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I foråret 2002 etablerede Danmarks Grundforsk-
ningsfond tre centre inden for humaniora. Sats-
ningen, der i alt beløber sig til 46 mio. kr., sup-
plerer etableringen af de ni centre som blev præ-
senteret i 2001 i publikationen “9 nye centre”.
 De tre humanistiske centre blev udvalgt i 
konkurrence med i alt 65 ansøgninger inden 
for det humanistiske og samfundsvidenskabe-
lige område. Danmarks Grundforskningsfonds 
primære funktion er at styrke Danmarks forsk-
ningsmæssige udviklingsevne på højeste inter-
nationale niveau. Derfor er det faglige niveau og 
ansøgernes potentiale for at nå international top-
klasse inden for deres respektive forskningsom-
råder også afgørende kriterier i fondens udvæl-
gelse af ansøgninger. Blandt ansøgningerne var 
der adskillige spændende forslag, som absolut var 
støtteværdige. Men ved den endelige udvælgelse 
var bestyrelsen nødt til at prioritere og lagde her 
også vægt på en vurdering af, om der var tale om 
større satsninger og om disse ville kunne støttes 
fra anden side eller ej. At de ansøgninger, som 
forskningsmæssigt og efter international måle-
stok har den højeste kvalitet, samtidig berører 
både meget aktuelle og vigtige spørgsmål om 
kultur, identitet og bevidsthed understreger blot 
den samfundsmæssige værdi i at støtte forskning 
på højt niveau.
 Forståeligt nok lægger samfundet vægt på i 
disse år, at forskning på kort eller længere sigt 
kan bidrage til at forbedre dansk erhvervslivs 
udviklingsevne, vores generelle sundhedstilstand 
og fælles velfærd. At den forskning skal frem-
mes, kan de fl este normalt blive enige om. Men 
et samfund udvikler sig trods højteknologiske 
landvindinger, sundhedsmæssige revolutioner og 
økonomisk velstand kun harmonisk, hvis det for-
står sin egen placering og kulturelle dimension. 
Hvordan skal vi forholde os til en fremtid, som 
nærmer sig med en sådan hast, at den allerede er 
nutid, hvis ikke også vi kender til og forstår vo-
res fortid? Og hvad skal vi bruge en stadigt mere 

sofi stikeret forståelse af kroppens og hjernens 
funktioner til, hvis ikke vi tager de problemer 
om sindet og selvet op, som samtidig bliver mere 
nærværende? Disse spørgsmål og mange fl ere 
understreger, at også humanistisk og samfunds-
videnskabelig grundforskning for et moderne 
velfærdssamfund, i såvel en national som en glo-
bal kontekst, er uomgængelig.
 Hvis ikke vi fortsat stiller spørgsmål og for-
holder os kritisk til os selv, vores historie, vores 
samfund og kulturelle identitet sander vi ganske 
enkelt til. Det er dog inden for humaniora og 
samfundsvidenskab, ligesom med den avancerede 
naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvi-
denskabelige grundforskning, nødvendigt med 
et grundigt formidlingsarbejde. Politikere og 
den brede befolkning bør bringes til en bedre 
forståelse af ikke blot den umiddelbart anven-
delige, men også grundforskningens afgørende 
betydning for samfundsudviklingen. Men også 
forskerne – og det gælder de humanistiske og 
samfundsvidenskabelige forskere såvel som 
de naturvidenskabelige – bør opmuntres til at 
knytte de forbindelser, der altid kan og bør være, 
imellem avanceret forskning og den tid og det 
samfund, den bedrives i. Videnskabsjournalist 
Søren Boy Skjold har i samtaler med lederne af 
de tre nye centre spurgt efter disse forbindelser 
og har i samarbejde med forskningskonsulent 
Trine Danø bearbejdet samtalerne til de føl-
gende tre artikler om Bevidsthedens brobyggere, Et 
multikulturelt samfund i Oldtiden og Den middelal-
derlige forbindelse. Det er hensigten, at artiklerne 
kan tjene som en mere almen introduktion til 
centrene og den forskning de bedriver.
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Spørgsmål om bevidsthed 
og subjektivitet har i mange 
år været forvist fra viden-
skabens dagsorden. Men i 
takt med hjerneforskningens 
land vindinger er begreberne 
atter blevet centrale. 
På Københavns Universitet 
arbejder religionsfi losoffer, 
bevidsthedsfi losoffer og psykiatere 
sammen om at beskrive og 
analysere subjektivitet og 
bevidsthed og dermed bygge bro 
imellem naturvidenskab 
og humaniora.

Kan psykiateren bruge fi losoffens abstrakte 
overvejelser om bevidsthed, sindet og selvet? Har 
psykiaterens studie af psykiske forstyrrelser be-
tydning for fi losoffen? Og er religionens kredsen 
om de eksistentielle grundspørgsmål interessante 
for fi losoffen og psykiateren?
 Forskerne ved Center for Subjektivitetsforsk-
ning kan svare bekræftende på disse spørgsmål. 
For på det nyetablerede center på Københavns 
Universitet arbejder psykiateren nemlig sammen 
med bevidsthedsfi losoffen, bevidsthedsfi losoffen 
sammen med religionsfi losoffen og religions-
fi losoffen sammen med psykiateren i en viden-
skabelig treenighed. Målet er at komme nærmere 
et svar på, hvad bevidsthed og subjektivitet be-
tyder og hvordan begreberne kan beskrives og 
forklares.

“The Consciousness Boom”

   Med bevidsthed og subjektivitet som det 
centrale omdrejningspunkt knytter centerets 
forskning an til det, der populært er blevet kaldt 
“the consciousness boom”. Det betegner den 
store vækst i artikler og andre publikationer 
om bevidsthed, der har været i de seneste år. I 
mange år har spørgsmål om bevidsthed og sub-
jektivitet været henvist til det privates sfære og 
anset for videnskabeligt uinteressante. Men i 
takt med hjerneforskningens hastige fremskridt, 
presser ‘bevidsthedens gåde’ sig i stigende grad 
på. Spørgsmålet er dog ikke simpelt:

Bevidsthedens
brobyggere

l Center for Subjektivitetsforskning

Bevidsthedens brobyggere

35086_3 nye centre   5 08/03/03, 21:33:18



6 danmarks grundforskningsfond

At være subjekt og at være bevidst er ikke kun et 
spørgsmål om simple sanseerfaringer som fx at føle 
smerte. Det handler også om at kunne tænke, drøm-
me, handle, fantasere, kommunikere, refl ektere, håbe, 
tvivle, fortryde, forvente, erindre og så videre, siger 
Dan Zahavi, fi losof og leder af det nyetablerede 
Center for Subjektivitetsforskning ved Køben-
havns Universitet.
 En række dimensioner ved det at være men-
neske lader sig simpelt hen dårligt indfange i 
en traditionel videnskabelig optik. For hvordan 
dokumenterer og generaliserer man fx den in-
dividuelle følelse af glæde, vores erindring om 
en varm sommerdag eller vores ønske om løn-
forhøjelse? Derfor udgør den menneskelige sub-
jektivitet også fortsat en udfordring, som måske 
kun kan tages ordentligt op med en uortodoks 
tilgang, der integrerer en mangfoldighed af kom-
plementerende perspektiver. Og det er hvad man 
i Center for Subjektivitetsforskning forsøger:
 Vi er et tværvidenskabeligt center. Vi ønsker ikke 
blot at bygge bro mellem forskellige empiriske og teo-
retiske discipliner, men også mellem forskellige fi loso-
fi ske traditioner. Kombinationen af bevidsthedsfi losofi , 
religionsfi losofi  og psykopatologi er mig bekendt unik, 
understreger Dan Zahavi.

