af den ene 
soldaterkolonne efter den anden, der steg på toget, og 
hulkende mødre, der vinkede farvel på perronerne. 
Han kunne ikke læse de russiske avisoverskrifter, og 
han rasede over sine egne manglende russiskkundska-
ber, men ved hjælp af sit kendskab til en lang række 
europæiske sprog, fik han tydet overskriften den 2. 
august: ”Tyskland har erklæret Rusland krig”, og han 
noterede i sin dagbog, det ”store vanvid er begyndt”. 
Resten af krigen var han hovedsagelig at finde på 
Berlingske Aftenavis, en forløber for Weekendavisen, 
hvor han som udenrigsskribent dækkede verdenskri-
gens slag. 
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Orientalisterne og verdenspressen
Christensen var ikke den eneste orientalist, der 
ernærede sig som journalist på Berlingske. Johannes 
Østrup, der havde skrevet doktordisputats om Tusind 
og en Nat, og Rasmus Besthorn Olsen, der havde 
skrevet doktordisputats om den arabiske digter Ibn- 
Zaidun, var begge nære kolleger. Alle tre havde haft 
svært ved at indtage en lærestol ved universitetet, men 
til trods for det fejlede deres selvtillid ikke noget. De 
var liberale, og de hyldede friheden og det personli-
ge initiativ, både politisk, privat og videnskabeligt. 
”Kommunismen er en russisk Importvare, en Lære, 
der lader sig forklare ud fra russiske Traditioner, men 
som ikke vil passe for os, før vi er gledet ned paa 
russisk …Kulturniveau,” skrev Christensen i ”Den 
talende Folkevilje”. 

Deres selvtillid, kombineret med deres oriental-
ske studier, gav dem en autoritet, som den Berlingske 
læser havde tiltro til, ikke blot når det drejede sig om 
Orienten, men også når de skrev om helt andre uden-
rigspolitiske temaer. ”Der hersker … her til lands en 
nær Forbindelse mellem orientalske Studier og Ver-
denspolitiske Interesser,” kunne man læse i Børsen 9. 
januar 1935. De skrev om England, Tyskland, Frank-
rig, Spanien, USA, Sydamerika etc., etc. med samme 
autoritet, som skrev de om Ægypten eller Iran. 

De betragtede sig selv som enere: ”Orientalis-
men er for de få”, skrev Johannes Østrup, og de gyste 
ved de uoplyste masser, der hovedløst lod sig manipu-
lere ud i skyttegravene af politiske demagoger. ”Der 
foregaar en Forskydning i Massernes bevidsthedsliv. 
Nye idealer dukker op. Begrebet ”at adlyde” faar 
pludselig en mystisk, livsalig Klang,” skrev Christen-
sen i ”Organisationens Aand og det civile Tvangs-
arbejde” og fortsatte med et retorisk spørgsmål: ”…
at taale alt, Pinsel og Død, for Staten, det er sig selv 
Saligheden… Hvad Værd har da Friheden?” Denne 
attitude over for masserne har de øjensynligt delt med 
mange andre danskere, Berlinske lagde i hvert fald 
gerne spalteplads til. 

Disse orientalisters betydning for danskernes 
syn på verdenssituationen under 1. Verdenskrig og i 
mellemkrigsårene er aldrig blevet grundigt undersøgt. 
Men det er meget tænkeligt, at den var betydelig; 
kombinationen af på den ene side deres titler og 
lærdom og på den anden side en borgerlig grund-
holdning, hvor de priste arbejdsomhed, den private 
ejendomsret og frihed, må have påvirket den borgerli-
ge avislæsers syn på verden. 

Nation og folkeånd
I Iran havde Christensen undersøgt og afdækket 
den persiske folkesjæl. Nation og nationalitet var 
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på Christensens tid håndfaste kategorier, der kun-
ne optegnes og registreres på linje med plante- eller 
dyrearter. For eksempel skrev han i ”Nationalisme og 
Internationalisme”, at ”Iøjnefaldende Træk adskiller 
en Dansker fra en Tysker eller Englænder, Nordmand 
eller Svensker.”  I Iran var forskellen endnu større, 
da det her var tale om modsætningen mellem Orien-
ten og Occidenten. Christensen var ikke i tvivl om 
europæernes overlegenhed, og han noterede sig især 
iranernes dovenskab og mangel på arbejdsmoral, og 
deres ringeagt for tiden og præcision: 

”… den overalt raadende ”laisser aller”, 
Hangen til Driveri og Manglen paa Præcisi-
on og Sans for Tidens Værdi tillader mig … 
ikke at nære store Forhaabninger om Mu-
ligheden til en Regeneration af det persiske 
Folk.” (Christensen, 1918). 

Dette negative billede af iranerne var i hovedtræk blot 
gentagelser af allerede eksisterende leksikale opslag. 
I Salmonsens Konversationsleksikon fra 1903 kunne 
man for eksempel læse, at ”Perseren… (er) et aandrigt 
Barn, der aldrig modnes til aandrig Mand….” Disse 
negative karakteristikker lever fint op til Edward Saids 
begreber om orientalisme og ”den anden”. Under ver-
denskrigen kunne de negative beskrivelser af iranerne 

formentlig lune danskerne og tjene som et opbygge-
ligt orientalsk modbillede til dansk kultur. 

Drømmen om Orienten
Selvom Christensen således registrerede og kortlagde 
den iranske folkesjæl, ud fra allerede prædestinerede 
optegnelser, så var han alligevel skuffet over det han 

Portræt af Arthur Christensen fra årbogen Københavns 
Universitet 1479-1979, bd. 8, 1992.
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mødte. For han var også rejst ud med en romantisk 
barnedrøm om Orienten. Han kunne Tusind og en 
Nats eventyr forfra og bagfra, og som barn havde han 
ikke ladet sin far i ro med spørgsmål om huse, der 
ikke lignede vores, men havde ”Kupler med Halvmå-
ner foroven … og … baldakinprydede Baade sejlende 

paa Tigrisfloden … og … mægtige Kaliffer og sorte 
Slaver”, som han skrev i sin ufærdige og upublicerede 
selvbiografi. 

En orientdrøm Arthur Christensen ikke fik 
opfyldt, og som han inderst inde vidste var fantasi. 
Han havde tidligere skrevet om rokokotidens øster-

Teheran, bag bazaren. Fotograf: Arthur Christensen (1934). Det Kgl. Bibliotek, København, Billedsamlingen.
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landsdrømme og beskrev den som  overfladisk, uden 
indsigt i den ’virkelige’ Orient, men en drøm, ”der 
mere bar Præg af den europæiske Samtid … med … 
galante, spirituelle Saloneventyr med Pompadour’sk 
Boudoirduft,” som han kritisk skrev. 

Alligevel bevarede Christensen og hans orienta-
list-kolleger på Berlingske med deres videnskabelige 
og fornuftselskende tilgang dette romantiske billede 
af Mellemøsten som et kært barndomsland. Og det 
var de ikke alene om, for det delte de tværtimod med 
de fleste københavnere i 1800-tallet, hvor bl.a. Tivoli 
blev åbnet med dansende haremskvinder, basarer og  
tyrkiske bade, og en konge, Frederik den syvende, der 
gik med fez. Edward Brandes skrev, at skulle man for-
søge at forstå københavnerne, så kom man ikke uden 
om Aladdin, som ifølge ham var nøglen til forståelse 
af det danske folk. 

Persisk var derfor også et fag, der kunne berige 
danskerne med en drøm om Orienten, et sted hvor 
man ikke havde travlt, men havde sans for et liv i ro 
og ligevægt: ”Tid er Penge, siger Vesterlændingen; 
men Østerlændingen siger; ”Hastværk kommer fra 
Satan, men Besindighed kommer fra Gud,” citerede 
Christensen. Især beduinen var et elsket modbillede 
til den vestlige, fornuftige og kedelige mand. Han var 
en slags Robin Hood, der levede et enkelt liv i pagt 
med naturen, uden samfundets snærende bånd, han 

røvede, havde ære og kunne som regel digte: ”de er 
haardføre Folk, gæstfri, ridderlige, lidet berørte af re-
ligiøs Fanatisme, men stridbare, røveriske og gennem-
trængt af en ubændig Selvstændighedstrang,” skrev 
Christensen i ”Kulturskitser fra Iran”. 

Hvor selvmodsigende det end kan virke, at man 
på den ene side beskrev iranerne som tilbagestående, 
korrupte, uden retning og håb, og til andre tider så 
dem i et romantisk lys, der havde bevaret ånd og 
eventyr, i modsætning til det civiliserede Vest, så var 
det to spor, der aldrig blev krydset eller taget op til 
overvejelse af Christensen. En parallelverden, som 
åbenbart også faldt i god jord hos den danske avislæ-
ser. 

Sprogvidenskaben – og det ariske
En anden årsag til at Christensen opholdt sig i Iran 
i 1914 var udforskningen af de iranske dialekter, et 
emne der var affødt af det nye og fremstormende 
forskningsfelt, den indoeuropæiske sprogvidenskab. 

Englænderen Sir William Jones var en af de 
første, der så en sammenhæng mellem de indiske og 
iranske sprog, sanskrit og oldpersisk, og de europæi-
ske sprog. I et foredrag i 1786 sprang han bomben og 
påviste dette slægtskab, der var så åbenlyst, at ”Ja, så 
stærkt, at ingen filolog kunne undersøge dem alle tre 
uden at blive overbevist om, at de må være udsprun-
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get af en fælles kilde.” Senere indsamlede danskeren 
Rasmus Rask materiale i Iran og Indien, og  tyskerne 
Franz Bopp og  Jacob Grimm gav en bredere viden-
skabelig underbyggelse af teorien om den indoeuro-
pæiske sprogstamme. Et nyt internationalt forsknings-
felt blomstrede nu op, der snart resulterede i lærestole 
på de største universiteter i Europa. 

Den sprogvidenskabelige tilgang var udpræget 
historisk; for at, forstå sprog, måtte man undersøge 
deres oprindelse og senere udvikling, og sigende for 
forskningstraditionen, var det især det indoeuropæi-
ske sprog, der blev udforsket. Målet var at rekonstru-
ere det indoeuropæiske ursprog, idet formodningen 
var, at jo ældre en tekst kunne påvises at være, jo 
tættere var man på det guddommelige. Denne fokuse-
ring på sprogenes historie førte til den forførende ide, 
at havde forskerne rekonstrueret det indoeuropæiske 
ursprog, så havde de også direkte adgang til det indo-
europæiske urfolk, de såkaldte arier.

I dette sproghistoriske puslespil var de iranske 
dialekter vigtige, fordi sprogforskerne havde opdaget, 
at i de iranske dialekter var der reminiscenser fra det 
indoeuropæiske ursprog. Christensen skrev ” For 
den iranske Filologi er Studiet af moderne Dialekter 
maaske af større Betydning end for nogen anden 
Gren af indoeuropæisk Sprogvidenskab… Der er 
Brug for ethvert Korn, som kan sankes paa Dialekter-

nes Mark.” Så selvom Christensen anså iranerne for at 
være et orientalsk tilbagestående blandingsfolk, så var 
der alligevel i deres sprog en kim til forståelse af det 
autentiske ariske. 

Feltet udviklede sig hurtigt, for nu var det ikke 
kun det indoeuropæiske sprog og det ariske folk man 
havde adgang til, men også det ariske folks religion og 
sagnhistorie. Religionsforskere kunne nu trække linjer 
tilbage til Zarathustras lære og i folkemindevidenska-
ben så man tydelige ligheder mellem danske, iranske 
og  indiske folkeeventyr. 

I kraft af Iransk Filologi og Indisk Filologi 
kunne danskerne og europæerne nu få indblik i deres 
egen lange, ærefulde historie tilbage til den ariske 
urkilde, til ”det arisk-talende Erobrerfolk,” som Chri-
stensen skrev, der i den nationalhistoriske samtid blev 
modstillet til ”de tunge Arabere,” hvis politiske og 
kulturelle imperium blev betragtet som blot en paren-
tes i middelalderen. Den egentlige civilisationshistorie 
var og blev den lange indoeuropæiske verdenshistorie. 

I fakultetets begrundelse for at oprette faget i 
1919 lægges der netop også vægt på, at faget kunne 
bidrage til en almen forståelse af folkeeventyr. Som 
der stod i ”Aarbog for Københavns Universitet 1915-
1920” lagde man desuden vægt på det ”højst vigtige 
iranske Sprog,” uden ellers at begrunde, hvorfor det 
nu pludselig var så vigtigt. Faget gik derfor fra at have 
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været en mindre gren under Orientalsk Filologi til at 
blive et selvstændigt fag med sit eget professorat, hvis 
hovedfokus var de indoeuropæiske sprog og kultur, 
der nu havde fået så stor betydning for danskernes og 
europæernes selvforståelse. Iransk Filologi var blevet 
et europæisk kulturanliggende. 

Synet på iranerne ændres
I løbet af sin tid som professor fra 1919 til 1945 re-
viderede Arthur Christensen sit syn på iranerne. Det 
var der to årsager til; dels hans møde med den iranske 
intelligentsia, og dels  race- og sprogteorierne. I 1929 
og 1934 rejste Christensen til Iran igen og blev budt 

Gadeparti i Teheran. Fotograf: Arthur Christensen (1934). Det Kgl. Bibliotek, København, Billedsamlingen.
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velkommen af en ny elite af højtuddannede, natio-
nalistiske og indflydelsesrige iranere, der begejstret 
tog Christensens forskningsresultater til sig. Den 
indoeuropæiske sprogvidenskab havde jo bevist, at 
iranerne havde et slægtskab med europæerne, hvilket 
bekræftede denne intelligentsia i den tro, at de kunne 
opbygge og udvikle Iran til et modernet europæisk 

land, med Tyskland og Frankrig som forbillede. Chri-
stensen var på sin side lige så begejstret for det han så, 
og dem han mødte, et land med en ny optimisme og 
oplyste mænd, der var uddannet på de største og bed-
ste europæiske universiteter. Så fra at have betragtet 
iranerne som et orientalsk, tilbagestående blandings-

Postterminalen i Teheran.  Fotograf: Arthur Christensen (1934). Det Kgl. Bibliotek, København, Billedsamlingen.
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folk, så han dem nu som efterkommere af indoeuro-
pæerne og arierne. Han skrev i 1937: 

Naar det Land, vi før plejede at kalde Per-
sien, nu hedder Iran, betyder det ikke, at 
Landet har skiftet Navn. Befolkningen selv 
har nemlig altid kaldt sit Land Îrân, i ældre 
Form Arjân, dvs. ”Ariernes Land.” Iranerne 
har således retmæssigt Krav på Ariernavnet.”

Og Christensen fortsætter om iranerne og deres histo-
riske arv: 

“Perserne er det eneste af Oldtidens Kultur-
folk i Forasien, der til vore Dage har holdt 
sig levende og livskraftigt trods Omvæltnin-
ger og materielle og aandelige Katastrofer. 
Fra fjærne Perioder fører et Spind af Traade 
ned til den nyeste Tid. Mange Træk i vore 
Dages Persien forstaaes kun ret, naar de ses i 
historisk Belysning.” (Christensen, 1930) 

En nu udpræget positiv holdning til iranerne og til 
Irans fremtid, som Christensen ikke var alene om, 
men som han også delte med driftige, danske er-
hvervsfolk, fra bl.a. ingeniørfirmaet Kampsax, der var 
i færd med at bygge en 1300 km. lang jernbane, der 

skulle forbinde landet fra nord til syd, og som han 
dagligt spiste og udvekslede meninger med på sin 
rejse i 1934. Dette positive syn på iranerne holdt sig 
levende i akademiske kredse i Danmark i mange år. 
Min gamle lektor i Iransk Filologi, Feridun Vahman, 
kan fortælle, at da han kom til Danmark i begyndel-
sen af 1970’erne og besøgte en dansk præst, så udbrød 
præsten begejstret: ”Tænk sig, at jeg sidder over for en 
ægte arier!”

Den iranske revolution i 1979
I 1979 kom revolutionen i Iran, et regimeskifte, der 
fik vidtrækkende konsekvenser for iranerne, politisk, 
økonomisk og kulturelt. Men revolutionen fik også 
stor betydning for danskernes og i det hele taget Ve-
stens syn på Iran og iranerne. Man kan nærmest tale 
om et paradigmeskifte, der gik fra at have set iranerne 
som et folk, der var i familie med europæerne, til at 
anse iranerne som fremmede og mestendels associe-
ret med islam. I stedet for ugebladenes billeder af 
Shah-familiens skiferier i Schweiz så man nu avisfor-
sider med Ayatollah Khomeinis strenge blik. Dette 
kunne også aflæses i fagets faglige publikationer, der 
tidligere hovedsagelig havde beskæftiget sig med Irans 
historie før Islam, til at der nu blomstrede en ny 
international faglitteratur op, der næsten udelukkende 
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kunne forklare Iran, politisk, socialt og økonomisk, 
ved at udforske islam. 

Iranerne var nu igen blevet fremmede, ligesom 
iranerne havde været det for Christensen i 1914. 
Iranerne blev også mere arabere end indoeuropæere, 
og opfattes i dag som en del af et truende ”Mellem-
østen”. I et snævert nationalhistorisk lys giver det 
derfor god mening, at politikere anser faget som 
nyttesløst og overflødigt, et fag, der kun kan virke 
til oplysning om det fremmede, alt det som mange 
opfatter som selve modsætningen til dansk kultur. 

I dag er verden imidlertid blevet mindre; iranere 
er flygtet og flyttet til Danmark, og store danske fir-
maer opererer i Iran. I et Danmark, hvis bruttonatio-
nalprodukt er mange gange større, end det var i 1919, 
er Iran en relevant størrelse, ikke ved sin fjernhed, 
men ved sin nærhed. De studerende, vi får i dag, er 
ikke orienteret imod det eksotiske, men imod det 
aktuelle og det fremtidige, og de er værd at investere i, 
for Mellemøsten og Iran rykker på godt og ondt ikke 
fjernere i fremtiden, men nærmere. 
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T ibetologien i  Danmark 
– og t ibetanske teksters  eventyr l ige re jse t i l 
Danmark

Af Tr ine Brox

Tibet har givet næring til mange fantasier om et afsidesliggende, fredeligt og 
ophøjet Shangri-la. Det er især den kultur og filosofi (og i dag livsstil), som 
associeres med den tibetanske buddhisme, der har haft magnetisk tiltrækningskraft 
på eventyrere, missionærer, skattejægere, dharma bums – og videnskabsfolk. I 
hendes undersøgelse af de historiske dansk-tibetanske forbindelser, har Tibetolog 
Trine Brox gennemgået Nationalmuseets Tibet-arkiver og talt med både tibetanske 
og danske fagfæller for at genfortælle Tibetologistudiets ”skabelsesberetning.” 
Tibetologistudiets historie er fyldt med fantastiske beretninger og blandt disse er 
H.K.H. Prins Peter af Grækenland og til Danmark’s store arbejde for at hjemskaffe 
tibetanske manuskripter og etnografika.

Som en kolos omringet af Indien, Nepal, Bhutan, 
Burma, Kina, Mongoliet og Rusland, kan Tibet ikke 
siges nogensinde at have været et afsidesliggende og 
fredeligt Shangri-la, som de romantiske forestillinger 
om Tibet påstår. I en asiatisk sammenhæng har landet 
både spillet en vigtig rolle, og er blevet brugt som en 
spillebrik, i de mange politiske kampe som har udspil-
let sig op gennem historien. Endvidere har den rige, 
tibetanske kultur bygget bro mellem Syd-, Central- 

og Østasien – en kultur som er spredt langt ud over 
dagens politiske grænser for Tibet: Den tibetanske 
kultursfære strækker sig over Himalayaregionen og 
det tibetanske plateau – fra Baltistan og Ladakh i 
vest, over Nepal, Sikkim, Bhutan og det nordøstlige 
Indien, til de kinesiske provinser Qinghai, Gansu og 
Sichuan i øst. Så, nok er Tibetologi et lille fag i det 
danske uddannelses- og forskningslandskab, men det 
beskæftiger sig med et gigantisk geografisk område af 
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væsentlig politisk og kulturel betydning både i histori-
en og i samtiden. En lang række eventyrlige beretnin-
ger knytter sig til fagets historie i Danmark – beret-
ninger om de fascinerede personer som har bedrevet 
tibetologisk forskning, samt deres forskningsrejser 
og forskningsobjekter. Denne artikel giver et lille 
indblik i den danske Tibetologis historie med særligt 

fokus på en af fagets fantastiske fortællinger, nemlig 
Prins Peters store arbejde for at hjemskaffe tibetanske 
manuskripter til Det Kongelige Bibliotek.

Tibetologiens danske 
forskningshistorie 
Tibetologiens begyndelse tog afsæt i den voksende 
interesse for Orienten og buddhisme, som opstod 
i Danmark som biprodukter af en række danske 
aktiviteter, inklusive Det Ostindiske Kompagnis 
handel med Orienten siden 1600-tallet, Det Dan-
ske Missionsselskabs arbejde i Manchuriet og Kina 
siden slutningen af 1800-tallet, og Det Store Nordi-
ske Telegraf Selskabs arbejde i Mongoliet og Kina i 
begyndelsen af 1900-tallet. Det er især interessen for 
buddhistiske manuskripter, som har fremmet Tibeto-
logien i Danmark. Buddhistiske værker var genstand 
for dansk forskning siden de første tekster skrevet på 
pali blev bragt fra Indien og Ceylon til Det Kongelige 
Bibliotek af sprogforskeren og grundlæggeren af den 
komparative grammatik, Rasmus Rask (1787–1832). 
Tibetanske manuskriptsamlinger, som i dag indgår i 
Det Kongelige Biblioteks Orientalske Samling, blev 
bragt hjem af blandt andre telegrafbestyrer Sophus 
Black (1882–1960), overtelegrafist Arthur Bollerup 
Sørensen (1880–1932), sinolog Kurt Wulff (1881–
1939), og deltagere af Den Anden Danske Central-

Under besøg på Det Kongelige Bibliotek kigger T ibeto-
logistuderende Renee Kazimierska Andersen og Solvej 
Hyveled Nielsen på to bøger indeholdt i Tangyur – en af 
de tekster som Prins Peter bragte til Danmark. Foto: Trine 
Brox.
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asiatiske Ekspedition (1938–1939) Kaare Grønbech 
(1901–1959) og Werner Jacobsen (1914–1979).

I slutningen af 1940erne grundlagde Professor 
Kaare Grønbech Centralasiatisk Institut ved Køben-
havns Universitet med økonomisk støtte fra Rocke-
fellerfonden og introducerede tibetanske sprogstudier 
i begyndelsen af 1950erne. Det var også i dette årti, i 

1950erne, at eventyreren og etnografen H.K.H. Prins 
Peter af Grækenland og til Danmark (1908–1980) 
havde sit mest produktive årti og på en afgørende 
måde kom til at bidrage til Tibetologien i Danmark. 
Tibetologistudiet er i dag institutionelt forankret ved 
ToRS – Institut for Tværkulturelle og Regionale Stu-
dier, som huser fag der hver især beskæftiger sig med 

Dalai Lamas palads, Potala, i Lhasa. Foto: Wikimedia Commons.
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sprog-, kultur- og religionsvidenskab i den såkaldte 
’ikke-vestlige verden.’ Instituttet afspejler på mange 
måder den faglige spændvidde og interesse, som Prins 
Peter mødte datidens verden med. I 1950erne ind-
samlede han en enorm mængde tibetanske dokumen-
ter, etnografi, antropometri, genstande, fotografier, 
film og lydoptagelser, og på den måde bidrog prinsen 
til at Danmark har gjort sig internationalt bemærket i 
tibetologisk sammenhæng. Prins Peters samling udgør 
en unik kilde til studiet af tibetansk kulturarv og er 
genstand for tibetologisk forskning før og nu.

