
SAMTIDSRELIGION
af Jørn Borup og Marie Thomsen

Præsten prædiker, muslimen beder, og healeren kanaliserer kosmisk energi. Buddhisten
mediterer, medierne skriver om slør og minareter, og politikere debatterer folkekirkens
fremtid. Religion er forsvundet og kommet tilbage, transformeret og set på helt nye
måder både i privaten og i det offentlige rum. Det meste er i en eller anden forstand
genkendeligt. Men samtidig er lige netop de udtryk, vi ser her og nu, karakteristiske for
samtiden. 

På engelsk har man længe anvendt begrebet contemporary religion. Vi har valgt på
dansk at anvende den direkte oversatte betegnelse samtidsreligion for dette forsknings-
felt. Samtidsreligion betegner altså den religion, vi ser omkring os lige netop i samtiden.
Den kan være moderne, men også traditionel, og den kan være mere eller mindre ud-
bredt. Religion i Danmark er først og fremmest kristendom og folkekirke. Men de sidste
årtier er der kommet flere til, både af de klassiske verdensreligioner, af nye religioner
og af den mindre organiserede og lidt mere diffuse spiritualitet. Samtidsreligion findes
altså i forskellig udformning og kan være af forskellig afstamning, men begrebets rele-
vans er ikke til at komme uden om. Det er da også, som om det er kommet for at blive.

Samtidsreligion bliver hurtigt historisk. Derfor er den værd at undersøge, mens
den er der. Både som et konkret, kulturelt udtryk for virkeligheden her og nu og som
perspektiv på en bredere og dybere horisont til sammenligning med andre tider og
andre ”samtider” andre steder. 

For bare få år siden var studiet af samtidsreligion herhjemme forbeholdt religions-
sociologer, nogle få teologer samt religionsforskere med inspiration fra antropologiske
studier i fremmede religioners nutidige manifestationer. Ikke mindst en almen accept
af sekulariseringstesen gjorde, at mange ikke fandt emnet relevant. Selvom religion på
mange måder ikke har samme status i samfundet som tidligere, opfordrer dens tilste-
deværelse også i nutiden til fortsatte studier heraf. Religion i samtiden er nu også blevet
et relevant genstandsområde for folk og fag, der før ikke beskæftigede sig hermed. Re-
ligion er ikke længere ”bare” en biting under afvikling eller et emne, der kan forklares
med reference til andre og mere vægtige domæner som politik, økonomi eller psykologi.
Religion deler som et kulturelt fænomen plads med andre kulturelle områder. Men
emnet har også vist sin relevans som særskilt felt.
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men alligevel fokuseret felt. Dette har vist sig at kunne lade sig gøre ikke mindst i sam-
arbejdet på Center for SamtidsReligion.

Center for SamtidsReligion
Centret blev etableret i 2009, men historien går længere tilbage. Rødderne går for så
vidt tilbage til professor i missionsteologi Johannes Aagaard, der i de tidlige 1970’ere
grundlagde Center for Nyreligiøse Studier. Centret indsamlede værdifuld information
og empiriske data om de nye religioner, som netop dette årti affødte. Scientology og
Soka Gakkai, karate, yoga og Transcendental Meditation var emner, der kunne fylde
reoler og de første nye digitale databaser. Centret var engageret i samarbejdet mellem
teologi og religionsfagene i Aarhus og København omkring Research Network on New
Religions (RENNER), der forestod en række internationale seminarer og udgivelser.
Aagaards arbejde var dog også meget personligt, og centrets virke var vinklet med en
bestemt religiøs dagsorden med en veldefineret kamp mod og åben dialog med de ny-
religiøse bevægelser. Som sådan var det typisk for personen, og for årtiet. Centret døde
som universitetsinstitution da også ud, og dets virke blev transformeret og indordnet
under den kirkelige organisation Dialogcentret med adresse tæt ved Aarhus Universitet,
indtil også dette måtte lukke i 2011.

Da professor Viggo Mortensen i 2001 tog initiativ til et lignende center, var tiderne
og omstændighederne skiftet. Danmark havde nu, syntes det som om, for alvor set kon-
turerne af et multikulturelt, multietnisk og multireligiøst samfund. Med etableringen
af Center for Multireligiøse Studier var studiet af dansk religion igen kommet på dags-
ordenen på Teologisk Fakultet i Aarhus. Det tværinstitutionelle samarbejde mellem for-
skere fra både teologi og religionsvidenskab har siden været en af grundstenene på
centret. Det betyder ikke, at forskellene mellem de to fag og i det hele taget tilgangen til
feltet søges ophævet. Man kan måske sige, at forskellighederne mødes og udfordres me-
tode- og teoripluralistisk om et fælles empirisk objekt. 

At Danmark var blevet mere multireligiøst, understregede ikke mindst centrets
”flagskib”, Det Danske Pluralismeprojekt, med undersøgelsen af religion og spiritualitet
i Aarhus som den lokale forgænger for det større nationale perspektiv. Viggo Mortensen
skal tilskrives æren for at være den første, der herhjemme fik introduceret pluralisme-
begrebet som særligt emne inden for religionsstudierne. Pluralisme kan i bred forstand
forstås som ”mangfoldighed” eller ”diversitet” og inden for religionernes domæne altså
det, at der i samfundet sameksisterer flere religioner. Bredden og pluraliteten er ansku-
eliggjort og analyseret ved pluralismeprojektet og de efterfølgende indsamlinger af data
på centrets årlige netpublikation Religion i Danmark. Forstår man pluralisme mere snæ-
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Andre årsager end den underforståede sekularisering har tidligere gjort samtids-
religion til et perifert område. Det er ikke unikt, heller ikke i dag, at støde på den reli-
gionsforståelse, at kun klassisk, ”oprindelig” tekstreligion er sand og autentisk religion,
og at alt, hvad der er sagt siden Paulus, Muhammed eller zenbuddhistiske patriarker
fra middelalderen, højst er fodnoter eller smuler fra historiens raritetskabinet. Det er
forståeligt, når forskere vægrer sig ved at betragte Jesus og new age, Nagarjuna og Harry
Potter eller transsubstantiationsteologi og kategoriseringsprincipper for spirituelle ener-
gibaner som værende inden for samme univers. Men en tilgang, der udelukkende vil
hædre oprindelser og anerkende ublandede, doktrinbaserede systemer, er ikke neutral.
Den er i sig selv historisk og kulturelt bestemt og udtryk for en partikulær religions- og
videnforståelse. Og er den alene rettesnoren, får man en skævvridning. 