I centeret nøjes forskerne ikke med at tale på 
tværs af de forskellige videnskaber om bevidst-
hed og subjektivitet. Den psykopatologiske og 
den bevidsthedsfi losofi ske forskning kan gensi-
digt supplere hinanden. Og det religionsfi loso-

fi ske forskningsfelt har tilsvarende relevans for 
både psykopatologien og bevidsthedsfi losofi en. 
Et eksempel er udvekslingen imellem den fi loso-
fi ske undersøgelse af bevidstheden og subjektivi-
tetens grundstrukturer og de empiriske undersø-
gelser af patienter med skizofreni, som foretages 
på Hvidovre Hospital.

Bevidsthed og skizofreni

 Psykiatrien behandler patienter hvis proble-
mer eller lidelser er af psykisk og eksistentiel ka-
rakter, dvs. tæt knyttede til bevidstheden. Derfor 
skulle man også tro, at netop psykiatrien råder 
over en omfattende og sofi stikeret forståelse af 
hvad bevidsthed og subjektivitet egentlig er. For 
det er vel næppe muligt at klassifi cere noget som 
en vrangforestilling, en hallucination, en tvangs-
tanke, en selvforstyrrelse, ja i det hele taget som 
noget abnormt, uden samtidig at have en klar for-
ståelse af, hvad vi normalt forstår ved virkelighed, 
rationalitet og personlig identitet. Sådan har det 
ikke desto mindre været indtil nu:
 Faktisk beskæftiger ingen større engelsk-sproget 
grundbog i psykiatri sig med hvad det vil sige at be-
sidde bevidsthedstilstande – ikke engang i overfl adisk 
skitseform, siger Josef Parnas, professor i psykiatri 
og én af initiativtagerne til centeret.

Psykiaterens vurdering og terapeutiske ar-
bejde baserer sig derfor langt hen ad vejen på en 
urefl ekteret forestilling om, hvad normal i mod-
sætning til anormal eller forstyrret bevidsthed 
egentlig er.

I centerets empiriske undersøgelser på Hvid-
ovre Hospital af patienter med begyndende 
skizofreni er man i dialog med den fi losofi ske 
undersøgelse af bevidsthedens tre grundstruk-
turer: forholdet til sig selv, forholdet til andre 
og forholdet til verden. Man mener nemlig, at 
de grundlæggende forstyrrelser, der udspil-
ler sig hos skizofrene patienter udvikler sig på 
disse tre dimensioner. I selv-forholdet opstår der 
forstyrrelser i det man kan kalde førstepersons-
perspektivet. Fx: ‘er det mig, der oplever dette, 
eller styres mine tanker udefra?’. I forholdet til 
andre har den skizofrene ofte en vanskelig eller 
ligefrem umulig kommunikation. Og endelig 
vil den skizofrene patient typisk opleve et tab af 
mening i forhold til omverdenen. Ved at se på 
forskellige stadier af skizofreniens udvikling kan 
man måske bedre forstå sammenhængen imel-
lem de forskellige symptomer og deres udvik-
ling:

Bevidsthedens brobyggere

I takt med hjerneforskningens hastige 
fremskridt, presser ‘bevidsthedens 
gåde’ sig i stigende grad på.
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 Vores pointe er, at hvis man kun undersøger ski-
zofreni når psykosen er i fuld blomstring, vil man 
støde på et sygdomsbillede der er betinget af en række 
forhold som f.eks. medicinsk behandling eller lang-
varig isolation fra andre. På dette stadie frembyder 
sygdommen en mangfoldighed, der gør det vanskeligt 
at nå frem til de basale forstyrrelser. Ser man der-
imod på de helt tidlige manifestationer af sygdommen 
vil man i mere rendyrket form kunne fi nde funda-
mentale forstyrrelser i alle de tre dimension som har 
vores interesse, siger Dan Zahavi.

Og ikke blot for psykiatrien er der noget at 
hente i samarbejdet med den bevidsthedsfi losofi s-
ke forskning. Også den fi losofi ske forskning kan 
igennem undersøgelsen af de psykiske forstyr-
relser komme nærmere en forståelse af sammen-
hængen imellem bevidsthedens grundstrukturer:
 Det vil her være interessant at se på, hvordan 
forstyrrelser i et område er knyttet sammen med 
forstyrrelser i de andre. Kan de optræde isoleret, eller 
kun i sammenhæng, spørger Dan Zahavi.

Bevidsthedens brobyggere

Printgalleri, litografi  af M.C. Escher fra 1956. Litografi et illustrerer på fornem vis, hvor tæt subjektivitet og omverden 
er knyttet sammen. (M.C. Escher’s “Print Gallery” © 2003 Cordon Art B.V. – Baarn – Holland. All rights reserved).

35086_3 nye centre   7 08/03/03, 21:33:19



8 danmarks grundforskningsfond

Filosoffen op fra lænestolen

    Tidligere har der blandt fi losoffer været en 
udbredt opfattelse af, at en fi losofi sk undersø-
gelse af bevidstheden kunne foregå så at sige 
uden at fjerne sig fra lænestolen. Det var, mente 
man, muligt via rene begrebsanalyser at tænke 
sig frem til hvordan bevidstheden måtte være 
indrettet. Resultatet har været nogle mere eller 
mindre eksotiske tankeeksperimenter, hvor anta-
gelsen synes at være, at hvis vi blot kan forestille
os noget, så må det også være muligt:
 Her vil man jævnligt møde referencer til zombier, 
hjernetransplantationer, teletransportering, parallel-
universer osv., bemærker Dan Zahavi.
 Frem for disse fængende, men virkeligheds-
fjerne fantasier, foretrækker han at beskæftige 

sig med virkelighedens fænomener. Til denne 
kategori hører kroppen, som udover at være 
yderst håndgribelig også er kernen i et af de pro-
jekter som Center for Subjektivitetsforskning har 
sat i gang. Spørgsmålet er, hvilken rolle kroppen 
spiller for vores subjektivitet og bevidsthed, og 
hvordan kroppen betinger vores måde at opfatte 
os selv, andre personer og verden på.

Hvordan forholder jeg mig til min krop? Er det 
at ligne med forholdet til genstande ude i verden? 
Eller er mit forhold til min krop ikke af langt mere 
intim karakter? Er min krop noget jeg har eller no-
get jeg er? Kroppen er afgørende når det drejer sig 
om at forstå mit forhold til andre subjekter. Men den 
er selvfølgelig også afgørende når det drejer sig om 
andre subjekters erfaring af mig. Et fænomen som 
f.eks. seksualitet ville være utænkeligt uden kropslig 
subjektivitet, siger Dan Zahavi.
 Der ligger åbenlyst store fi losofi ske udfor-
dringer i at forsøge at forstå den menneskelige 
krop. Og her kan den fi losofi ske forskning i cen-
teret endnu engang trække på resultaterne fra de 
empiriske undersøgelser på Hvidovre Hospital. 
Samtidig vil den uvægerligt forholde sig til de 
problemer som religionsfi losofi en til alle tider 
har haft i centrum. Det gælder fx forholdet imel-
lem krop og ånd og spørgsmålet om endelighed 
eller døden som et menneskeligt, eksistentielt 
grundvilkår. Som Arne Grøn, professor i religi-
onsfi losofi  og etik og en anden af centerets ini-
tiativtagere, siger:

At et menneske kommer nøgen ind i verden og 
går lige så tomhændet ud af verden, som det siges i 
Jobs bog i Det Gamle Testamente, fortæller noget 
afgørende om det liv, som er midt imellem fødsel og 
død.