Prins Peter
Prins Peter var søn af Prinsesse Marie Bonaparte og 
Prins Georg af Grækenland og til Danmark, den græ-
ske konges bror, og var således oldebarn af Christian 
d. IX, Europas svigerfar. Han var bredt uddannet med 
en juragrad fra Sorbonne og derefter antropologistu-
dier ved London School of Economics under vejled-
ning af Bronislaw Malinowski. Prins Peter var selve 

indbegrebet af den intellektuelle aristokrat, som rejste 
med stil til eksotiske steder for at studere flora, fauna 
og folk. Hans antropologiske forskning bragte han til 
blandt andet Indien, Ladakh og Ceylon (1937–39), 
Afghanistan (1946, 1953–54), Indien (1950–57) og 
Tibet (1979), mens hans militære hverv indebar op-
hold i Grækenland (1937, 1940), Egypten (1941) og 
Kina (1945). Han modtog ph.d-graden i antropologi 
i 1959 med en skelsættende afhandling om polyandri 
(udgivet i 1963). Året efter blev han udnævnt til æres-
doktor ved Københavns Universitet, men han blev 
aldrig ansat ved noget universitet – hverken hjemme 
eller udlands. Prins Peter kom dog, som sagt, til at 
have afgørende betydning for Tibetologien i Danmark 
og især hans arbejde i 1950erne har haft stor indfly-
delse på forskning og uddannelse. 

Genstande for tibetologisk forskning
Der var som medlem, og senere som leder, af Den 
Tredje Danske Centralasiatiske Ekspedition at Prins 
Peters ydede sit monumentale bidrag til den danske 
Tibetologi . I 1950 ankom han til det nordøstlige 
Indien, til den lille by Kalimpong – selve porten 
til Tibet. Fra Kalimpong skulle Prins Peter lede et 
hold videnskabsmænd fra Sikkim til Lhasa, over det 
tibetanske plateau til Alaša i Indre Mongoliet. Med 
deres forskelligartede og komplementerende viden-

Billede t.v.: Prins Peter (siddende til højre) sammen med 
blandt andet Religionshistoriker Professor Erik Haarh (stå-
ende til højre) og Dalai Lamas ældre bror Thubten Jigme 
Norbu (siddende til venstre) på Det Kongelige Bibliotek. 
De ser på forsendelsen af tibetanske skrifter ti l Det Kon-
gelige Bibliotek (september 1959). I baggrunden skimtes 
en af de yakskindpakker som Kangyur blev fragtet i fra 
Lhasa til København. Foto: Etnografisk Samlings Beret-
ningsarkiv, Nationalmuseet.
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skabeligheder indenfor antropologi, religionsstudi-
er, arkæologi, geografi, botanik og meteorologi var 
formålet at kortlægge de ukendte civilisationer på det 
asiatiske højland. For Prins Peter var denne videnska-
belige ekspedition også en slags redningsmission som 
skulle bjerge udryddelsestruede, lokale kulturer inden 
de blev udraderet af en fremadskridende moderne ver-
den. Han var især interesseret i den tibetanske kultur. 
Prins Peter kom dog for sent: På grund af de kinesiske 
kommunistiske styrkers indtog i Østtibet i oktober 
1950 blev den tibetanske grænse lukket for videnska-
belige ekspeditioner og eventyr. Prins Peter strandede 
med ekspeditionen i Kalimpong. 

Da den kinesiske Folkets Befrielseshær gik ind 
i Østtibet rykkede den Fjortende Dalai Lama og 
hans regering i sikkerhed i Dromo, en lille by tæt 
ved den indisk-tibetanske grænse. Dette skabte panik 
blandt den tibetanske elite: mange aristokrater og 
embedsmænd sendte deres familier og værdier ud af 
Tibet og til Kalimpong, hvor Prins Peter (forgæves) 
ventede på at rejse ind i Tibet. Prins Peter så hvordan 
denne flygtningestrøm skabte rige muligheder for at 
indfri ekspeditionens formål i Kalimpong, som en 
slags stedfortræder for Tibet: Byen modtog dagligt 
tibetanske flygtninge (de var potentielle informanter 
for hans forskning) og deres medbragte værdier (de 
var potentielle artefakter til Nationalmuseet). Den 

tiltagende flygtningestrøm gjorde Kalimpong til et 
fordelagtigt sted at indsamle etnografi og artefakter 
som han mente repræsenterede den tibetanske civili-
sation. Prins Peter slog sig ned i Kalimpong sammen 
med sin hustru Irina Alexandrovna Ovtchinnikova 
(1904–1990). Som ekspeditionens eneste tilbagevæ-
rende medlem, arbejdede han på at indfri ekspeditio-
nens forskningsformål fra sin feltstation i Kalimpong. 
Foruden at forfølge sine egne forskningsinteresser, 
arbejdede han for flere opdragsgivere, især tre store, 
danske institutioner: Nationalmuseet, Det Kongelige 
Bibliotek og Københavns Universitet. Han endte med 
at tilbringe syv år i den lille bjergby; fra januar 1950 
til februar 1957. 

Prins Peter brugte forskellige metoder til at 
dokumentere den tibetanske civilisation. Han lærte 
sig det tibetanske sprog og indsamlede blandt andet 
tibetanske fortællinger og biografier, samt informati-
oner om polyandri, tibetanske muslimer, orakler og 
aristokrati. Han brugte lydoptagelse, fotografi og film 
til at dokumentere deres fortællinger, deres kultur, 
levemåder og ritualer. Endvidere indkøbte han mere 
end 600 tibetanske genstande til Etnografisk Sam-
ling ved Nationalmuseet: klædedragter med tilbehør, 
husholdningsartikler, ikoner og rituelle artefakter. Det 
havde tilhørt tibetanere fra forskellige samfundslag: 
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Lhasas magthavere, nomader, munke og rituelle spe-
cialister fra forskellige tibetanske egne. 

Prins Peter indkøbte også en mængde tibetanske 
manuskripter, både håndskrevne og bloktryk. For 
Prins Peter var de tibetanske klostre literære skat-
kamre: ”Many monasteries in the Land of the Lamas 

conceal hidden treasures in the musty libraries of their 
century-old edifices, libraries upon which white men 
have never set eyes.” (Prins Peter 1954: 26). Tibetan-
ske værker som Prins Peter købte til Det Kongelige 
Bibliotek inkluderede Gö Lotsawa’s De blå annaler, 
Padmasambhavas biografi, Tsongkhapas samlede 

To yakskindpakker ankommet Nationalmuseet i København. Afsender er Den 3. Danske Centralasiatiske Ekspedition. Bil-
ledet findes i Prins Peters personlige fotoalbum. Foto: Etnografisk Samlings Beretningsarkiv, Nationalmuseet.
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og centralasiatiske sprog. De tibetanske oversættelser 
siges at være så præcise, at man kan rekonstruere tabte 
sanskritoriginaler baseret på de tibetanske versioner 
som er indeholdt i Kangyur. Man kan ikke tale om én 
Kangyur, men derimod flere, da Kangyur i sin natur 
er en samling af tekster hvor redaktøren bestemmer 
hvilke tekster der er autentiske ord fra Buddha og 
dermed skal inkluderes i samlingen. Det er derfor 
tale om flere Kangyur, for eksempel en Derge Kan-
gyur, Lhasa Kangyur og Peking Kangyur; det vil sige 
samlinger der tager navn fra de steder hvor de er 
produceret. 

Opgaven at skaffe en Kangyur-udgave til 
Danmark arvede Prins Peter fra museumsinspektør 
Halfdan Siiger, som havde deponeret 2700 indiske 
rupee i Calcutta til formålet. Da Prins Peter kom 
til Kalimpong i januar 1950, mødte han Siiger som 
havde udført feltarbejde i Sikkim og Kalimpong siden 
1948 (hans forskningsfokus var lepcha-folket), men 
som ikke havde været i stand til at skaffe et eksem-
plar. Gennem Kalimpong-kontakter formåede Prins 
Peter allerede i marts at bestille en komplet udgave 
af Kangyur. Hans tibetanske mellemmand var Dalai 
Lamas udsending Tubten Sangpo, som var på vej 
til Lhasa fra Nanking. I Kalimpong aftalte han med 
Prins Peter at et Kangyur-eksemplar skulle trykkes i 
Dalai Lamas palads, Potala, i Lhasa til den nette sum 

værker, Milarepas sange, og manuskripter fra forskel-
lige buddhistiske traditioner. Selv var Prins Peter især 
stolt over, at han skaffede Det Kongelige Bibliotek 
108-bindsværket Kangyur og 225-bindsværket Tangy-
ur, hvis rejser fra Tibet til Danmark er et eventyr i sig 
selv.  

Kangyur og Tangyur til Det Kongelige 
Bibliotek
Den tibetanske kanon, Kangyur (tib.: bka’ ‘gyur), 
består af tibetanske oversættelser (tib.: ‘gyur) af Bud-
dhas belæringer (tib.: bka’) fra hovedsagligt indiske 
sprog, men også nogle få oversættelser fra kinesiske 

En af de yakskindpakker som engang indeholdt Lhasa 
Kangyur er i dag bevaret som et klenodie på Det Kongeli-
ge Bibliotek. Foto: Trine Brox.
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af 4000 rupee, ca. 6000 danske kroner. Bøgerne skul-
le transporteres den lange vej fra Lhasa til Kalimpong 
med muldyrkaravane, men i december 1950 blev 
muldyrene stjålet af landevejsrøvere. For Prins Peter 
var dette kritisk, for han betragtede sit opdrag som et 
kapløb mod tiden: Han skulle nå at redde bøgerne ud 

af Lhasa inden de kinesiske styrker marcherede ind i 
hovedstaden og blokerede handelsruten mellem Tibet 
og Indien. 

Det viste sig uhyre svært at erstatte de frarøvede 
dyr med nye muldyr: De tibetanske myndigheder 
havde konfiskeret muldyr for at fragte forråd til de 

Telegram til Nationalmuseet fra Prins Peter den 29. april 1951 om at Kangyur var kommet til Kalimpong. Foto: Etnogra-
fisk Samlings Beretningsarkiv, Nationalmuseet.



Her trykkes, skæres, males og 
samles bind af Kangyur i det 
største tibetanske trykkeri, 
som ligger i Chengdu, Kina. 
Teksten trykkes på ark hvor 
der er plads til syv folier. 
Efter at de skæres til, bliver 
de samlet og kanterne malet 
røde. Hvert bind består af løse 
blade samlet mellem to hårde 
plader. Foto: Trine Brox.
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mange mennesker der sammen med Dalai Lama var 
flygtet til den indisk-tibetanske grænse. De få dyr 
som var tilgængelige var derfor også steget i udlej-
ningspris: For et muldyr fra Lhasa til Kalimpong var 
prisen nu 135 indiske rupee modsat tidligere, hvor 
de kun kostede 50. Prins Peter var desperat og derfor 
villig til at betale hvad det kostede. Han fik aftalt med 
en velhavende, tibetansk familie, at hans forsendelse 
kunne følge med deres karavane til Kalimpong. De 
108 bind med Buddhas visdom oversat til tibetansk 
blev svøbt i otte yak-skindpakker og fragtet sydover 
med ti muldyr.  

Da forsendelsen endelig ankom Kalimpong var 
det gået et helt år fra Prins Peter havde bestilt den, 
og da de kom var han ikke i Kalimpong til at tage 
imod dem. Den 26. april 1951, mens Prins Peter 
opholdt sig i Calcutta, hvor det danske ekspeditions-
skib Galathea lå forankret, ankom den et halvt ton 
tunge forsendelse til Kalimpong. Det tilfaldt derfor 
prinsens hustru Irina i Kalimpong at kvittere for 
modtagelsen. Den blev leveret hos hende midt om 
natten af tibetanske karavaneførere, som hun syntes 
så vilde ud og som ikke ville nøjes med de 38 rupee 
som hun gav dem i drikkepenge. Ifølge Prins Peters 
rapport havde de klaget deres nød til Irina og afkrævet 
hende en klækkelig løsesum (bakshish) før de ville 
overdrage bøgerne. Prins Peter aftalte derefter med 

Det Østasiatiske Kompagni, at skibet St. Thomas ville 
fragte bøgerne gratis til København. Yak-skindpak-
kerne blev derfor kørt til Bagdogra, så fløjet til Dum 
Dum, og fra Calcutta blev Prins Peters forsendelse til 
Det Kongelige Bibliotek fragtet med St. Thomas til 
København, en sørejse på godt seks uger. 

På det tidspunkt, i 1951, var Prins Peters Lhasa 
Kangyur den eneste af sin slags i Europa. Kun to ver-
sioner eksisterede i USA: Yale og Berkley havde hvert 
deres eksemplar. For Prins Peter var det en fantastisk 
bedrift at skaffe en Kangyur-udgave til København, 
og efter hans mening var det også i sidste øjeblik, alt 
imens Folkets Befrielseshær overtog kontrollen med 
hele Tibet. Når vi i dag gennemgår Prins Peters regn-
skaber og dokumenter, ser det ud til at han faktisk 
aldrig betalte Potalapaladsets trykkeri for samlingen. 
Den skulle koste 4000 indiske rupee, men Prins Pe-
ters regnskab viser at han kun betalte for dens hjem-
transport (1219 rupee). Da Prins Peter rapporterede 
til sin arbejdsgiver (den 15. juni 1951) forudså han, 
at han nok aldrig ville blive opkrævet disse penge, da 
Lhasa var overtaget af kinesiske kommunister.

Senere viste det sig alligevel at være muligt at 
gøre flere lignende erhvervelser selv om Tibet blev 
indlemmet i Den Kinesiske Folkerepublik. I foråret 
1953 fik Prins Peter ligeledes skaffet et eksemplar af 
Tangyur, som var en samling af ledsagende fortolk-
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ninger af Kangyur skrevet af tibetanske og indiske 
mestre. Han aftalte at de 225 bind skulle trykkes i 
Narthang, Sydtibet. Fordi de tibetanske xylografier 
(træstik i hårdt træ, der brugtes til trykning) havde ry 
for aldrig at blive renset og derfor trykkede udtværede 
bøger som var delvis ulæselige, fik Prins Peter arran-
geret at xylografierne skulle rengøres. Han sørgede 
endda for at skaffe det bedste papir til formålet; han 
fik kvalitetspapir fra Walung i Assam i det nordøstlige 
Indien på grænsen til Tibet. Det var det perfekte tids-
punkt for arbejdet: xylografierne kunne rengøres og 

ligge til tørre under den tibetanske højfjeldssol i maj 
og juni hvor der kun sjældent faldt regn. Prins Peter 
var begejstret for at han kunne sætte et helt kloster i 
gang med opgaven. Munkene i Narthangklosteret sad 
ude i det tørre og solrige vejr: De vaskede, skrabede 
og tørrede xylografierne, og senere sad de under den 
samme sol og håndtrykte en tydelig og læselig udgave 
af Tangyur til Det Kongelige Bibliotek. I midten af 
august ankom 225 bind til Indien og blev på samme 
måde som Kangyur fragtet til København og Det 
Kongelige Bibliotek med Det Østasiatiske Kompagni.

Kangyur og Tangyur indeholder tilsammen 
omtrent 4800 forskellige tekster på tibetansk. De har 
umådelig høj værdi af flere grunde: Prins Peter betrag-
tede disse værker som noget af den fineste litteratur 
i verden, der på trods af dens store værdi ikke var at 
finde i Europa. I et tibetansk perspektiv, derimod, 
oversteg værdien af Kangyur og Tangyur deres literære 
rigdom: tibetanerne værdsætter og respekterer Kangy-
ur og Tangyur som hellige skrifter, der ikke blot ud-
trykker Buddhas ord, men også er Buddha. Dermed 
skal Kangyur og Tangyur tilbedes – ikke kun læses, og 
dermed kan Kangyur og Tangyur velsigne en – ikke 
kun informere en. 

I dag bliver Lhasa Kangyur, som Prins Peter 
dengang fik håndtrykt af munke i Potalapaladset, pro-
duceret af maskiner i et moderne trykkeri, der ligger i 

Munke i Narthangklostret foran reoler med xylografier, 
1948. Foto: Wikimedia Commons.
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en forstad til den kinesiske storby Chengdu, Sichuan 
provinsens hovedstad. Her arbejder tibetanere og ki-
nesere sammen om at masseproducere hellige skrifter 
til perfektion: læseligheden garanteres af ny teknologi 
og maskiner; og sider med udtværet blæk bliver kas-
seret som skrald – ikke inkluderet i bogsamlinger som 
skal tilbedes i tibetanske klostre eller studeres i vestlige 
forskningsbiblioteker. 

To tibetanere til Danmark
Prins Peters anskaffelser til Det Kongelige Bibliotek, 
Nationalmuseet og Københavns Universitet sparkede 
for alvor gang i Tibetologien i Danmark. En af hoved-
personerne er Erik Haarh (1929–1993). Han havde 
studeret under den berømte, italienske Tibetolog 
Guiseppe Tucci og blev kandidat i religionshistorie i 
1955. Efter Professor Grønbechs død i 1957 undervi-
ste Haarh i tibetologiske emner ved Københavns Uni-
versitet. Endvidere fik han ansvaret for de tibetanske 
manuskripter på Det Kongelige Bibliotek. I 1962 blev 
han udnævnt til afdelingsleder for Orientalsk afdeling 
og senere religionsprofessor ved Aarhus Universitet. 
Sammen med Prins Peter inviterede han to tibetanske 
munke til Danmark for at katalogisere den tibetanske 
samling. Den Fjortende Dalai Lama, som var en ven 
af Prins Peter, udnævnte to tibetanere til opgaven; 
Bamrim Tulku Thubten Dadak (1919–1978) og 

Tarab Tulku Ngawang Losang (1934–2004). Rocke-
fellerfonden finansierede de to tibetaneres rejse og 
arbejde ved biblioteket gennem tre år; fra juli 1962 til 
juni 1965. 

Bamrim Tulku Thubten Dadak rejste deref-

Professor Erik Haarh sammen med de to tibetanske 
munke, Tarab Tulku Ngawang Losang (midten) og Bamrim 
Tulku Thubten Dadak (til højre), i København, 1962. Fo-
tografi fra privat samling. 
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ter videre og blev beskikket til Toyo Bunko (Det 
Orientalske Bibliotek) i Tokyo og i 1976 udnævnte 
Dalai Lama ham til abbed ved Sera Smad klosteret i 
Bylakuppe, Sydindien (mange tak til Tashi Tsering, 
Amnye Machen Institute, Dharamsala, for disse 
oplysninger om Bamrim Tulku). Tarab Tulku Nga-

wang Losang blev beskikket til Tibet House Delhi i 
1965, men rejste efter to år som direktør der tilbage 
til Danmark hvor han slog sig ned. Han fortsatte sit 
arbejde ved Det Kongelige Bibliotek. Blandt andet 
udvidede han bibliotekets tibetanske samling med nye 
indkøb fra Tibet og den tibetanske diaspora. Katalo-

Den seneste landevinding indenfor T ibetologien er Jan-Ulrich Sobisch’ sensationelle fund i 2014 af det tibetanske, hånd-
skrevne manuskript af Dorje Sherab (1187–1241), Snang mdzad ye shes sgron me, som i sin tid blev bragt til Frankrig af 
forfatteren og eventyreren Alexandra David-Neel. På billedet ses Jan-Ulrich Sobisch præsentere manuskriptet ved Musée 
Guimet, Paris, ti l kollegaer der er eksperter i tibetansk buddhisme, papir, håndskrift og kunst. Fotografi fra privat sam-
ling. 
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get over Det Kongelige Biblioteks tibetanske manu-
skripter publicerede han endelig i 1999 sammen med 
forskningsbibliotekar Hartmut Büscher. Tarab Tulku 
blev også en vigtig informant for Nationalmuseet; de 
kunne spørge ham om de mange genstande i Etno-
grafisk Samling, blandt andet fra Kalimpong, og han 
underviste i tibetansk sprog og filosofi ved Køben-
havns Universitet. 

Tibetologi som forskning og 
uddannelse ved Københavns 
Universitet
Foruden Tarab Tulku, har blandt andet Flemming 
Faber, Per K. Sørensen og Anne Burchardi på forskel-
lige tidspunkter undervist på Tibetologistudiet ved 
Københavns Universitet. Tibetologien fik den første 
fuldtidsstilling da Christian Wedemeyer tiltrådte i 
2000 (nu ansat ved University of Chicago) og fik den 
første lektor i Tibetologi i 2006 med ansættelsen af 
Jan-Ulrich Sobisch (siden 2003 som adjunkt). Jan-Ul-
rich Sobisch’ arbejde i København vækkede betydelig 
international opmærksomhed, især indenfor studier 
af Tibetologi, manuskriptologi og buddhisme. Hans 
arbejde med tibetanske manuskripter har sat nye 
standarder for tibetologisk forskning internationalt: 
Det er især den tibetanske, tantriske buddhisme, hvis 
eurocentriske og orientalistiske stereotypier Sobisch 

har erstattet med nye, mere realistiske og emiske, 
tibetanske verdensbilleder. Jan-Ulrich Sobisch blev 
i oktober 2016 tildelt Tysklands mest prestigefyldte 
pris; Humboldt Forskningsprisen, som anerkendelse 
for hans banebrydende forskning.

Tibetologistudiet er i udgangspunktet et om-
rådestudium og beskæftiger sig derfor også tværdi-
sciplinært med filologi, religionsvidenskab, klassisk 
tibetansk litteratur, tibetansk buddhistisk praksis i 
og uden for Tibet, kinesisk-tibetanske relationer og 
de tibetanske eksilsamfund. Disse emner blev under 
Jan-Ulrich Sobisch’ tid indlejret i et tværdisciplinært 
program, som fusionerer filologi, historie og religions-
videnskab med studiet af det moderne Tibet gennem 
antropologiske og socialvidenskabelige metoder, 
kulturstudier og grundig træning i at forstå, tale, læse 
og skrive det tibetanske sprog. I denne brede form, 
som blev forstærket med oprettelsen i 2009 af en 
delt stilling mellem Tibetologi og Kina Studier med 
fokus på det moderne Tibet (varetaget af Trine Brox) 
var Tibetologien ved Københavns Universitet unik i 
Europa. Det tibetologiske forskningsmiljø har ligele-
des været stærkt forankret og inkluderer flere forsk-
ningsprojekter. Blandt andet er Prins Peters samlinger 
fra Kalimpong genstand for et tværdisciplinært samar-
bejde mellem forskere ved ToRS og Nationalmuseet. 
Vi har desuden udviklet et internationalt, kollektivt 
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projekt, Buddhism, Business and Believers, som med 
en innovativ og tværdisciplinær tilgang til studiet af 
buddhisme undersøger relationen mellem religion 
og økonomi. Formålet med dette forskningsprojekt, 
som har modtaget økonomisk støttet af både Carls-
bergfonden og Det Frie Forskningsråd, er at under-
søge måderne hvorpå buddhismen medierer skelnen 
mellem det materielle og det spirituelle, dyd og værdi, 

gaveøkonomi og vareøkonomi, samt både monetær 
og spirituel værdiskabelse, hvorigennem buddhismen 
giver mening og værdi til objekter, handlinger og 
menneskelige relationer.

