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Branding islam – om muslimsk place-making i Danmark 
 

Helle Lykke Nielsen 

Nyhed 

Den tyrkiske kulturforening i Roskilde indviede i maj i år en ny moskebygning, 

der med sine to minareter er let genkendelig i det offentlige rum, også for ikke-

muslimer. Ayasofya-moskeen blev indviet med taler af bl.a. Roskildes 

borgmester, den lokale biskop og Tyrkiets ambassadør og med forventelige 

protestdemonstrationer fra anti-islamiske grupper, denne gang ”Stop 

islamiseringen af Danmark” der udtalte at det ”kun er et spørgsmål om tid, før 

der bliver kaldt til bøn fra minareterne.” I hvor høj grad præger islam vores 

urbane landskaber, og hvad kan vi lære af de ”spor”, muslimsk tilstedeværelse 

afsætter i det offentlige rum? 

Resumé  

Mere end 40 års tilstedeværelse af muslimske indvandrere og flygtninge i 

Danmark har sat sig tydelige spor i det urbane landskab gennem det, der i 

faglitteraturen kaldes reterritorialiserings- eller place-making strategier. Artiklen 

undersøger hvordan islamisk place-making kommer til udtryk på muslimske 

kirkegårde og begravelsespladser i Danmark, og hvad det kan fortælles om en 

mulig begyndede sekularisering blandt danske muslimer. 

Nøgleord  

Islamisk place-making, muslimske begravelsespladser, gravsteder som trans-

nationalt rum, personligt gravsted, sekularisering 
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Analyse: 

Mere end 40 års tilstedeværelse af muslimske indvandrere og flygtninge i Danmark har 

sat sig tydelige spor i det urbane landskab: Der er kommet flere synlige moskeer i 

gadebilledet, nogle indkøbscentre har fået bederum, islamiske skoler og foreninger 

markerer deres tilstedeværelse i byrummet med skilte, plakater og klistermærker, og 

mange etniske forretninger har malet ”halal” og andre religiøse ord på facaden og 

ophængt billeder af islamisk kalligrafi i deres butikker. Det er med andre ord ikke 

længere kun ”mobile” genstande som tørklæder og anden islamisk beklædning, der 

signalerer muslimsk tilstedeværelse – islam har sat sig mere varige spor, både 

arkitektonisk, sprogligt og symbolsk.   

I faglitteraturen omtales sådanne synlige fænomener som reterritorialiserings- eller 

place-making strategier: Det er tiltag, der typisk finder sted, når grupper af mennesker 

ønsker at synliggøre fælles værdier i det offentlige rum og gøre (dele af) det til deres 

eget, enten gennem fysiske, sociale eller kulturelle tiltag.
1
 At skabe eller 

reterritorialisere et rum betyder ikke nødvendigvis, at man ønsker at genskabe noget 

tidligere kendt i sin oprindelige form – at Ayasofya-moskeen i Roskilde fx skulle være 

en nøjagtig kopi af en moske i Tyrkiet; det kan også være kendte fænomener der 

integreres i en ny lokal kontekst og derved antager nye former, som fx når sort hip hop 

fra New York tilpasses musikaktiviteterne i Vollsmose. At islamisk place-making i 

Danmark ikke altid er lige populær, har man bl.a. kunne se af de demonstrationer og 

aktioner, foreningen ”Stop Islamiseringen af Danmark” har organiseret det seneste år 

mod moskebyggeriet i Roskilde, hvor især de to minareter blev omdrejningspunkt for 

kritikken.
2
 

Muslimer i Danmark har ganske som muslimer i mange andre ikke-muslimske lande 

formået at opbygge nye fysiske og sociale rum hvor de kan udtrykke en distinkt 

muslimsk identitet, og det betyder, at det offentlige rum flere steder fremstår som mere 

heterogent og multikulturelt end tidligere. Og et af de områder, hvor denne place-

making slår tydeligt igennem og sætter sig varige spor i det offentlige rum, er på danske 

kirkegårde og begravelsespladser: Der ligger i dag ca. 6000 muslimer begravet i 

Danmark, primært i og omkring de større byer,
3
 som på forskellig vis udtrykker tydeligt 

islamisk tilhørsforhold gennem fysiske, sproglige og symbolske markeringer, men de 

synes ikke at skabe samme modstand som fx moskeer og minareter. Det kan 

selvfølgelig skyldes, at gravpladser og kirkegårde generelt lever et stille liv gemt bag 

mure og høje hække, ofte i udkanten af det urbane rum, og derfor ikke tiltrækker sig den 