Religion er meget mere end tro og doktriner. Religiøsiteten uden for det, ”præsten
prædiker”, er både i sine synkretistiske, populære, følelsesmæssige, kropslige og skæve
udtryk vidnesbyrd om, hvordan religion også praktiseres. I en bredere religionsforståelse
får nemlig også de klassiske kilder og den systematiserede teologi endnu dybere per-
spektiv som levende og ”grumset” religion, når også samtidens brug og fortolkning af
disse tages med. Så får man netop via religionen gode indicier på også samfundet og
kulturen generelt. Det gælder om at tage kikkerten frem, når der skal fokuseres. Og hvis
man gerne vil have udbredt optikken for en bredere horisont, gælder det om ikke at
tage kikkerten for det blinde øje. 

Det er naturligvis ambitiøst at arbejde med en arena, hvor forskellige typer empiri,
teori og metode kan udfoldes. For når kun det tidslige og til dels det empiriske felt er
afgrænset, synes metode- og teoripluralisme nemlig at være de mest oplagte rammer.
Med et empirisk fokus på samtiden bliver den levende religion det mest centrale un-
dersøgelsesfelt. En sådan ligger i et krydsfelt mellem, eller kan ligefrem siges i sig selv
at inkludere, både tekstreligion og den praktiserede religiøsitet. Som sådan lapper denne
lettere hen over andre af de funktionssystemer eller kulturelle domæner, et moderne
samfund består af. Koblingen til politik, kunst, sport, ideologi, etnicitet og i bred for-
stand kultur er her lettere at få øje på, da religionens indplacering i samfundets levende
organisme i en samtidig kontekst stråler mere tydeligt igennem. 

En sådan tilgang giver naturligvis også andre udfordringer. Både for den teologiske
og religionsvidenskabelige forståelse af og refleksion i forhold til hele dette felt. Ind-
imellem kræves en helt anden forsigtighed med empirien, når den kan svare igen på
tiltale. Og når man både insisterer på at tage den alvorligt og alligevel have ret til at gå
bag om den med alternative forklaringer og således ikke bare tage den på ordet. Men
teologien og religionsvidenskaben har kunnet finde fælles fodslag omkring et så bredt,
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gion, alle med hver deres individuelle specialer, men med en fælles referenceramme.
Forfatterne blev bedt om, som en naturlig forlængelse af centrets daglige og tværfaglige
samarbejde, at være to om at skrive hver artikel. Emnerne skulle isoleret set være rele-
vante, men også sammenhængende som del af et komplekst netværk af temaer. Alle
blev desuden bedt om at skrive lidt mere kantet og debatterende, end normal akademisk
jargon tillader, og så vidt muligt i et formidlingsvenligt sprog. Bogen er dedikeret til
Viggo Mortensen, men den er dog langtfra et traditionelt festskrift til akademikere. Vi
har i stedet, helt i ”Viggos ånd”, bestræbt os på at producere en bog, som vil blive brugt
og debatteret også uden for akademiets mure.

Sekularisering har af mange gode grunde været et mantra inden for religionsforsknin-
gen. Det, at religion har mistet indflydelse og autoritet i moderne tid, er basisviden for
de fleste og en vigtig præmis for overhovedet at studere samtidsreligion. Men går man
lidt tættere på begrebet og ser på dets forhold til forskelligartede empiriske virkeligheder,
viser der sig et noget mere kompliceret billede. 

Ikke mindst synes det nødvendigt at analysere sekulariseringens enkelte elementer.
Hvordan opstår sekularisering, hvorfor, på hvilken måde og i hvilke regi giver den sig
udtryk? Sidsel Vive Jensen og Janna Egholm Hansen bruger religionssociologen James
Beckford til at vise sekulariseringens ingredienser med temaerne differentiering, ratio-
nalisering og modernisering. De diskuterer, hvorvidt der nødvendigvis er sammenhæng
med sekularisme, et søsterbegreb, der ofte bruges til at understrege en ideologisk ad-
skillelse af religion og stat.  

Tråden tages op af Janna Egholm Hansen og Henrik Reintoft Christensen, der bru-
ger religionssociologen Karel Dobbelaeres opfordring til at forstå sekularisering i forhold
til forskellige niveauer, nemlig samfunds-, organisations- og individniveau. Skelner man
mellem disse, ser man forskellige udgaver og grader af sekularisering i forskellige kon-
tekster. Med et konkret empirisk eksempel viser de, at Færøerne på den måde både kan
karakteriseres som et meget religiøst og alligevel sekulariseret samfund, der ikke mindst
i samtiden har givet stof til politiske diskussioner og medieomtale. 

At sekularisering hverken er universel eller udtryk for en irreversibel udvikling,
giver Henrik Reintoft Christensens og Sidsel Vive Jensens artikel belæg for. Samme
kontekstbestemte forståelse mener de, er gældende for sekularisme. Ved at identificere
forskellige former for sekularisme viser de, at begrebet bedst anvendes i flertal. De peger
dermed på, at forskellige lande bruger og forstår sekularisme forskelligt, hvilket i det
hele taget afspejler forskelligheden i forståelsen af forholdet mellem religion og politik.
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vert som interaktion mellem forskellige grupper, er den religiøse pluralisme i Danmark
mindre udbredt. Der er en tendens til, at de ”fremmede religioner” internt primært ori-
enterer sig inden for egne etniske afgrænsninger, ligesom interaktionen mellem reli-
gioner og på tværs af religiøse opdelinger er mindre udbredt end i for eksempel USA
eller asiatiske lande med meget længere tradition for kulturel og religiøs diversitet. Dette
siger måske noget om særlige danske forhold, men er måske i lige så høj grad udtryk
for aspekter af en udvikling, der af centret er foregrebet til også fremtidige analyser.
Disse er foruden fokus på enkelte religioner sideløbende blevet perspektiveret med
emner relateret til samtidsreligion, nemlig spiritualitet og ledelse, sakralisering og se-
kularisering, autoritet og autenticitet, religion og unge – samt en række individuelle
projekter blandt centrets medarbejdere.