I 2016 blev Tibetologistudiet lukket for optag 
af nye studerende og Jan-Ulrich Sobisch’ fuldtids-lek-
torstilling ophørte som et resultat af Københavns 
Universitets massive besparelser. Tibetologiens fremtid 
i Denmark er usikker nu, hvor nye tibetologer ikke 
kan rekrutteres gennem en særskilt universitetsuddan-
nelse. På trods af denne seneste modgang er det vores 
ambition at udbyde årlige Tibet-relevante kurser i tæt 
samarbejde med andre uddannelser ved ToRS og, ikke 
mindst, at nære det stærke tibetologiske forsknings-
miljø.

Note
Dele af denne artikel er resultatet af et forskningssamar-
bejde mellem Miriam Koktvedgaard Zeitzen og forfatte-
ren siden 2014 i Etnografisk Samlings Beretningsarkiv, 
Nationalmuseet, og en forskningsrejse til Kalimpong i 
marts 2015 finansieret af det tværfakultære Asieninitia-
tiv; Asian Dynamics Initiative, Københavns Universitet. 
Sammen har Brox og Koktvedgaard Zeitzen publiceret 
en række artikler om Prins Peters arbejde i Kalimpong, 
som kan konsulteres for flere detaljer om prinsen og den 
danske ekspedition.
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Som en del af forskningsprojektet om Prins Peter og Den Tredje Danske Centralasiatiske Ekspedition, undersøger Miriam 
Koktvedgaard Zeitzen her to tibetanske trommer (damaru), som er indeholdt i Nationalmuseets T ibet-samling. Den ene 
tromme er lavet af to menneskekranier. Foto: Trine Brox.
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Jernbanebyggere og s lav ister 
Om ungdomsbr igader i  Jugoslav ien,  den 
danske venstref lø j  og Balkanstudier

Af Tea S indbæk Andersen

I årene efter Anden Verdenskrig var Jugoslaviens kommunistiske magthavere i 
fuld gang med at opbygge en ny kommunistisk stat efter sovjetisk forbillede.  En 
række danske unge tog til Jugoslavien for at hjælpe og få et førstehåndsindtryk af 
opbygningen af det nye samfund. Hvad oplevede de, og hvad tog de med sig hjem, 
ideologisk og personligt?

I sommeren 1947 kørte to specialtog fra Danmark 
mod Jugoslavien. De indeholdt to såkaldte ’Ung-
domsbrigader’, en primært bestående af studerende 
og en mere blandet, men mest bemandet af arbejdere, 
mange af dem med kommunistiske sympatier. De 
frivillige brigadefolk skulle deltage i genopbygnings-
arbejdet i Jugoslavien, hvis infrastruktur havde taget 
voldsom skade under anden verdenskrig. Konkret 
skulle de hjælpe den jugoslaviske ungdom med at 
bygge 240 kilometer jernbanespor gennem Bosniens 
bjerge, fra Šamac til Sarajevo.

Ud over den danske brigade var der frivillige fra 
en række andre europæiske lande. De var inviteret af 
den jugoslaviske ungdomsorganisation gennem det 

venstreorienterede Demokratisk Ungdoms Verdens-
forbund, og formålet var, ud over genopbygning, 
at skabe kontakter og knytte venskaber på tværs af 
grænser. Efter 6-8 ugers arbejde på jernbanen fik de 
internationale brigader en tur gennem Jugoslavien 
og en uges ophold i Dubrovnik ved Adriaterhavet. 
Brigadedeltagerne fik således en førstehåndsoplevelse 
af opbygningen af Titos Jugoslavien. På mange gjorde 
opholdet ved brigaderne et stærkt indtryk. Deres op-
levelser blev beskrevet i den venstreorienterede presse 
og i bøger udgivet umiddelbart efter opholdet eller 
som erindringer langt senere. 

Flere af brigadedeltagerne skulle senere blive 
markante skikkelser på både den danske og den 
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europæiske venstrefløj. Der var også flere fremragende 
slavister og eksperter i Øst- og Sydøsteuropa.

Ungdomsbrigaderne
Anden Verdenskrig i Jugoslavien havde ikke blot 
kostet omkring en million menneskeliv ud af en be-
folkning på ca. 17 millioner, den havde også medført 
enorme skader på økonomi og infrastruktur. Det 
jugoslaviske kommunistparti, som i 1945 overtog 
magten i landet på baggrund af partisanhærens sejre 
under krigen, stod derfor overfor et akut behov for 
genopbygning for at sikre befolkningens og statens 
overlevelse. En af kommunistpartiets løsninger blev at 
appellere til ungdommen, som allerede havde spillet 
en afgørende rolle i partisanhæren under krigen. Mere 
eller mindre frivillige ungdomsbrigader blev mobili-
seret til at hjælpe med fødevareproduktion og genop-
bygning.

De jugoslaviske kommunister ønskede en hurtig 
industrialisering af landet, og til dette formål kræve-
des råvarer og transportmuligheder. Det kommuni-
stiske ungdomsforbund tilbød at hjælpe ved at bygge 
jernbaner, der skulle forbinde Bosniens bjergområder 
med industriområderne. Det første af disse projekter 
fandt sted i sommeren 1946, da omkring 62.000 
unge kvinder og mænd lagde 80 kilometer jernbane 
mellem Bačko og Banovići. Begejstrede over succesen 

lagde man en endnu mere ambitiøs plan for som-
meren 1947: her skulle ungdomsbrigader lægge 240 
kilometer jernbane og 3,4 kilometer tunnel gennem 
bjergene mellem Šamac og Sarajevo. Det vurderedes 
at kræve mindst tre gange så mange frivillige, og det 
var altså dette storslåede projekt, brigaderne fra Dan-
mark og andre europæiske lande skulle deltage i.

Ungdomsbrigaderne tjente flere formål for det 
jugoslaviske regime. I udgangspunktet drejede det 
sig selvfølgelig om at genopbygge landet og skabe 
grundlag for industrialisering. Men samtidig udgjorde 
de jugoslaviske ungdomsbrigader en form for mobi-
liserings- og uddannelsesprojekt. Ved jernbanebyg-
gerierne i Bosnien mødtes unge fra hele Jugoslavien 
og arbejdede sammen. Der var tale om hårdt fysisk 
arbejde seks til otte timer om dagen, men der var også 
fritid, som blev brugt til ideologisk opdragelse i form 
af foredrag og diskussioner, og til grundlæggende 
undervisning, hvor unge analfabeter, hvis skolegang 
var blevet afbrudt af krigen, lærte at læse. Derudover 
var der sociale og kulturelle aktiviteter som lejrbål, 
fællessang og folkedanse. Den mobiliserende og 
opdragende ambition var åbent erkendt og accepteret: 
et af brigadernes motto var ”Vi bygger jernbanen, 
jernbanen bygger os”. Der var således en klar forestil-
ling om, at en ny generation og en ny type jugoslaver 
blev dannet som en del af byggeprojekterne.
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Der var tale om reelle prestigeprojekter. Jugo-
slaviens marskal og præsident, Josip Broz Tito, som 
havde stået i spidsen for både kommunistpartiet og 

partisanhæren under krigen, hyldede brigaderne med 
en tale, da jernbanen mellem Šamac og Sarajevo stod 
færdig i november 1947:

’Motorvejsbyggere’ af Nandor Glid, 1949. Statuette til minde om ungdomsbrigadernes indsats ved et af Jugoslaviens 
talrige byggeprojekter. Foto: Tea Sindbæk Andersen.
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”Vor hæderkronede ungdom har på stor-
slået vis udført deres pligt: de har bygget 
en jernbane der med brede spor forbinder 
Bosnien og Herzegovina med vore øvrige 
føderale enheder. Vores ungdom har fuldført 
denne heroiske dåd, og vort folk og regering 
udtrykker deres mest helhjertede og varme 
taknemmelighed til dem. Dette enorme mål, 
som I medlemmer af ungdommen – I som 
bygger et nyt og lykkeligere Jugoslavien – 
har realiseret, er i det økonomiske perspektiv 
umådeligt betydningsfuldt for den videre 
udvikling af det nye Jugoslavien.”

Det var altså vigtige projekter for det jugoslavi-
ske regime. Ansvaret for at skaffe nok unge frivillige 
lå hos det kommunistiske ungdomsforbund. Det var 
ikke altid uproblematisk, og der var en række eksem-
pler på brug af tvang og trusler for at sikre, at kvoten 
af ’frivillige’ blev opfyldt. Især i sommeren 1946 var 
der desuden problemer med hygiejne og ernæring, 
mens dette tilsyneladende var mindre udbredt i 1947.

I sommeren 1946 deltog nogle få internationale 
frivillige. I 1947 var den internationale deltagelse 
langt mere organiseret, og den internationale andel af 
ungdomsbrigaderne nåede angiveligt op på ca. 1.700 
frivillige.

De danske frivillige
Eftersom invitationen til at deltage i jernbanebyggeri-
et var gået igennem Demokratisk Ungdoms Verdens-
råd og videre via Danmarks Kommunistiske Ung-
dom, var der en klar overrepræsentation af unge med 
kommunistiske sympatier. I den blandede brigade 
rejste blandt andre Gert Petersen, den senere formand 
for SF. I studenterbrigaden fandt man Eigil Steffen-
sen, der var kommunist og studerede slaviske sprog 
på Københavns Universitet. Men også mindre politisk 
engagerede personer deltog. Steffensens medstuderen-
de, Gunnar Svane, var også med i 1947-brigaden.

For folk som Eigil Steffensen og Gert Petersen 
var deltagelsen i den danske ungdomsbrigade i første 
omgang en mulighed for at komme ud og se ver-
den. Steffensen og andre unge venstreorienterede var 
oprigtigt betaget af den jugoslaviske modstandskamp 
under Anden Verdenskrig, og de var ivrige efter at se 
opbygningen af Titos Jugoslavien. De unge venstre-
orienterede, som efterfølgende beskrev deres ople-
velser, var generelt begejstrede og bestyrkede i deres 
beundring for Jugoslavien. På den måde var projektet 
med at bringe unge sammen i internationale arbejds-
brigader og efterfølgende vise dem rundt i Jugoslavien 
en diplomatisk succes. 

En af de frivillige, som arbejdede i Jugoslavien 
både i sommeren 1946 og 1947, var den unge kom-
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munist Poul V. Nielsen. Han var umådeligt begejstret 
for, hvad han så. I en kronik i Land og Folk fra decem-
ber 1947 beskriver han sit første møde med jugosla-
verne i 1946: ”Der slog imod os et jublende brus af 
begejstring. Vi saa et helt folk grebet af en veritabel 
skabelsesekstase, hørte en nation i sang.” I 1947 
genfandt Nielsen denne entusiasme: ”Arbejdet paa 
ungdomsbanen 1947 foregaar med en entusiasme, der 
snarere er intensere end sidste aar”, skriver han. ”Ikke 
een af arbejdsterminerne er blevet overholdt – men i 
samtlige tilfælde opfyldt før tiden! Allerede i dag kan 
det med sikkerhed fastslaas, at dette halsbrækkende 
forsøg paa at bygge en hel jernbane paa et halvt aar vil 
lykkes”. 

Flere af de frivillige har senere beskrevet det 
hårde arbejde, men også deres respekt for den jugosla-
viske ungdom og dens fantastiske indsats. De tog dog 
også mange andre ting med sig. Mens Svane efter sit 
ophold i Jugoslavien valgte at specialisere sig i syd-
slavisk filologi, var det for andre mere en ideologisk 
oplevelse. Steffensen beskriver i sin erindringsbog En 
enkelt til Rungsted, hvordan han i Jugoslavien blev 
overbevist i sin tro på kommunismen: ”De unge 
jugoslaver, som vi var sammen med i lejren til daglig, 
udstrålede næsten alle en optimisme, der ikke kun-
ne undgå at virke smittende på de fleste af os … Vi 
var unge og havde fremtiden for os, og da vi forlod 

Jugoslavien en måneds tid senere, følte jeg mig så 
stærk som nogensinde i min tro på, at kommunismen 
var en stor idé, der ville lede alverdens fortrykte frem 
mod et frit og lykkeligt liv.”

Forside til Magasinet ’Jugoslavien’, udgivet af dansk-ju-
goslavisk forening, maj 1948. Nummeret indeholdt en 
omfattende beskrivelse af Ungdomsbrigadernes arbejde 
på jernbanen. Privat foto.
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Den venstreorienterede presse dækkede arbej-
det på de bosniske jernbaner og de unge frivilliges 
oplevelser med begejstring. Det afspejlede en strøm af 
optimisme og fremskridtstro hos en generation, der, i 
hvert fald for en kort øjeblik, troede på internationalt 
venskab og samarbejde. I tidsskriftet Fremad skrev 
den unge Poul Vidriksen om jernbanearbejdet: ”… 
her lægges grunden til den ’Jernbane’, som Alverdens 
Ungdom skal bygge paa i deres eget Land, som en-
gang skal sættes i Forbindelse med hinanden over alle 
Landegrænser og føre Alverdens Folk sammen, ikke 
i blodige Jætteslag med Atombomber og Had, men i 
Broderskab og Enighed, saaledes som man oplevede 
det ved Ungdomsjernbanen Samac-Serajevo.” Også 
tidsskiftet Jugoslavien, udgivet af dansk-jugoslavisk 
forening, bragte i maj 1948 omfattende beskrivelser 
og billeddokumentation fra jernbanebyggeriet. 

Jugoslavien og den danske venstrefløj
Den udbredte begejstring varede imidlertid kort. I 
sommeren 1948 sendte DKU og Demokratisk Ung-
doms Verdensråd igen en dansk brigade til Jugoslavi-
en. Brigader drog desuden på sommerarbejde i Polen 
og Bulgarien. Og også de blev alle omtalt og hyldet i 
Land og Folk inden deres afrejse. Jugoslavien tiltrak 
sig dog særlig opmærksomhed, og Land og Folk bragte 
d. 27. juni 1948 en entusiastisk beretning fra arbejdet 

på Ungdomsjernbanen mellem Brcko og Banovici i 
1946, forfattet og illustreret af den jugoslaviske kunst-
ner Franjo Mraz.

Dagen efter, d. 28. juni 1948, blev Jugoslavien 
ekskluderet fra de kommunistiske landes samarbejds-
organisation, Det kommunistiske Informationsbu-
reau, eller Kominform. Det sovjetisk dominerede 
Kominform anklagede de jugoslaviske kommunister 
for at føre en ’uvenlig politik overfor Sovjetunionen’, 
for at følge ’en ukorrekt politisk linje’, for at tage af-
stand fra Marxisme-Leninisme og udvise småborgerli-
ge nationalistiske synspunkter. Kominform beklagede 
manglen på demokrati og selvkritik i det jugoslaviske 
kommunistparti, beskyldte den jugoslaviske ledelse 
for ’militære ledermetoder, der ligner Trotskijs’, og 
erklærede, at ’et skammeligt, rent tyrkisk terrorregime 
kan ikke tolereres’. Med ’tyrkisk’ mente Informations-
bureauet øjensynligt, at det jugoslaviske statsapparat 
opførte sig tilbagestående og barbarisk.

Der var tale om den allerværste fordømmelse 
den kommunistisk jargon kunne udtrykke, og der 
var ingen tvivl om, at den jugoslaviske ledelse var 
helt udelukket af den kommunistiske verdens gode 
selskab. Kritikken af Jugoslavien blev viderebragt i 
Land og Folk, som tilsluttede sig Kominforms linje, 
og fremtrædende kommunister som Gelius Lund 
og Aksel Larsen støttede og uddybede anklagerne. 
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Efter Jugoslavien var blevet fordømt og ekskluderet 
af Kominform ændredes attituden til dette tidligere 
forbilledlige kommunistiske eksempel markant i den 
venstreorienterede presse.

Den danske brigade var i Jugoslavien, mens kon-
flikten med Kominform foldede sig ud. I modsætnin-
gen til året før, hørte man intet om deres oplevelser i 

den venstreorienterede presse. Mens hjemkomsten af 
både Polens- og Bulgariensbrigaden, og det arbejde, 
som de unge danske frivillige havde udført, blev om-
talt og rost i Land og Folk, var der tavshed om Jugo-
slaviensbrigadens indsats og hjemkomst. I de følgende 
år blev der fortsat arrangeret ungdomsarbejdsbrigader 
i Jugoslavien, og internationale brigader blev fortsat 

Barakken, hvor den danske brigade boede under jernbanebyggeriet i sommeren 1947. Fra magasinet ’Jugoslavien’. Privat 
foto.
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inviteret. Men som følge af Jugoslaviens isolation 
fra den kommunistiske verden, blev brigaderne ikke 
længere promoveret gennem de kommunistiske ung-
domsbevægelser, og den internationale deltagelse blev 
derfor væsentligt mindre 

Som udgangspunkt rettede de danske kommu-
nister ind efter den linje, som blev udstukket af Sov-
jetunionen og Kominform. For nogle var det mest et 
mærkeligt og mindre væsentligt fraktionsopgør, men 
for enkelte kommunister var det et væsentligt skridt 
på vej mod desillusion. Eigil Steffensen hævder i sine 
erindringer, at Kominforms eksklusion af Jugoslavien 
og den politiske censur, som omgav den, var en af år-
sagerne til, at han opgav sit medlemskab af Danmarks 
kommunistiske Parti i 1953.

For Jugoslavien var eksklusionen blodig alvor. 
Med et slag mistede landet sine internationale allian-
cer og dermed grundlaget for den militære sikkerhed. 
Jugoslaviens handel og økonomiske samarbejder, 
som næsten udelukkende var rettet mod Kominform, 
blev afbrudt. Men værst var måske det politiske og 
ideologiske angreb: at blive ekskluderet fra Stalins 
Kominform svarede til at miste sin kommunistiske 
troværdighed.

Bruddet tvang Jugoslavien til at finde en alterna-
tiv international position, som under den Kolde Krig 
blev et balancepunkt mellem det kommunistiske øst 
og det kapitalistiske vest. Det tvang også de jugoslavi-
ske kommunister til at gentænke deres ideologiske og 
politiske projekt, som blev en mere åben og mindre 
undertrykkende form for socialisme. Det var stadig 
en et-parti-stat med et omfattende sikkerhedsappa-
rat, men fra midten af 1960erne havde jugoslaverne 
åbne grænser og nød en højere levestandard og en 
større grad af ytringsfrihed end borgerne i det øvrige 
kommunistiske Østeuropa. Og ikke mindst forfæg-
tede Jugoslavien en alternativ økonomisk model, der 
i hvert fald formelt indebar, at arbejderne selv forval-
tede deres arbejdsplads. Alt dette gjorde Jugoslavien 
og den jugoslaviske kommunisme, eller ’titoismen’, til 
et forbillede for den ikke-kommunistiske venstrefløj i 
Danmark og Vesteuropa.

Det blev imidlertid ikke striden med Jugosla-
vien, men Krusjtjovs opgør med Stalin og indrøm-
melser af regimets forbrydelser, og Sovjetunionens 
invasion i Ungarn i 1956, der for alvor skulle få dan-
ske kommunister til at tvivle på den sovjetiske linje. 
I 1956 stiftede Aksel Larsen det ikke-kommunistiske 
Socialistisk Folkeparti, hvor Gert Petersen senere 
skulle blive formand. At den jugoslaviske samfunds-
model spillede en rolle blandt venstreorienterede og i 

T.v.: Deltagere i en af de internationale brigader holder 
hvil. Privat foto.
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SF-kredse kan også ses af, at den senere formand Hol-
ger K. Nielsen så sent som i 1978 var på studieophold 
i Beograd og skrev sit kandidatspeciale i statskund-
skab om den jugoslaviske arbejderselvforvaltning.

Efter Undomsbrigaderne: Steffensen, 
Svane og studiet af Balkan
Efter opholdet i Jugoslavien rejste Eigil Steffensen 
videre til Prag, hvor han i nogle år arbejdede som 
journalist for danske kommunistiske medier. Efter 
længere tids tvivl og desillusion brød Steffensen med 
partiet i 1953, og valgte i stedet at blive slavist med 
speciale i russisk litteratur, først ansat i København 
og senere som professor i Odense. Gunnar Svane 
videreførte sin interesse for det sydslaviske først som 
underviser på Universitet i Ljubljana, senere med en 
doktorafhandling om sydslavisk sproghistorie, og en-
delig som professor ved Århus Universitet. Svane, som 
også lærte sig albansk, blev en central figur inden for 
den sydslaviske filologi og sammenlignende studier af 
Balkansprog, også kaldet Balkanistik.

Balkanistik, eller Balkanfilologi, blev grundlagt i 
København af Kristian Sandfeld, som i 1900 forsvare-
de sin doktordisputats om forholdet mellem rumænsk 
og andre Balkansprog, og i 1926 udgav en oversigt 
over Balkanfilologien i Københavns Universitets Fest-
skrift. Den sydslaviske filologi blev senere indlejret i 

den slaviske filologi, og det var her Steffensen og Sva-
ne stiftede bekendtskab med russisk og andre slaviske 
sprog under professor Anton Karlgren. 

Eigil Steffensen kom siden til at arbejde primært 
med russisk skønlitteratur og har udgivet bøger om 
store russiske forfattere som Tolstoj, Dostojevskij og 
Gogol, men også om samfundsforhold og ytringsfri-
hed i Rusland. Gunnar Svane fordybede sig yderligere 
i den sydslaviske filologi og har oversat en række 
litterære og historiske værker fra ældre kirkeslavisk, 
sydslavisk og russisk, såvel som  kilder fra Ruslands, 
Byzans’ og Balkans historie. Svane har desuden 
udgivet grammatikker til slovensk, serbokroatisk og 
russisk, sammenlignende studier af Balkansprog og 
en serbokroatisk parlør. De har således begge efterladt 
sig en række værker, der giver os adgang til en langt 
dybere forståelse af Balkans og Østeuropas historie og 
kultur. 