Forener naturvidenskab og humaniora

 At centeret har fået navnet Center for Sub-
jektivitetsforskning og ikke Center for Bevidst-
hedsforskning er ikke helt tilfældigt. Navnet 
understreger at man i centeret vil undersøge 
det subjektive, altså førstepersons perspektivet. 
Ofte opstår der, når man taler om bevidsthed, 
en modsætning imellem krop og bevidsthed. 
Det undgår man ved at bruge ordet subjektivitet. 
Samtidig giver det også lige præcis mening at 
tale om kropslig subjektivitet. Ved at bruge sub-
jektivitet frem for bevidsthed understreger cen-
teret endelig også, at man til forskel fra megen af 
den aktuelle bevidsthedsforskning forholder sig 
til og inddrager en lang fi losofi sk tradition.

At et menneske kommer nøgen ind i 
verden og går lige så tomhændet ud 
af verden, som det siges i Jobs bog i 
Det Gamle Testamente, fortæller noget 
afgørende om det liv, som er midt 
imellem fødsel og død.

Bevidsthedens brobyggere
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 For mange naturvidenskabelige forskere er 
det et altafgørende spørgsmål, hvordan bevidst-
heden kan indpasses i den naturlige orden. Det 
grundlæggende problem er ofte blevet beskrevet 
på denne måde: Hvordan kan det være, at nogle 
bestemte processer i hjernen, som vi kan be-
skrive og analysere videnskabeligt fra et tredje 
persons perspektiv, skulle kunne forklare eller 
sågar være identiske med de oplevelser, vi alle 
er så fortrolige med fra et første persons per-
spektiv? Uanset hvor meget vi studerer hjernens 
processer og funktioner, så synes der at forblive 
en uoverstigelig kløft imellem dette niveau på 
den ene side og så på den anden side netop før-
nævnte følelse af glæde, erindringen om en varm 
sommerdag, eller ønsket om lønforhøjelse. Den 
store udfordring består nu i at bygge bro over 
denne kløft mellem bevidsthed og hjerne (mel-
lem sjæl og legeme), og at udforme en teori som 
vil muliggøre en naturalisering af bevidstheden, 
dvs. en teori som vil kunne redegøre udtøm-
mende for bevidstheden ved hjælp af de princip-
per og modeller, som naturvidenskaben anvender 
og accepterer. Her er et samarbejde imellem 
humaniora og naturvidenskab både frugtbart og 
nødvendigt. For hvis bevidstheden skal naturali-
seres, kommer man ikke uden om det subjektive 
element, førstepersons perspektivet. Og forsker-
ne undgår heller ikke at skulle skaffe sig en ind-
gående forståelse af, hvad det perspektiv består 
af. Ellers sker det meget nemt, at det lykkes at 
naturalisere et eller andet, bare ikke det, som har 
vores interesse, nemlig bevidstheden i sin fulde 
kompleksitet.
 Den nyeste hjerneforskning har i stigende grad 
åbnet muligheden for en naturvidenskabelig under-
søgelse af områder, der tidligere har været forbeholdt 
humaniora. Men i stedet for at udvikle sig til en 
magtkamp – hvem har retten til at udtale sig med 
autoritet på området, humanister eller naturviden-
skabsfolk – nødvendiggør det blot øget dialog, siger 
Dan Zahavi.
 Om det kan lade sig gøre at naturalisere 
bevidsthed og subjektivitet fuldt ud, og hvilke 
krav vi overhovedet kan stille til et sådant pro-
jekt, står højt på dagsordenen hos Center for 
Subjektivitetsforskning. Og de broer man i det 
nye forskningssamarbejde mellem humaniora og 
naturvidenskab forsøger at bygge fra bevidst-
hedsfi losofi  til religionsfi losofi  og videre til psy-
kiatrien, er uden tvivl spændende skridt på vejen.
 På centerets hjemmeside www.cfs.ku.dk kan 
man hente løbende information om forskning, 
undervisning og andre arrangementer. TD/SBS

Hvordan kan det være, at nogle 
bestemte processer i hjernen, 
som vi kan beskrive og analysere 
videnskabeligt fra et tredje 
persons perspektiv, skulle kunne 
forklare eller sågar være identiske 
med de oplevelser, vi alle er 
så fortrolige med fra et første 
persons perspektiv?

Bevidsthedens brobyggere
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Dan Zahavi,
dr.phil., ph.d. i 
fi losofi , er født 
i 1967 i Køben-
havn.

Professor og centerleder, Danmarks Grundforsk-
ningsfonds Center for Subjektivitetsforskning, 
Det Teologiske Fakultet, Københavns Univer-
sitet. Han har haft studie- og forskningsophold 
ved universiteter i Tyskland, Belgien, USA og 
Frankrig. Ud over en lang række bidrag til dan-
ske og udenlandske videnskabelige tidsskrifter og 
antologier har Dan Zahavi også skrevet og ud-
givet en række monografi er og antologier, heri-
blandt: Husserls fænomenologi (Gyldendal 1997); 
Self-awareness and Alterity. A phenomenological 
Investigation (Evanston: Northwestern Univer-
sity Press, 1999); Exploring the self. Philosophical 
and psychopathological perspectives on self-experience
(Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins, 
2000).

Udvalgt Videre læsning:
Parnas, J. & D. Zahavi: “The Link: Philosophy-

psychopathology-phenomenology.” I D. Za-
havi (red.): Exploring the Self. Philosophical and 
psycho pathological perspectives on self-experience.
John Benjamins: Amsterdam/Philadelphia, 
2000, 1-16.

Zahavi, D.: “First-person thoughts and em-
bodied self-awareness. Some refl ections on 
the relation between recent analytical philo-
sophy and phenomenology.” Phenomenology 
and the Cogni tive Sciences 1, 2002, 7-26.

Parnas, J., P. Bovet & D. Zahavi: “Schizophrenic 
Autism. Clinical Phenomenology and Patho-
genetic Implications.” World Psychiatry 1/3, 
2002, 131-136.

Grøn, A.: “Die Aufgabe der Religionsphilo-
sophie”, Kerygma und Dogma 47, 2001, 
111 -125.

Centerets struktur
Centeret er placeret på det Teologiske Fakultet 
ved Københavns Universitet.

 Centeret ledes af professor Dan Zahavi. Der 
er til centeret knyttet en rådgivende komité af 
internationale forskere inden for feltet.
 Centeret har til opgave at foretage en omfat-
tende undersøgelse af en række af subjektivite-
tens grundstrukturer, herunder intentionalitet, 
selvbevidsthed og intersubjektivitet (altså subjek-
tiviteten betragtet i sit forhold til verden, til sig 
selv, og til andre), med særlig fokus på spørgs-
målet om hvorvidt subjektiviteten lader sig natu-
ralisere.