                                                           

1
 Nasser 2003 

2
 Stop Islamiseringen af Danmark https://siaddk.wordpress.com/?s=roskilde (29. maj 2018) 

3
 Arly 2016: 198 
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store opmærksomhed. Alligevel er den manglende opmærksomhed overraskende, for 

netop de mange muslimske grave er en af de tydeligste eksempler på islamisk place-

making og kan samtidig give et godt indblik i de brydninger og ”kampe”, der udspiller 

sig omkring muslimsk identitet blandt muslimer indbyrdes. Vil man vide noget om 

reterritorialisering og place-making blandt muslimer i Danmark, er muslimske 

gravsteder med andre ord et godt sted at begynde. 

6000 muslimske gravsteder 

At der ligger ca 6000 muslimer begravet i Danmark, er ikke nogen selvfølge. Mange 

muslimer vælger nemlig stadig at blive begravet i oprindelseslandet og har derfor livet 

igennem betalt til en begravelsesforsikring, der kan dække de dyre post-mortale 

transportomkostninger. Der findes ingen statistikker over, hvor mange muslimer i 

Danmark der foretrækker at blive begravet i oprindelseslandet, men et forsigtigt skøn er 

at det drejer sig om mellem 50 og 60%.
4
 I Danmark er det især tyrkiske, pakistanske og 

marokkanske muslimer, der vælger denne løsning, mens mange palæstinensiske og 

irakiske muslimer, der hyppigt er kommet til Danmark som politiske flygtninge, ikke 

har mulighed for at vende tilbage og derfor som udgangspunkt begraves i Danmark. 

Muslimske gravsteder og gravpladser i Danmark afspejler således ikke de forskellige 

nationale grupper af muslimer der lever og bor i Danmark.  

Når muslimer begraves i Danmark, foregår det stort set altid i en af de muslimske 

afdelinger på kommunale kirkegårde eller på Danmarks eneste muslimskejede 

begravelsesplads i Brøndby – individuelle muslimske grave placeret mellem kristne 

grave forekommer stort set ikke. Og netop fordi de muslimske grave samles i bestemte 

områder, skaber de med deres anderledes gravsten og gravsteder et religiøst og kulturelt 

fællesskab i det offentlige rum, der både identificerer dem som tilhængere af islam over 

for hinanden og for omverden, og samtidig fungerer som symbolsk markør for deres 

status som religiøst mindretal i Danmark. Dette islamiske rum er dog ikke kun bundet 

sammen af tilhørsforholdet til islam: Det at gravstederne er placeret i dansk jord 

signalerer tilhørsforhold til Danmark, ikke nødvendigvis til den danske nation, men 

måske først og fremmest til de familiære og sociale netværk her i landet. Derved 

kommer de muslimske gravsteder også til at fungere som en symbolsk markør på et nyt 

hjem, både for de døde, deres pårørende og sandsynligvis for kommende generationer.
5
 

Og valget af Danmark som det nye hjem er vel at mærke en beslutning, som ikke uden 

videre lader sig omgøre: Gravfreden for kistegrave i Danmark er 20 år – en regel der 

kun i ganske særlige tilfælde kan dispenseres fra – så i den periode kan graven hverken 

                                                           

4
 Kristelig Dagblad 12. maj 2012, 1, Nielsen 2014: 10. 

5
 Nielsen op.cit., 27. 
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sløjfes eller flyttes. Når man som muslim vælger at blive begravet i Danmark, er der 

ingen fortrydelsesret. 

Hvad er så karakteristisk ved islamisk place-making på muslimske kirkegårde og 

begravelsespladser i Danmark? For at forstå det er det nødvendigt at indkredse 

påvirkninger og analysere delelementer af de enkelte grave, men det er en ganske 

kompleks opgave. Der er meget forskellige traditioner for, hvordan gravsteder ser ud i 

den islamiske verden – fra ensartede små sandbunker uden gravsten i Golfen over 

cementstøbte kasser i Libyen til store sarkofaglignende monumenter i storbyer som 