Fagene serbokroatisk og Balkanistik var i mange 
år en del af det slaviske institut og handlede primært 
om sproglige og litterære studier. I løbet af 1980erne 
fik faget også en historisk/samfundsfaglig linje som 
en del af uddannelsen i Østeuropastudier. Siden 2005 

T.h.: Arbejde på jernbanen. I baggrunden, på en af vog-
nene, kan man læse en opfordring til at blive ’chok-ar-
bejder’, det vil sige at overgå den forventede effektivitet. 
Privat foto.
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er fagets sproglige og samfundsfaglige aspekter samlet 
i uddannelsen Balkanstudier, der er et områdestudie 
med et solidt sprogligt fundament. Sproget sætter de 
studerende i stand til at komme under overfladen og 
gennemføre selvstændige undersøgelser af historiske, 
politiske og kulturelle problemstillinger. Forskningen 
indenfor Balkanstudier spænder ganske bredt, men 
har i de senere år koncentreret sig om sprog og sprog-
politik i det tidligere jugoslaviske område og om 20. 
århundredes historie, erindringspolitik, populærkultur 
og identitetspolitik.

Forslag til videre læsning:

Carol Lilly, Power and Persuasion. Ideology and 

Rhetoric in Communist Yugoslavia, 1944-1953, 

Boulder: Westview Press, 200.
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1947.

Josip Broz Tito, ’Govor na svećanosti prilikom 

puštanja i saobraćaj omladinske pruge Ša-

mac-Sarajevo’, in Josip Broz Tito, Izgradnja nove 
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Eigil Steffensen, En enkelt til Rungsted, Køben-
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T.v.: Belønningen til en chok-arbejder fra en af de inter-
nationale brigader: en skive jernbane af den type, som 
blev lagt mellem Šamac og Sarajevo i 1947. Skiven er 
pyntet med en femtakket stjerne. Privat foto.
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Mette og Murakami
Kulturel  dobbeltkompetence – erhverves 
i  Japanstudiet  og er nødvendig i  den 
omskifte l ige verdenss i tuat ion

Af Marie Høj lund Roesgaard

I Danmark ser vi mere og mere til Japan og japansk kultur, globaliseringen flytter 
varer og produkter rundt i en rasende fart, men vi medvirker også selv ved vore 
bevidste valg af bestemte kulturprodukter og varer. Denne situation kræver et 
fortolkende led, personer med kulturel dobbeltkompetence, så vi kan forstå de 
japanske fænomener og følge med i litteratur, film med videre. Læs med her og 
bliv klogere på, hvordan Japanstudier bidrager til, at vi alle kan nyde de japanske 
produkter bedst muligt.

Japanstudier har eksisteret ved Københavns Universi-
tet siden 1968. Det startede som et filologisk studi-
um, hvor vægten var på arbejdet med klassiske tekster 
og litteratur, men udviklede sig i løbet af 1980erne 
og 1990erne til et sprogbaseret områdestudium, hvor 
man med sproget som redskab kan arbejde med histo-
riske, litterære, kulturelle og sociale aspekter af Japan 
på basis af en bred vifte af metoder fra humaniora og 
samfundsvidenskab. 

I dag optager Japanstudier 25-30 studerende 
hvert år og det har gennem en årrække været det 

sværeste sprogbaserede områdestudium at komme ind 
på ved Københavns Universitet. Og det skal da heller 
ingen hemmelighed være, at det ikke er let at lære 
et sprog, der strukturelt er så fjernt fra dansk, som 
japansk er, og som betjener sig af et særdeles kompli-
ceret skriftsystem, hvor både kinesiske tegn og lokalt 
konstruerede stavelsestegn indgår. Hertil kommer en 
kultur, der er væsensforskellig fra den danske, og som 
den studerende også skal lære at navigere i. Når nogen 
alligevel kaster sig ud i Japanstudier, er det fordi Japan 
i den grad er røget ind på lystavlen her i Danmark.
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Japan i Danmark
De fleste kan nok hurtigt komme i tanke om japan-
ske fænomener og ting, der er synlige i vores hverdag 
i Danmark. Vi spiser rutinemæssigt sushi og har 
vænnet os til at det kan købes på snart sagt hvert et 
gadehjørne og i de fleste større supermarkeder. Karao-
ke-maskinen, hvor vi kan skråle med på al landsens 
slagere, er et kendt og elsket fænomen på diverse barer 
og til fester. Vi har lært om den femte smag, umami, 
som blev identificeret og navngivet af en japansk for-
sker, Ikeda Kikunae, i 1908; udtrykket indgår nu helt 
naturligt i mange kokkes og gourmeters ordforråd.  

Vi kender til japanske animationsfilm som f.eks. 
Miyazaki Hayaos Chihiro og Heksene, mange ved at 
manga er japanske tegneserier.  Nationalmuseet laver 
udstilling om cosplay og opstiller en purikura foto- 
maskine, der kan lave billeder af gæsterne i nuttede, 
storøjede udgaver. Cosplay, eller ’costume play’ er 
blevet en del af tilværelsen for grupper af unge verden 
over, de skaber kostumer baseret på fiktive figurer fra 
spil, film eller lignende og mødes til de såkaldte con-
ventions, hvor de viser sig frem i kostumer og deltager 
i konkurrencer om alt fra bedste håndværk til bedste 
optræden på scenen. I Danmark findes i skrivende 
stund 2 årligt tilbagevendende cosplay conventions 
med over 500 deltagere og et utal af mindre begiven-
heder, hvor cosplay er hovedbegivenhed eller en del af 
arrangementet. 

Mange har gået til japansk kampsport som f.eks. 
karate, judo og aikido og ord som ’tsunami’, ’kamika-
ze’ og ’kimono’ indgår i de flestes normale ordforråd 
– så jo, Japan er synlig i Danmark og er blevet det 
mere og mere som årene er gået. Men det går begge 
veje. Danmark ses også her og der i Japan. Vidste du 
f.eks., kære læser, at Japan og Danmark allerede under 
Christian d. 4. havde kontakt, og at vi i 1867 fik den 
første diplomatiske traktat med Japan? Vi fejrer med 
andre ord 150års jubilæum i 2017. I sin tid, da man 
indgik traktaten, så Japan på Danmark, sammen Manga pige. Foto: http://www.publicdomainfiles.com.



Mette og Murakami 159

med f.eks. Belgien og Schweitz, som en rollemodel i 
forhold til at håndtere dette med at være et lille land 
med store, stærke og af og til truende naboer. 

Danmark i Japan 
Japan har også fået øje på Danmark og danskerne i 
andre sammenhænge. Japanske videnskabsfolk har 
været stærkt inspirerede af Niels Bohr og faktisk holdt 
Bohr selv af at rejse i Japan. H.C. Andersens histo-
rier er velkendte og elskede i Japan og de sætter stor 
pris på vores danske design; man kan se f.eks. danske 

møbler, kongeligt porcelæn og B&O apparater i bu-
tikker og stormagasiner. 

I Wakayama på den japanske Stillehavskyst er en 
dansker endda blevet lokal helt. Maskinmester Johan-
nes Knudsen mistede i 1957 livet ud for Wakayamas 
kyst, da han forsøgte at redde japanske fiskere, hvis 
kutter stod i brand. Det var under en kraftig storm, 
og den tragiske udgang på det var, at både besæt-
ning og Johannes omkom. Siden har indbyggerne i 
Wakayama opført en statue af Johannes på en bak-
ke med udsigt over havet. Herfra beundrer de ham 
for hans mod og næstekærlighed. Hvert år på hans 

Shego, Kim Possible. 
Kostume af Mie-Rose Cos-
play. Foto: Kami Renee.
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dødsdag mindes japanerne Johannes ved statuen. De 
lægger blomster, og i Wakayama lærer skolebørnene 
om Johannes. Hans heltebedrift er beskrevet i skole-
børnenes læsebog, og der er skrevet 2 sange om hans 
redningsforsøg.

Japanstudier bidrager
Der er altså meget forbindelse mellem vore to lande, 
så meget at det er blevet til to tykke bind med et 
tredje på vej fra Yoichi Nagashima, lektor ved Japan-
studier, med dokumentation og forskning om netop 
dansk-japanske forbindelser.  Så der er gode grunde 
for studerende til at give sig i kast med studiet af 
japansk sprog og kultur. I tidens løb har kandidater i 
Japanstudier fået beskæftigelse i ministerier, uddan-
nelsessektoren, turistbranchen o.s.v. På forskningsni-
veau har Kirsten Refsing, med sit mangeårige arbejde 
med den etniske minoritet i Japan, ainu, sikret at det 
Kongelige Bibliotek i dag har én af de væsentligste 
samlinger om ainu udenfor Japan, og hun har redige-
ret og bearbejdet flere serier af materialer om ainu.

Japansk litteratur
I de senere år har japansk litteratur, med Haruki 
Murakami i spidsen, også fået flere og flere læsere i 
Danmark, og i 2016 fik Murakami H.C. Andersen 
Prisen. Med hensyn til netop japansksproget litteratur 

er vi i Danmark i den unikke situation, at vi kan få 
og gennem mange år har fået direkte oversættelser 
af japanske tekster til dansk. Dette skyldes Met-
te Holm, der tog sin uddannelse ved Japanstudier 
på Københavns Universitet og siden er blevet fast 
oversætter af Murakamis værker til dansk. På grund 
af Mettes indgående kendskab til såvel Japans kultur 
som det japanske sprog, får vi i Danmark førsteklasses 
oversættelser, der tager højde for både den japanske 
afsender-kultur og den danske modtager-kultur.  Det 
er ikke blot sproglige oversættelser, men også kultu-
relle oversættelser, der er udarbejdet specielt med det 
danske publikum i tankerne. 

En snørklet vej…
For Mette Holm var det dog ikke med litteraturen, 
det startede. Hun var interesseret i tekstiler og ville 
væve, hvad hun i en periode tog til Frankrig for at 
gøre. Studierne ved Københavns Universitet starte-
de med antropologi, men det blev Japanstudier, der 
vandt Mettes interesse i sidste ende, og navnlig var 
hun optaget af de klassiske dragter overklassen bar 
i Heian-perioden (794-1185). Disse udstyrsstykker 
bestod af lag på lag af storslåede rober i dyre mate-
rialer og sammensætningen af farver og materialer 
kunne vise bærerens dannelse og gode smag. Mette 
kom til Japan og arbejdede der med forskellige af de 
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kendte vævere, blandt andre Junichi Arai, der leverede 
tekstiler til den nu så kendte japanske designer Issey 
Miyake.

Den ædle kunst at lave undertekster
Tilbage i Danmark blev Mette Holm aktiv i det nu 
hedengangne Japansk Informations Center, som 
havde til huse på Københavns Universitet, og hun 
var også tilknyttet Danmarks Radio som konsulent i 
spørgsmål og opgaver, der vedrørte Japan og japansk. 
Så da TV2 købte 14 japanske film, var hun en natur-
lig kontakt, og hun blev oplært i tekstning af film. 
Dette er lidt af en kunst, ikke mindst fordi japansk 
sprog er opbygget så forskelligt fra dansk, at betyd-
ningsfulde ord kan komme på et helt andet tidspunkt 
i sætningen end på dansk. Man kan risikere, at der 
pludselig står voldsomme ting i underteksten, mens 
hovedpersonen ikke fortrækker en mine, fordi det 
først bliver sagt senere i den japanske udgave. Dette 
kunne let få en seer til at konkludere, at orientaleren 
i sandhed er uudgrundelig – ærgerligt, når der blot er 
tale om en tekstning, der er mindre heldig. 

Mette Holm fortæller, at hun altid har be-
stræbt sig på at få ord og billede til at følges ad, 
derfor var det også for hende en stor ros, da en ven 
på et tidspunkt gav hende en dvd med filmen De 
Syv Samuraier. Ikke fordi Mette ikke allerede havde 

filmen, hun har selv tekstet den til dansk. Næ, sagen 
var den, at det var en udgave med engelske undertek-
ster, og giveren sagde, at han ikke kunne holde ud at 
se den. Han foretrak Mette Holms danske undertek-
ster, hvor man som seer helt kan glemme, at man ikke 

Japansk filmplakat for Akira Kurosawas De Syv Samuraier 
som Mette Holm leverede de danske undertekster ti l. 
Foto: Wikimedia Commons.
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forstår japansk, fordi tekst og billede passer så godt 
sammen!

”Og nu væver jeg ord”
Fra arbejdet med tekstning var skridtet til litteraturen 
ikke så stort. Mette Holm oversatte Banana Yoshi-
motos Kitchen, der udkom i 1994. Da Kenzaburo Oe 
fik Nobels litteraturpris i 1994 blev hun bedt om at 
oversætte ham, lidt af en mundfuld, som Mette Holm 
selv udtrykker det: ”Det var bare SÅ hårdt at over-
sætte Oe!” Og det er slet ikke så mærkeligt – Oe er 
selv i Japan berygtet for en kompliceret og vanskeligt 
tilgængelig stil. 

Oe afskrækkede dog ikke Mette Holm fra nye 
livtag med oversættelse af japansk litteratur, så hun 
foreslog Gyldendal, at de skulle have en oversættelse 
af Norwegian Wood skrevet af den nye, spændende 
japanske forfatter, Haruki Murakami. Initiativet blev 
dog ikke belønnet, fortæller hun: ”Gyldendal troede 
ikke på det – jeg tænker, de må have fortrudt den 
beslutning mange gange!” Den manglende interesse 
blev dog vendt til stor opmærksomhed, da En vild 
fårejagt udkom i 1996. Successen med den betød hul 
igennem til forlagenes opmærksomhed, og Mette 
Holm blev nu bedt om at oversætte, ikke Norwegian 
Wood som hun selv oprindelig havde haft kig på, men 
derimod Trækopfuglens krønike. Så med et lille barn 

løbende om benene, kastede hun sig ud i oversættel-
sen af det digre værk, som udkom i 2001. Det blev 
en bragende succes og begyndelsen på Mette Holms 
status som DEN danske Murakami-oversætter. Siden 
er det blevet til yderligere 11 Murakami-oversættelser 
og et stort antal oversættelser af andre japanske forfat-
tere, samt oversættelser af japanske film og japanske 
manga.

Murakami, som fylder så meget i Mette Holms 
opgaveportefølje, blev født i 1949 og debuterede i 
1979 med Hør vinden synge. Hans skrivestil beskrives 
ofte som magisk realisme og de fleste af hans romaner 
og noveller har eventyrlige figurer på rollelisten, f.eks. 
Fåremanden i En vild fårejagt eller kvinderne Kreta og 
Malta i Trækopfuglens krønike. Som Murakamis læsere 
vil vide, så er der særlige, gennemgående temaer i 
hans forfatterskab, så som kærligheden til piger der 
ikke er helt almindelige, til bøger, biblioteker og 
musik, navnlig jazz. Murakami drev faktisk selv en 
jazzklub, the Peter Cat i Tokyo i perioden 1974-1981. 
Ud over eget forfatterskab er han også flittig over-
sætter fra engelsk til japansk med særlig forkærlighed 
for Raymond Carver og J.D. Salinger. Oversættelser 
af Murakamis værker til dansk (ikke alle ved Mette 
Holm) fremgår af faktaboksen på side 166.

Vejen kan synes lang fra væven til arbejdet med 
oversættelse, men for Mette Holm hænger det hele 



Mette Holm. Foto: © Forlaget Klim.
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og at han i mange år ikke ville have Norwegian Wood 
oversat til andre sprog end den engelske oversættelse, 
der forelå, og som han var utilfreds med. Murakami 
antog nemlig, at efterfølgende oversættelser til f.eks. 
andre europæiske sprog ville være på basis af denne 
engelske oversættelse. Derfor ville dens mangler også 
gå igen i de nye oversættelser, frygtede han. Her er 

sammen – først vævede hun tekstiler, nu væver hun 
ord, som hun selv udtrykker det.

Sproglig kompetence og kulturel 
indsigt
Mette Holm fortæller om Murakami, at han ikke al-
tid er så imponeret over oversættelserne af sine værker, 

Haruki Murakami. Foto: © Forlaget Klim.
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den helt afgørende forskel for de danske Muraka-
mi-oversættelser – Mette Holm kan oversætte direkte 
fra japansk uden omvej via engelsk. At dette kan gøre 
en endog meget stor forskel blev tydeligt da Mette 
Holm oversatte Trækopfuglens krønike. Det viste sig 
at den engelske udgave manglede fire et halvt kapitel. 
Hvorfor dette er tilfældet vides ikke, men det betyder 
i hvert fald, at den danske oversættelse er mere kom-
plet end den engelske, for naturligvis kom de fire et 
halvt kapitler med på dansk. Udeladelsen havde som 
konsekvens, at den engelske udgave ikke var helt for-
ståelig alle steder, noget en læser muligvis vil slå hen 
som ’orientalsk mystik’, men denne uklarhed er ikke 
nødvendig, hvis man får alle kapitler med. Lignende 
udeladelser findes også i den engelske oversættelse af 
Hardboiled Wonderland og Verdens Ende. Og netop 
med hensyn til Hardboiled Wonderland, så var det ikke 
kun udeladelser, der skulle inkluderes i den danske 
oversættelse. Der var også overvejelsen om, hvordan 
man afspejler, at de to hoverpersoner i Wonderland og 
Verdens Ende omtales med to forskellige pronominer 
for ’jeg’, henholdsvis ’watashi’, der er formelt niveau 
og bruges af jeg’et i Wonderland, og ’boku’, der er 
uformelt og bruges af det jeg, vi møder i Verdens 
Ende. Løsningen blev at Wonderland-sektionerne 
blev skrevet i datid og i stil med Raymond Chandler, 
som Murakami netop var inspireret af til denne del, 

og Verdens Ende-sektionerne blev skrevet i nutid, 
som gav en mere uforudsigelig effekt.  Vi der læser 
dansk kan på grund af vores oversætters baggrund og 
viden derfor glæde os over, at komme tættere på den 
besked, Murakami ønsker at sende.

Ud over den sproglige side af sagen og det at 
vi nok kan blive enige om, at det er en fordel at få 
det hele med, så er der også det kulturelle aspekt. 
Murakami skriver ud fra sin egen baggrund som 
japaner, og hans litteratur skal derfor oversættes, 
ikke blot sprogligt, men også kulturelt, så vi med 
dansk baggrund bedre kan forstå indholdet og ikke 
blot må henfalde til ’orientalisering’ og fantasier om 
Østens mystik, hvis der er passager eller fænomener, 
vi ikke lige forstår. Som dansker med uddannelse i 
Japanstudier har Mette Holm opbygget en kultu-
rel dobbeltkompetence, der gør hende i stand til at 
afkode Murakamis tekst og omforme den, så den 
bliver meningsfuld på samme måde som før, blot på 
en måde, der er forståelig for en dansker. I Norwegian 
Wood påpeger Mette f.eks. at det er en mangel, at 
der ikke i oversættelser tilføjes et afsnit, der forklarer, 
hvad det faktisk betyder at fylde 20 år i Japan. Der 
oversættes blot at én af personerne fylder 20, og læse-
ren uden viden om det japanske samfund vil dermed 
ikke forstå rækkevidden af denne dag. At fylde 20 år i 
Japan betyder, at man er personligt myndig og får alle 
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normale borgerrettigheder, det fejres ved en ceremoni 
på rådhuset, hvor de 20-årige iklæder sig store skrud, 
som oftest formidable, lejede kimonoer for pigernes 
vedkommende, og resten af deres dage vil de kunne 
hive et glittet foto frem fra den store dag. Den kultu-
relle dobbeltkompetence er afgørende for, at litteratu-
ren kan forblive litteratur – også i oversættelsen, og i 
kombination med den direkte adgang til sproget giver 

det os læsere i Danmark oversættelser af en helt unik 
kvalitet.

Den kulturelle dobbeltkompetence er også nød-
vendig i den personlige interaktion med Murakami 
og hans agent. Det er afgørende at der er fortrolighed 
mellem alle parter, og denne fortrolighed ødelægges 
nemt, hvis man kommer til at overskride hinandens 
grænser. Forståelse for, hvad der er kulturelle forvent-
ninger og evnen til at forklare, hvad der ellers måske 
kunne synes uforståeligt og måske ligefrem stødende 
på Murakami og andre japanske forretningspartnere, 
er en vigtig kompetence for Mette Holm.  

Man kan ikke leve af det… man lever 
med det
Mette Holm er Danmarks Murakami-oversætter 
nummer et. Men oversættelserne beskriver hun som 
en hobby. Det er ikke her hun tjener sine penge. Det 
gør hun derimod på tekstning, på foredrag om Japan 
og f.eks. om Murakami og andre forfattere hun har 
oversat og endelig ved det grafiske arbejde, som også 
har været en del af hendes kompetence-portefølje 
i mange år. ”Men oversættelsen er blevet mit liv på 
grund af Murakami”, slår hun fast. 

Da jeg talte med Mette Holm var det umiddel-
bart før Murakami kom på besøg i Danmark for at 
modtage H.C. Andersen Prisen. Hun havde derfor 

Murakami på dansk:

En vild fårejagt, 1996 (oversat fra engelsk)

Dans Dans Dans, 1999 (oversat fra engelsk)

Trækopfuglens krønike, 2001

Sønden for grænsen og vesten for solen, 2003

Sputnik min elskede, 2004

Norwegian Wood, 2005

Kafka på stranden, 2007

Efter skælvet, 2008 (noveller)

Efter midnat, 2008

Hvad jeg taler om når jeg taler om at løbe, 2009

1Q84, bind 1, 2 og 3, 2011-12

Hardboiled Wonderland & Verdens Ende, 2014

Den farveløse Tsukuru Tazakis pilgrimsår, 2014

Mænd uden kvinder, 2015 (noveller)

Hør vinden synge og Flipperspil 1973, 2016
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rygende travlt med oversættelser af tekster, der skulle 
bruges til arrangementer med ham og planlægning af 
besøget i samarbejde med danske partnere. På mange 
måder er Mette Holm derfor en central person for at 
Murakamis besøg kunne foregå gnidningsløst og blive 
den gode begivenhed, det endte med at blive.

Japanstudier er en berigelse og en 
nødvendighed
For at få adgang til film, litteratur, kunsthåndværk 
og mange af de andre japanske fænomener nævnt i 
denne artikel, har vi brug for formidlere og kulturel-
le ’oversættere’, der har grundigt kendskab til både 
Danmark og Japan, så vi kan opnå den bedst mulige 
indsigt og forståelse og den direkte adgang til det 
japanske fænomen, det handler om.

Kulturel og sproglig oversættelse, og en kultu-
rel dobbeltkompetence er ikke blot vigtig i forhold 
til kultur og andre produkter vi henter til Danmark 
fra Japan. I skrivende stund er Japan stadig verdens 
tredjestørste økonomi, og tal fra bl.a. Dansk Industri 
viser, at vores eksport til Japan er støt stigende. De 
største eksportvarer er svinekød og medicinalproduk-
ter og -udstyr, men også grøn teknologi, beklædning 
og møbler ryger til Japan fra Danmark, og den stigen-
de japanske interesse for den skandinaviske velfærds-
model medfører eksport af knowhow i ældre-sektoren 

og f.eks. også i forhold til udvikling af pædagogiske 
principper i børneinstitutioner. 

Så vi nøjes ikke med at udveksle varer og kultu-
relle produkter. Vi lærer også af hinanden. Kandidater 

Trækfuglens Krønike af Haruki Murakami. Oversat til 
dansk af Mette Holm. © Forlaget Klim.