Forskningen er interdisciplinært anlagt og ud-
folder sig inden for hovedområderne bevidstheds-
fi losofi , religionsfi losofi  og psykopatologi:

a) Bevidsthedsfi losofi
Formålet er at foretage en multi-facetteret fi -
losofi sk undersøgelse af subjektivitet ved ind-
dragelse af både fænomenologi og analytisk 
bevidsthedsfi losofi . Den fi losofi ske undersøgelse 
trækker på empirisk forskning inden for psyko-
logi og psykiatri.
Ansvarlig: Dan Zahavi

b) Religionsfi losofi
Med en fænomenologisk og fi losofi sk herme-
neutisk tilgang er det formålet at undersøge 
subjektiviteten ud fra den religiøse forståelse af 
den menneskelige eksistens, således som den har 
udfoldet sig i forhold til spørgsmål om f.eks. en-
delighed, legemlighed og sprog.
Ansvarlig: Arne Grøn

c) Psykopatologi
Med den hypotese, at sindslidelsen skizofreni 
særligt virker ind på subjektivitetens grund-
strukturer, intentionalitet, selvbevidsthed og 
intersubjektivitet, foretages der en undersøgelse 
af patienter på et tidligt stadie i sygdommens 
forløb. En fænomenologisk-hermeneutisk tilgang 
integreres i denne del af forskningsprogrammet 
med systematiske metoder for dataindsamling og 
-analyse.
Ansvarlig: Josef Parnas

Center for 
Subjektivitetsforskning

Bevidsthedens brobyggere
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I Oldtiden var området 
omkring Sortehavet mødested 
for forskellige folkeslag og 
kulturer: De lokale stammefolk, 
de tilrejsende græske kolonister 
og indbyggere i det mægtige 
Perserrige. Derfor er regionen 
omkring den cirka 461.000 
kvadratkilometer store indsø på 
grænsen mellem Europa og Asien 
et enestående historisk labora-
torium. Her kan antikforskere 
i dag studere de udfordringer, 
som en multikulturel virkelighed 
stillede til samfundet i fortiden 
og drage paralleller til nutiden.

Gennem næsten tre årtusinder har kyst-
områderne langs Sortehavet været mødested for 
forskellige kulturer og folkeslag. I dagene 4.-12. 
februar 1945 var halvøen Krim i den nordlige del 
af Sortehavet i verdens søgelys.
 Anden Verdenskrigs tre sejrherrer, den engel-
ske premierminister Sir Winston Churchill, den 
amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt og 
den russiske regeringschef Josef Stalin, mødtes 
til Jalta-konferencen og lagde her grunden for 
den endelige nedbrydning af det Tredje Rige og 
etableringen af en ny verdensorden.
 Men allerede 2.500 år før var de frugtbare 
områder ved Sortehavet skueplads for et møde 
mellem tre andre betydningsfulde kulturer: De 
græske kolonister, perserne og skytherne (en lo-
kal nomadestamme af iransk oprindelse).

Græske immigranter

 Fra omkring år 700 f.Kr. etablerede græske 
udfl yttere små bystater, poleis, langs Sortehavets 
kyster. Emigranterne rejste fra et hjemland, der 
var præget af overbefolkning og interne politiske 
stridigheder, og målet med udfl ytningen var at 
skabe et nyt liv ved Sortehavet. Især ved mun-
dingen af de store fl oder Dnjstr, Bug, Dnjepr og 
Don og på halvøen Krim.

Et multikulturelt 
samfund 
i Oldtiden

l Center for Sortehavsstudier

Et multikulturelt samfund
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12 danmarks grundforskningsfond

 I det fremmede mødte grækerne andre fol-
keslag og kulturer, der skiftevis anerkendte, ud-
fordrede og bekæmpede det hellenske opfattelse 
af civilisation. Mod syd og øst udfordrede det 
enorme Perserrige grækerne, og i nord boede de 
skythiske nomadestammer. Da grækerne ikke 
kunne underlægge sig hverken perserne eller 
skytherne var den græske kultur under voldsomt 
pres i de ca. 1000 år, hvor grækerne befandt sig 
ved Sortehavet. Modstanden tvang grækerne til 
at være åbne og pragmatiske i deres omgang med 
de lokale, og der opstod en række enestående 
blandingskulturer langs Sortehavets kyster.
 I området er der udgravet mange luksusgenstande 
i både sølv og guld, som er lavet af græske håndvær-
kere, men hvor motivet, f.eks. scener med hyrdedrift, 
malkning eller bueskydning, er oplagt skythisk. Det 
viser grækernes evne til at tilpasse deres produkter 
til et lokalt marked. Og det viser samtidig, at luksus-
varer med et græsk præg var efterspurgt af den 
lokale elite, siger Pia Guldager Bilde, mag. art. i 
klassisk arkæologi og leder af Center for Sorte-
havsstudier ved Aarhus Universitet.

 Ud over at tilpasse sig andre folkeslags kul-
turer, blev grækerne også mødt af et barskt 
klima og en natur langt fra den de kendte. De 
stejle bjergskråninger, sumpede strande og slette-
landet, som var helt ubeskyttet mod vinden og 
vintrenes snestorme, virkede i første omgang 
skræmmende på de græske immigranter, der 
hjemmefra var vant til sol, varme og venlige 
natur havne. Dette måtte i sandhed være civili-
sationens yderste forpost, og de første kolonister 
døbte området omkring Sortehavet for Pontos 
Axeinos, “det ugæstmilde hav”. Men snart op-
dagede de, at naturforholdene var gunstige for 
dyrkning af vin, oliven og ikke mindst korn, som 
de nye bystater nu kunne eksportere tilbage til 
det altid kornhungrende Grækenland. Desuden 
rummede de enorme skove i havets bagland 
rigelige mængder af træ til skibsbygning og i 
havet svømmede en overfl od af spisefi sk. Så nav-
net på det nye hjem blev snart ændret til Pontos 
Euxeinos, “det gæstfrie hav”.

1. Kort over Sortehavs-
regionen med indtegning 
af de enkelte kulturers 
udbredelsesområder. 
(L.-E. Vang, tidsskriftet 
Sfi nx)

Et multikulturelt samfund
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Historisk mødested

 Forskerne i Center for Sortehavsstudier 
vil kaste nyt lys over kulturmødet i Sortehavs-
regionen. De mange oldtidsudgravninger, som 
allerede er foretaget i området, har været util-
gængelige for vestlige arkæologer og andre vi-
denskabsmænd indtil Berlin-murens fald i 1989 
og sammenbruddet i det tidligere Sovjetunionen 
i 1991. Men med den nye politiske åbning i Øst-

europa er det blevet muligt for Center for Sorte-
havsstudier at undersøge kulturelle, økonomiske 
og etniske spørgsmål i området, der danner en 
geografi sk grænse mellem Europa og Asien, og 
til hvis kystlinje seks lande har deres grænse i 
dag: Tyrkiet, Bulgarien, Rumænien, Ukraine, 
Rusland og Georgien. Så ud over at kunne drage 
paralleller til nutidens multikulturelle samfunds-
mønstre, kan centeret i dets fem-årige arbejds-
periode også knytte tættere kontakter mellem 
videnskabsmænd i Øst- og Vesteuropa.

