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DAGSORDEN FOR OPLÆGGET
1. Hvad er et tabu, og hvordan fungerer det?

2. Hvad er tabuer i nutidens samfund? Tabuets trivialisering?

3. Døden i fortidens kultur

4. Døden i nutidens samfund

5. Er døden et tabu, og skal døden være et tabu?





HVAD ER ET TABU?
• Tabubegrebet stammer oprindeligt fra den 

engelske opdagelsesrejsende kaptajn James 
Cooks møde med den polynesiske kultur på 
Tonga i 1777

• I den polynesiske kultur betød begrebet ‘tabu’ 
(tapu) et kulturelt indstiftet forbud mod at 
spise, røre ved, gøre brug af eller tale om 
bestemte ting

• Det var således kun stammens høvding, der 
måtte se, røre ved og omtale disse særlige 
genstande, mens det for de andre var forbudt

• Vi bruger i dag begreberne ‘tabu’, ‘tabubelagt’ 
og ‘tabuisering’ til at beskrive vores kulturs 
forhold til en lang række bestemte fænomener



SIGMUND FREUD OG TABUET
• I sin bog Totem and Taboo fra 1913 mente Sigmund 

Freud, at der fandtes to universelle temaer, der var 
tabu overalt og til alle tider: incest/blodskam og 
patricide/fadermord

• Han beskrev også tabuets dobbeltbetydning: (1) Det 
henviser både til noget, der er helligt og ukrænkeligt, 
og (2) til noget, der er forbudt, urent og farligt

• Freud viste også, hvordan fortidens tabuer – uden 
grund – vedbliver med at påvirke eftertiden

• Han sammenlignede desuden den måde, som tabuet 
fungerede på i primitive samfund, med den måde, som 
neurotikeren opfører sig på i det moderne samfund



HVORDAN FUNGERER ET TABU?
Formål med tabuet:

• Regler for, hvordan man omtaler/omgås det hellige, farlige eller forbudte i en given kultur

• Et forbud mod at tale åbent om bestemte temaer

• Et forbud mod at komme i kontakt med/berøre bestemte genstande/mennesker

• Et forbud mod at besøge/opholde sig på bestemte steder (der opfattes som forbudte eller 
særligt hellige og ukrænkelige)

Sanktioner mod brud på tabuet:

• Visse steder er sanktionerne for overtrædelse af tabuer milde, mens de andre steder er hårde

• Skam og forlegenhed er hyppige oplevelser forbundet med at overtræde et tabu

• Fængsling, ostrakisme og til tider dødsstraf kan dog også være sanktioner i visse kulturer



TABUISEREDE TEMAER
I denne tabuklassiker af Norman L. 

Farberow fra 1963 oplistedes følgende 
ti tabuiserede temaer:

• Døden

• Menneskelig seksualitet

• Selvmord

• Mandlig homoseksualitet

• Parapsykologi

• Grafologi

• Religion

• Hypnose

• Fredsforskning



EN SØGNING PÅ TABU/TABOO





EN TRIVIALISERING AF TABUET?
• Man kan sondre mellem ‘små tabuer’ og ‘store tabuer’ – hvor de første henviser til en lang 

række af de hverdagsfænomener, som vi var inde på før, så handler de sidstnævnte 

derimod om de grundlæggende eksistentielle spørgsmål om livet og døden

• I dag er tabuerne for det første noget, som vi målrettet skal forsøge nedbryde – vi lever i 

en aftabuiseringens tidsalder, hvor der ikke er nogen, der skal fortælle os at tie eller sige, 

at noget er forbudt

• Derfor er de ‘små tabuer’ paradoksalt nok også noget, som vi konstant taler om – hvor det 

tabubelagte tidligere var omgærdet af ophøjethed og tavshed, så handler det i dag snarere 

om, at vi risikerer at tale ting ihjel og trivialisere dem – en konsekvens er, at den respekt og 

ærefrygt, som tabuer tidligere skabte, nu erstattes af ligegyldighed og ‘tom snak’

• Det store spørgsmål er så, om dette også gælder for de ‘store tabuer’, og et andet 

spørgsmål er, om tabuet så bare flytter andre steder hen eller antager nye former?