168 TVÆRKULTUR 2016

i Japanstudier arbejder f.eks. i kommuner og regioner, 
hvor de oplever stigende interesse fra japansk side i 
ældrepleje, grøn energi, skovbørnehaver med videre. 
Og på samme måde bør vi kunne lære af Japan, der 
kæmper med et stærkt aldrende samfund – hvordan 
vil de håndtere mangel på arbejdskraft og faldende 
pensionsindbetalinger? Det vil vi måske godt se lidt 
på? Et andet område, hvor vi nok også kunne udveks-
le viden er affolkning af landområder. I Japan arbejder 
stat og flere amter f.eks. lige nu med at revitalisere 
landområderne og med nye urbane strukturer, der 
skal øge bæredygtighed og livskvalitet, det såkaldte 
’Future City’ initiativ og ’Eco[logy] Cities.’Vi kan 
nyde godt af japanernes erfaringer og vi kan dele 
vore egne med dem – hvis vi kan forstå hinanden, 
vel at mærke. Og derfor har vi brug for nogen med 
den sproglige kompetence såvel som den kulturelle 
dobbeltkompetence. 

En sådan kompetenceprofil har Mette Holm, en 
sådan kompetence har kandidaterne fra Japanstudier 
og i den henseende udgør de en både værdiskabende 
og nødvendig ressource for det danske samfund. Vi 
bliver ganske enkelt fattigere, både åndeligt og økono-
misk, hvis vi ikke rækker ud, går i dialog og udveksler 
med omverdenen. Vi risikerer at blive mere skræmte 
for det, der strømmer os i møde fra andre dele af ver-
den, hvis vi ikke kan kommunikere, og heller ikke har 

nogen, der kan forklare og bygge bro. Dette gælder 
ikke mindst for Japan, der kan forekomme så langt 
væk. Men der er meget at hente, og kandidaterne i 
Japanstudier står parat til at hjælpe os med at opnå de 
bedste resultater i interaktionen med Japan.
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Den danske vindmølleindustri er blot et af de områder der har stor interesse i Japan. I februar 2017 sendte Dansk Indu-
stri for eksempel en delegation til Japan, hvor danske virksomheder blev introduceret for nøglespillere i den japanske 
energisektor. (http://di.dk/Marked/faaoverblik/Asien/Pages/Offshore-wind-delegation-to-Japan.aspx). Foto: Wikimedia 
Commons.
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Indtægter 

Ordinær virksomhed* 71.116.329

Eksterne projekter 28.114.927

Samlet 99.231.257

Udgifter 

Ordinær virksomhed, løn* 67.688.002

Ordinær virksomhed, drift** -18.519.680

Eksterne midler, løn 15.546.580

Eksterne midler, drift 12.553.263

Samlet 77.268.165

Årsresultat 2016 21.963.091

% af samlet omsætning 22,13%

* Ordinær virksomhed inkluderer interne projekter
** Det store mindre-forbrug i 2016 skyldes indtægt på 24 
mio. kr. fra Qatar-projektet

Uddannelser

Studieretninger 31

Bacheloruddannelser 22

Kandidatuddannelser 23

Færdiguddannede

Kandidater* 126

Ph.d.er 7

* Opgjort efter antal færdigbedømte, beståede specialer.

Ansatte pr. 31.12 2016

Forskere og undervisere 71

Ph.d.-stipendiater 27

Post.doc. 16

Øvrigt videnskabeligt personale 10

Adjungerede / emeriti 18

Deltidsundervisere 39

Teknisk-administrativt personale 21

Bibliotekarer 2

Andet / studerende 17

Ansatte i alt 221

Biblioteker og bøger

Tidligere Niebuhr Afdeling* ca. 19.000

Mellemøststudier (inkl. sprog) ca. 22.800

Religionshistorie ca. 15.100

Indianske sprog og kulturer ca. 4.950

Minoritetsstudier ca. 3.300

Komparative Kulturstudier ca. 700

Asienstudier ca. 37.700

Østeuropa (næsten alle opstillet på KB) ca. 25.300

Nygræsk (næsten alle opstillet på KB) ca. 6.900

KUB-samling** (bøger købt 2012-2016) ca. 2.600

* Tidligere Niebuhr Afdeling består af: Nærorientalsk 
Arkæologi, Ægyptologi, Assyriologi

**  KUB-samling = Københavns Universitets Bibliotek

ToRS i  ta l 
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Uddannelse Optag BA Optag KA Bestand* STÅ**

Arabisk 56 13 161 111,12

Assyriologi 4 2 8 9,00

Balkanstudier 0 — 26 21,13

Eskimologi 0 3 26 25,13

Globale bystudier (KA-tilvalg) 4,63

Grækenlandsstudier 0 0 7 7,50

Hebraisk 0 1 17 15,50

Indianske sprog og kulturer 0 1 19 20,63

Indologi 0 0 10 13,00

Indonesisk 0 0 8 6,25

Islamiske studier — 2 9 7,75

Japanstudier 31 95 55,04

Kinastudier 56 5 168 99,63

Komparative kulturstudier (BA- og KA-tilvalg) 67,50

Koreastudier 23 — 56 29,63

Mellemøststudier (KA-tilvalg) 2,00

Minoritetsstudier (BA- og KA-tilvalg) 43,75

Moderne Indien og Sydasienstudier 0 — 29 25,38

Nærorientalsk arkæologi 21 3 56 37,75

Persisk 18 3 48 27,00

Polsk 0 2 31 18,50

Religionshistorie — 14 31 18,08

Religionssociologi — 15 30 18,50

Religionsvidenskab 65 — 198 131,04

Russisk 33 3 85 49,38

Thai 0 0 18 16,38

Tibetologi 0 2 9 13,25
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Uddannelse Optag BA Optag KA Bestand* STÅ**

Tværkulturelle studier — 57 142 59,75

Tyrkisk 0 1 34 25,25

Ægyptolog i 16 4 34 18,25

Østeuropastudier — 1 8 10,33

I alt 323 132 1363 1.007,99

0 = ingen optag i 2016.    
—  = uddannelsen udbydes ikke (som hhv. BA eller KA).

* Samlet antal studerende (BA+KA) pr. 1. oktober 2016.

** STÅ = Studietrinstilvækst i årsværk (data hentet fra STADS). STÅ-indtægter fra åbent universitet (ÅU) er ikke medtaget) 

Kort over ToRS områder.
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Arabisk (BA,KA)

Assyriologi (BA,KA)

Balkanstudier (BA)  
(lukket for optag 2016/17)

Centralasien- og Afghanistanstudier (tilvalg)

Eskimologi (BA,KA) 
(lukket for optag 2016)

Globale bystudier (tilvalg)

Grækenlandstudier (BA,KA) 
(kun optag på tilvalg)

Hebraisk (BA,KA) 
(lukket for optag 2016)

Indianske sprog og kulturer (BA,KA) 
(lukket for optag 2016)

Indologi (BA,KA) 
(kun optag på tilvalg)

Islamiske studier (KA)

Japanstudier (BA,KA)

Kinastudier (BA,KA)

Komparative Kulturstudier (tilvalg)

Koreastudier (BA)

Minoritetsstudier (tilvalg)

Moderne Indien og Sydasienstudier (BA) 
(lukket for optag 2016)

Nærorientalsk arkæologi (BA,KA)

Persisk (BA,KA)

Polsk (BA,KA) 
(lukket for optag 2016/17)

Religionshistorie (KA)

Religionssociologi (KA)

Religionsvidenskab (BA)

Russisk (BA,KA)

Sydøstasienstudier/ Indonesisk (BA,KA) 
(lukket for optag)

Sydøstasienstudier/ Thai (BA,KA) 
(lukket for optag)

Tibetologi (BA,KA) 
(kun optag på tilvalg)

Tværkulturelle studier (KA)

Tyrkisk (BA,KA) 
(lukket for optag 2016)

Ægyptologi (BA,KA)

Østeuropastudier (KA)

Uddannelser
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Videnskabsteor i  på ToRS
Af Thomas Brudholm

På ToRS giver det faglig og undervisningsdidaktisk mening, at undervisningen i 
videnskabsteori kombinerer et fagspecifikt og et fagoverskridende spor – med flere 
hundrede studerende fra 17 forskellige uddannelser i auditoriet.

ToRS huser mange og meget forskellige fag. Helt 
præcist 28 studieretninger og 17 bacheloruddannelser 
fra Arabisk til Ægyptologi. Nogle er her, fordi de er 
interesserede i religion, andre elsker sprog og vil lære 
at begå sig på f.eks. russisk eller hebraisk. For nogle er 
det lykken at komme på arkæologisk ekspedition til 
Mellemøsten. For andre gælder det om at forstå, hvad 
der sker i Arktis, eller om at blive klogere på Asiens 
sprog, samfund, kulturer og historie. Interesserne 
fordeler sig også på forskellige discipliner inden for de 
enkelte fag. Nogle ønsker en historisk toning, andre 
en antropologisk. Nogle er humanister med stort H 
og fordyber sig i Murakamis romaner. Andre er mere 
optagede af Japans erindringspolitik, og deres studier 
bygger på samfundsvidenskabelig forskning. 

Kan man samle studerende fra så mange og så 
forskellige fag i ét auditorium og tilbyde dem en un-
dervisning, der er relevant og værdifuld for alle? Som 
de ”kan bruge til noget” og anse for en integreret del 

af deres samlede (ud)dannelse? Og kan man gøre det, 
ikke kun fordi stordriften er økonomisk rentabelt, og 
ikke bare fordi de forskellige fag nu engang befinder 
sig på samme institut, men fordi det giver faglig og 
universitetsdidaktisk mening? Svaret er, efter min 
bedste overbevisning og snart tre års konkret erfaring, 
et kvalificeret ja. 

I hvert fald hvad angår undervisningen i viden-
skabsteori. Her mener jeg ligefrem, at det kan være en 
fordel, at undervisningen ikke udelukkende arrangeres 
og foregår i regi af de enkelte fag eller fagområder. 
Hvordan kan det nu være? Hvilken forståelse af 
videnskabsteori bygger det på? Hvordan praktiserer 
vi – helt konkret – undervisningen i videnskabsteori 
på ToRS? Hvilke udfordringer er modellen forbun-
det med? Og hvordan har de studerende reageret? 
Det er de spørgsmål, som jeg vil forsøge at besvare i 
det følgende. Først skal der imidlertid siges en smule 
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om den videre universitets- og uddannelsespolitiske 
baggrund. 

Fra filosofikum til ”fagets 
videnskabsteori”
I 2004 blev undervisning i ”Fagets videnskabsteori” 
gjort til en del af den obligatoriske uddannelse på alle 
danske universiteters bacheloruddannelser. Kravet 
blev indført i forlængelse af en vis akademisk og 
politisk interesse i en ny version af det hedengangne 

filosofikum (1675-1971). Filosoffen Hans Fink var 
formand for det udvalg, som Rektorkollegiet satte i 
tænkeboks. I en fremstilling af udvalgets idéer med 
det opdaterede filosofikum skrev Fink (i Uddannelse 
34(3), 2001), at det skulle:

•	 Give den studerende lejlighed til at reflektere 
over fagets plads i mere omfattende filosofiske, 
videnskabsteoretiske og historiske sammenhæn-
ge.

Thomas Brudholm underviser i videnskabsteori. Fra filmen KU TALK – undervisning i videnskabsteori.



180 TVÆRKULTUR 2016180

•	 Modvirke fagligt snæversyn og styrke evnen til at 
indgå i tværfaglige sammenhænge eller erhverv 
efter studiet.

•	 Modvirke ”skolegørelse” af universiteterne ved at 
give lejlighed til overvejelser over, hvad universi-
tet, videnskab og forskning i grunden er.

•	 Bygge broer over kløfter mellem fag og fakulteter. 
•	 Sikre at alle med en videnskabelig uddannelse 

får anledning til at gøre sig videnskabens og den 
enkelte forskers sociale og etiske ansvar klart. 

I forhold til det gamle filosofikum får faget her en helt 
ny position og rolle at spille. Det gamle filosofikum 
var tilrettelagt og undervist af filosoffer – fra oven 
og ned og i ophøjet distance til de fag, de studeren-
de i øvrigt måtte have glædet sig til at skulle studere 
(for så vidt de bestod filosofikum). Det nye ”Fagets 
videnskabsteori” (tilrettelagt og undervist af fagenes 

studienævn og forskere) skal sikre relationen til og 
relevansen for faget. 

Almendannelse er – skønnede udvalget – ikke 
en universitetsopgave, men hermed blev ikke enhver 
idé om fælles og fagoverskridende akademisk eller vi-
denskabelig dannelse skrinlagt. Det nye studieelement 
er nemlig samtidig tænkt som en indsats mod ensidig 
eller overdreven faglig specialisering, fagidioti som 
Fink kaldte det. Undervisningen i ”fagets videnskab-
steori” skal gøre de studerende til bedre fagfolk, men 
hvordan? Jo, ved at gøre dem i stand til at se deres 
fag i et større historisk og mere alment filosofisk og vi-
denskabsteoretisk perspektiv. Grundtanken er simpel, 
men givtig: Vores selvforståelse, den faglige inklude-
ret, er medieret gennem mødet med betydningsfulde 
andre. Vores blik for det særlige vi ved, gør eller kan 
(også som akademikere), bliver klarere, når vi har en 
vis forståelse for de større sammenhænge, vi indgår 
i. Det tværfaglige eller fagoverskridende element i 
det nye filosofikum står altså i ønsket om en bedre 
fagligheds tjeneste. En faglighed der kender sig selv 
og sine grænser, og som er i stand til at kommunikere 
henover dem. 

På denne baggrund blev filosofikum taget ud af 
filosoffernes hænder og overdraget til fagfolk. Med 
den nye ansvarsfordeling fulgte, som David B. Pe-
dersen og Frederik Stjernfelt har bemærket, en anden 

Undervisning i videnskabsteori. Fra filmen KU TALK – un-
dervisning i videnskabsteori.
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risiko. Nemlig ”en risiko for, at videnskabsteori bliver 
udlignet og integreret med almindelige metodeoverve-
jelser i de enkelte fag i stedet for at give anledning til 
generelle overvejelser over fagenes kvalitet og normer” 
(Kampen om disciplinerne, Reitzel 2015, s. 14). Den 
tilsigtede refleksion over faget, og de større sammen-
hænge hvori det indgår, risikerer at blive til endnu en 
øvelse i faget. I så fald kan ”fagets videnskabsteori” i 
det stille blive forvandlet til noget helt andet, nemlig 
”fagets teori”. Man introduceres måske på bedst tæn-
kelige vis til fagets teorier, grundtemaer og metoder. 
Det er der jo i og for sig ikke noget galt med, men 
det indebærer den nævnte risiko for en udtynding 
af det kritiske blik på faget som sådan – dets forsk-
ningshistorie, paradigmer, videnskabelige standarder, 
etiske problemstillinger, placering på universitetet 
med videre. ”Fagets videnskabsteori” kommer til at 
betegne et ejendomsforhold i stedet for en angivelse 
af den videnskabsteoretiske refleksions genstand. Men 
hvad gør man så, hvis man både ønsker faglig relevans 
og videnskabsteoretisk brod? 

ToRS’ tospors-model
På ToRS har vi siden 2014 forsøgt os med tosporet 
undervisning i videnskabsteori. I stedet for at forvente 
at fagene – som en anden Münchhausen – skal løfte 
sig selv op ved hårene (og alene bære ansvaret for en 

undervisning, der skal sætte faget ind i en større og 
mere almen etisk og videnskabsteoretisk horisont), 
har vi udviklet en model, hvor ansvaret for under-
visningen deles mellem medlemmerne af et større 
videnskabsteori-team. Det ene spor er fagspecifikt, 
det andet er fælles for alle. Det første arrangeres og 
undervises af de enkelte fags forskere. Det andet står 
jeg for. I modsætning til de fleste af mine kolleger har 
jeg ikke nogen regional eller sproglig ekspertise, og jeg 
er ikke ansat på et af de involverede fag. Min viden 
om religion er overfladisk, og jeg ville agere som en 
elefant i en porcelænsbutik, hvis jeg kom med på en 
arkæologisk udgravning. Min baggrund er i filosofien 
(herunder etik og videnskabsteori) og i mange års 
erfaring med at anvende den i tværfaglige og multidi-
sciplinære sammenhænge. 

Jeg tror ikke, at der er nogen, som er fagligt 

Undervisning i videnskabsteori. Fra filmen KU TALK – un-
dervisning i videnskabsteori.
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klædt på til at udvikle et lødigt og nyttigt fællesfagligt 
forløb på egen hånd. Da vi på ToRS gik i gang med 
dette projekt, brugte jeg lang tid på konsultatio-
ner med kollegerne fra alle de involverede fag, med 
studerende og studienævn, med adskillige eksperter i 
videnskabsteori og med andre undervisere af modulet 
på andre institutter, fakulteter og universiteter. Selv 
nu, hvor kurset kører på tredje år, har vi, der er in-
volveret i undervisningen, brug for vedvarende dialog 
og gensidig orientering. Ellers ville de to spor givetvis 
glide fra hinanden. 

Undervisningens struktur
Lad mig sige lidt mere om forløbet på det spor, som 
jeg har ansvaret for. Vi samler som sagt alle stude-
rende fra hvert eneste fag til fællesforelæsninger i 
fakultetets største auditorium. Her drejer det sig om 
almennyttige begrebslige redskaber, og om alt det vi 
– som akademikere og studerende – med fordel kan 
diskutere og afklare i et fagoverskridende fællesskab. 

Forløbet indledes med en introduktion til kurset 
og dets begreb om videnskabsteori. Det er afgørende, 
at de studerende hurtigt får en idé om, hvad der kva-
lificerer et spørgsmål, et kursus, en opgave, et tema, 
en overvejelse eller en tekst som videnskabsteori. Det 
skal dreje sig om studier af eller refleksioner over bag-
grunden, grundlaget, karakteren eller implikationerne 

af alt det, vi gør, når vi studerer, forsker, underviser 
og formidler – i faget eller videnskabens tjeneste. 
Videnskabsteori er historie og filosofi, men det er 
også antropologi og sociologi med videre. Op imod 
forestillingen om videnskabsteori, som en kanon af 
-ismer, -tikker og -logier, lægger vi vægt på en tilgang, 
der tager afsæt i konkrete problemstillinger, og som 
markerer, at videnskabsteori ikke bare er noget, vi skal 
læse og lære noget om. Det er også et perspektiv og en 
praksis, som er åben for alle. 

Dernæst drejer det sig et par gange om spørgs-
målet: Hvor er du? De studerende ved selvfølgelig, 
at de går på et fag på humaniora på Københavns 
universitet. Men hvad gør egentlig et fag til et fag? 
Hvad er forholdet mellem fag og discipliner, faglighed 
og disciplinering? For de studerende på et multidi-
sciplinært studium kan bevidsthed om disse distink-
tioner blive et værktøj til en bedre forståelse af deres 
profil og kompetencer. Endelig diskuterer vi, hvad det 
indebærer at være studerende (fremfor elev), hvad der 
er meningen med idealet om enheden af forskning og 
undervisning, og hvad der egentlig gør et universitet 
til et universitet.

De fire følgende møder drejer sig om mere kon-
ventionelt videnskabsteoretisk arvegods: Om hvorvidt 
man kan afgrænse videnskab overfor ikke- eller pseud-
ovidenskab, om videnskabens værdier, og om huma-
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nioras videnskabelighed og forekomst af paradigmer. 
Herefter går det slag i slag med spørgsmål som ”Hvor 
står du, når du forstår?” (om hermeneutik og den 
tværkulturelle forståelses grundlag og grænser), ”Er du 
værdifri?” (om muligheden for at arbejde fagligt med 
normative problemstillinger) og ”Ismer i udvalg” (om 
fænomenologi og socialkonstruktivisme – det sidste 
efter de studerendes eget valg). 

Kursets tredje og sidste del er mere praktisk, 
etisk og forskningspolitisk i dets orientering. Holdet 
bliver introduceret til pointer fra logik og argumenta-
tionsteori, og til refleksioner over plagiat og bullshit. 

Vi diskuterer etik og videnskabskritik, tværfaglighed 
og formidling (f.eks. med ToRS’ årbog som eksempel) 
og ser nærmere på debatten om humanioras værdi. 
Til sidst et møde om metode: Hvad er overhovedet 
en metode, hvordan kunne man engang tale om den 
videnskabelige metode i ental, og hvorfor er nogle 
videnskabsteoretikere imod metode? 

Andre spørgsmål kunne prioriteres. Det i mine 
øjne helt afgørende, nu såvel som da forløbet blev 
udviklet, er, om de vil være relevante for enhver stude-
rende på ToRS. 

Undervisning i videnskabsteori. Fra filmen KU TALK – undervisning i videnskabsteori.
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Tekster og gæster
Fællesforelæsningerne er derudover tænkt som basis 
for en introduktion til fælles vestligt akademisk 
arvegods og klassikere, som de studerende vil kunne 
have glæde af at have læst lang tid fremover. Derfor 
læser vi relativt korte men til gengæld også udfor-
drende tekster af blandt andre Humboldt, Nietzsche, 
Weber, Popper, Kuhn, Merton, Bohannan, Arendt 
og Foucault. I alle tilfælde fokuserer vi på de begre-
ber, distinktioner, pointer og perspektiver, som de 
studerende vil kunne tage med sig – i en art analytisk 
værktøjskasse. 

Endelig får holdet stort set hver uge besøg af en 

gæst med netop den profil eller forskningsbaserede 
ekspertise, som bedst vil kaste lys over de spørgsmål, 
vi arbejder med: Videnskabsteoretikere fra alle fakul-
teter og flere universiteter, direktører fra sektorforsk-
ningen og analysebranchen, en redaktør fra Gylden-
dal, en læge med speciale i global sundhed og endelig 
– selvfølgelig – kolleger fra ToRS. Gæsterne kommer 
typisk på besøg i undervisningens sidste og tredje 
lektion. De bliver ikke bedt om at undervise (det er 
mit ansvar), men om at fortælle – frit fra leveren – om 
noget, de brænder for. Og det gør de – opmuntrende 
nok – uden andet end en symbolsk erkendtlighed. 
Som noget særligt får vi i 2017 til slut besøg af ud-
dannelses- og forskningsminister Søren Pind. 

Det fagspecifikke spor 
Kursets andet spor er som sagt fagspecifikt, og det 
ligger udenfor mit gebet, hvorfor jeg vil behandle det 
mere kortfattet. Her samles de studerende efter fag 
eller fagområder på op mod en halv snes mindre hold. 
Undervisningen på dette spor bliver tilrettelagt og 
undervist af fagets eller fagområdets forskere. Fokus 
ligger på emner og spørgsmål, der er særligt relevante 
for det enkelte fag eller fagområde. Der er dog, i vi-
dest muligt omfang, tale om en faglig specificering og 
viderebearbejdelse af de emner, der forinden er blevet 
behandlet til fællesforelæsningerne. Således kan man 

Studerende til undervisning i videnskabsteori. Fra filmen 
KU TALK – undervisning i videnskabsteori.
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på holdet for Mellemøststudier supplere fællesforelæs-
ningens introduktion til begreberne fag og disciplin 
med et fokus på det valgte fags særlige historie og 
discipliner. På lignende vis kan Religionsvidenskab 
sætte fagets humanistiske karakter til debat efter vi – 
til fællesforelæsningen – har haft den bredere diskus-
sion om hvad humaniora vil sige. Og man kan på 
Asienstudier lade den fælles undersøgelse af Hannah 
Arendts essay om tænkning, moral og ondskab følge 
af en diskussion af The Act of Killing (Indonesien) eller 
S-21 (Cambodia). Mere generelt kan fælleskursets fo-
kus på vestlige kilder oplagt suppleres med kilder fra 
de regioner og sprog, der er repræsenteret på ToRS. 
Mulighederne er legio, men samtidig kan de fagspeci-
fikke undervisere selvfølgelig også vælge at tage emner 
op, som ikke er blevet behandlet til fællesforelæsning-
erne. 