2. Pectorale. Skythisk guld af græsk produktion beregnet på et skythisk publikum. 
( fra R. Rolle et al. (ed.), Gold der Steppe, Göttingen 1991.)

Et multikulturelt samfund

35086_3 nye centre   13 08/03/03, 21:33:24



14 danmarks grundforskningsfond

På Center for Sortehavsstudier er det vores am-
bition at blive den edderkop, der sidder i centrum af 
et netværk og får videnskabsmænd fra Øst og Vest 
og fra forskellige forskningsfelter til at tale sammen,
siger centerleder Pia Guldager Bilde.
 Et vigtigt mål for centeret er at revurdere 
den betydning, som Sortehavet har i Europas og 
Mellemøstens tidlige historie:
 Vi fokuserer på en region, der for tiden gennem-
går store politiske, økonomiske og kulturelle foran-
dringer. Og selvom historien aldrig gentager sig selv, 
så kan man drage linjer til de forandringer, der fore-
gik i tidligere historiske perioder, og dermed forstå 
nutiden bedre. Det virkelig spændende ved området 
er, at periferier fra en række riger, det persiske, det 
romerske, det græske og de mobile nomadefolk, lap-
per over hinanden. Fra gammel tid er Sortehavet 
og dets kystområder dermed et kulturelt mødested 
mellem nogle fantastisk forskellige folkeslag. Og nu 
er tiden inde til at etablere et nyt, overordnet syn 
på Sortehavsregionen i Oldtiden og de komplekse 
kulturelle processer, der foregik. Vi vil placere os i 
skæringspunkterne mellem periferierne og undgå 
etno centrisme. Vi skal stille spørgsmålet: Hvem er 
egentlig barbarer og hvem er de civiliserede i dette 
område?

Neutralt blik på Sortehavet

 Tidligere studier af regionen har været hæm-
met af, at arkæologer og historikere har betrag-
tet Sortehavet, dets opland og dets forskellige 
befolkningsgrupper ud fra nationale interesser. 
Når russerne, georgierne og ukrainerne har 
undersøgt området er det specielt den skythiske 

3.a. Græsk terrakottastatuette fra 
Panskoye. (Fotograf N. Hannestad)

3.b. “Barbarisk” kalkstensstatuette fra 
Panskoye. (Fotograf N. Hannestad).

En vigtig udfordring for Center 
for Sortehavsstudier består 
derfor i at studere området med 
neutrale øjne. 

Og det er netop muligt, fordi 
danske videnskabsmænd ikke 
er belastede af lokale, nationale 
hensyn.

Et multikulturelt samfund
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kultur, som de har identifi ceret sig med. Tilsva-
rende har forskere fra Grækenland og den øvrige 
vestlige verden haft svært ved at lægge de græske 
briller fra sig. En vigtig udfordring for Center 
for Sortehavsstudier består derfor i at studere 
området med neutrale øjne. Og det er netop mu-
ligt, fordi danske videnskabsmænd ikke er belas-
tede af lokale, nationale hensyn.
 Indtil nu har forskningen i høj grad været ba-
seret på græsk kildemateriale, da skytherne ikke 
har efterladt sig nogen skriftlig dokumentation 
for deres tilstedeværelse ved Sortehavet. En af de 
vægtigste kilder er derfor historieskrivningens 
fader, grækeren Herodot (d.425 f.Kr.). Under 
en af de rejser, hvor han samlede stof til sin ver-
denshistorie, Historia, fi k Herodot inspiration 
til en beretning om de tragiske konsekvenser af 
mødet imellem en lokal skyther og de græske 
kolonister.
 Skyles var en skythisk nomadefyrste, som 
blev betaget af livet i den græske koloniby Olbia. 
Uden for bymurene var han steppens beredne 
hersker, men inden for byens grænse var han 
græker af sind. Han tog en græsk hustru, bygge-
de – ifølge Herodot – et palads i byen og iklædte 
sig datidens løstsiddende græske dragter. Men 
da Skyles også ville deltage i de græske Dionysos-
fester, blev kulturblandingen og omgangen med 
de fremmede for meget for hans oprindelige 
stammefæller. De fangede deres fyrste. Og Sky-
les blev dræbt af sin egen bror.
 Skyles’ tragiske undergang fortæller historien 
om et menneske, der øjnede muligheden for et 
andet liv, men måtte dø, fordi han forsøgte at 
leve i to kulturer på én gang. En problemstilling, 
som stadig er sørgeligt aktuel i mange lande, 
hvor forskellige folkeslag skal fi nde sig til rette 

side om side. Samtidig rejser Herodots histo-
rie en række spørgsmål til forholdet mellem de 
lokale og de tilrejsende grækere: Hvordan var 
udvekslingen imellem de to kulturer og hvor gik 
grænserne? Var grækerne og de lokale ligevær-
dige samarbejdspartnere, var de fjender, eller 
opfattede grækerne sig selv som civilisationens 
forkæmpere overfor de barbariske nomadefolk?

Oldtidens eksportsucces

 Ud over at se på kulturmødet mellem græ-
kerne og de øvrige folk vil Center for Sortehavs-
studier undersøge bydannelser på Krim, romer-
nes ankomst og erobring af Sortehavsområdet i 
årene 63-62 f. Kr. og handelsmønstre i Oldtiden.
 Et af de mere kuriøse underprojekter om-
handler udbredelsen af handelsvaren fi skesovs. I 
Oldtiden var Sortehavet rigt på store stimer af 
tunfi sk. Fiskene blev fanget og for en stor dels 
vedkommende omdannet til fi skesovs, som blev 
solgt som luksusvare over store dele af Asien, 
Europa og Mellemøsten.
 Spørgsmålet er, hvorfor de lokale fi skere langs 
Sortehavets kyster pludselig begyndte at udvinde 
og siden eksportere et så sofi stikeret produkt 
som fi skesovs. Var handelen styret af modtager-
nes behov og efterspørgsel? Eller havde datidens 
Sortehavsfi skere skabt et kunstigt udbudsstyret 
eksportmarked i stil med nutidens gigantiske og 
globale eksportsucceser som coca-cola, corn-
fl akes og tyggegummi?
 På centerets hjemmeside www.pontos.dk er 
det muligt at læse alle forskningsresultater, ma-
nuskripter og andet skriftligt materiale løbende, 
inden det bliver udgivet i trykt form.     SBS/TD

Skyles’ tragiske undergang fortæller historien om et menneske, der øjnede 
muligheden for et andet liv, men måtte dø, fordi han forsøgte at leve i to kulturer 
på én gang. En problemstilling, som stadig er sørgeligt aktuel.

Et multikulturelt samfund
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Pia Guldager Bilde, 
41 år, mag.art. i klas-
sisk arkæologi og 
lektor ved Institut for 
Klassisk Arkæologi 
ved Aarhus Universi-
tet. Hendes primære 
forskningsområder 
er hellenistisk og 
republikansk kultur, 
som hun har skrevet 
en lang række vi-
denskabelige artikler 
om. Hun har blandt 

andet deltaget i udgravningerne af Castor og 
Pollux-templet på Forum Romanum (1984-1986) 
og hun har ledet udgravningen af en romersk 
pragtvilla ved Nemisøren (1998-2002). Leder af 
Antikmuseet ved Aarhus Universitet 1994-2002.