Den religiøse dialog og interaktion samt nødvendigheden af teologisk refleksion
omkring mødet med denne multireligiøsitet har ikke mindst for Viggo Mortensen været
et vigtigt område. Dette har med ham som styrende formand i centerregi manifesteret
sig i internationale konferencer og publikationer om mission, et område, han med særlig
interesse har beskæftiget sig med. Mere lokale arrangementer relateret til kristendom-
mens og kirkens møde med andre former for religion har tiltrukket mange forskere, stu-
derende og folk fra den kirkelige verden. Centrets virke har i det hele taget fået
opmærksomhed uden for universitetets mure. Dette har kunnet lade sig gøre ikke mindst
takket være Mortensens brede horisont og ambitioner om at gøre forskningen samfunds-
mæssigt relevant og tilgængelig for en større kreds ved at tænke formidlingsdelen ind
fra begyndelsen. Centret har således været engageret i myndighedsbetjening for Inte-
grationsministeriet, stået for faglige arrangementer for gymnasielærere og præster og
med ugentlige frokostmøder med inviterede gæsteforelæsere tiltrukket en del studerende.
Ikke mindst inddragelse af studerende i både forsknings- og formidlingsdelene har været
en vigtig del af centrets profil. Studerende var med til Det Danske Pluralismeprojekt og
til det lokale projekt Religion i Thy, og de er fortsat med til indsamling af data til netår-
bogen Religion i Danmark. Netop studerende og unge forskere har især ”bidt på” området
samtidsreligion. Dette synes at være endnu et signal om, at det er et felt, der for alvor har
markeret sin forsknings- og formidlingsmæssige relevans, og at Center for SamtidsReli-
gion har fingeren på pulsen. Det håber vi, også er afspejlet i denne bog.

Det kan du læse om – bogens opbygning
Bogen tager nogle af de vigtigste emner op inden for studiet af samtidsreligion, som
både religionssociologer og samtidsorienterede teologer nødvendigvis må beskæftige
sig med. Den er skrevet af nuværende og tidligere forskere fra Center for SamtidsReli-

8

SAMTIDSRELIGION



kristne. Med baggrund i en række livshistorieinterviews præsenterer de stemmer fra
både de ”baggrundskristne” med traditionen og kulturen i bagagen og ”gør det selv”-
folket med hang til spiritualitet og autenticitet. Forfatterne diskuterer folkekirkens di-
lemma ved at skulle servicere begge lejre, der på hver sin måde karakteriserer en
individualiseret tidsalder, hvor den troende udgør en hendøende del af befolkningen.

Nogle af dem, der har taget udfordringerne op på alternativ vis, er de karismatiske
kirker. Med plads til mere eksklusivisme har disse især i USA vundet stor fremgang.
Som Rikke Gottfredsen og Lars Ahlins eksempel med den kristne missionsforening
Evangelist viser, er der også plads til disse herhjemme. Forfatterne sætter denne reli-
giøse gruppe i et religionssociologisk perspektiv og spørger ind til, om den trods nok
så megen hugs and rock and roll er et typisk udtryk for et ”æstetisk fællesskab” med
kun forbigående relevans. 

Indre Mission har flere år på bagen end Evangelist og kan ses i et bredere tidsper-
spektiv. Lars Ahlin og Iben Krogsdal viser med en historisk tour de force over gruppen
herhjemme, hvordan den har udviklet sig fra at være en mindre, sekterisk vækkelses-
gruppe til at blive en anerkendt og udbredt religiøs organisation, som i dag står over
for sin måske største udfordring, nemlig den udbredte individualisme. Charles Taylors
tese om den subjektive vending, som forfatterne diskuterer, sætter både Indre Missions
og i det hele taget al organiseret samtidsreligion i perspektiv.

Markedsorientering er en referenceramme, som mange helst ikke ser religion i forhold
til. I Danmark som traditionelt set (næsten) monoreligiøst samfund har markedsme-
taforen heller ikke været så indlysende som i for eksempel religionspluralistiske USA.
Men de sidste par årtiers tilstrømning af nye og andre religioner samt forskellige udbud
af spiritualitet har gjort markedet relevant også i en dansk kontekst.

Ikke mindst for folkekirken er markedsvilkår en nødvendig udfordring at forholde
sig til. For hvordan agerer en folkekirke på markedet, når både lovgivning, brugere og
kirken som udbyder selv skal finde indbyrdes overensstemmelse? 

Også under de facto religionsmonopolet frem til 1849 var der alternativer til stats-
kirkens religion. Nogle måtte kæmpe seje kampe, andre var tættere på normalen og
derfor mere legitime. Liselotte Malmgart og René Dybdal Pedersen skriver om bapti-
sterne og mormonerne, der ikke mindst gennem aktive missionærer for 150 år siden
satte sig for at blive monopolbrydere, og om de reaktioner, som folkekirken dengang
og nu står over for i mødet med de andre på det religiøse marked.

Med fremkomsten af nye religiøse bevægelser fra slutningen af 1960’erne og be-
gyndelsen af 1970’erne blev det religiøse marked for alvor udvidet med noget ganske
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Globalisering er en realitet i samtiden. Den opleves og manifesterer sig på forskellig
vis, men er et vilkår, der også har relevans for religionens område. Globaliseret religion
eller religion i en globaliseret verden giver sig ikke bare udtryk på nye måder, men for-
drer også andre metoder og andre medier for både religionsforskeren og den religiøse
verden selv. 

Jørgen Skov Sørensen og Peter Fischer-Nielsen bidrager med en analyse af kristen
mission i en globaliseret verden. Mission er et gammelt fænomen, som missionærer i
alle missionerende religioner har fundet kanoniske kildehenvisninger til at legitimere
relevansen af. Som sådan er det også et kulturelt fænomen, der afspejler historien. Kri-
sten mission har været forbundet med imperiebyggeri og kolonisering, men også med
forståelse og dialog. Forfatterne spørger, hvad der sker, når missionsmarken er lige
uden for vinduet, eller når missionen også kommer fra syd? I en global verden, foreslår
de, er såvel teologisk åbenhed som mission både naturlig og legitim.

Internettet er både en gave og en udfordring for mission og interreligiøs dialog.
Det ved også religiøse organisationer og individer, der har taget de nye kommunika-
tionsformer til sig. YouTube er en af internettets centrale kanaler, der lægger op til
tidssvarende markedsføring og webcasting af religion. Lene van der Aa Kühle og Peter
Fischer-Nielsen analyserer religion på YouTube i dens forskellige varianter, der spæn-
der fra satire og underholdning til mission og sandhedscensur. Som moderne medie
er YouTube relevant for religionerne selv, men forfatterne påpeger desuden dets rele-
vans og udfordringer som kilde for forskeren.