Tanken er under alle omstændigheder, at de to 
spor kan supplere hinanden og tilsammen sikre den 
nævnte kombination af relevans og perspektiv. Kurset 
skal – som helhed – være fagligt relevant, men det 
skal også udfordre faget; tilbyde og understøtte et 
kritisk blik udefra. Det håber vi altså at kunne sikre 
på basis af dynamikken mellem kursets to spor og to 
sæt af undervisere. Endelig har vi i en ny (2015) og 
fælles beskrivelse af studieelementet lagt tydeligt vægt 
på, at kurset skal sætte forståelse af videnskabelighed 

og videnskabsteoretiske eller forskningshistoriske 
spørgsmål i centrum, og at det drejer sig om evnen 
til at reflektere over det videnskabelige arbejde, dets 
normer, metoder og produkter.

Udfordringer
Videreudviklingen af ”Fagets videnskabsteori” på 
ToRS har været, og er vedvarende et projekt, der 
involverer mange parter: En halv snes forskere og 
undervisere, men også vores studienævn, institutledel-
se og ikke mindst de studerende selv. Gennem vores 
undervisning i videnskabsteori forsøger vi at indlejre 
en fagoverskridende akademisk orientering i hjertet af 
alle vores fag. Derfor anser jeg det for helt afgørende, 
at vi så vidt muligt udvikler modulet igennem dialog 
og samarbejde. Og at vi på instituttet, i det store og 
hele, kan se på kurset som vores kursus i videnskabste-

Studerende til undervisning i videnskabsteori. Fra filmen 
KU TALK – undervisning i videnskabsteori.
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ori. Samtidig er det klart, at de ansatte på 17 forskelli-
ge bacheloruddannelser aldrig vil (eller bør) blive helt 
enige om, hvad der helt konkret bedst vil styrke deres 
studerendes videnskabelige eller akademiske dannel-
sesproces. 

Enige bliver vi nok heller aldrig om, hvordan 
man bedst tilrettelægger forholdet mellem det almene 
og det fagspecifikke spor. Nogle tilstræber fuld koor-
dination, andre insisterer på at følge en anden logik. 
Nogle undervisere kan bygge på en langvarig interesse 
for videnskabsteori, fagetik eller forskningshistorie. 
For andre er videnskabsteori et nyere bekendtskab, og 
det tager tid at skifte fokus fra fagets teorier til teorier 
om faget og de større sammenhænge, der står på 
dagsordenen. Udfordring nummer 1 er for alle parter 
at finde sig til tålmodigt rette i dette spændingsfelt. 
Til tider er det noget, man kan støde sig på, men det 

meste af tiden har udvekslingen – efter min bedste 
vurdering – være positiv og konstruktiv. 

Udfordring nummer 2 drejer sig om timing. 
Hvornår bør de studerende have videnskabsteori? ”På 
et tidspunkt”, som Ole R. Christensen har bemærket, 
”hvor de studerende har opbygget en faglig identitet 
der kan give et bredere perspektiv på faget en dybere 
mening.” (”Fagets Videnskabsteori – et større alment 
perspektiv”, MONA 1, 2005, s. 47). Hvornår er det? 
Kurset er jo tænkt, som et vigtigt moment i tilblivel-
sen af denne identitet, så det kan både ligge for tidligt 
og for sent. På ToRS har de fleste studerende det på 2. 
semester. Om det er for sent eller for tidligt kan dis-
kuteres, men det beror også på, hvad de har beskæfti-
get sig med på faget indtil da, og hvordan faget afvik-
ler den fagspecifikke del af kurset. I en evaluering af 
kurset skriver en studerende (på 2. semester), at hun 

Undervisning i videnskabsteori. Fra filmen KU TALK – undervisning i videnskabsteori.
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har haft svært ved at forholde sig til videnskabsteori, 
fordi hun indtil videre mest har arbejdet med propæ-
deutik. Alligevel ville hun til nye studerende sige, ”at 
de skal være åbne og møde op og i det mindste bare 
følge med så godt de kan. Jeg synes det er lærerigt og 
selvom man ikke kan forstå alt eller rumme alt, så kan 
du helt sikkert udnytte den viden du får senere hen. 
Jeg er sikker på at VT nok skal komme mig til gode”. 
Måske det ideelle ville være at dele videnskabsteoriun-
dervisningen op i to forløb; et tidligt og introduceren-
de såvel som et senere og mere reflekterende. 

Endelig kan man ikke tage for givet, at de stude-
rende på forhånd forstår, hvorfor de skal bruge tid og 
ressourcer på spørgsmål, der for nogles vedkommende 
tilsyneladende ligger langt væk fra de interesser, der 
i sin tid bragte dem til universitetet. Som en stude-
rende skrev som svar på evalueringens spørgsmål om, 
hvad de ville sige til nye studerende: ”Det er bare 
noget man skal igennem – mist ikke håbet! På ingen 
måde relevant for dit studie”. 

Det er ikke overraskende, at nogle tænker sådan, 
men det er heldigvis heller ikke overraskende, at man-
ge har gjort en anden og mere positiv erfaring. En an-
den studerende skriver, at kurset har ”givet et dejligt 
overblik og en lidt dybere forståelse af, hvad det vil 
sige at gå på universitetet. Forløbet har givet en rigtigt 
god introduktion til videnskabsteori, idet jeg nu føler 

jeg har en bredere referenceramme og forståelse af 
faget, som var mig ukendt, da vi startede”. En tredje 
bemærker, at ”den her kritiske gennemgang af vores 
fag, og universitetet i det hele taget, er mega spæn-
dende og nørdet på den fede måde […] Jeg labber i 
hvert fald det her fag i mig!” Den positive vurdering 
er ikke en enlig svale. Samtidig er det værd at bemær-
ke, at mange studerende er optagede af, hvordan man 
kan øge koordinationen af de to spor. Men over 85% 
bekræfter i de to eksisterende evalueringer, at de er 
glade for at have taget kurset, og at de mener, at det 
styrker deres faglighed. Evalueringer skal tages med en 
skefuld salt (og de bør aldrig overtrumfe en professi-
onel faglig vurdering), men på en god dag kan man 
måske tillade sig at tro, at vi er på rette spor. 

Gæsteliste

Udover oplæg fra kolleger på ToRS har fælles-

forelæsningerne haft besøg af: 

Christine S. Benn, Merete Brudholm, Finn Collin, 

Claus Emmeche, Jan Faye, Peter Harder, Vincent 

F. Hendricks, Maja Horst, Klemens Kappel, David 

B. Pedersen, Søren Pind, Anita H. Riis, Nanna 

Hvidt, Bente Rosenbeck, Rasmus Rønslev, Peter 

Sandøe, Peter Schepelern, Inger Sjørslev, Frederik 

Stjernfelt, Ditte M. Søgaard, Jacob A. Thomsen, 

Dan Zahavi, Julie Zahle, Uffe Østergaard.
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FORSKNINGSPROJEKT BEVILLINGSHAVER BEVILLINGSGIVER

Mange veje til modernitet. Sydøsteuropas 
transformation og osmanniske arv 1870 til det 
21. årh.

Helena Catharina Raudvere Carlsbergfondet

Between Land and Sea: Connectivity and Mer-
cantilism in Coastal Landscapes

Kristoffer Damgaard Det Frie Forskningsråd Kultur 
og Kommunikation (FKK)

Den danske religionsmodel under forandring Margit Warburg Det Frie Forskningsråd Kultur 
og Kommunikation (FKK)

What Money can't Buy? Dynamics between 
Market orientation, Individualization and Social 
capital

Margit Warburg. (Del af 
projekt på teologi)

Det Frie Forskningsråd Kultur 
og Kommunikation (FKK)

Denmark and the new North Atlantic: Identi-
ty Positions, Natural Resources and Cultural 
Heritage

Kirsten Thisted Petersen Carlsbergfondet

The production of Secular Ideology in the Le-
vant

Andreas Bandak Velux Fonden af 1981

The Social Life of Prayers: An Anthropological 
Study of Christian Syrians Reactions to the 
Current Crisis

Andreas Bandak Det Frie Forskningsråd Kultur 
og Kommunikation (FKK)

Centre for Resolution of International Conflicts 
- the case of Syria

Jakob Skovgaard-Petersen Styrelsen for Forskning og 
Innovation (FI)

Territorialising the Sea: Tracing ecological and 
livelihood consequences of the South China Sea 
dispute for local fisheries

Edyta Roszko Det Frie Forskningsråd Kultur 
og Kommunikation (FKK)

Emerging Worlds: exploring the futures from 
the global South

Ravinder Kaur Det Frie Forskningsråd Kultur 
og Kommunikation (FKK)

The social lives of pointlessness - a study of 
youth-disengagement among declared nihilists 
in the Republic of Georgia

Martin Demant Frederiksen Det Frie Forskningsråd Kultur 
og Kommunikation (FKK)

Forskningsprojekter på eksterne 
bevi l l inger
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FORSKNINGSPROJEKT BEVILLINGSHAVER BEVILLINGSGIVER

Grønlandske visuelle erindringer Anne Mette Jørgensen Grønlands Naturinstitut

The Ritual Landscape of Murayghat Susanne Kerner H. P. Hjerl Hansen Mindefon-
det for Dansk Palæstina

Imams of the West Niels Valdemar Vinding Carlsbergfondet

Collective Memory, Narratives, and the Making 
of Histories. An Historical Narrative from the 
Tebtunis Temple Library

Rana Sérida Carlsbergfondet

To identify the cultural barriers to breast cancer Cynthia Chou National University of 
Singapore (NUS)

Islam in the Horn of Africa: a Comparative 
Literary Approach

Alessandro Gori ERC Advanced Grant

Understanding and Preserving Early Islamic 
Jericho

Ignacio Arce EU Marie Curie Intra-Europe-
an Fellowships (IEF)

The Late Epipalaeolithic and Early Neolithic 
Occupation of the Black Desert (Jordan): Inve-
stigating the Origins of Food Production in the 
Marginal Zone

Tobias Richter Styrelsen for Forskning og 
Innovation (FI)

Escalations: A Comparative Ethnographic Study 
of Accelerating Change

Lars Højer Det Frie Forskningsråd Kultur 
og Kommunikation (FKK)

Tomb construction in ancient Egypt Frederik Norland Hagen Velux Fonden af 1981

NAMO - Narrative Modes of Historical Discourse 
in Asia

Ulrich Timme Kragh ERC Advanced Grant

Counting Sheep. The Economics of Religious 
Practice in Early Mesopotamia

Seraina Nett Det Frie Forskningsråd Kultur 
og Kommunikation (FKK)

The Neolitic Shkarat Msaied Project Moritz Götz Florian Kinzel Det Danske Institut i Damas-
kus

Solidarities of Debt: An ethnographic investiga-
tion

Dan Vesalainen Hirslund Det Frie Forskningsråd Kultur 
og Kommunikation (FKK)

Buddhism, Business and Believers Trine Brox Carlsbergfondet og Det Frie 
Forskningsråd Kultur og Kom-
munikation (FKK)
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FORSKNINGSPROJEKT BEVILLINGSHAVER BEVILLINGSGIVER

HeAt, Heritage and Threat Ingolf Thuesen Det Frie Forskningsråd Kultur 
og Kommunikation (FKK)

EU - TRODITIES Vera Skvirskaja ERC Advanced Grant

A Temple Archive from Ancient Iraq Nicole Maria Brisch Carlsbergfondet, Det Danske 
Institut i Damaskus og Julie 
von Müllens fond

Tracking Cultural and Environmental Change: 
the Epipalaeolithic and Neolithic in the Seimar-
reh Valley, central Zagros

Tobias Richter og Peder 
Mortensen

C.L. Davids Fond og Samling

The Islamic literary tradition Alessandro Gori Styrelsen for Forskning og 
Innovation (FI)

Nye Første Verdenskrigserindringer Tea Sindbæk Andersen Vetenskapsrådet

Power in the mountains project Stephen Alexander McPhil-
lips 

Det Danske Institut i Damas-
kus

Monaspower Jennifer Adele Cromwell EU Marie Curie Intra-Europe-
an Fellowships (IEF)

Arkæologiske undersøgelser af tidlige bysam-
fund

Tim Boaz Bruun Skuldbøl Det Danske Institut i Damas-
kus

Race, Nation, Sprog og Kulturarv i Aztlán græn-
selandet 

Magnus Pharao Hansen Det Frie Forskningsråd Kultur 
og Kommunikation (FKK)

Moral Economies of Food in Contemporary 
China: An Ethnographic Investigation of Relati-
onal Ethics through Foodstuffs

Mikkel Bunkenborg Det Frie Forskningsråd Kultur 
og Kommunikation (FKK)

When tobacco became cool in China Peter Harmsen Laurits Andersens Fond

Bering på dansk Natalia Okhotina Lind og 
Peter Ulf Møller

Carlsbergfondet

REXSAC. Resource Extraction and Sustainable 
Arctic Communities

Kirsten Thisted Petersen NordForsk
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Mikkel Madvig
Direktør
Mikkel Madvig ApS

Janne Laursen
Museumsdirektør
Dansk Jødisk Museum
http://www.jewmus.dk/

Lone Sandholdt Jacobsen
Rektor
Viby Gymnasium
http://www.vibygym.dk/

Anna Leclercq Vrang
Konsulent
Forskning, uddannelse og mang-
foldighed, DI
http://di.dk

Maja Bødtcher-Hansen
Rektor
Frederiksberg Gymnasium
http://frberg-gym.dk/

Claus Egeris
Sekretariatschef 
Måltidspartnerskabet
http://maaltidspartnerskabet.dk/

Jesper Schou 
Direktør
Billetkontoret A/S
http://www.billetkontoret.dk/

Aftagerpanel
ToRS’ aftagerpanel mødes 3-4 gange årligt, er rådgivende og fungerer som et forum 
for systematisk dialog med repræsentanter for den offentlige og private sektor – 
altså de mennesker, der ansætter instituttets færdiguddannede kandidater eller 
benytter vores tilbud om efter- og videreuddannelse.

Bekendtgørelse af lov om universiteter 
(universitetsloven):

§ 13 a. Universitetet nedsætter et eller flere aftagerpaneler, der 

sammensættes af udefra kommende medlemmer. Medlemmerne skal 

tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de 

ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.

Stk. 2. Universitetet sikrer dialog mellem aftagerpanelet og universi-

tetet om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og ind-

drager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddan-

nelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

Stk. 3. Aftagerpanelet kan foruden de i vedtægten fastsatte opgaver 

afgive udtalelse og stille forslag til universitetet om alle spørgsmål, 

der vedrører uddannelsesområdet. Aftagerpanelet skal afgive udta-

lelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger for aftagerpa-

nelet.
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KulturKurser.dk
KulturKurser.dk er etableret af Københavns Universitet (ToRS) og Investeringsfonden 
for Udviklingslande (IFU) – tilsammen et af Skandinaviens største videnscentre 
for viden om ikke-vestlige kulturer. KulturKurser.dk bidrager til at skabe en øget 
bevidsthed om behovet for interkulturelle kompetencer, lokalt og internationalt, 
individuelt og organisatorisk. Dette gør vi bl.a. ved at udbyde forskningsbaserede 
kurser, der skaber en interkulturel bevidsthed og deraf redskaber til at begå sig i en 
globaliseret og kulturel-afhængig virkelighed. Med andre ord har KulturKurser.dk til 
formål at bidrage til en øget dialog og gensidig kulturel forståelse.

I 2016 indgik KulturKurser.dk i alt 41 aftaler om 
kurser, foredrag, og konsulentbistand, bl.a. om lande 
og regioner som:

•	 Tyrkiet
•	 Thailand
•	 Palæstina
•	 Indien
•	 Kina
•	 Syrien
•	 Indonesien
•	 Libanon

Derudover specifikke kurser og foredrag med temaer 
som bl.a. religion og lokalpolitik, kulturforståelse, og 
kulturarv. 

Kulturkurserne giver danske diplomater, ledere og 
medarbejdere i erhvervsliv og organisationer forsk-
ningsbaseret og aktuel viden om erhvervsliv, kul-
turforskelle, religion, politik og samfundsforhold 
generelt. Derudover har vi indgået indtil videre 18 
udlånsaftaler ifm. udstillingen Eyes on Syria, der 
således kommer på besøg i kommuner, og på lokale 
biblioteker og kulturhuse i hele Danmark. 

Eyes on Syria
I 2016 påbegyndte KulturKurser.dk et samarbejde 
med forlaget Orbis. Vi har sammen udviklet et nyt 
formidlingskoncept, der kombinerer fotoudstilling 
og oplæg. I forlængelse af udgivelsen af bogen Eyes 
on Syria, der viser hverdagsbilleder fra Syrien i 1961, 
før krigen og ødelæggelserne, har vi lavet en fotoud-
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’Den overdækkede suq i Aleppo’ og ’Børn i Aleppos suq’. Fra fotoudstil l ingen Eyes on Syria.

stilling. Med fotoudstillingen Eyes on Syria fortæller 
KulturKurser.dk og Forlaget Orbis historien om et 
Syrien, der ikke længere findes. Og tager os samtidig 
med på en tankevækkende rejse i Syriens historie og 
identitet. 

Der er tale om dokumentation af en fortid, 
som ikke længere er tilgængelig pga. de sidste års 
krig i området. Billederne videregives via bogen og 
udstillingen til en større offentlighed som et stykke 
erindringsarbejde, der kan minde om fortiden og 

sætte billeder på håb for fremtiden, for håb bygger på 
bevidsthed om ens historie og identitet.

Udstillingen udlånes gratis, og kan kombineres 
med vigtige oplæg om Syrien. Disse oplæg varetages 
af forskere fra ToRS og omhandler bl.a. emner som 
Syriens historie, Syrien i dag, Syriens kulturarv og 
Islamisk stat. Udstillingen har siden sommeren 2016 
været på tur rundt i Danmark, og den fortsætter sin 
rundrejse i landet i hele 2017. 
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Ph.d.-afhandl inger

The Making of the New Martyrs of 
Russia. Soviet Repression in Orthodox 
Memory
Karin Vibeke Hyldal Christensen
Vejleder: Hans Bagger
18. januar 2016

Following the end of the Soviet Union, the Russian 
Orthodox Church has canonized a great number of 
Russian saints. Whereas in the first millennium of 
Russian Christianity (988-1988) the Church recog-
nized merely 300 Russian saints, the number had 
grown to more than 2,000 by 2006. This PhD thesis 
explores the remarkable phenomenon of new Russian 
martyrdom. It outlines the process of canonization, 
examines how saints are venerated, and relates all this 
to the ways in which the Russian state and its people 
have chosen to remember the Soviet Union and com-
memorate the victims of its purges. The PhD thesis 
includes in-depth case studies of particular saints and 
examines the diverse ways in which they are venera-
ted.

Perpetrator Disgust. An Enquiry into 
the Relationship between Body, 
Emotion and Morality
Ditte Marie Munch-Jurisic
Vejleder: Thomas Brudholm
8. februar 2016

Some soldiers experience strong emotional outbursts 
and bodily discomfort – such as disgust, dizziness, 
fainting, nausea, vomiting and crying – in the mo-
ment of committing or witnessing atrocities. This 
dissertation delivers a systematic examination of this 
complex phenomenon that I call “perpetrator dis-
gust”.

The central point of dispute is the moral signifi-
cance of perpetrator disgust. Does the 
perpetrator’s bodily response indicate a subliminal 
awareness of the moral wrong of the act? I argue that 
perpetrator disgust can in some cases reflect a moral 
conflict, but warn against conflating it with a com-
mitted moral judgment.
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Narrating Self and China. Women’s 
Autobiography in Early Twentieth 
Century China
Irina Kristensen 
Vejleder: Denise Gimpel
8. februar 2016

The present dissertation investigates three self-nar-
ratives written by Chinese women autobiographers 
in the first half of the twentieth century: Chen 
Hengzhe’s Autobiography of a Young Chinese Girl, 
Yang Buwei’s Autobiography of a Chinese Woman, 
and Ling Shuhua’s Ancient Melodies. Written with 
foreign audience in mind, these narratives provide a 
range of Chinese female images aiming to contest the 
predominant Western stereotypes about China and its 
people. Therefore the main argument of this study is 
that these women writers adopted the roles of cultural 
interpreters, which allowed them to position themsel-
ves as authoritative and representative voices and, at 
the same time, rejuvenate China’s image in the global 
arena.

Scholarship in modern Chinese literature has 
already approached these texts from the perspectives 
of genre, gender, and translation studies providing 
many valuable insights into the questions of fema-
le subjectivity, autonomy and literary activity. This 

dissertation, however, adopts a new approach in that 
it applies various aspects of narrative theory in order 
to examine the autobiographies in question as spaces 
of intercultural communication (I apply Baker’s term 
of narrative framing, Abbot’s approach to narrative 
as a combination of a story and narrative discourse, 
and Fisher’s paradigm of narration as a way of human 
communication).

Encouraged to write their life narratives by their 
foreign friends, these Chinese women writers enthu-
siastically responded to this call by taking authority 
into their hands and describing themselves and China 
on their own terms. Chen Hengzhe did so from the 
position of the woman scholar who, as a historian, 
possessed an ability to view and judge Sino-Western 
interactions from a larger perspective. Yang Buwei in-
terpreted China for the West from the perspective of 
a “typical” Chinese woman with a quite atypical claim 
to have unique insights into both cultures. Finally, 
Ling Shuhua adopted the role of the woman artist 
who, as a true connoisseur of Chinese culture, had the 
authority to explain the beauty of its manifestations 
for the Western reader. The common feature of these 
women’s self-narratives is that they establish human 
connections across country boundaries by transmit-
ting ideas and images, thus creating a meaningful 
dialogue between cultures. To highlight these issues 
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this study operates with such essential key concepts 
as narrative frames, images, representations, power/
knowledge relationship, space and cross-cultural 
communication.

Early Philosophical Ṣūfism - The 
Neoplatonic Thought of Ibn M. al-
Ḥallāğ
Saer El-Jaichi
Vejleder: Joshua Sabih
21. juni 2016

Afhandlingen undersøger den nyplatoniske tænkning 
hos en af det 10. århundredes mest indflydelsesrige 
ṣūfī tænkere,  Ibn Manṣūr al-Ḥallāğ (d. 922). Af-
handlingen placerer Ḥallāğ i den græske og arabiske 
nyplatoniske tradition gennem en analyse af udvalgte 
begreber, ideer og argumenter i Ḥallāğ’s mystiske 
filosofi med afsæt i Plotins og Proklus’ tekster og den 
såkaldte “Arabiske Plotinus kilde.”  

