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ILLUSTRATION | JONAS U
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babysalmesang hitter
ORD | KIRSTINE RASMUSSEN
Center for SamtidsReligion har i en ny 
rapport sat fokus på babysalmesang 
i folkekirken. Babysalmesang er en 
aktivitet, hvor nybagte forældre med 
deres børn mødes i kirken og synger 
klassiske udvalgte salmer, og hvor dans, 
fagter og rekvisitter ofte inddrages. 
Babysalmesang har eksisteret siden 
begyndelsen af dette årtusinde, men 
er først virkeligt vundet frem gennem 

de seneste 5-8 år. Ud af de cirka 1350 
pastorater, der er i Danmark, udbyder 
55-60 % af dem i dag aktiviteten 
babysalmesang. Flere af de adspurgte i 
undersøgelsen fremhæver kirkerummet 
som særligt med en god stemning, 
hvor forældre og børn er trygge. 
Undersøgelsen viser også, at deltagerne 
i babysalmesang ofte kun kommer i 
kirken ved højtider og altså ikke til 
almindelige søndagsgudstjenester. Kun 

omkring 2% af de adspurgte svarer, at 
de kommer i kirke hver uge. Dog kommer 
babysalmesangsdeltagerne gerne i 
kirken, når der er arrangementer, som er 
meningsfyldte for dem, og de er generelt 
positive for at deltage i lignende 
aktiviteter, hvor de kan møde andre 
mennesker i en god ramme. Om børnene, 
som har deltaget i babysalmesang, vil 
have etableret en tilknytning til kirken 
kan rapporten ikke sige noget om. Det 

mr. Freeze begravelser A/s
ORD | MALIK ChRISTIAN REIMER LARSEN
Måske skal der arbejdes lidt med 
firmanavnet, men frysetørring som 
begravelsesform er ikke desto mindre i 
støbeskeen i Sverige. Ved frysetørring 
pulveriserer man legemet ved at hælde 
frossen nitrogen hen over det, hvorefter 
det begraves i en let nedbrydelig 
kiste. Det hele lyder måske en smule 
mærkeligt, men det samme blev sagt, 
da man begyndte at kremere folk, 
og i dag er det den mest populære 
begravelsesform i Danmark. Frysetørring 

er imidlertid ikke den eneste nytænkning 
indenfor begravelse. Pladsmangel 
resulterer i højhusgravpladser i 
Israel, og motorcykelrustvogne i 
Danmark er et andet eksempel på det 
postmoderne menneskes behov for at 
designe sit liv – eller død, fortæller 
Mogens Bo henriksen, der forsker i 
begravelsesritualer til Kristeligt Dagblad. 
Bedemandskæden Begravelse Danmark 
beretter ligeledes om, at flere og flere 
efterspørger mere individuelle og 
personlige begravelser.

”begyndelsen og tænkeren”
ORD | MARIE BOhN OLSEN
Den 23. oktober i år udgav 
Bibelselskabet ”Begyndelsen og 
Tænkeren,” som en ny oversættelse af 
Første Mosebog og Prædikerens Bog. De 
to tekster kommer som første del af en 
oversættelse af Det gamle testamente, 
der efterfølger den nudanske 
oversættelse af Det nye testamente, 
som udkom i 2007 med titlen ”Den 
Nye Aftale.”  Som sin forgænger 
har udgivelsen afledt en del debat. 
Teksterne er oversat til nudansk i håb 
om at gøre dem lettere tilgængelige. I 
det arbejde har oversætterne opfundet 
den fiktive dreng Patrick på 14 år fra 
herlev. Oversætter Søren holst har 

udtalt til Danmarks Radio, at de i deres 
arbejde har spurgt til, om Patrick ville 
kende ordet. Det kunne være et ord som 
træl, der i den nye oversættelse bliver 
til slave. Særligt er det blevet omtalt, at 
Noas ark er blevet omdøbt til Noas båd 
i håb om, at ”Patrick” vil kunne læse i 
Bibelen uden at kløjes i ordene. Et andet 
ord, der er blevet fokuseret på er ordet 
velsignelse, som i den nye udgivelse er 
oversat til livskraft, hvilket har affødt 
stor kritik fra præster rundt om i landet, 
der mener, at ordet er så centralt, at det 
burde blive stående. Det er håbet, at der 
om nogle år vil være en hel ”Bibelen på 
Nudansk”.