Internettet afkorter distancen mellem udbyder og bruger, men søger man den di-
rekte kontakt til Gud eller sig selv, er selvhjælpsbøger endnu mere målrettede. Religion
og spiritualitet for dummies og idiots er blevet en selvstændig genre, der henvender sig
til den søgende forbruger i den globale verden, hvor ”gør det selv”-mentalitet skaber
nye former for religiøs tro, tradition og tilknytning. Mikkel Pade og Lene van der Aa
Kühle guider rundt i den litterære selvhjælpsindustri og påpeger relevansen af kilderne
til forståelse af global samtidsreligion.

Individualisering er nærmest indbegrebet af modernisering, selv om man kan spore
dens rødder langt tilbage i tiden. Det, som filosoffen Charles Taylor kalder ”den sub-
jektive vending”, synes at have drejet i hvert fald en god del af den vestlige kultur i en
bestemt retning. Det giver sig naturligvis også udslag i religionen. For hvem er det nu,
der repræsenterer autoriteten og sandheden? Hvordan samler man individer i en fælles
gruppe? Hvordan skaber individet sig selv, også i en religiøs verden?

Iben Krogsdal og Rikke Gottfredsen beskriver forskellige typer af folkekirke-
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nyt. Ikke mindst teosofien var en markant generator i denne udvikling, der siden er
blevet yderligere mangfoldiggjort med organiserede grupper og den løsere new age-
spiritualitet. René Dybdal Pedersen og Peter Lodberg skriver om ”ånd til salg” og dis-
kuterer scenarier for det religiøse marked, også i forhold til folkekirkens status. 

Den nutidige debat om folkekirkens status diskuteres til sidst af Peter Lodberg og
Liselotte Malmgart, herunder det konfliktpotentiale, der ligger i en mulig kirkeforfat-
ning. En sådan vil for alvor signalere kirkens nye rolle i et mangfoldigt og åbent mar-
ked. Og det vil give kirken en ny rolle at spille i et større samfundsmæssigt perspektiv.

Kompleksitet er et vilkår for samtiden. Det gælder for individet, og det gælder i bredere
forstand på samfundsniveau. Hvis det nogensinde har eksisteret, er det ukomplicerede
liv og samfund for alvor forsvundet. Det gælder også for religion. Sekularisering, in-
dividualisering, globalisering og markedsorientering har ikke gjort rammerne for re-
ligion mindre komplekse.

Marianne Qvortrup Fibiger og Marie Vejrup Nielsen beskriver religion på dansk
i en hyperkompleks samtid. I en sådan kan man aspirere til at være del af et gardero-
befællesskab, hvor man finder sig selv i flygtige relationer. Eller man kan have mere
lyst til at krybe sammen i en skuffe, isoleret fra andre, med tanke på traditionen ”som
den var engang”. Med disse metaforer diskuterer forfatterne, hvordan genfortryllet re-
ligion lever og orienterer sig i en flydende, fleksibel og kompleks verden.

Folkekirken i Danmark kan ikke tillade sig at krybe for meget sammen, for så mis-
ter den sin rummelighed og mangfoldighed. Der er nemlig mange identiteter at holde
sammen på, lige fra de ”dovne” til de ”vakte”, fra de troende og kernemedlemmerne til
de kulturkristne. Kirken skal servicere alle, men hvem er det egentlig, der styrer det
store fartøj? Marie Vejrup Nielsen og Jeppe Bach Nikolajsen diskuterer folkekirkens
komplekse roller, funktioner og udfordringer i en kompleks samtid og spørger i det
hele taget til dens identitet og kurs.

Det tages for givet, men er et overordentligt komplekst spørgsmål: Hvad er over-
hovedet religion? Det er ikke bare et ”akademisk spørgsmål”, men en definitionspro-
blematik, der faktisk har konkrete politiske konsekvenser. Jørn Borup og Marianne
Qvortrup Fibiger beskriver de hellige køer, der synes at være kommet på græs igen.
Både de kunstige og autentiske og dem, der har fået tilskrevet autoritet til at virke i
verden. Forfatterne diskuterer konsekvensen af de hellige køer for religionsforskningen,
ikke mindst når denne beskæftiger sig med levende køer.

God læselyst!
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SEKULARISERING
”De udfordringer, man står over for i Europa, ligner i høj grad de problemer, som vi også
ser tone frem i Danmark. Det altdominerende problem henfører man normalt til sekulari-
seringen. Har man bare lidt historisk sans, er det påfaldende, hvor hurtigt det er gået med
at få kirken fortrængt fra indflydelse centralt i samfundet, til den situation vi har nu, 
hvor den må friste en tilværelse i marginen.” 

Kronik af Viggo Mortensen, Kristeligt Dagblad, 9. februar 2007

Når Viggo Mortensen beskæftiger sig med sekularisering, er det som en del af hans
beskrivelser af vilkårene for samtidens og fremtidens kristne kirker. Udgangspunktet
for de fleste europæiske kirker er ifølge Mortensen ikke en plads i samfundets midte
men en plads i samfundets margin. De europæiske samfund har gennemgået en se-
kulariseringsproces, i den betydning at religiøse institutioners og idéers samfunds-
mæssige indflydelse er blevet gradvist mindre for i dag at være næsten uden betydning.
Konsekvenserne af denne proces er ifølge Mortensen, at kirken har mistet sin vitalitet,
og at betydningen af den kristne tradition ikke er synlig i de europæiske samfund.
Mortensen ønsker, at kirken tager imod denne udfordring.