En fortolkning af Ḥallāğ’s mystiske filosofi i 
lyset af den nyplatoniske tradition giver mulighed 
for at udforske nyplatonismens indflydelse på sufis-
men under den græsk-arabiske renæssance. Adskillige 
studier har undersøgt hellenismens – og i særdeleshed 
nyplatonismens – indflydelse på den middelalderlige 
arabisk-islamiske filosofi (falsafa), Disse studier har 

klart påvist en sammenhæng mellem de arabiske 
oversættelser af Plotins og Proklus’ tekster og den 
kosmologi og filosofiske tænkning, der blomstrede i 
løbet af det 9. og 10. århundrede. Hvad man imidler-
tid savner i disse studier er en fremstilling af nyplato-
nismens betydning for sufismens tidlige udvikling i en 
filosofisk retning. 

Afhandlingen søger at udfylde dette hul i 
forskningen gennem en analyse, der sigter mod en 
rekonstruktion af de filosofiske antagelser, der ligger 
til grund for Ḥallāğ’s verdensbillede. Med udgangs-
punkt i udvalgte sekundære kilder samt passager fra 
Ḥallāğ’s egne tekster, argumenteres der her for, at 
nyplatonismen er uomgængelig for en forståelse af en 
række centrale temaer og begreber i Ḥallāğ’s tænkning 
og filosofi.  
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Living with others - Subjectivity, 
relatedness and health among urban 
poor in Delhi
Emilija Zabiliute 
Vejleder: Ravinder Kaur
29. juni 2016

‘Living with Others’ er et etnografisk studie af fattige 
beboerne i en bebyggelse i udkanten af Delhi, Indien.
Afhandlingen er baseret på kvalitative interviews og 
længerevarende etnografisk feltarbejde blandt byom-
rådets befolkning, uformelle sundhedspratikere og de 
ansatte på en statslig sundhedklinik.

Ved at udforske kvindelige subjektiviteter, 
oplevelser af fattigdom og intime hverdagsrelationer 
gennem en sundhedsprisme, udfordrer afhandlingen 
det fokus på økonomi og byforvaltning der dominerer 
debatten om økonomisk usikkerhed i Indiens fattigt, 
urbant område.

Afhandlingen argumenterer for at de sårbar-
heder, der karakteriserer livet for de fattige i Delhi, 
udfolder sig og forhandles gennem deres relationer 
med pårørende, naboer og politikere. Set i dette lys er 
de fattiges sundhedspraksis tæt forbundet med deres 
forhandlinger af, hvor de hører til i det urbane fælles-
skab, og deres relationer til naboer og familier.

Med afsæt i Levinas’ filosofi – som argumenterer 

for, at subjekter er relationelle og sårbare over for hin-
anden – og i antropologiske teorier om slægtskab og 
sociale tilhørshold (”relatedness”) undersøger afhand-
lingen de forskellige former for afhængighed og pleje 
det indebærer at leve i et fattigt, urbant område.

Ved at udforske statslige sundhedsindgreb viser 
studiet yderligere, hvordan socialt tilhørshold og 
viden om slægtskab informerer de formelle diskurser, 
der er sigtet mod byens fattige kvinder. Disse relati-
onelle forhold går hånd i hånd og overgår til tider de 
biopolitiske og biomedicinske kræfter.

Multicultourism in Mexico’s Magical 
Village Cuetzalan
Casper Jacobsen 
Vejleder: Jesper Nielsen
26. august 2016

I 1990’erne opstod en hidtil uset forhandlingsarena 
for indianske minoriteter (og majoriteter) i en række 
latinamerikanske lande, hvis nationale forfatnin-
ger blev omdannet til at indbefatte multikulturelle 
tankesæt, hvorved politiske initiativer med udspring i 
multikulturalisme kom i højsædet.

For at tage temperaturen på denne politiske 
arena undersøger indeværende afhandling ét udtryk 
for den stigende latinamerikanske politiske multi-
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kulturalisme; turismeprogrammet Pueblos Mágicos 
(Magiske Byer), der blev lanceret af Mexicos regering 
i 2001. Gennem fokus på deltagerbyen Cuetzalan 
(Puebla) – en mestizoby og hovedsæde i en kommu-
ne, hvor majoritetsborgerne er nahuaer – og ved at 
analysere politiske dokumenter, pressemeddelelser, 
nyhedsartikler, institutionel interaktion, offentlige 
rum og ritualer, tekster fra turistmagasiner, feltnoter 
og interview styrer analysen ind på de identitets- og 
magtkonfigurationer, der produceres af og i relation 
til programmet.

Ved at kombinere nyere læsninger af den 
Foucault- inspirerede magt- og styringsanalytik 
(governmentality) med sociologen Erving Goffmans 
ideer om fortolkningsrammer viser afhandlingen, 
hvordan Pueblos Mágicos-programmet styrer og orga-
niserer det politiske og sociale liv i Cuetzalan gennem 
en translokal styring af fortolkningsrammer, som 
introducerer institutionelle konventioner i det sociale 
felt og byrummet. Afhandlingen fremhæver derved 
modsætningsfyldte og kontraintuitive syn på politisk 
multikulturalisme i moderne Mexico (2001 til 2014).

Mens Pueblos Mágicos- programmet udtryk-
ker en efterstræbelse om at frigøre og reducere social 
ulighed gennem myndiggørelsesstrategier baseret på 
ideen om det nære lokalsamfund, bidrager program-
met – som en majoritetsdefineret aktivitet og social 

teknologi – til at fastholde og forstærke eksisterende 
inddelinger, hierarkier og asymmetriske magtrelatio-
ner mellem majoritetssamfundet og indianske minori-
teter. Afhandlingen viser således, at der i Mexico ikke 
er sket en politisk eller social omlægning i kølvandet 
på det multikulturelle fremstød, men snarere en gen-
skabelse af det politiske felt.

En væsentlig omdirigering af feltet benævnes i 
afhandlingen som multikulturisme; en styringsstra-
tegi, der søger at styre den nye politiske forhand-
lingsarena ved at udbyde et multikulturelt nationalt 
selvbillede, der foranlediger nye nationskonfigure-
rede tilhørs- og deltagelsesformer i Mexico uden at 
konfrontere strukturelle asymmetrier. Derved bryder 
multikulturisme frem som en statssponsoreret drivjagt 
efter indiansk kulturarv, der ikke åbenlyst placerer 
indianske borgere i den myndiggjorte og indbringen-
de ende af de socioøkonomiske relationer.
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Select Papyri from Danish Collections: 
Philological and Archaeometric Studies
Thomas Christiansen
Vejleder: Kim Ryholt
16. december 2016

Afhandlingen, Select Papyri from Danish Collections: 
Philological and Archaeometric Studies, består af en 
indledning, en bog, fire artikler, samt en rapport om 
et videnskabeligt forsøg ved den Europæiske synkro-
tron (ESRF) i Grenoble, Frankrig, og en ansøgning 
om endnu et forsøg ved den samme institution. 
Bogen præsenterer tekstudgaver af 22 upublicerede 
begravelses (funerary) manuskripter, hvoraf hoved-
parten er skrevet på papyri. Den første artikel er en 
tekstudgave af et brev fra det sene Ny Rige (c. 1100 
f.v.t.), hvorpå følger en diskussion og oversigt over 
skriftlige kilder, der vedrører produktionen af sort 
blæk i antikkens middelhavs kulturer og to artikler, 
der udforsker brugen af røntgenstrålings analyser i 
studiet af old-egyptiske papyri. Fem af bidragene er 
skrevet i samarbejde med andre forskere. Tilsammen 
tegner afhandlingens forskellige dele et kort rids over 
udviklingen og brugen af skriften i det gamle Egypten 
igennem en cirka 1500 årig periode.

Universitetsbiblioteket, Fiolstræde. 
Foto: Kommunikation/FA



Forhallen, Det Humanistiske Fakultet. Foto: Byens Netværk.
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Specia ler
ARABISK (MELLEMØSTENS SPROG OG SAMFUND)

Mohammed Assaf - Arabernes Idol
Houda El-Hawari
Specialevejleder: Ehab Galal

Polariseret pluralisme indenfor irakiske Tv-medier
Mohanad Abbas Shaker
Specialevejleder: Ehab Galal

Islamiske Banker
Omar El-Youssef
Specialevejleder: Ehab Galal

Magtbalance og identitet i Saudi Arabiens trykte presse 
-  En kritisk diskursanalyse af aviserne al-Riyadh og 
al-Madina under Det Arabiske Forår
Ditte Marie Bjergsted
Specialevejleder: Ehab Galal

Palæstinenseres positioneringer og identitet - en kva-
litativ undersøgelse af palæstinensisk identitetsopbyg-
gelse i et positioneringsteoretisk perspektiv
Camilla Toftlund
Specialevejleder: Ehab Galal

Everyday Expressions of Identity and Ideology in Syria’s 
Civil War: A Comparative Analysis of SANA and Bashar 
al-Assad’s War Narratives
Jeppe Stavnsbo Sørensen
Specialevejleder: Jakob Skovgaard-Petersen

Sociolingvistisk funktion af kodeskift mellem Standard 
Arabisk, Egyptisk og Engelsk i moderne egyptisk littera-
tur
Vasilisa Svjatoslavna Chalacheva
Specialevejleder: June Dahy 

Saudi Arabien - eksempel på en rentierstat
Arife Tas
Specialevejleder: Jørgen Bæk Simonsen

National identitet - Ødelæggelse af kulturarv i Mekka
Asmaa Yasmeen Ahmed
Specialevejleder: Jørgen Bæk Simonsen

Mobilisering af 6. April Bevægelsen frem til den egypti-
ske opstand i 2011
Michael Kenni Andersen Malmberg
Specialevejleder: Rasmus Christian Elling

Sekterisme og Libanons politiske system i skyggen af 
skraldekrisen - i mellem historier og diskurser
Thomas Timmermann Appelquist
Specialevejleder: Rasmus Christian Elling

Jagten på geopolitisk dominans: En analyse af Saudi 
Arabiens udenrigspolitiske konstruktioner af konflikten 
i Syrien
Cecilie Engel
Specialevejleder: Rasmus Christian Elling

ASSYRIOLOGI

Five Thirty-Nine BCE – Nabonidus and the Verse Ac-
count in Memory and History
Rasmus Johan Aarslev
Specialevejleder: Nicole Brisch

Emotions in Gilgamesh: Desire, grief, and identity in 
the Standard Babylonian Epic of Gilgamesh
Sophus Umberto Søndergaard Helle
Specialevejleder: Nicole Brisch

Neoassyriske ”profeter”? En kritisk analyse af grundla-
get for at karakterisere delene i et konkret tekstkorpus 
som profetudsagn
Steen Thøgersen
Specialevejleder: Nicole Brisch
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ESKIMOLOGI OG ARKTISKE STUDIER

Grønlandske før-kristne trosforestillinger i nutiden. – 
Synkretistiske trostræk og- tendenser i det nyreligiøse 
felt i Grønland
Juaaka Karl Johan Lyberth 
Specialevejler: Søren Thue Thuesen

GRÆKENLANDSSTUDIER

Kavafis’ Alexandria. Alexandria som poetisk konstruk-
tion
Jørgen Wildt Hansen
Specialevejleder: Sandra Lucas

INDIANSKE SPROG OG KULTURER

Dyrenes verden - Et komparativt studie af de europæi-
ske bestiarier  og dyrene i Florentinerkodeksets bog XI
Bodil Margrete Lundin
Specialevejleder: Jesper Nielsen

På sporet af Jomfruen af Guadalupe-kulten
Annette Holm Fik
Specialevejleder: Jesper Nielsen

INDOLOGI

Historical Background Analysis, Manuscript Sources, 
Critical Sanskrit Edition, and Annotated English Trans-
lation of a Female-Authored Buddhist Tantric work 
from the Swat valley, Pakistan, ca. Tenth Century: The 
”Advayasiddhi” by Laksmi
Ulrich Timme Kragh
Specialevejleder: Kenneth Gregory Zysk

Kualin: The Hindu Tenets of the Serpentine Energy in 
Theory and Practice
Kenn Døngart
Specialevejleder: Peter Birkelund Andersen

ISLAMISKE STUDIER

Hvorfor være aktiv i en muslimsk ungdomsforening? Et 
studie af medlemmers brug af Minhaj Ungdom
Simone Bang
Specialevejleder: Jørgen Bæk Simonsen

Femimam - en ny social bevægelse?  - En undersøgelse 
af det danske initiativ Femimam og dets forsøg på at 
skabe et legitimt religiøst pluralistisk rum.
Sana El Attar
Specialevejleder: Ehab Galal

Sayyid Qutb og Det Muslimske Broderskab – en kontek-
stuel læsning af Qutbs Milestones
Jesper Laisen
Specialevejleder: Jakob Skovgaard-Petersen

Styrets legitimitet og folkets modstandsmekanismer 
ifølge udvalgte sunnitiske jurister
Saad Ali Khan
Specialevejleder: Jakob Skovgaard-Petersen

Identitet midt i en substantiel forandring. En undersø-
gelse af Ibn Arabisk tænkning om væren og forandring
Amer Mohammad Al-Hussein
Specialevejleder: Jørgen Bæk Simonsen

Islamisk Stat, forholdet til Saudi Arabien
Andreas Mølvig Larsen
Specialevejleder: Jørgen Bæk Simonsen

Studieliv på Søndre Campus. Foto: Anne Trap-Lind.
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Islam Matters - How the Council on American Islamic 
Relations (CAIR) promotes the legitimacy of American 
Muslims
Safia Aoude
Specialevejleder: Niels Valdemar Vinding

Islamske Aktører mot Radikalisering
Viktoria Amalie Dahl
Specialevejleder: Niels Valdemar Vinding

HEBRAISK (MELLEMØSTENS SPROG OG SAMFUND)

De-Zionising Palestinian Memory: The Identity of the 
Nakba
Basma Harb Harb Moh’d Shahin
Specialevejleder: Joshua Sabih 

JAPANSTUDIER

Forretningskommunikation - Interkulturel forretnings-
kommunikation mellem Danmark og Japan.
Kenneth Ingdahl Johansen
Specialevejleder: Marie Højlund Roesgaard

Generation-som-diskurs: Satori Sedai - En analyse af de 
diskursive forhandlinger under skabelsen af satori sedai 
generationen i japanske medier
Marie Tancula Lund
Specialevejleder: Marie Højlund Roesgaard

Kim Tal Sus liv og værker samt indflydelse på senere 
zainichiforfattere
Pernille Møller
Specialevejleder: Yoichi Nagashima

De Dårlige Mødre - Et speciale om hvordan samfunds-
forhold og normer påvirker enlige mødre
Ina Kathrine Haugaard
Specialevejleder: Yoichi Nagashima

Feminine Maskuliniteter i Shôjo Manga
Mie Roesgaard
Specialevejleder: Yoichi Nagashima

KINASTUDIER

Ji Xianlin, Intellektuelles rolle og identitet i nutidens 
Kina
Ask Ryding-Hernæs
Specialevejleder: Denise Gimpel

Et rødt samfund i opbrud: Kinesiske billeder i Qiu Xiao-
long’s kriminalromaner
Tove Meurs-Gerken
Specialevejleder: Denise Gimpel/Bent Nielsen

Kinesiske comfort women, fortiet eller fortalt?
Malene Møller
Specialevejleder: Denise Gimpel/Mikkel Bunkenborg

The Impacts of FDI on CO2 Emissions in China - Analysis 
focused on different sources of FDI
Laura Lin
Specialevejleder: Jørgen Delman

Grænsende til Filantropi - En institutionel analyse af 
den kinesiske kunstverden og dens organisationsfelt
Kristian Mondrup Nielsen
Specialevejleder: Jørgen Delman

Connecting China’s Rural Producers with Agricultural 
Markets - Empowerment Dimensions in the New Rural 
E-commerce Value Chain
Stine Olsen
Specialevejleder: Jørgen Delman

Jeg er den som jeg er - En analytisk undersøgelse af 
konstruktionen af kulturel identitet blandt unge med 
kinesisk baggrund i Storkøbenhavn
Dong Liao
Specialevejleder: Mikkel Bunkenborg

NÆRORIENTALSK ARKÆOLOGI

Protective Figurines in the Neo Assyrian period
Nikoline Ernst Tyler 
Specialevejleder: Susanne Kerner



204 TVÆRKULTUR 2016204

A technological analysis of Natufian debitage; the case 
of Shubayqa 1 - Approaching Natufian lithic production 
within the concept of Social Theory
Maria Mawla
Specialevejleder: Tobias Richter

Plant exploitation at Tell Labwe: plant foods and fuel 
resources
Dobrina Angelova Gyurova
Specialevejleder: Tobias Richter

PERSISK (MELLEMØSTENS SPROG OG SAMFUND)

Kunsten at forhandle med Iran - En diskursanalyse af 
Irans udenrigspolitik
Trine Riemer Johansson
Specialevejleder: Jørgen Bæk Simonsen

My Stealthy Freedom - Fænomen og produkt af den 
iranske kvindebevægelse
Rosa Marie Trige Skou Rasmussen
Specialevejleder: Rasmus Christian Elling

Afghanere i Iran og Pakistan: Flygtninge eller migran-
ter? - Kategoriseringen af afghanere som ’flygtning’ 
eller ’migrant’ i Pakistan og Iran
Sigrid Marie Wiin Larsen
Specialevejleder: Rasmus Christian Elling

POLSK

Kvinden i billedet - Repræsentation af kvinder i polske 
tv-serier
Beata Hoffmann Pedersen
Specialevejleder: Krzysztof Stala

RELIGIONSHISTORIE

Foreninger, Menigheder og Stat - Kristne tænkere ud 
fra et græko-romersk foreningsperspektiv
Anders Brøndum Holstborg
Specialevejleder: Annika Hvithamar

Opstandelse over Opstandelser - En undersøgelse af 
opstandelsesforestillinger i den tidligste kristendom
Lisa Kirstine Eriksen
Specialevejleder: Annika Hvithamar

Diskursens Kunst - Betragtninger af John Henry New-
man og Edward Elgars  ’The Dream of Gerontius’
Søren Borchersen
Specialevejleder: Catharina Raudvere

Autoritet, autencitet og ægte bosniskhed - En under-
søgelse af påstande om autoritet og autencitet hos en 
NGO i efterkrigstidens Bosnien og Hercegovina
Manja Holm Laursen
Specialevejleder: Catharina Raudvere

Spiritismens appel i det 21. århundrede
Kiri Lykke Håkansson
Specialevejleder: Peter Birkelund Andersen

Why Video Games Matter - The state of research on 
video games in the field of religious studies
Kathrine Rødbro Busch
Specialevejleder: Peter Kurt Westergaard

Det meningsmættende kød - En kortlægning af biblens 
og utilitarismens syn på vegetarisme
Furkan Duha Taskiran
Specialevejleder: Peter Kurt Westergaard

Kvindesag og kristendom
Christina Barner Moeskjær
Specialevejleder: Peter Kurt Westergaard

Der er Storhed i det Syn på Livet - En undersøgelse af 
teologiske reaktioner på Charles Darwins evolutionste-
ori i regi af Folkekirken, fra 1947 til 2013
Simon Beierholm
Specialevejleder: Peter Kurt Westergaard

Når Gud er tavs - En undersøgelse af Elie Wiesels positi-
on indenfor teodicé-spørgsmålet samt en undersøgelse 
og diskussion af Wiesels tavshedsbegreb som forlæn-
gelse af denne position
Pernille Frydendal
Specialevejleder: Thomas Brudholm
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Den sekulære mystiker - Knausgård som billede på 
”den søgende” i senmoderniteten
Molly Vera La Cour
Specialevejleder: Tim Rudbøg

RELIGIONSSOCIOLOGI

Det kontroversielle blod - En religionssociologisk 
undersøgelse af Jehovas Vidners udvikling vedrøren-
de blod og ændrede status som kontroversiel religiøs 
minoritet i Danmark
Ann Kjersgaard Nielsen
Specialevejleder: Annika Hvithamar

Kristendomskundskab i praksis - Et religionssociologisk 
studie af religionssynet i faget kristendomskundskab i 
folkeskolen
Lene Kofoed
Specialevejleder: Brian Arly Jacobsen

Med Pikachu, Thor og Gud i krig - en analyse af religio-
nens rolle for soldater under udsendelse
Marie Wolfsberg Oscilowski
Specialevejleder: Brian Arly Jacobsen

Den menneskeretslige Etik og Kapitalismens Ånd - En 
religionssociologisk undersøgelse af hvordan religions-
frihed opfattes og undersøges i multinationale virk-
somheder
Roya Amanda Zarrehparvar Høvsgaard
Specialevejleder: Brian Arly Jacobsen

Grøn Kirke - Ildsjæle eller fællesskab? - En religionsso-
ciologisk undersøgelse af sociale netværksressourcer, 
teologi og offentlig stemme hos repræsentanter for 
grønne folkekirker
Mie Marie Hjartdal Morthorst
Specialevejleder: Margit Warburg

”I kirken er jeg polsk, ellers ikke”- En religionssociolo-
gisk analyse af forbindelser mellem nationale, religiøse 
og sproglige fælleskaber blandt polske migranter i 
Danmark i dag
Michael Johan Brixtofte Petersen
Specialevejleder: Margit Warburg

Under samme tag?
Clara Uhd Nielsen
Specialevejleder: Peter Birkelund Andersen

Et andet Danmark - Identitet, sikkerhed og islam i de-
batten efter skudepisoden i København 2015
Mette Holten Haagerup
Specialevejleder: Peter Birkelund Andersen

Religion og frivillighed. Et indblik i de frivilliges 
motivation -En religionssociologisk undersøgelse af 
de frivilliges motivation og valg af frivillighed i de to 
projekter, Rollemodeller Fyn og Red Barnet Ungdoms 
lektiecafé
Signe Levin Andreasen
Specialevejleder: Peter Birkelund Andersen

RUSSISK

Produktive forandringer i russisk grammatik; Fra 
genitivkasus til præpositionssyntagmet po+dativ - En 
korpusbaseret undersøgelse af en sprogforandring
Lisa Mailand
Specialevejleder: Jens Nørgaard-Sørensen/Sandra Lucas

Cafe Mødestedet, Søndre Campus. Foto: Emilie Rolighed.
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Russian Verbal Prefixes - The Case of hodit’ in Parallel 
Corpora
Martin Podolak
Specialevejleder: Jens Nørgaard-Sørensen/Sandra Lucas

Motivation og konflikt bag samarbejdet mellem Rus-
land og Tyrkiet
Marie Hermine Markossian
Specialevejleder: Rasmus Nilsson

Den unge generation af russiske kernefamilier - Rolle-
fordelingen i husholdningen og børnepasningen
Mikkel Brogren Nagel
Specialevejleder: Tine Roesen

Urbane utopier. Byrumsmæssige nybrud, arkiktekto-
nisk konceptualisering og symbolsk kapital i Moskvas 
urbane udvikling under Sergej Kapkovs kulturborgeme-
sterskab 2011-2015
Caroline Bilde Krogh-Jensen
Specialevejleder: Tine Roesen