Udvalgt videre læsning:
Hannestad, Lise, “Kulturmøde i fortid og nutid. 

Russisk-dansk samarbejde på Krim”; “Korn 
og kultur. To græske gudinder i Panskoye”, 
IN: Guldager Bilde, P., V. Nørskov, & P. 
Pedersen: Hvad fandt vi? En gravedagbog fra 
Institut for Klassisk Arkæologi ved Aarhus Uni-
versitet, Forlaget Tidsskriftet SFINX, 1999

Herodot, Fjerde bog
Ascherson, Neal, Svarta Havet, Ordfront förlag, 

Stockholm, 1997

Centerets struktur
De involverede forskere er tilknyttet følgende 
5 institutioner: Aarhus Universitet, Københavns 
Universitet, Syddansk Universitet, Nationalmu-
seet og Det Russiske Videnskabsakademi i Skt. 
Petersborg.

Centeret ledes af lektor Pia Guldager Bilde, som 
rådfører sig af en videnskabelig komité bestående 
af en række af centerets seniore forskere.

Forskningen har fokus på Sortehavsregionen, 
specielt Rusland, Ukraine og Tyrkiet og forsker-
ne beskæftiger sig med kulturelt samspil, gensi-
dig økonomisk afhængighed og etniske relatio-
ner i området i perioden ca. 700 f.Kr.-325 e.Kr.

Forskningsplanen består af 4 overordnede forsk-
ningstemaer, hvorunder 9 delprojekter er formu-
leret. De overordnede temaer er:

a) Dem og os: kulturelle strategier og samspil
Forskningen beskæftiger sig med forståelsen af 
samspillet mellem græske bosættere og lokale 
halvnomadiske stammefolk langs Sortehavets 
bredder, herunder en forståelse af hvordan kul-
turel identitet skabes og kulturer gensidigt påvir-
ker hinanden.
Ansvarlige: Pia Guldager Bilde, Lise Hannestad, 
George Hinge.

b) Handels- og udvekslingsmønstre
Forskningen beskæftiger sig med handelsvarer, 
deres udbud og efterspørgsel samt med den øko-
nomiske og politiske betydning af kontrollen 
med søfarten og handelstrafi kken i farvandet 
mellem Bosporos og Krim. Kontrol over stræ-
derne betød kontrol over handlen og vareudbud-
det i Athen.
Ansvarlige: Vincent Gabrielsen, Tønnes Bekker-
Nielsen, Pia Guldager Bilde, Lise Hannestad, 
John Lund og Vladimir Stolba.

c) Det nordvestlige Krim – en græsk bystats ter-
ritorium
Forskningen omhandler en græsk bystats vækst 
og forfald i det vestlige Krim i samspil – og 
modspil med en lokal befolkning.
Ansvarlige: Pia Guldager Bilde, Lise Hannestad 
og Vladimir Stolba.

d) Rom som magtfaktor i Sortehavsregionen
Forskningen beskæftiger sig med dannelsen af 
det større kongedømme Pontos på tværs af Sor-
tehavet fra 4. til 1. årh. før Kr., herunder hvilke 
politiske, kulturelle og etniske faktorer, der mu-
liggjorde denne udvikling. Desuden beskæftiger 
forskningen sig med indlemningen af udvalgte 
kongedømmer i Sortehavsregionen i det romer-
ske imperium.
Ansvarlige: Jakob M. Højte, Tønnes Bekker-
Nielsen.

Et multikulturelt samfund

Center for Sortehavsstudier
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Mange af den vestlige verdens 
kulturelle udtryk inden for 
musik, teater, litteratur, 
arkitektur og billedkunst kan 
forstås i lyset af ritualer, der 
oprindeligt knyttede sig til 
Middelalderens gudstjenester.

Mozart, Eiffeltårnet i Paris og den reli-
giøse musik i København omkring år 1800 har 
– måske overraskende – noget til fælles: De er 
i deres kunstneriske udtryk alle præget af Mid-
delalderens livsopfattelse og de handlinger, som 
knyttede sig til gudstjenesten i de kristne kirker 
i årene 1000 til 1500 e. kr.
 Center for Studiet af Kulturarven fra Mid-
delalderens Ritualer sætter fokus på den betyd-
ning, de oprindelige religiøse tanker har haft 
for senere århundreders kulturelle udtryk. Ideen 
er, at betydningsfulde dele af de seneste 1000 
års kulturværker kan forstås som resultat af de 
historiske processer og transformationer, som 
ritualerne og de bagvedliggende værdier har un-
dergået fra udspringet i Middelalderens gudstje-
nester og frem til i dag. På den måde vil vi også 
i dag kunne støde på spor af ritualer, som stam-
mer fra ganske andre tider.

Den middelalderlige 
forbindelse
l Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer

Middelalderlig forbindelse
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Den rituelle gudstjeneste

 I Middelalderen udviklede gudstjenesten sig 
til et kollektivt og offi cielt institutionaliseret 
ritual, der trak på en lang række virkemidler, fx 
musik. Som det medium, hvorigennem datidens 
borgere oplevede det almindelige liv sat i for-
bindelse med noget dybere, havde gudstjenesten 
og dens liturgi, dvs. rækken af rituelle hand-
linger såsom bøn, salmer, oplæsning fra biblen, 
tros bekendelse, prædiken og nadver, en meget 
vigtig rolle at spille. Igennem middelalderen var 
pavens store og næsten uovervindelige våben 
derfor også bandlysningen, hvor den enkelte 
kir ke gænger blev forment adgang til kirken 
og dermed gudstjenesten. Endnu stærkere var 
interdiktet, hvor kirkens overhoved lagde band-
lysningen på et helt område, som herefter ikke 
kunne afholde gudstjenester eller andre kirkelige 
handlinger.

Pointen er, at i Middelalderen fungerede guds-
tjenesten som et ritual i samfundet, der kunne samle 
folk, og som den helhed, folk var en del af.

Middel alder mennesker oplevede, at deres livsnerve 
blev revet over, når de fx ikke kunne få nadveren. 
Hvordan skulle de kunne leve videre, hvis ikke de fi k 
den styrkelse, der lå i den religiøse handling?
Ritualet fornyede og forstærkede samfundet på mange 
forskellige måder. Meget af den dybere mening men-
nesket i Middelalderen fandt i gudstjenesten, søger 
folk i dag andre steder. Fx i kunstarterne, ved udstil-
linger, til opera, i teateret, når de går til koncerter 
eller ved at høre musik hjemme – og måske i nogen 
grad også i internet-kulturer. Vores fælles samfund 
er blevet til en lang række forskellige og ikke altid 
indbyrdes samtalende afdelinger, siger Nils Holger 
Peter sen, leder af Center for Studiet af Kulturar-
ven fra Middelalderens Ritualer og lektor ved In-
stitut for Kirkehistorie, Københavns Universitet.
 Sammen med den tyske professor Heinrich 
W. Schwab, Musikvidenskabeligt Institut, Kø-
benhavn, er han drivkraften bag det nye center.
Den danske centerleder forklarer, at forsknin-
gen i centeret blandt andet er vigtig, fordi den 
står for en historieforståelse, som gør op med 
en udbredt forestilling om menneskets lineære 
udvikling fra det primitive mod stadigt højere 
stader. Modsat dette, argumenterer Nils Holger 
Petersen, bør vi lære at forstå os selv og vores 
historiske plads i perspektiv af en lang række 
historiske transformationer, hvor der kan knyt-
tes forbindelser fra vores tid og helt tilbage til 
middelalderen eller længere. Centeret bidrager 
hermed til opgøret med den udbredte forestilling 
om en mørk middelalder.