Som religionssociologer er udgangspunktet for vores interesse for sekulariseringstesen
et andet. Vi betragter sekularisering som en blandt flere mulige forståelser af religionens for-
andrede rolle i Europa og i verden. Vores sigte er ikke at afdække vilkårene eller udfordrin-
gerne for fremtidens kristne kirker, men at forstå, hvordan og hvorfor religion og samfund
forandres. I kapitlets første artikel vil vi derfor beskrive, hvordan teorier om sekularisering
som procesog sekularisme som ideologi søger at forklare aspekter af forholdet mellem religion
og samfund. Hvad får vi ud af at skelne mellem sekularisering og sekularisme, og hvordan
er disse begreber knyttet sammen? I den anden artikel diskuterer vi, hvorvidt og hvordan
man kan identificere en sekulariseringsproces på Færøerne, hvor religionen udefra set synes
at have en større betydning end i de andre nordiske lande. Er dette billede korrekt, og kan
det forklares ved hjælp af kendte sekulariseringsteorier? Kapitlets sidste artikel introducerer
sekularisme som et politisk begreb og udfordrer den forståelse, at sekularisme nødvendigvis
fordrer en streng adskillelse af religion og politik. Fire forskellige typer af sekularisme, der
forholder sig forskelligt til, hvilken plads religion bør have i det offentlige rum, præsenteres
og forholdes til den offentlige debat i de nordiske lande. Vores overordnede pointe med dette
kapitel er, at kombinationen af analyser, der tager udgangspunkt i henholdsvis sekularisering
og sekularisme, muliggør en mere nuanceret forståelse af religionens rolle i samfundet i dag.
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Sekulariseringstesen og 
dens ideologiske lillesøster: 
sekularisme
af Sidsel Vive Jensen og Janna Egholm Hansen

Sekulariseringstesen om religioners vigende indflydelse i moderne samfund har fået
mere eller mindre opmærksomhed i teologien, samfundsvidenskaberne og i samfundet
generelt gennem de seneste 50 år. I takt med de europæiske befolkningers faldende
tilslutning til kirken er tesen blevet antaget for nærmest en selvfølgelighed, der ikke
behøver at blive diskuteret. Fornyet interesse for og kritik af tesen opstår først efter en
lang række begivenheder i nyere tid, der tydeligt markerer, at religion stadig eksisterer
og har stor betydning i nok så moderne samfund. I religionssociologien har interessen
for sekulariseringstesen ikke i lige så høj grad svinget i takt med verdensbegivenhe-
derne; den har været nærmest konstant. Det skyldes formodentlig, at sekulariserings-
tesen vedrører de mest centrale religionssociologiske spørgsmål: Hvilken rolle spiller
religion i samfundet? Hvordan påvirker samfundet religionen og omvendt? Hvordan
og hvorfor ændrer religiøse udtryk, overbevisninger og grupper sig over tid?

Religionssociologiens interesse for sekulariseringstesen har udmøntet sig i en
mængde sekulariseringsteorier, der på skift forsvarer, kritiserer og reformulerer tesen.
Disse teorier opstiller typisk en sekulariseringsdefinition og argumenterer på baggrund
af historiske og samtidige eksempler på religioners status i forskellige samfund for år-
sager til og konsekvenser af sekularisering. Det er en efterhånden generelt anerkendt
pointe, at det ikke er meningsfuldt at søge én definition af sekularisering, der kan an-
vendes i alle sammenhænge. Vores ærinde her er således ikke at forkaste tidligere se-
kulariseringsforståelser for i stedet at sætte en ny og bedre. Vi ønsker i stedet at stille
skarpt på og udrede den forvirring, vi oplever omkring det seneste skud på sekulari-
seringsdebattens stamme: sekularisme.

Der hersker ingen tvivl om, at sekularisme og sekularisering er tæt forbundne,
men vi vil argumentere for, at det fra et religionssociologisk synspunkt er en klar ana-
lytisk fordel at skelne mellem de to størrelser. Vi vil derfor opfatte sekularisering som
en samfundsmæssig proces, hvor religionens indflydelse og betydning for samfundet
mindskes, og sekularisme som ideologien om et samfund helt uden eller med begræn-
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Modernisering
Sekulariseringens trofaste følgesvend i de fleste teorier er moderniseringen. Den
gængse opfattelse er, at modernisering medfører sekularisering. Hos Beckford opfattes
modernisering som en overordnet proces, der bevirker et brud med traditionen og
traditionelle autoriteter. Modernisering omfatter både differentiering, rationalisering
og pluralisering, det vil sige udviklingen af flere konkurrerende sandhedsopfattelser i
ét samfund. Konsekvenserne af pluralisering er, at religiøse sandheder, man tidligere
opfattede som selvfølgeligheder og ikke stillede spørgsmålstegn ved, ikke længere har
samme status. Det er selve denne ”stillen spørgsmålstegn ved” religiøse forestillinger,
traditioner, praksisser, organisationer og hierarkier, der udfordrer religionen i dens
traditionelle form. Konsekvensen er dog som nævnt ikke nødvendigvis, at religionen
forsvinder, men blot at den forandres.

Kritik og effekt af sekulariseringstesen
Kritikken af sekulariseringstesen har været mangfoldig. Der er i de seneste årtier frem-
sat en mængde empiriske modbeviser, hvis primære pointe er at tilbagevise tesens uni-
versalistiske karakter: Man kan ikke udtale sig generelt om sekularisering men er
tvunget til at begrænse sine konklusioner til en konkret kontekst. For os er den væ-
sentligste kritik af sekulariseringstesen, at den bygger på en slags evolutionær antagelse
om, at samfund udvikler sig over tid som følge af en slags historisk nødvendighed,
man ikke kan stille noget op over for. Visse sekulariseringsteoretikere er i denne sam-
menhæng blevet beskyldt for ikke at have blik for, at det er konkrete historiske begi-
venheder og magtforhold mellem for eksempel stat og kirke, der fører til en ændring
af religionens rolle i visse samfund. Sekularisering er på mange måder blevet så stærkt
et paradigme, at alle begivenheder og vilkår fortolkes inden for dets rammer. I den
forbindelse er de teoretikere, der argumenterer for, at sekularisering har fundet/finder
sted, blevet beskyldt for at være tilhængere af sekularisme, forstået på den måde, at de
til enhver tid vil argumentere for, at religionen er ved at forsvinde, fordi de dybest set
ønsker et strengt sekulært samfund uden religion.

Inden for religionssociologien er denne beskyldning ikke helt berettiget. For det
første fordi normative vurderinger af samfund med eller uden religion traditionelt set
ikke er comme il fault i religionssociologien. For det andet fordi en mængde af de re-
ligionssociologer, der har forholdt sig normativt til sekularisering, har betragtet ud-
viklingen med en vis pessimisme: Hvis ikke der kommer en erstatning for religionen
som garant for sammenhold og moralsk adfærd, hvordan undgår vi da, at vores sam-
fund bliver værdiløst og ensomt? Sekulariseringstesens styrke som metafortælling om
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set indflydelse af religion. I det følgende nuanceres disse forståelser via eksempler fra
både klassisk og nyere teorier om sekularisering og sekularisme. 