Cairo og Bagdad – og nogle af disse traditioner har selvsagt indflydelse på, hvordan 

muslimske gravsteder udformes i Danmark. De påvirkes også af lokale forhold i 

Danmark – hvilke materialer er fx tilgængelige til brug for gravsten, hvilke 

retningslinjer har kirkegårde og begravelsespladser for udformning af gravsteder, etc. – 

og tilmed udvikler deres udtryk sig over tid i en dansk kontekst. Alt sammen betyder 

det, at islamisk place-making på muslimske gravpladser i Danmark har form af en 

skønsom blanding af forskellige traditioner og trends. Alligevel synes der at være visse 

generelle tendenser i spil, som kan fortælle os noget om de brydninger og ”kampe”, der 

udspiller sig omkring muslimsk identitet i disse rum. For at afgrænse kompleksiteten 

skal jeg i det følgende kun se på arabiske muslimers gravsteder i Danmark og hente 

eksempler fra Rising muslimske gravplads i Odense.
6
  

Religiøs optoning og dekontekstualiserede gravsteder  

Et gravsted for en arabisk muslim i Odense vil ofte se ud som på fig. 1: Det er lidt større 

end en voksenkiste, er holdt i forskellige grå nuancer, dækket af grå perlesten og 

afgrænset af aflange grå granitsten, og gravstenen er typisk lavet af en tynd hvid 

marmorplade med sort indskrift. Øverst på gravstenen står der gerne en eller to korte 

religiøse indskrifter – her ”al-Fatiha” (navnet på åbningssuraen i Koranen: ”Der er ingen 

anden Gud end Gud og Muhammed er hans sendebud”) og ”Enhver skal smage døden” 

(Koranen 3: 185, der fortsætter: ”og først på opstandelsens dag vil I få jeres fulde løn. 

Den der bliver holdt borte fra Ilden og ført ind i Haven, har sejret. Det jordiske liv er 

kun bedragerisk nydelse”).
7
 Derefter følger de sociale informationer om afdøde – her 

”Gravsted for afdøde Haja
8
 XXX, mor til XXX” samt fødsels- og dødsdato. Sådanne 

grave er som regel ikke pyntet med blomster eller andre genstande, måske bortset fra en 

enkelt grøn plante. 

 

                                                           

6
 For en præsentation af Rising muslimske begravelsesplads, se Nielsen 2016: 2007-210. 

7
 Alle Korancitater er hentet fra Wulff 2006. 

8
 ”Haja” er en betegnelse for en kvinde der har været på pilgrimsrejse til Mekka. 
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Fig. 1: Muslimsk grav på Rising muslimske gravplads (foto: Helle Lykke Nielsen) 

 

Grave og gravsten ses i faglitteraturen som genstande der formidler kulturel 

information,
9
 og det faktum at gravsten har en begrænset flade, hvorpå der kan anføres 

tekst og symboler, betyder at der må prioriteres i det budskab, gravstenen skal formidle. 

Og det er ikke usædvanligt at muslimske standardgravstene som den der ses i fig. 1, 

påføres ganske mange religiøse citater og udtryk – helt op til fem eller seks på en enkelt 

gravsten. Det illustreres tydeligt på gravstenen i fig. 2, hvor de religiøse udtryk er 

opprioriteret i en sådan grad, at sociale informationer om afdøde kun fylder ganske lidt i 

nederste venstre hjørne:  

Fig. 2: Muslimsk gravsten på Rising muslimske gravplads (foto: Helle Lykke Nielsen)

 
                                                           

9
 Reimers 1999. 
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Denne optoning af det religiøse, hvor gravstenen har form af en bog (Koranen) og stort 

set hele gravstenens flade dækkes af Koran- og hadithcitater, ligger i klar forlængelse af 

traditionelle islamiske forestillinger om død og begravelse: Her ses graven nemlig som 

et lieu de passage – et gennemgangssted – hvor afdødes krop og sjæl befinder sig i en 

begrænset periode, mens engle og senere Allah vil afgøre, hvorvidt afdøde skal drage 

videre til paradis eller til helvede. Teksterne på gravstenen er således beregnet på at lette 

afdødes overgang fra det jordiske liv til ”det virkelige liv” efter døden, og det sker ved 

at de efterladte påberåber Allahs ord og dermed forsøger at hjælpe afdøde videre til 

paradis. Når først denne transition har fundet sted, mister graven i traditionel islamisk 

forståelse sin betydning og funktion, og det er ikke ualmindeligt at det begynder at 

vokse til i ukrudt.  