Ændret syn på Middelalderen

  Normalt defi neres Middelalderen i Europa 
som perioden mellem Oldtiden og Renæssancen. 
Det vil sige årene fra 500 til 1500 e. kr. Det var 
renæssancehumanisterne, der oprindeligt fandt 
på betegnelsen middelalder, fordi de opfattede 
perioden som en barbarisk, uinteressant og mørk 
‘mellemtid’ imellem Antikkens storhed og dens 
genfødsel i Renæssancen. Både i Danmark og i 
udlandet er det først romantikerne i slutningen 

1. Manuskriptside fra Middelalderen. Siden er et fragment af et såkaldt breviarium (gudstjenestebog vedr. tidebønner) 
fra det 13. årh. Dele af formen for påskemorgens gudstjeneste kan her ses. Bl.a. indgik et “quem quaritis” spil, som 
var en repræsenterende fremstilling af påskeevangeliernes fortælling om kvinderne, der ved Jesu grav påskemorgen 
fi k Jesu opstandelse annonceret af engle. Sådanne ceremonier kendes fra det 10. årh. og kan ses som begyndelsen på en 
lang tradition af religiøse dramatiske udfoldelser i middelalderen, der i et længere perspektiv fi k betydning for Europas 
teaterhistorie. (Kilde: Rigsarkivet i København).

Middelalderlig forbindelse

Igennem middelalderen var pavens 
store og næsten uovervindelige våben 
bandlysningen, hvor den enkelte 
kirkegænger blev forment adgang til 
kirken og dermed gudstjenesten.
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af det 18. og begyndelsen af det 19. århundrede, 
der begynder at se Middelalderen som dragende 
og ikke bare mørk.
 I det 20. århundrede har man betragtet Mid-
delalderen med både interesse og afsky, hvilket 
den italienske forfatter Umberto Ecos roman 
“Rosens navn” (1980) er et godt eksempel på.
Bogen formidler nemlig to billeder af Middelal-
deren på én gang: Den mørke livsindstilling ma-
nifesteret i inkvisitionens hærgen og den gamle 
Jorge af Burgos, overfor den oplyste Middelalder 
repræsenteret ved William af Baskerville og hans 
kærlighed til det bibliotek, der i en meget dra-
matisk scene går til i et fl ammehav antændt af 
Jorge af Burgos.
 “Rosens navn” og Center for Studiet af Kul-
turarven fra Middelalderens Ritualer står begge 
for en receptionsfi losofi sk tilgang til fortiden. 
Nutidens forskere kan og skal ikke bevise, hvad 
en given person eller institution mente med en 
handling. De kan kun forsøge at rekonstruere og 
forstå den blandt andet ved hjælp af nedskrevet 
materiale.
 Fra omkring år 800 e. kr. har man bevaret 
omfattende skriftlige kilder til Middelalderens 
gudstjenester. Manuskripterne fi ndes i dag på 
biblioteker i Europa, fx på Bibliotèque Nationale 
i Paris og Vatikanbiblioteket i Rom. I Danmark 
rummer Det kongelige Biblioteks arkiver også 
en stor samling fragmenter af manuskripter.

 Selv om musik altid har været en del af de 
religiøse ritualer, er det først i samme periode, 
at man begynder at planlægge den og skrive den 
ned.
 Det er med andre ord omkring år 1000 e. kr.,  
at den såkaldte kompositionsmusik fødes. Og de 
skriftlige kilder i form af manuskript-fragmenter 
og kompositioner er forudsætninger for centerets 
forskning og dokumentation af, hvordan de kir-
kelige ritualer transformeres og genskabes i den 
kulturelle udviklingshistorie.

Mozarts “Don Juan”

 Vi vil påvise, at der er mening i at læse og forstå 
store dele af vores kulturhistorie i lyset af Middel-
alderens religiøse ritualer. For vores mål er at vise, 
at vi kulturelt set i dag er forbundet med Middel-
alderens gudstjenester. Det vi spørger om, er ikke 
bare, hvordan musikken i almindelighed har udviklet 
sig. Nej, vores grundlæggende opfattelse er, at i og 
med at den har været knyttet til det rituelle, kan 
man stadig se og høre spor, der stammer fra dette 
rituelle. Er der fx noget i operaen, vi kan tolke som 
et levn fra en rituel fortid? Det er det nye ved vores 
centers tilgang, siger Nils Holger Petersen, der 
selv, ved siden af sit videnskabelige arbejde, både 
er klassisk komponist og ordineret præst i den 
danske folkekirke.

Den klassiske komponist W.A. Mozarts operaer er eksempler på musik, 
hvori forbindelsen til Middelalderens religiøse ritualer klart kan spores.

Middelalderlig forbindelse
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 Den klassiske komponist W.A. Mozarts ope-
raer er eksempler på musik, hvori forbindelsen 
til Middelalderens religiøse ritualer klart kan 
spores. Det gælder fx operaen Don Juan om for-
føreren, libertineren og vellystningen Don Juan, 
der koldblodigt myrder Kommandanten, faderen 
til en af de unge kvinder, han har forført.
 I operaens berømte kirkegårdsscene venter 
Kommandanten i skikkelse af den religiøst in-
spirerede dommerfi gur, Stengæsten, på at tage 
hævn over Don Juan og sende ham i Helvede.
Flere af replikkerne i denne scene, fx “Lad de 
døde være i fred”, og musikkens anvendelse af 
messingblæsere og recitationstoner har tæt for-
bindelse til visse former for gudstjenestemusik 
med rødder i Middelalderen.

2. Vinternatt i Rondane, maleri fra 1914 af den norske 
maler Harald Sohlberg. Rondane er her gengivet på en 
måde, der gør en religiøs tolkning nærliggende. Særligt 
den højre af toppene (se bl.a. korset) er malet, så den 
fremtræder som en middelalderlig katedral, der toner 
frem i – og oplyser – den mørke ødemark. Maleriet kan 
således ses som en illustration af kunstens ritualisering af 
naturen. (Maleriet hænger på og er gengivet med tilladelse 
fra Nasjonalgalleriet i Oslo).