FOTO| KIRSTINE RASM
USSEN
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Kirken bidrager til kampen mod ebola
I takt med at ebolasmitten stadig spredes over nye områder, er kirker rundt om i Vestafrika begyndt at tage forholdsregler i et 

forsøg på at bekæmpe den livstruende sygdom.

ORD | KRISTINE LyNg
Ebolaudbruddet er af FNs 
Verdenssundhedsorganisation, 
WhO, erklæret for en folkemæssig 
krisesituation af international 
betydning. Særligt i Vestafrika har 
ebolasmitten taget fart og det har 
medført en række konsekvenser, der 
også omfatter kirken. Antallet af døde 
er ifølge WhO i skrivende stund oppe 
på 4.818 mennesker, mens 13.042 
mennesker alene i Vestafrika er eller 
har været smittede. Smitten spredes og 
overføres som en almindelig influenza 
igennem kropsvæsker fra ebolasmittede 
personer eller inficerede lig. Det kan 
tage op til tre uger fra man bliver 
smittet, til sygdommens symptomer 
indtræffer.

ÆNdrINGer I KIrKeGANGeN
Alex Bjergbæk Klausen, der til dagligt 
arbejder som præst i Sierra Leone for 

Det Anglikanske Stift, hvor han med 
projektet ”Teologisk Førstehjælp” 
forsøger at opbygge lederskab i kirkerne 
samt at genopbygge kirkernes struktur. 
han fortæller, at man her, i et forsøg på 
at minimere smitterisikoen, har fremlagt 
en række ændringer indenfor den 
almene gudstjeneste: »Man opfordrer 
blandt andet folk til at afholde sig 
fra traditionelle fredshilsner, såsom 
håndtryk.« I stedet rådes der nu til at 
fredstegnet udvises ved øjenkontakt, 
smil eller et anerkendende nik. Nadveren 
er en af de rituelle handlinger, der i 
høj grad påvirkes af frygten for ebola. 
her er det tradition at dele brød og 
bæger mellem hinanden, men i frygt 
for smitten har kirkerne i stedet 
valgt at bruge engangskopper, og 
brødstykket placeres heller ikke længere 
direkte i munden på de deltagende. 
Nogle præster har i den forbindelse 
også valgt at bære handsker eller 

bruge desinficerende håndsprit før 
og under nadveren, og samtidig er 
selve gudstjenesten blevet afkortet 
væsentligt. I flere vestafrikanske 
lande anmodes kirkegængere om 
at vaske hænder, før de deltager i 
gudstjenesterne. I forsøget på at skabe 
fokus på hygiejne anvises der også i, 
hvordan hænderne vaskes korrekt, og 
nogle kirker afholder tilmed afvaskninger 
før højmesse. Visse steder er det også 
påbudt folk at bære maske, og derudover 
frarådes syge helt at deltage. gamle 
vestafrikanske begravelsesritualer kan 
være en væsentlig faktor for ebolas 
tiltagende udbredelse. Det er gammel 
tradition, at familie og pårørende rører 
de afdøde for at tage ordentligt afsked. 
»Begravelsesritualer kan være en stor 
udfordring i forhold til berøring, da der 
i Vestafrika er stor fysisk omgang med 
hinanden,« forklarer Alex Bjergbæk 
Klausen. Når dødsårsagen er ebola, 
er det derfor vedtaget, at de afdøde 
begraves på dødsdagen. Det sker i 
bestræbelse på at nedslå smitterisikoen, 
da de fleste ebolasmittede findes blandt 
sundhedsmedarbejdere, der blandt andet 
arbejder med at gøre lig i stand.

KIrKeN som AUtorItet oG oPlysNING
Kirken forsøger i al almindelighed at 
kontrollere spredningen af ebolasmitten 
gennem oplysning. Indtil videre 
har de vestafrikanske lande ikke 
lukket kirkerne helt ned i de værst 
ramte områder, og det betyder, at 
vestafrikanerne fortsætter med at 
strømme til gudstjenesterne. »I mange 
landsbyer er det kirkelederen, der er 
den veluddannede, og derfor den, der 
modtager informationer og viderebringer 
dem. Kirkerne spiller en meget større 
rolle end man tror,« fortæller Alex 
Bjergbæk Klausen og fortsætter: »I 
Sierra Leone fungerer regeringen ikke 
optimalt, så kirken tager ansvar der, 
hvor regeringen svigter. Det er derfor 
vigtigt, at kirken via sin autoritet 
fortsat forsøger at gøre opmærksom på 
ebolasmittens farer, og derved bidrager 
til kampen mod ebola.«Overalt i de værst ramte lande står der plastikspande fyldt med klorvand, således at alle har 

mulighed for at tage forholdsregler mod ebolasmitten.
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Dimensionering: Nej tak, Sofie!
Firetusinde. Så mange studiepladser skal der ifølge uddannelsesminister, Sofie Carsten Nielsen, skæres væk, for at forhindre at 

for mange dimittender bliver uddannet til arbejdsløshed. De studerende er imidlertid ikke enige med ministeren i, hvordan det 

bedst sikres, og det har nu fået flere til at råbe op.