Et andet interessant træk ved de arabisk-muslimske gravsten er, at de hverken i tekst 

eller form refererer til den kontekst, de indgår i – de ser stort set altid ud på samme 

måde, uanset hvor de er placeret, ganske som vi fx kender det fra globaliserede 

varemærker som Coca Cola og Google.
10

 Der kan enkelte gange i forlængelse af en 

fødselsdato være tilføjet et fødested, som forbinder afdøde med en fysisk lokation – det 

ses især hos palæstinensiske muslimer der er født i områder der i dag ligger inden for 

Israels grænser – men ellers ligner farve, form, sprog og valg af skriftsteder langt hen ad 

vejen hinanden. Og denne kombination af dekontekstualisering og ensartethed har en 

vigtig funktion: Den bidrager ikke blot til at skabe et transnationalt rum, som samler 

arabiske muslimer i et fællesskab omkring religiøse forestillinger om et liv efter døden. 

Den visualiserer også dette fællesskab gennem sit ensartede layout, og det er ikke 

mindst interessant i en minoritetskontekst som den danske, hvor flertallet ikke kan læse 

arabisk, og for hvem muslimske gravsten og gravsteder fremstår som en opak kulturel 

markør. I hvor høj grad disse gravsteders udtryk så er en videreførelse af noget, der 

findes i den arabiske verden, eller der snarere er tale om en æstetiseret form, der ikke 

kan føres tilbage til nogen speciel islamisk tradition – og altså er det der i faglitteraturen 

kaldes stylistic domestication
11

 – er en interessant diskussion, men ændrer ikke ved, at 

disse gravsteder udfylder en karakteristisk islamisk place-making funktion på danske 

kirkegårde og begravelsespladser.  

Det personlige gravsted 

Arabisk-muslimske gravsteder kan også være mere individuelle og personliggjorte, end 

dem vi har set ovenfor. Et eksempel på et sådant gravsted ses i figur 3: Det er et 

gravsted på størrelse med fire enkeltgrave, som er holdt i sorte og grå nuancer og 

                                                           

10
 For en nærmere definition af begrebet semiotisk og sproglig dekontekstualisering, se Scollon & Scollon 

2003: 145 
11

 Gale and Naylor 2002: 398. 
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dækket af grå perlesten, gravstenen har form af en bog (Koranen) der holdes af to 

hænder, og selve graven er markeret med en stor sort marmorplade, der giver gravstedet 

et sarkofaglignende udtryk. Den omkringliggende del af gravstedet er dekoreret med 

blomster, planter, lanterner og små perleplader. Gravstenens tekst er indgraveret i guld 

og angiver til venstre afdødes navn, fødsels- og dødsdatoer med latinske bogstaver og til 

højre det første vers i den første Koran-sura ”I den nådige og barmhjertige Guds navn” 

fulgt af den islamiske trosbekendelse ”Der er ingen anden gud end Gud, og Muhammed 

er Hans sendebud”, begge dele på arabisk. Nederst på gravstenen mellem de to hænder 

er indgraveret ordet ”Far”, mens den store sorte marmorplade bærer et personlig og 

følelsesladet budskab til afdøde: 

”Tak for alle gode minder Far.  

Far du har et hjerte af guld 

Far du vil altid være i vores hjerter 

I hjertet gemt men aldrig glemt 

Vi elsker dig du vil altid blive savnet” 

Under teksten ses et foto i vejrbestandigt materiale, som minder de efterlevede om, 

hvordan afdøde så ud i levende live.  

Gravstedet er væsensforskelligt fra de ensartede dekontekstualiserede grave, vi så 

ovenfor: Ikke blot er det betydeligt større og inddrager andre farver, former og 

materialer, men kommunikationssproget er primært dansk og teksten rettet mod afdøde 

frem for det guddommelige. Gravstedet fastholder en islamisk symbolik gennem 

gravstenens form og brugen af to islamiske tekststeder på arabisk, men der er alligevel 

tale om en nedtoning af det religiøse: For det første er brugen af arabisk, som jo er 

islams hellige sprog, her reduceret til en symbolsk eller emblematisk form, for de 

tekststeder der optræder på gravstenen, hører til de hyppigst anvendte og vil ofte uden 

videre kunne læses af muslimer, som ikke har arabisk som modersmål eller er kyndige i 