Middelalderlig forbindelse
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Når Mozart komponerer Don Juan i 1787, så er 
det jo ikke på nogen måde et gudstjenesteligt ritual, 
eller noget vi normalt tænker på som middelalderligt. 
Men de midler, som Mozart bruger til at vise os no-
get overnaturligt, som samtidig er religiøst funderet 
– altså Himlens straf over Don Juan –stammer fra 
en kirkelig og gudstjenestelig kultur. Og det er nyt, 
at vi kan sige det på en så markant måde. Vi kan 
sige, at vi kan stille nogle nye spørgsmål på baggrund 
af nogle historiske ideer, og fordi vi i det hele taget 
kan se kulturens bevægelser i nogle bestemte retnin-
ger. Vi stiller spørgsmålene til forskellige sider af 
vores kultur, til operaen men også til rockmusikken,
siger Nils Holger Petersen. I et andet mindre 
delprojekt i centeret undersøger man også de 
spor af Middelalderens religiøse ritualer, der kan 
iagttages i den folkelige praksis omkring rock-
sangeren Bob Dylans koncerter.
 Jeg tror, at Bob Dylan-seancerne for mange kon-
certgæster fungerer som et mødested for noget helligt, 
en slags sted for kunstreligion, der giver dem en livs-
energi og noget helt basalt, de kan leve videre på. Og 
deri ligger det rituelle.

Fra gotisk katedral til Eiffel

 De projekter som Center for Studiet af Kul-
turarven fra Middelalderens Ritualer arbejder 
med, stiller hver især specifi kke spørgsmål til 
musik- og kulturhistoriens teologiske og ånds-
historiske indhold.
 Projekterne i centeret lapper over hinanden, 
og hver for sig afspejler de på forskellig måde 
dele af den lange transformationskæde fra Mid-
delalderens religiøse ritualer til de seneste 1000 
års kulturelle produkter. I et af projekterne stu-
deres forbindelsen mellem den gotiske katedral 
og Eiffeltårnet.
 Eiffeltårnet bliver her tolket som en moderne 
pendant til Middelalderens idealiserede katedral.
Ganske vist så de, der byggede Eiffeltårnet, det 
netop som et symbol på den menneskelige og 
teknologiske udvikling og dermed også et billede 
på en sekularisering. Men Eiffeltårnets kon-
struktion afslører også en forbindelse til Middel-
alderens kirkebygninger. Tårnet, der blev skabt 
af Gustavé Eiffel til Verdensudstillingen i Paris 
i 1899, kan nemlig som i tilfældet Dylan ses som 
et eksempel på, at kunsten, om der så er tale om 
tårne eller rockkoncerter, overtager dén ånde-
lige betydning, der tidligere lå i Middelalderens 
gudstjenester og katedraler.

Jeg tror, at Bob Dylan-seancerne for 
mange koncertgæster fungerer som 
et mødested for noget helligt, en slags 
sted for kunstreligion, der giver dem 
en livsenergi og noget helt basalt, de 
kan leve videre på. Og deri ligger det 
rituelle.
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 Et andet af centerets projekter drejer sig om 
forholdet mellem Middelalderens gudstjenester 
og den religiøse musik i København omkring år 
1800.
 Ved indgangen til det 19. århundrede opløstes 
musikkens sammenhæng med gudstjenesten og 
gled over i en koncertsalskultur.
 Fokuspunktet for projektet er den dansk-
tyske komponist F.L.Æ Kunzen (1761-1817) og 
hans værk “Skabningens Halleluja” (til tekst af 
digteren Jens Baggesen). Det blev komponeret 
i 1797 i København, og er blevet opført både i 
forbindelse med gudstjenester, og i almindelige, 
verdslige, koncertsale. Værket repræsenterer et 
overgangsstade imellem gudstjenstlig musik og 
nye verdslige, men religiøst inspirerede musikal-
ske forestillinger om det ophøjede, om “sublim” 
musik.

International interesse for Middelalderen

  Forskernes arbejde på Center for Studiet af 
Kulturarven fra Middelalderens Ritualer skal ses 
i lyset af en voksende dansk og international in-
teresse for ritualer og kulturelle produkter gen-
nem historien. Centerets forskning udspringer 
af studier af forholdet imellem kunstarterne og 
kristendommen, som har været i gang ved Insti-
tut for Kirkehistorie på Københavns Universitet 
siden 1990. Med sit særlige fokus på Middelalde-
rens ritualer og deres senere betydning placerer 
centeret sig i den voksende gruppe af forskere 
internationalt, som har vendt blikket mod netop 
denne epokes kultur med en fornyet forståelse 
for dens betydning. Centeret indgår i tæt sam-
arbejde med andre grupper i Holland, Norge og 
Sverige, der arbejder med andre aspekter af Mid-
delalderens kultur. Og i det lille center vil for-
skere fra tre forskellige lande udover Danmark 
være tilknyttet.
 Det er muligt at hente løbende information 
om forskning, undervisning og andre arran-
gementer på hjemmesiden www.teol.ku.dk/
kulturarv/default.htm.                        SBS/TD
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Nils Holger Petersen, 56 år, lektor, ph.d., 
cand.scient. i matematik og cand.theol. (ordine-
ret som præst til den danske folkekirke). Lektor 
ved Institut for Kirkehistorie, Københavns Uni-
versitet. Professor II ved Senter for Middelalder-
studier ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige 
Universitet, Trondheim (frem til 2002). Nils 
Holger Petersen har bidraget til mere end 50 
udgivelser om teologiske og kultur- og viden-
skabshistoriske emner. Desuden har Nils Holger 
Petersen komponeret en række musikalske vær-
ker, der er blevet opført ved koncerter og i radio-
udsendelser i Danmark og USA

Udvalgt videre læsning:
Utz, R. and T. Shippey (eds.), Medievalism in the 

Modern World, Turnhout: Brepols, 1998
Bruhn, S. (ed.), Voicing the Ineffable. Musical Re-

presentations of Religious Experiences, New York: 
Pendragon Press, 2002

Østrem, E., J. Fleischer and N.H. Petersen 
(eds.), The Arts and the Cultural Heritage of 
Martin Luther, Copenhagen: Museum Tuscu-
lanum Press, 2002

Desuden tidsskriftet Transfi guration, som udgives 
af Center for Kristendom og Kultur ved Køben-
havns Universitet to gange om året.
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Centerets Struktur
Centeret befi nder sig på Institut på Kirkehistorie 
på Københavns Universitet, men omfatter også 
medarbejdere fra Institut for Musikvidenskab.

Centeret ledes af lektor Nils Holger Petersen i 
samarbejde med professor Heinrich Schwab. Der 
er til centeret knyttet en rådgivende komité af 
internationale forskere inden for feltet.

Forskningen fokuserer på den vestlige kulturs 
arv fra middelalderens liturgi og ritualer i et 
interdisciplinært samspil mellem teologi, musik, 
litteratur, drama og visuel kunst.

Forskningen udfolder sig indenfor følgende 6 
undertemaer:

a) Ritual og identitet i middelalderens Italien
Ansvarlig: Jeremy Llewellyn

b) Cistercienserordenens liturgi fra det 12. til 
det 17. årh.
Ansvarlig: Mette Birkedal Bruun

c) Den liturgiske musiks æstetik
Ansvarlig: Eyolf Østrem

d) Transformationer i middelalderens rituelle 
handlinger og anvendelsen af musik og poesi i 
den lutheranske tradition
Ansvarlig: Sven Havsteen

e) Sekulariseringen af den gotiske katedral og 
helliggørelsen af Eiffeltårnet: arkitektur, religion 
og kunst i det sene 19. årh. og tidlige 20. årh.
Ansvarlig: Stephanie A. Glaser

f) Religiøs musik i København omkring 1800
Ansvarlige: Heinrich Schwab og Nils Holger 
Petersen

Center for Studiet af Kulturarven fra 
Middelalderens Ritualer
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