Fællestræk og grundidéer i sekulariseringsteorierne
Der findes et utal af mere eller mindre overensstemmende sekulariseringsteorier og
efterhånden også en del analyser af, hvilke fælles idéer der går igen i flere teorier. Den
engelske religionssociolog James Beckford identificerer i Social Theory and Religion
tre sådanne idéer, som vi her tager udgangspunkt i.

Differentiering
Den nok mest udbredte idé om sekularisering vedrører differentiering af samfunds-
sfærer eller institutioner. Sekularisering kan i denne forstand betyde, at religionen har
mistet sin tidligere autoritet over alle samfundssfærer og er blevet begrænset til sin
egen sfære. Diskussionen om denne betydning af sekularisering går på, hvorvidt reli-
gion stadig kan levere fælles værdier og sammenhængskraft til hele samfundet, når
andre institutioner har overtaget den plads og funktion, religionen havde tidligere.
Selvom man antager, at religionens overordnede rolle i samfundet som helhed er mar-
ginaliseret, medfører det ikke nødvendigvis, at religionens betydning for individet er
mindsket. En heraf følgende hyppig pointe i sekulariseringslitteraturen er, at religionen
er blevet privatiseret.

Rationalisering
Rationalisering forstået som effektivisering og prioritering af fornuftsbaseret tankegang
er endnu en idé, som indgår i sekulariseringsteorierne. Argumentet er, at rationalise-
ringen udfordrer både religiøse forestillinger, værdier og organisationer ved at stille
spørgsmålstegn ved legitimiteten af disse. Et sådant argument forudsætter opfattelsen
af det religiøse og det rationelle som væsensforskellige og gensidigt ekskluderende. Se-
kularisering forstået som rationalisering resulterer i, at religiøse argumenter og auto-
riteter udstilles som ufornuftige og mystiske, fordi de bygger på traditioner og
forestillinger om det hellige frem for at leve op til videnskabelige idealer. Men ratio-
nalisering medfører ikke nødvendigvis, at religiøse forestillinger eller praksisser op-
hører med at eksistere. Parallelt med konsekvenserne af differentiering medfører også
rationalisering en form for privatisering af religion: Selvom det offentlige rum i høj
grad er domineret af rationalitet, har religionen ikke tabt sin værdi for det enkelte men-
neske.
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sekularisme en verdensanskuelse eller diskurs om modsætningen mellem det sekulære
og det religiøse, som vi ureflekteret tager for givet. Sekularisme er i denne sammen-
hæng ikke forbeholdt politikere og andre statsforvaltere (selvom de også er præget af
den); den er et grundvilkår for, hvordan mennesker i sekulariserede samfund tænker.
Selve det at skelne mellem religion og ikke-religion er ifølge disse teoretikere et udtryk
for sekularisme, men sekularismen medfører oftest også visse forestillinger om religion,
som bærer et tydeligt mærke af sekulariseringsteorierne. Den amerikanske religions-
sociolog José Casanova beskriver, hvordan europæere (modsat amerikanere) under-
driver deres religiøse aktiviteter, når de besvarer spørgeskemaer om emnet, fordi de
har den opfattelse, at det ikke sømmer sig for et moderne, oplyst menneske at beskæf-
tige sig med religion. Også i den danske offentlige debat hører man ofte argumentet,
at religion er irrationel, umoderne og bagstræberisk.

Hvor kommer sekularisme fra?
Der hersker udbredt enighed om, at sekularisme er en primært europæisk opfindelse,
og at den bygger på skellet mellem det religiøse og det verdslige, som opstår inden for
protestantisk kristendom. Opfattelsen af det sekulære som en selvstændig kategori ud-
vikles gradvist fra blot at være det, der er uden for det religiøse, til at omfatte største-
delen af samfundet, der er karakteriseret ved særligt ikke-religiøse træk. Det kan virke
paradoksalt, at sekularismen vokser ud af kristendommen selv. Flere peger dog også
på, at nationalstaten spiller en ikke uvæsentlig rolle i udviklingen af selvstændigheden
af den sekulære sfære. I den historiske periode for deres grundlæggelse har de euro-
pæiske nationalstater behov for at gøre sig uafhængige af de tidligere så magtfulde kir-
ker, og i takt med at staten overtager kirkens tidligere opgaver, udvikles en
nationalitetsforståelse, der opfattes som uafhængig af religion eller i hvert fald som
overordnet religion. Det sekulære er ikke længere blot det, der ikke er religiøst, det
har sine egne værdier og traditioner, der påstår at være mere legitime end de religiøse,
netop fordi de er sekulære. Sekularismen opstår i den forstand som nationalstatens
våben mod kirken.

Andre beskrivelser af sekulariseringens oprindelse tager udgangspunkt i særlige
elementer af europæisk historie og idéhistorie, hvor særligt den westfalske fred (1648)
og oplysningstidens idéer fremhæves. Trediveårskrigen, der ledte op til den westfalske
fred, bestod groft sagt i, at tilhængere af de forskellige europæiske kristne retninger
slagtede hinanden i kampen om den rette tro. Fredstraktaten blev opfattet som en mi-
lepæl, der markerede en ende på religiøse stridigheder i Europa. Sekularismen, der
opstår i denne sammenhæng, søger konsensus mellem de forskellige kristne retninger,
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samfunds udvikling og religionernes fald har båret den langt ud over religionssocio-
logiens grænser, hvor den mange steder trives mere eller mindre uimodsagt. Dette
gælder for ”manden på gaden”, i det politiske system og sågar visse steder på universi-
tetet. Og der er i denne sammenhæng ingen tvivl om, at sekulariseringstesen er vand
på sekularisternes mølle. Inden for flere fagområder er der dog en stigende interesse
for, hvad man i denne sammenhæng kunne betragte som et biprodukt af sekularise-
ringstesen, nemlig sekularisme.

Fra sekularisering til sekularisme
Den teoretiske debat om sekularisme er langt nyere end debatten om sekularisering,
men der er flere paralleller: Stort set ingen er enige om, hvad sekularisme egentlig er,
og flere opfordrer til, at man helt opgiver begrebet, fordi det er alt for bredt og flytter
fokus fra andre og mere interessante opfattelser af, hvordan forholdet mellem religion
og samfund bør være. Sekularismedebatten er endnu ikke så godt beskrevet, men der
tegner sig tydelige forskelle mellem de forskellige discipliner – primært filosofi, inter-
national politik, antropologi og sociologi – der deltager i debatten. I det følgende vil
vi illustrere dette ved at besvare helt basale spørgsmål om sekularisme fra forskellige
vinkler – en slags sekularismens ”Frequently Asked Questions”.