ORD | NINNA M. K. REVSBECh
På universiteterne landet over 
var der den tredje november 
arrangeret en fælles happening 
mod uddannelsesministerens 
dimensioneringsudspil, der påbyder 
landets universiteter, erhvervsakademier 
og professionshøjskoler at fjerne 
omkring 4000 studiepladser. Udspillet 
er ment som en hjælpende hånd til 
de studerende, for at undgå at for 
mange efter endt studie ender som 
statsstøttede arbejdsløse, for »det 
kan vi simpelthen ikke være bekendt,« 
skriver Sofie Carsten Nielsen i sin 
kronik i Politiken den 24. september. 
Derfor skal der bortskæres pladser fra 
de uddannelser, hvis færdiguddannede 
kandidater har flest arbejdsløse, 
hvilket i særdeleshed gælder  de 
humanistiske. Forslaget har forventeligt 
mødt modstand fra de studerende, 
men også blandt ministerens kolleger 
på Christiansborg, fra universiteternes 
rektorer og dekaner og fra erhvervslivet, 
der blandt andet mener det vil 
indskrænke uddannelsernes 
fleksibilitet og påvirke deres 
økonomi markant. 

CaND.ukuelig 
På Aarhus Universitetet stod 
Artsrådet og Magistrenes A-kasse 
hele dagen klar med kaffe og svar på 
de mange spørgsmål de studerende 
måtte have om udspillet. Samtidig 
stod de der også for at indsamle 
underskrifter, der skal være med til 
at understrege budskabet til Sofie 
Carsten Nielsen om udspillets fejl og 
mangler. En af repræsentanterne til 
stede var formanden for Artsrådet, 
Lieve Vermeulen. »Vi er her i 
dag for at skabe opmærksomhed 
omkring sagen og for at markere 
vores modstand mod det nuværende 
dimensioneringsudspil,« fortæller 
Lieve Vermeulen, der selv er 
studerende på Religionsvidenskab. 
Men hvorfor er de studerende 
ikke glade for, at politikerne 
netop tænker på deres fremtid, 

og forsøger at skåne dem mod et liv i 
arbejdsløshed? »Fordi,« forklarer Lieve 
Vermeulen, »når der på Arts, der dækker 
over de humanistiske uddannelser på 
Aarhus Universitet, skal skæres 390 
kandidatpladser bort, har det også 
konsekvenser for bacheloroptaget. Det 
skyldes at alle uddannede bachelorer har 
krav på at kunne læse en kandidat på 
det fag, man har en bacheloruddannelse 
fra. Skal alle have mulighed for det, 
vil man være nødt til at optage færre 
ikke bare på kandidaten men også på 
bacheloren.« Lieve Vermeulen forklarer 
endvidere at problemet med arbejdsløse 
kandidater ikke er så omfattende, som 
Sofie Carsten Nielsen påstår. »Der er 
flere måder at se på tallene på, og 
samtidig glemmer hun, at humanisterne 
er blevet mere attraktive i det private 
erhvervsliv, og i højere grad opnår 
ansættelser der og ikke kun i det 
offentlige,« forklarer hun.
 

Nyt UdsPIl 
Siden det første udspil i september, 
er der den fjerde november, 
efter forhandlinger mellem 
uddannelsesministeren og Danske 
Universiteter, lagt op til et nyt 
udspil. Den giver, i forhold til den 
første, universiteterne mere tid til at 
indføre dimensioneringen, samt større 
mulighed for selv at have en finger 
med i det spil, der skal bestemme 
hvor reduktionen af studiepladser 
skal ske. Et andet resultat af den nye 
forhandling er, at der med det næste 
års studieoptag kun bortskæres pladser 
på bacheloruddannelserne, og for 
kandidatoptagets vedkommende gælder, 
at dimensioneringen vil ske gennem en 
indfasning over flere år; fra 2018-2020. 
På trods af det nye udspil, meddeler 
dekan på Arts, Johnny Laursen, at der 
stadig vil følge en stor udfordring med 
dimensioneringen, som vil påvirke 
universiteterne.