Koran-arabisk. Og for det andet giver de tomme flader på gravsten og marmorplade rig 

mulighed for at tilføje yderligere religiøse udtryk, men dette udnyttes ikke, sådan som 

det var tilfældet i fig. 2. Denne religiøse nedtoning modsvares til gengæld af en social 

optoning, hvor angivelser af navn, datoer og et billede af afdøde kombineret med 

gravstedets størrelse, dyrt materiale og behovet for stadig vedligeholdelse signalerer 

social prestige. Brugen af dansk og det faktum at der eksplicit er anvendt 

følelsesmæssige udtryk for den sorg, afdødes børn føler ved tabet af deres far, 

personliggør graven og indskriver den i en dansk kontekst. I modsætning til de 

ensartede og dekontekstualiserede grave er dette gravsted således både lokaliseret og 

individualiseret og tager derved form at det, man kunne kalde et personligt 

memoryscape, altså et sted, hvor efterladte kan mindes afdøde og bevare erindringen om 
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det, der var engang. Det er ikke ualmindeligt at finde sådanne personliggjorte gravsteder 

på muslimske gravpladser i Danmark, om end de sjældent er helt så store og dyrt 

anlagte som ovenstående. Til gengæld er det ualmindeligt blandt muslimer i arabiske 

lande, og tyder altså på at der pågår en udvikling af den muslimske gravkultur i den 

islamiske periferi. 

Fig. 3: Muslimsk grav på Rising muslimske gravplads (foto: Helle Lykke Nielsen) 

 

Den fransk filosof Foucault har engang udtalt at  

”… at a time of real belief in the resurrection of bodies and the immortality of the 

soul, not much importance is accorded to the body’s remains. But from the moment 

when people are no longer sure that they have a soul or that the body will regain 

life, much more attention is given to the dead body, which is ultimately the only 

trace of our existence in the world and in language.” (Foucault 1984: 5). 

Og måske er det netop denne forskel, vi her er vidne til: Hvor de ensartede og 

dekontekstualiserede grave netop udtrykker troen på livet efter døden og ønsket om 

sjælens opstandelse, har personliggjorte graves religiøse nedtoning og socio-

økonomiske optoning kombineret med mere følelsesmæssige udtryk langt mere fokus 

på afdøde og den symbolske markering af minderne. Samtidig fungerer de 

dekontekstualiserede grave også middel til at skabe et transnationalt rum i diasporaen, 

som brander islam i en ikke-muslimsk kontekst, mens de individualiserede grave i langt 
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højere grad markerer tilhørsforhold til en følelsesbaseret sørge- og erindringskultur, som 

det vi kender fra en dansk sammenhæng, og det kunne pege på at der måske finder en 

begyndende sekularisering sted. Det arabisk-muslimske gravlandskab i Danmark sætter 

sig med andre ord forskellige materielle spor i det offentlige rum, som kan give os 

indsigt i de brydninger der sker blandt muslimer i Danmark. Men det ændrer ikke ved, 

at begge tendenser er udtryk for islamisk place-making, at muslimer er i færd med at 

skabe sig et rum her i landet, at de territorialiseres og dermed er i færd med at tage 

endnu et skridt mod en ny forankret identitet i Danmark.  

 

Referencer 

Gale R. & Naylor, S. (2002) Religion, planning and the city. The spatial politics of 

ethnic minority expression in British cities and towns, Ethnicities, 2: 3. 

Jacobsen, B. A. (2016) Muslimske gravsteder i Danmark. En multireligiøs 

begravelsespraksis vinder frem, Tidsskrift for Islamforskning, 10:1, 185–205. 

Kristelig Dagblad 12. maj 2012: 1 

Nasser, N. (2003) The Space of Displacement: Making Muslim South Asian Place in 

British Neighborhoods, Traditional Dwellings and Settlements Review, 15: 1, 7-21. 

Nielsen, H. L. (2016). Fra Odense til Mekka og Paradis: Rising muslimske gravplads 

som heterotopi. Tidsskrift for Islamforskning, 10: 1, 210-227. 

DOI: 10.7146/tifo.v10i1.24882 

Nielsen, H. L. (2014). Det sidste hvilested: Om tilhørsforhold og identitetsdannelse 

blandt muslimer i Danmark. Kulturstudier, 1, 6-30. 

Reimers, E. (1999) Death and Identity: graves and funerals as cultural communication, 

Mortality 4:2, 147-166. 

Scollon, R. & Scollon, S. (2003) Discourses in place, New York, Routledge. 

Stop Islamiseringen af Danmark, https://siaddk.wordpress.com/?s=roskilde (29. maj 

2018) 

Wulff, E. (2006) Koranen i ny dansk oversættelse. København, Vandkunsten. 

 