”Dødstabuet er den seneste mode, og alle tror, at han har opfundet det”

Og 

”Vi er blevet klar over dødstabuet i de moderne vestlige samfund ti til 
tyve år for sent”

- Michel Vovelle (1980)



DØDEN SOM MODERNE TABU
I store dele af forskningslitteraturen fra 1960’erne og frem blev 

døden ofte omtalt som:

• Tabuiseret

• Fortrængt

• Forbudt

• Undertrykt

• Fremmedgjort

• Pornografisk

• Bortgemt/afsondret



‘Den spektakulære død’ rummer særligt fem facetter, som markant adskiller 

den fra sin historiske forgænger ‘den forbudte død’:

1. Dødens nye medierede synlighed (tænk blot på døden på tv og internet)

2. Dødens kommercialisering (døden brugtes i stigende grad i kommercielle kontekster)

3. Genritualiseringen af døden (der opfindes nye og genopfindes gamle traditioner og ritualer)

4. Den palliative omsorgsrevolution (et stigende fokus på værdighed ved livets afslutning)

5. Døden som akademisk/videnskabeligt tema (døden gøres til en fagspecialisering)

DEN SPEKTAKULÆRE DØD



DET FORTRÆNGTES TILBAGEKOMST



ER DØDSTABUET SÅ OPLØST?
• Det har gennem de seneste årtier i 

stigende grad været på mode inden for 
forskningen at hævde, at døden nu er vendt 
tilbage, og at dødstabuet er blevet opløst

• Det hævdes, at vi i dag taler mere om 
døden end for bare få årtier siden, og at 
døden i dag er synlig på mange nye måder

• Det er imidlertid utroligt svært at 
dokumentere eller måle eksistensen af et 
tabu, ligesom det er vanskeligt at 
dokumentere, at det skulle være opløst

• Derfor bliver det ofte mere et 
trosspørgsmål end et faktaspørgsmål, om 
tabuet er opløst eller ej



TONY WALTERS SEKS TABUFORMER
Ifølge den engelske sociolog Tony Walter (1991) findes der seks forskellige måder, man kan 

forstå dødstabuet på:

1. Det universelle tabu – døden er overalt og til alle tider et tabu for mennesket

2. Det opløste tabu – der var engang et dødstabu, men det er nu opløst

3. Dødens bortgemmelse – døden er måske bortgemt, men den er ikke forbudt at tale om

4. De professionelles tabu – tabuet opretholdes særligt blandt sundhedsprofessionelle, for hvem 
døden anses som et fagligt nederlag, men den er ikke tabu blandt de fleste mennesker

5. Det meningsforladte tabu – vi mangler et sprog og en betydningsramme til at udtrykke  og 
gøre døden meningsfuld med

6. Individ kontra samfund tabu – det er individet, der tabuiserer døden, fordi det skal dø, mens 
samfundet, der ikke dør, ikke opretholder et tabu



DØDEN – MERE ET PRIVAT TEMA END ET TABU



HVAD KAN ET DØDSTABU OGSÅ?
Udover at forbyde og skabe afstand har tabuer imidlertid også en 

række andre vigtige funktioner i et samfund eller inden for en kultur, 
hvor tabuer kan bidrage til at:

• Undgå banalisering og trivialisering af døden

• Beskytte os og beskytte det tabubelagte mod profanering

• Højtideligholde og skabe en respektfuld atmosfære omkring døden

• Sikre at vi ikke taler døden ihjel

• Osv.



ER DØDEN SÅ ET ‘TABU’ I DAG?

Ja! og Nej!
Fordi vi har svært ved at tale 

meningsfuldt om og udtrykke os, 
samtidig med at vi bliver forlegne 

og usikre (men også meget 
nysgerrige), når den virkelige død 

indtræffer

Fordi vi ser på og hører om døden 
– dog mest den fiktive, men også 
den virkelige – mere eller mindre 
konstant gennem film og nyheder, 
der formidler viden, fortællinger 

og billeder af døden til os



SKAL DØDEN SÅ VÆRE ‘TABU’?

Nej! og Ja!
Fordi døden for mange er et så 

eksistentielt svært og ømtåligt tema, 
at den bør omgås med en respektfuld 
dialog. Selvom døden er en iboende 

del af livet, så behøver vi ikke 
påtvinge andre en dialog om eller en 

forholden sig til døden

Fordi vi skal sikre, at mennesker 
har muligheden for at udtrykke og 

dele deres følelser omkring, 
erfaringer med og tanker om 
døden med andre, uden at det 

medfører sanktioner og distance



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN …
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