Hvad er sekularisme?
Den nok mest udbredte opfattelse af, hvad sekularisme er, er, at det er ideologien om
forholdet mellem religion og samfund, og at denne ideologi ligger til grund for det
politiske projekt at adskille religion og samfund. Dette politiske projekt, der også ofte
refereres til som sekularisme, udmønter sig i forskellige krav om for eksempel adskil-
lelse af religion og politik, religion og statsforvaltning, religion og uddannelse og så
videre. Fra både normativ filosofi og politisk teori har der været en del kritik af ulem-
perne ved at gøre sekularismen til centrum for så meget politisk opmærksomhed. Ar-
gumentet er, at kvaliteten af et samfund ikke bør måles på, hvordan forholdet mellem
religion og samfund konkret forvaltes. Man bør i højere grad bygge politiske projekter
op om at sikre fredelig sameksistens mellem borgerne (med forskellige religiøse til-
hørsforhold), ret og retfærdighed. Bag denne kritik ligger opfattelsen af, at spørgsmålet
om, hvordan religion håndteres, eller hvilken indflydelse religion har, dybest set ikke
er relevant, så længe der er lige vilkår for alle borgere og grupper af borgere i et sam-
fund.

En bredere opfattelse af, hvad sekularisme er, som trives inden for antropologien
og sociologien, ligger tydeligt i forlængelse af kritikken af sekulariseringstesen. Her er
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staters forvaltning påviser dog en tydelig arv fra kristendommen og en privilegeret be-
handling af de kristne kirker. Dette gælder ikke mindst i Danmark. Det er koblingen
af disse forhold med påstanden om, at statsforvaltningen foregår værdi- og religionsfrit,
der provokerer en efterhånden voksende skare af sekularismekritikere.

Den bredere forståelse af sekularisme som verdensanskuelse eller diskurs giver
mulighed for også at lede efter sekularisme uden for statsforvaltningens og lovgivnin-
gens snævre rammer. Sekularisme er i høj grad også en politisk diskurs, der sætter
dagsordenen for debatten om, hvad religion kan og skal i vores samfund. Som sådan
kommer sekularisme til udtryk i medierne, der er med til at definere grænserne for,
hvem der kommer til orde i det offentlige rum. Men sekularisme eksisterer som nævnt
også blandt ”almindelige mennesker”, hvor forestillinger om, hvad religion er, og hvor
den hører hjemme, ofte er ubevidste konstruktioner, der læner sig op ad sekularise-
ringsteorierne. Denne form for sekularisme er endnu meget lidt beskrevet og konse-
kvenserne ukendte, men der er en stigende interesse i flere forskningsfelter for at bringe
disse forestillinger op til overfladen.

Hvad kan vi bruge begreberne om sekularisering og sekularisme til? 
Selvom der er tydelige forbindelser mellem vore dages sekularisme og klassiske teorier
om sekularisering, betyder det ikke, at sekularisering har mistet sin faglige relevans.
Sekulariseringsteorier kan mere end blot at være en slags videnskabelig støtte til for-
skellige versioner af sekularisme. Det er fortsat interessant at spørge, hvilken betydning
og indflydelse religion har på forskellige niveauer i forskellige samfund, og hvordan
det ændrer sig over tid. Det er klart, at vi ved analytisk at skelne mellem religion og
samfund på denne måde afslører, at vi er tilhængere af den mest basale form for seku-
larisme, der sætter skel mellem det religiøse og det ikke-religiøse. Dette skel er vores
erklærede (men ikke uproblematiske) konstruerede udgangspunkt, som vi helt grund-
læggende må acceptere.

Vi ønsker at tydeliggøre, at sekularisme ikke kun er et biprodukt af sekulariserings-
teorierne eller den seneste fase af en overordnet sekulariseringsproces. Sekularisme bør
undersøges i sin egen ret som et selvstændigt tankesæt med egen udviklingshistorie. Der
er flere gode grunde til at rette forskningsmæssig interesse mod sekularisme: Den er
både dagsordenssættende og under kraftigt angreb. Som det er fremgået, favner debatten
om sekularisme bredt, og det er ikke meningsfyldt at søge efter den ene sande forståelse
af begrebet. Sekularisme er på den måde ikke et ”bedre” eller mere anvendeligt begreb
end sekularisering til at analysere religioners rolle i samfund; det måler bare noget andet.

23

SEKULARISERING

og hovedformålet med at skelne mellem religion og samfund er at sikre, at den ene
retning ikke dominerer de øvrige. Det er en anden form for sekularisme end den, der
kan henføres til oplysningstiden, hvor ønsket om at marginalisere religion opstår som
konsekvens af den opfattelse, at metafysiske forklaringer er udtømte, og at videnska-
bens logisk overbevisende sandheder må sættes i stedet.

Hvilke konsekvenser har sekularisme?
Når så mange forskellige fagområder interesserer sig for sekularisme, skyldes det, at
konsekvenserne af sekularisme bliver tydelige i forskellige sammenhænge. Sekularisme
spiller for eksempel en væsentlig rolle i international politik, hvor der ifølge den ame-
rikanske forsker i international politik Elizabeth Shakman Hurd er en skarp skillelinje
mellem de lande, der accepterer sekularismen som politisk udgangspunkt, og dem,
som ikke gør. Der er grænser for, hvor langt man kan blive enige, hvis ikke man ac-
cepterer legitimiteten af udgangspunktet for hinandens synspunkter. 

En anden væsentlig konsekvens af sekularismen vedrører de religiøse minoriteter
i Europa. Problematikken er parallel til den, der præger international politik: Hvordan
tager man religiøs identitet og religiøse synspunkter i betragtning, hvis man ikke aner-
kender religion som noget, der kan have indflydelse på samfundet? Og hvordan hånd-
terer man de religiøse stemmer, der ikke finder sig i at blive overhørt? Hvilken
betydning har det for integrationen af religiøse minoriteter, at deres identitet og syns-
punkter ikke anerkendes som andet end religiøst sludder? Det påpeges ofte, at det er
selve tilstedeværelsen af religiøse minoriteter i Europa, der har været med til at ”afsløre”
sekularismen i europæisk politik og tænkning, fordi deres religioner ikke – som kri-
stendommen – er begrænset til den private sfære. Skellene mellem religion og det of-
fentlige rum bliver i stigende grad udfordret, selvom det stadig er sekularismen, der
sætter dagsordenen.