Det russiske mindretal i Estland - en analyse af postsov-
jetiske diskurser
Daniel Aeberli
Specialevejleder: Tine Roesen

Russerne og Facebook - En undersøgelse af russeres 
adfærd på og forhold til Facebook
Morten Wedel Kristensen
Specialevejleder: Tine Roesen

Behandlingen af homoseksualitet i russisk litteratur
Jakob Stefan Jensen
Specialevejleder: Tine Roesen

SYDØSTASIENSTUDIER (INDONESISK)

The Accidental Immigrants - Oral History in the Form of 
Narratives of the First Indonesians in Denmark
Susannah Soewarta
Specialevejleder: Cynthia Gek Hua Chou

Islamization and the Impact on Gender Relations in 
Malaysia
Nadja Vesthede
Specialevejleder: Cynthia Gek Hua

SYDØSTASIENSTUDIER (THAI)

Commensality, Food and Eating among the Migrant 
Thai Community in Denmark
Rattana Friberg-Richelsen
Specialevejleder: Cynthia Gek Hua Chou

Thaitalendes udtale af danske konsonanter - En analyse 
af påvirkningen fra det thailandske lydsystem
Mette Moslund Bunk Brink
Specialevejleder: Sandra Lucas

TIBETOLOGI

Historiske og semiologiske reflektioner om en Drikung 
Kagyu guru yoga eksegese fra det 17. århundrede
Frans Emil Holland
Specialevejleder: Jan-Ulrich Sobisch

Studieliv, Søndre Campus. Foto: Emilie Rolighed



Specialer 207207

TVÆRKULTURELLE STUDIER

Materiality Matters: Towards a Conceptualisation of 
the Intersection between Materiality and Ideology in 
the Production of Racial Inequality
Theis Groth
Specialevejleder: Alexander Horstmann

Hvornår er man dansk? - En diskursanalytisk undersø-
gelse af officielle formuleringer af danskhed
Ditte Reinholdt Ø Kristensen
Specialevejleder: Ann-Sofie Nielsen Gremaud

The Implications of Neoliberal Impact on NGO work 
- Researching neoliberal tendencies in NGO work 
through the application of New Public Management 
precepts to a Danish-Bolivian development project
Anne Jensen
Specialevejleder: Brian Arly Jacobsen

En diskursanalyse af syriske flygtninge i avisdebatten
Mathilde Broe Grützmeier
Specialevejleder: Brian Arly Jacobsen

Identitetskonstruktion og selvrepræsentation på Face-
book - i et postmoderne og tværkulturelt perspektiv
Susanne Al-Atabi
Ehab Galal

Corporate Social Responsibility - fortællinger om virk-
somheders sociale ansvar
Elisabeth Bojsen Træden Larsen
Specialevejleder: Frank Sejersen

Madborgerskab - Hvor forbrugeren og medborgeren 
mødes. - Et diskursanalytisk blik på mad og subjekter
Camilla Kimie Nielsen
Specialevejleder: Frank Sejersen

Bodies, Selves and becomming ’Other’: Perspectives 
of the Bodyand Self as Reflected in Yoga in a Western 
Urban Context
Neal Martin Newport
Specialevejleder: Frank Sejersen

”Fra at være på menuen til at sidde med ved bordet” 
Et skifte i indfødte folks diskurser om retten til selvbe-
stemmelse og udvikling i relation til klimaforandringer
Joanna Absalonsen
Specialevejleder: Frank Sejersen

“Do it Yourself, Create Together!” - Exploring the Me-
aning of Actor, Network and Community in Hackerspa-
ces, Makerspaces and FabLabs
Kristine Tophøj
Specialevejleder: Frank Sejersen

Ammestunden - En undersøgelse af det forhandlede 
rum omkring ammepraksissen og den ammende krop
Julie Keldborg Malmos
Specialevejleder: Frank Sejersen

Forskelle og ligheder mellem Gülen bevægelsen og AKP 
i den nuværende situation i Tyrkiet
Seyma Sert Altay
Specialevejleder: Jørgen Bæk Simonsen

Corporate Social Responsibility in China: Translations, 
Practices and Cultural Perspectives - A study of CSR 
translation and its cultural perspectives drawn from 
practical implementation of CSR policy and related 
business practices of organizations in China
Maria-Cecilia Andersen Sjælland
Specialevejleder: Jørgen Delman

Undersøgelse af begrebet ’indigenous’ produktivitet
Ditte Christiansen Appelt
Specialevejleder: Kirsten Thisted

Den tunge gang - En analyse og diskussion af anerken-
delse og ligeværd i det dansk/grønlandske politiske 
system set gennem praksisser i Folketinget.
Sörine Mari-Anne Gejl
Specialevejleder: Kirsten Thisted

Hvem bestemmer over udviklingen? - En analyse af 
FN’s Sustainable Development Goals i et tværkulturelt 
perspektiv
Andreas Barfod Suhr
Specialevejleder: Lars Højer



208 TVÆRKULTUR 2016208

Baiskeli - Social og økonomisk udvikling i Mozambique
Helene Alsbjerg Jørgensen
Specialevejleder: Lars Højer

Deleøkonomi til forhandling: Bofællesskaber som driv-
kraft for udvikling af fællesskaber
Morten Høg
Specialevejleder: Lars Højer

An investigation of how Danish and Chinese emplo-
yees, located and operating in different national and 
subcultural contexts, make sense of Grundfos’ strategic 
concept
Rie Christiansen Krabsen
Specialevejleder: Miriam Koktvedgård Zeitzen

Cross-Cultural Perspectives on Cambodian Masculinities: 
An Exploration of Male Group Dynamics and Their Role 
in Heterosexual Rape Patterns in Cambodia
Liv Bjørling
Specialevejleder: Miriam Koktvedgård Zeitzen

Narrativ analyse af tværkulturelle spændinger mellem 
enhederne i Royal Arctic Line
Pilunguaq Naja Juul-Nyholm
Specialevejleder: Miriam Koktvedgaard Zeitzen

Det gjorde indtryk - det gav et andet perspektiv på 
livet - En undersøgelse af workshoppen Syrian Art in 
Exile
Cæcilie Brandsborg Keller
Specialevejleder: Miriam Koktvedgaard Zeitzen

Obtaining Intercultural Capital Through Adaptation in 
Cross-Cultural Business Networking - A case of Denmark 
in Côte d’Ivoire with Nordekon 
Nina Lund Hansen
Specialevejleder: Miriam Koktvedgaard Zeitzen

Sameness in difference - et tværkulturelt formidlings-
perspektiv i en museums kontekst -Jødisk museum Oslo
Daniella Maja Nahor Ssitou
Specialevejleder: Miriam Koktvedgaard Zeitzen

Utopiens plads i den urbane tidsalder
Peter Libonati Brock
Specialevejleder: Rasmus Christian Elling

Davutolus strategiske dybde - Ændringer i tyrkisk uden-
rigspolitik fra 2009-2014
Sebastian Engelmann Jensen
Specialevejleder: Rasmus Christian Elling

Novorossiya - an identity crisis
Anders Peter Saxtorph
Specialevejleder: Rasmus Nilsson

Transhumanismens genfortryllelse af verden
Janus Dyg Rasmussen
Specialevejleder: Ravinder Kaur

Etnicitet og den dominerende diskurs - Om eksklusion/
inklusion, selvforståelse og identitet
Joseph Saber
Specialevejleder: Peter Birkelund Andersen

Odense genfortalt - En undersøgelse af Odense Kom-
munes kulturelle branding
Johanne Raadal Skov
Specialevejleder: Stine Simonsen Puri

Isbjørnen som symbol i Grønland - En analyse af kunst-
neriske fremstillinger af isbjørnen i den grønlandske 
diskurs om det dansk-grønlandske forhold
Maria Jensen
Specialevejleder: Søren Thue Thuesen

Hvad de dog fortæller om universitetet - En tværkultu-
rel analyse af universitetets forhandlede værdi
Maj Ida Worsøe Købke
Specialevejleder: Trine Brox

Kondensering af buddhisme i ét enkelt begreb - en 
tværkulturel og begrebshistorisk analyse af mindful-
ness fra buddhistisk praksis til sekulær teknik
Rikke Siggaard
Specialevejleder: Trine Brox
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Den skabende overvågning - en governmentality analy-
se af tre forskellige overvågningsteknologiske praksis-
ser i det urbane rum
Mari Hansted Larsen
Specialevejleder: Trine Brox

Var Ding Jinhao her?  - Et tværkulturelt møde mellem 
den kinesiske turist og den danske kulturarv, set ud fra 
værtens perspektiv
Casper Anthony Mørck
Specialevejleder: Trine Brox

Fanget i forandring. En tværkulturel analyse af hvor-
dan fortællinger transformerer studievejledere på 
Københavns Universitet
Helen Feyzi-Pedersen
Specialevejleder: Trine Brox

TYRKISK (MELLEMØSTENS SPROG OG SAMFUND)

Miliyana (adj.) - Kropsforståelse og forandringsproces-
ser i Oman
Anne Juul Sønderskov
Specialevejleder: Daniella Kuzmanovic

ÆGYPTOLOGI

Sekhmet - The Goddess’ connection to royal ideology 
during the New Kingdom
Marlene Stærke Kristensen
Specialevejleder: Frederik Hagen

Papyrus Carlsberg VIII: A New Kingdom Medical Manu-
script
Sofie Schiødt
Specialevejleder: Frederik Norland Hagen

Realism to Romanticism - A study of Contemporary and 
Romantic Depictions of Cleopatra VII
Julie Wikke Andreasen
Specialevejleder: Rachael Jane Dann

Secrecy and Transformation: The Practice of Wrapping 
in Tutankhamun’s Burial in a Comparative Perspective
Ziff Julie Jonker
Specialevejleder: Rachael Jane Dann

Papyrus Carlsberg 170; A Demotic Medical Anthology 
from Tebtunis Temple Library
Amber Lynn Jacob
Specialevejleder: Kim Ryholt

ØSTEUROPASTUDIER

Ortodoks imperialisme i dagens Rusland - en analyse af 
væsentlige sammenfald mellem den Russisk Ortodokse 
Kirkes og den russiske stats prioriteter
Philip Sviatchenko
Specialevejleder: Rasmus Nilsson

Russisk håbløshed / Konceptualiseret trauma - Vladimir 
Sorokins ’Metel’ under en erindringsteoretisk vinkel
Therese Boisen Haas
Specialevejleder: Tine Roesen

Studieliv, Søndre Campus. Foto: Emilie Rolighed
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Studievej ledningen på ToRS

ToRS’ studievejledning fik ekspederet omkring 3400 henvendelser i 2016. 
Vejledningen modtager studerende både personligt, via telefon og vejleder via 
e-mail. Udover personlige henvendelser afvikler studievejlederne en række faste 
arrangementer og Pitstop studieproces samtaler for alle studerende i løbet af de 
første 3 studieår.

 I 2016 har vejledningen udvidet med nye tilbud 
indenfor karrierevejledning og udslusning. Virksom-
hedsbesøg er blevet sat på programmet og i foråret 
besøgte en gruppe studerende konsulent bureauet 
FUTU som er en ny samarbejdspartner i karrierevej-
ledningen. I efteråret 2016 gik turen til Lyngby, hvor 
mere end 30 studerende tog med til det nye hovedsæ-
de hos Microsoft. Begge virksomhedsture fik meget 
ros fra de studerende. 

Som nyt forsøg blev der i samarbejde med med 
ekstern konsulent fra Cambiamento lavet en work-
shop, hvor studerende kunne prøve kræfter med 
rollen som konsulent og med at løse en case. Dette 
blev også godt modtaget af de studerende, som i stor 
stil gerne vil have ny inspiration og hjælp til at finde 
en faglig profil og rød tråd rettet mod et fremtidigt 
arbejdsliv. Karrierevejlederen på instituttet er i 2016 
blevet fast klummeskribent hos Humanist og skriver 

om job, karriere og kommende arbejdsliv for alle 
studerende på fakultetet. 

De studerende har stort behov for vejledning, 
afklaring og sparring i tvivlsspørgsmål omkring deres 
studier og tilrettelæggelse, og dette er endnu mere 
udtalt i kølvandet på regler og reformer. Samtidig 
opsøger de i langt højere grad karrierevejledning og 
hjælp til at definere og udtrykke egne kompetencer.

ToRS studievejledning består af 5 studenterstu-
dievejledere og en fastansat fuldtids karrierevejleder, 
der samtidig fungerer som daglig og faglig leder af 
denne enhed. Alle studievejledere har en vifte af ud-
dannelser, som de er særligt ansvarlige for. 



Workshop med ekstern konsulent fra Cambiamento, hvor studerende kunne prøve kræfter med rollen som kon-
sulent og med at løse en case. Foto: Dorthe Rozalia Horvath.
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Praktik
I 2015 har ToRS haft i alt 109 studerende i praktik i offentlige og private virksomheder. 63 var i KA-praktik og 46 
var i BA-praktik. 26 var i udlandspraktik i Egypten, Filippinerne, Israel, Letland, Libanon, Spanien, Nicaragua, 
Palæstina, Rusland, Serbien, Taiwan og Tyrkiet.

Studerende på virksomhedsbesøg hos konsulent bureauet FUTU som er en ny samarbejdspartner i karrierevejledningen. 
Foto: Dorthe Rozalia Horvath.
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Praktiksteder

•	 Afrika Kontakt

•	 Akademisk Rejsebureau

•	 Altinget

•	 Ambassaden i Riga, 
Letland

•	 Amnesty International 
Danmark

•	 ToRS, KU, BBB-projektet

•	 Borup Højskole

•	 Børn, Unge, Sundhed og 
Velfærd, Albertslund

•	 Center for Kunst og Kultur 

•	 Copenhagen Host Pro-
gram, Jobcenter Køben-
havn

•	 CPH:DOX

•	 Crunchy Frog Records

•	 Danmission

•	 Danner

•	 Dansk Institut for Internati-
onale Studier (DIIS)

•	 Dansk vestindisk selskab

•	 Danwatch

•	 Den danske ambassade i 
Ankara

•	 Den danske ambassade i 
Beirut

•	 Den danske ambassade i 
Moskva, Handelsafd.

•	 Det Danske Kulturinstitut i 
Skt. Petersborg

•	 Det Udenrigspolitiske 
Selskab

•	 DFUNK - Dansk Flygtninge-
hjælp Ungdom

•	 DR Fakta

•	 DR Fiktion

•	 DR,  DR Historie og Tro

•	 DR, P1 orientering 

•	 Esrum Kloster & Møllegård

•	 Excellence Center for 
Education & Training 
Sevices, Hebron 

•	 Field school

•	 Flexipack Ltd 

•	 Folkekirkens Nødhjælp

•	 Foreningen FISKEN

•	 Foreningen Nydansker

•	 Forlaget Gladiator 

•	 Forlaget Virkelig

•	 Fritidsakademiet v. Ver-
denskulturcenteret

•	 Galerie Birch

•	 Globale Gymnasier

•	 Go Vegan DK

•	 Grønlands repræsentation 
i Bruxelles

•	 Hamisch Syrian Culture 
House in Istanbul 

•	 Helhedsplanen, Os fra 
Mimerskvarter

•	 Helsingør kommune, 
Center for Kultur, Turisme, 
Idræt og medborgerskab

•	 Huset-KBH 

•	 Institut For Menneskeret-
tigheder

•	 Integrationssektionen, 
Hillerød Kommune

•	 International House North 
Denmark

•	 International Work Group 
for Indigenous Affairs

•	 Israel Social TV (ISTV) 

•	 ISS Facility Services A/S

•	 IWGIA

•	 Katrine Lassen Jørgensen v. 
Skandinavistika, University 
of Belgrade

•	 Kommunikationsforum

•	 Københavns Universitet

•	 Madrid Ambassade

•	 Mamelani Projects

•	 Mellemfolkeligt Samvirke

•	 Ministeriet for Børn, Un-
dervisning og Ligestilling

•	 Nationalmuseet Prinsens 
Palæ

•	 Nationalmuseets Beva-
ringsafdeling

•	 Opinionen

•	 P8 Jazz

•	 PETA Asia

•	 Purpose & Performance

•	 Ragnarock

•	 Reach for Change

•	 Red Barnet Ungdom

•	 Red Cross of Belgrade

•	 Republikken Koreas Am-
bassade i Danmark

•	 Retsmedicinsk institut, KU

•	 Rigspolitiet

•	 Rådet for Etniske Mino-
riteter

•	 Salam Film og Dialog

•	 Sawa for Development 
and Aid

•	 Statens Naturhistoriske 
Museum 

•	 Studio 0405

•	 Styrelsen for Int. Rekrutte-
ring og integration

•	 Tanzen Music 

•	 Teaterforeningen FixFoxy

•	 The Trade Council of 
Denmark

•	 Thisted Nødasylcenter

•	 Thisted Nødberedskab, 
Thisted Kommune

•	 Tietgen Handelsgymna-
sium

•	 ToRS v. Tobias Richter

•	 ToRS, forskninsprojektet 
”Escalations”

•	 TUEC - Tokai University 
European Center

•	 Ulla Sandbæk, Alternativet

•	 ULYP office and campus in 
Dibbiyeh 

•	 Ungommens Røde Kors

•	 Unicef Supply Division

•	 Vikingeskibsmuseet, 
Roskilde

•	 VIVA Nicaragua 
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Kashgar Revisited: Uyghur Studies in 
Memory of Ambassador Gunnar 
Jarring
Redigeret af Ildikó Bellér-Hann, Birgit 
N. Schlyter, og Jun Sugawara.
Brill, 2017

Secondhand tid
Af Svetlana Aleksijevitj, oversat af Tine 
Roesen
Palomar, 2016

The Rise of the Persian Novel - From 
the Constitutional Revolution to Rezâ 
Shâh. 1910-1927
Af Claus Valling Pedersen
Harrassowitz Verlag, 2016

Moral Education in Japan - Values in a 
global context
Af Marie Højlund Roesgaard
Routledge 2017

Denmark-jin bokushi ga mita nihon 
– Meiji no shûkyô shidôshatachi
Oversættelse med kommentarer af Carl 
Skovgaard-Petersen’s ’Fra Nutidens 
Japan’ af Yoichi Nagashima
Shibunkaku shuppan. Kyoto, 2016

Tibetan Democracy - Governance, 
Leadership and Conflict in Exile
Af Trine Brox
I.B.Tauris, 2016

Korean Screen Culture. Interrogating 
Cinema, TV, Music and Online Games
Redigeret af Andrew David Jackson og 
Colette Balmain
Peter Lang Oxford, 2016

Aesthetics of Arrival: Spectacle, 
Capital, Novelty in Post-reform India. 
Special issue of Identities: Global 
Studies in Culture and Power, Volume 
23, Issue 3, 2016 
Redigeret af Ravinder Kaur og Thomas 
Blom Hansen 
Routledge, 2016

Bøger fra ToRS
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Taishô 15-nen no hikôki yarô – 
Denmark-jin ni yoru hikôshinkiroku 
to ajia kenbunroku
Af Yoichi Nagashima 
Hara shobô, Tokyo 2016

Networking the Globe: New 
Technologies and the Postcolonial
Redigeret af Florian Stadtler og Ole Birk 
Laursen
Routledge, 2016

The 1728 Musin Rebellion: Politics 
and Plotting in Eighteenth-Century 
Korea
Af Andrew David Jackson
University of Hawai’i Press, 2016

The Indian System of Human Marks
Af Kenneth G. Zysk
Brill, 2016

A Conscious Issue: fourth edition of a 
… issue
Redigeret af Martin Demant Frederiksen 
og Katharina Stadler 
Tbilisi, 2016

Catalogue of Egyptian Funerary 
Papyri in Danish Collections
Af Kim Ryholt og Thomas Christiansen
Museum Tusculanum Press, 2016

Contested Memories and the 
Demands of the Past. History 
Cultures in the Modern Muslim 
World
Redigeret af Catharina Raudvere  
Springer, 2016

Landscapes of the Islamic World. 
Archaeology, History, and 
Ethnography
Redigeret af Stephen McPhillips og 
Paul D. Wordsworth
University of Pennsylvania Press, 2016

Moderne islam - Muslimer i Cairo
Af Jakob Skovgaard-Petersen
Gyldendal, 2016

Disputed Memory. Emotions and 
Memory Politics in Central, Eastern 
and South-Eastern Europe
Redigeret af Tea Sindbæk Andersen og 
Barbara Törnquist-Plewa 
Walter de Gruyter, 2016
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Negotiating Identity: Work, Religion, 
Gender, and the Mobilization of 
Tradition among the Uyghur in the 
1990s
Af Ildikó Bellér-Hann 
Lit Verlag, 2016

Problems of Canonicity and Identity 
Formation in Ancient Egypt and 
Mesopotamia
Redigeret af Kim Ryholt og Gojko 
Barjamovic
Museum Tusculanum Press, 2016

The Antiquities Trade in Egypt 
1880-1930: The H. O. Lange Papers
Af Fredrik Hagen og Kim Ryholt
Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab, 2016

Eyes on Syria
Redigeret af Pernille Carstens, Moritz 
Kinzel, Thomas Bo Nielsen og Lars 
Schmidt. Oversættelser af Nibal 
Muhesen
Forlaget Orbis, 2016

ALKOHOL - Tværkultur nr. 6, årbog 
for ToRS 2015 
Redigeret af Ditte Maria Søgaard og 
Jesper Nielsen
Københavns Universitet, 2016

Reoler i videnscenter på Søndre Campus.  
Foto: Emilie Rolighed



ToRS’ medarbejdere ved seminaret på Christiansminde, 2016. Foto: Ann Neumann.
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Ansatte på ToRS

Institutleder

Ingolf Thuesen

Vice-institutleder

Lars Højer

Studieleder

Annika Hvithamar

Vice-studieleder

Tine Roesen

Institutadministrator 
Niki Kathrine Corfixsen

Professorer

Helena Catharina Raudvere
Jørgen Vilhelm Delman
Kim Steven Bardrum Ryholt
Margit Warburg
Adjungerede professorer
Christoph Harbsmeier
Jens Dahl
Julian Reade

Jørgen Schøler Nielsen
Michael Harbsmeier
Niels Peder Mortensen
Peter Ulf Møller
Rane Willerslev
Søren Dietz
Thomas Blom Hansen

Professor MSO

Alan Walmsley

Professorer Emeriti

Esther Marie Fihl
Kirsten Refsing

Lektorer

Alessandro Gori
Alexander Klaus Erich Horstmann
Andrew David Jackson
Bent Nielsen
Birgitte Schepelern Johansen
Brian Arly Jacobsen
Christophe Georges Bernhard 
Helmke

Claus Valling Pedersen
Daniella Kuzmanovic
Denise Gimpel
Ehab Galal
Elena Lorentzen
Erik Reenberg Sand
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[...} de er haardføre Folk, gæstfri, ridderlige, 
lidet berørte af religiøs Fanatisme, men strid-
bare, røveriske og gennemtrængt af en ubændig 
Selvstændighedstrang,

– Arthur Christensen (om perserne)
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