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Vi elsker god karma: God karma sikrer den gode stemning, styrker fællesskabet og gør os gladere. Og 

god karma finder vi i alt fra nye sofapuder og fredagsslik til Tivoli badet i julelys. Karma original flavour 

smager slet ikke nær så godt, synes vi. Men for godt 2.500 år siden mente Buddha, at karma var noget 

nær en universel grundlov, der burde få os til at holde kroppens krav om evig tilfredsstillelse under skarpt 

opsyn for engang at undslippe livets uendelige trædemølle. Det budskab sælger bare ikke så godt i vel-

færdsdanmark. Slet ikke i denne søde juletid. Heldigvis er Marianne Qvortrup Fibiger, religionsvidenska-

belig karmakender på Aarhus Universitet, ikke bange for at gå ind i karmaens mindre livsnydende krin-

gelkroge og føre os fra Buddha til Beetle-bilen, fra Jesus til Schopenhauer og fra Gandhi til Gintberg.                                                                                              

God karma. Og god jul. 

Marianne Qvortrup Fibiger, lektor, ph.d. i religionsvidenskab på Aarhus Universitet med særlig interesse 

for hinduisme i moderne tid. Hun har lavet feltarbejde flere steder i Indien.

Forfatteren kan kontaktes på:

mf@cas.au.dk eller 87 16 24 36
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”God karma på arbejdspladsen, på rejsen og sågar i soveværelset, 

eller dårlig karma som begrundelse for en dårlig stemning. Ja, det 

indiske begreb, som egentlig er knyttet til en forståelse af reinkar-

nation, er blevet en del af vores hverdagssprog.”

”Karma er et spændende eksempel på, hvordan asiatiske begreber 

og fænomener er kommet til Danmark og i dag er blevet en måde 

at udtrykke sig på og leve efter. Det kan ses som en del af en nyere 

trend, som kan kaldes en Østliggørelse af Vesten.”

Dagen før Den officielle uDgivelse går Tænkepausen live på nørrebro TeaTer. 
komiker og journalisT sebasTian DorseT er værT for ny monolog og levenDe Talkshow.