Hvor findes sekularisme?
Det kan siges kort: Sekularisme kan findes alle vegne og på alle niveauer fra individ til
international lovgivning. Den hollandske politiske filosof Veit Bader har ved en sam-
menligning af Tyrkiets og Indiens forfatninger og domstoles fortolkninger af disse
identificeret forskellige former for sekularisme, som efter hans mening hindrer en
egentlig løsning af den multikulturelle udfordring. Flere andre forskere har koncen-
treret sig om sekularismerne i enkelte europæiske landes statsforvaltning, som opfattes
som en art objektiv videnskab, der bedrives uden at være styret af værdier, fordi den
ikke er knyttet til en bestemt religion. Resultaterne af analyserne af de fleste europæiske
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terlader sekulariseringsteorierne og -debatten med et grundlæggende spørgsmål: Hvis
ikke der er nogen naturlig og nødvendig sammenhæng mellem modernisering og se-
kularisering, hvori ligger sekulariseringsteoriernes ”essens” så?

Sekulariseringens hvem, hvor og hvordan
Sekulariseringsdiskussionen er i dag, omtrent et halvt århundrede efter de første reli-
gionssociologiske sekulariseringsteorier så dagens lys med blandt andet Peter Bergers
The Sacred Canopy og David Martins A General Theory of Secularization, stadig kun
en teoretisk diskussion, hvor den oprindelige tese forsøges bevist eller afvist ved hjælp
af andre teorier og teser. Diskussionen er altså ikke kommet meget videre i løbet af de
seneste 50 år, og der savnes stadig rammer for, hvordan disse teorier i al deres forskel-
lighed kan og skal operationaliseres, når man ønsker at undersøge, om et samfund er
sekulariseret eller ej.  

Et af de mere vellykkede forsøg på en operationaliserbar systematisering af sekula-
riseringstesen kom dog fra sociologen Karel Dobbelaere, der med bogen Secularization:
A Multi-Dimensional Concept fra 1981 argumenterer for, at sekularisering finder sted på
tre niveauer, nemlig på samfundsniveau, organisationsniveau og individniveau. Denne
tredeling muliggør nogle langt mere nuancerede fremstillinger af et samfunds religiøsitet
eller mangel på samme. Eksempelvis kan USA i denne optik karakteriseres som sekula-
riseret på samfundsniveau, men ikke på individniveau. Men ligesom med teorier og teo-
retikere generelt kan heller ikke Dobbelaere med dette bidrag til sekulariseringsdebatten
fuldstændigt eliminere alle de usikkerheder, der er knyttet til sekulariseringsteorierne.
Eksempelvis er 80,9 procent af den danske befolkning medlem af folkekirken, men kun
to procent deltager i søndagens højmesse. Umiddelbart kunne tal som disse synes ind-
lysende: Danskerne har mistet deres tro (her kun medregnet folkekirkens luthersk pro-
testantiske tro og lære), om end de har bevaret deres medlemskab af kirken, og er blevet
et sekulariseret folk på individniveau. Så ligetil er det dog ikke. For kan de to procent
kirkegængere ikke blot være udtryk for, at danskerne har flyttet deres religion hjem i pri-
vaten og altså ikke har forladt deres tro? Og videre, skal denne privatiserede religion for-
stås som sekularisering eller blot som en form for reorganisering? Dette såvel som andre
lignende spørgsmål står stadig åbne for debat og fortolkning.

Nordatlantens kristne koloni
Tit og ofte fremstilles Færøerne som en slags ”sidste kristen bastion eller koloni” i det se-
kulære Norden og Vesten. Det er ganske givet rigtigt, at religionen fylder mere i det fæ-
røske samfund generelt, end tilfældet er i de andre nordiske lande, og at flere færinger er
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Religion og religiøs kultur har i dag fået en plads i både den videnskabelige og offentlige
debat, som de færreste havde forestillet sig for blot 30 år siden. På Færøerne er sagen en
anden. Dér har religionen aldrig forladt den offentlige debat, tværtimod. Religiøse argu-
menter og påstande i for eksempel den politiske debat i dag er derfor ikke udtryk for re-
ligionens genkomst eller for en afsekulariseringsproces på Færøerne, men derimod udtryk
for en forholdsvis udbredt politisk retorik i landet. Både for 30 år siden og i dag må Fær-
øerne derfor betragtes som en anomali i forhold til de såkaldte sekulariseringsteorier.

Sekulariseringsteorierne, der havde deres storhedstid i perioden fra 1950’erne til
1970’erne, byggede på en antagelse om en kontinuerlig proces i samfundet, hvor reli-
gionen, i takt med at samfundet moderniseres og dermed også differentieres, vil miste
sin betydning som først og fremmest samfundsbærende institution, men også som en-
keltindividets betydeligste referenceramme. 

Disse teorier blev oprindelig konstrueret på baggrund af den udvikling, Europa
gennemgik, hvor religionen syntes at miste terræn, i takt med at kontinentet blev mo-
derniseret. Det klassiske perspektiv blev derfor, at den tilsyneladende europæiske for-
bindelse mellem modernitet og sekularisering, som man mente at se, også blev modellen
– den ønskelige model – for den øvrige verden. Dermed blev tendensen, at samfund,
hvis religiøsitet afveg fra den europæiske, blev beskrevet som undtagelser, som man på
den ene eller anden måde forsøgte at forklare – eller bortforklare, om man vil – ved
hjælp af til tider yderst opfindsomme ad hoc-”teorier”. En sådan undtagelse var for ek-
sempel USA, som på en og samme tid havde/har en moderne samfundsstruktur og livs-
stil og tydelig religiøsitet. Dette perspektiv er man ved at gå væk fra, idet tendensen i
dag snarere er at tale om Europa som undtagelsen. Der tales således om en særlig ”Eu-
rosekularitet”, som oprindeligt var et nordeuropæisk fænomen, men som nu også har
bredt sig til det øvrige kontinent, dog med lokale variationer. Ligeledes er man inden
for religionssociologien begyndt at tale om ”multiple modernities”, hvorunder der tales
om både religiøse og sekulære versioner af moderniteten. Essensen i dette er altså, at
den formodning, man tidligere havde om en naturlig og nødvendig forbindelse mellem
modernitet og sekularisering, ikke længere lader sig opretholde. Denne udvikling ef-
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