Klokken 12.10 stod en stor flok studerende samlet ude foran Nobelparkens kantine med balloner og bannere 
i hænderne for at sende et klart budskab til uddannelsesministeren om dimensioneringsudspillets konsekven-
ser.

FOTO | NINNA M
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Nye gamle grundtvigske stridigheder
I slutningen af oktober mødtes Grundtvigsk Forum til sit tilbagevendende årsmøde, hvor foreningens styrelse blandt andet væl-

ges. Flere forskellige emner var på dagsordenen, og i løbet af mødet kom nogle af de verserende stridspunkter internt i forummet 

frem i dagens lys.  

ORD | hANS NøRKJæR
grundtvigsk Forum er en 
paraplyorganisation, der har sin 
førerbunker på Vartov i København. 
grundtvigsk Forum samler  således 
mange foreninger, valg- og 
frimenigheder samt initiativer, der 
kan siges at have slægtsskab til den 
grundtvigske familie. Tidligere hed 
organisationen Kirkeligt Samfund og 
blev oprettet i 1898, men tog i 2007 
navneforandring til det nuværende.
hvad det grundtvigske helt præcist er, 
kan være svært at få hånd om, men 
efter dette års årsmøde er nogle af 
uenighederne internt i forummet blevet 
tydeliggjort. 

Imod orGANIserING 
historiker og professor MSO ved 
grundtvig Centeret, Jes Fabricius Møller, 
forklarer den meget jordnære grund til, 
at det grundtvigske er en smule svært 
at få fast hånd om: »Det grundtvigske 

modsætter sig i princippet enhver form 
for organisation hvilket adskiller den fra 
for eksempel Indre Mission. Og derfor 
er grundtvigsk Forum faktisk lidt af 
et paradoks,« udtaler han. Dette har 
ifølge Jes Fabricius Møller også tidligere 
afspejlet sig i en blank afvisning 
af en øget politisk centralisering af 
folkekirken. »hal Koch formulerede 
det sådan, at folkekirken er en slags 
velordnet anarki; en beskrivelse, der 
dækker over folkekirkens kombination af 
løs struktur og tjenestemandsansættelse 
af præster, hvilket har sikret evangeliets 
frie løb.« Men omkring kirkereform og 
andre væsentlige punkter står der en 
stor diskussion i dag: »Der har i det 
grundtvigske altid været to forskellige 
kræfter på spil, de centrifugale og 
de centripetale,« siger Jes Fabricius 
Møller. »De første breder sig ud imod 
samfundet, mens de sidste ønsker 
at holde fokus på det væsentlige og 
centrale.« han mener, at vi i dag står i 

en tid, hvor væsentlige kræfter internt 
i grundtvigsk Forum igen ønsker det 
sidste.

Nye FlANKer 
En af dem, der kritiserer grundtvigsk 
Forums linje i de senere år, er 
valgmenighedspræst i holstebro, Peter 
hedegaard. han mener, at grundtvigsk 
Forum har fokuseret forkert: »Man har 
været mere optaget af at gøre sig til 
på parnasset end at kere sig om det 
væsentlige nemlig de lokale foreninger 
og folkekirke fra neden.« han sætter 
det i umiddelbar forbindelse med en 
større samfundsmæssig tendens, hvor 
alt bliver trukket imod København og 
østjylland: »Vi bliver nødt til at se det 
her i et større perspektiv. Vores land 
er ved at blive vredet skævt, og der 
skal grundtvigsk Forum gå ind med 
skarpe udmeldinger imod dette.« Peter 
Hedegaard, og flere med ham, peger 
på, at der er sket en delvist uheldig 

På Grundtvigsk Forums årsmøde i slutningen af oktober blev det tydeligt, at der hersker stor indbyrdes uenighed om væsentlige punkter såsom kirkereform og 
organisationens generelle opgave. 

FOTO | h
ANS NøRKJæ
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udvikling inden for grundtvigsk Forum 
igennem de seneste 10-15 år. Jens 
Kvist, der er sognepræst i Aabenraa 
og tidligere medlem af grundtvigsk 
Forums styrelse udtaler: »De sidste år 
er grundtvigsk Forum blevet strømlinet 
på godt og ondt. Det er fint, at de er 
kommet på danmarkskortet, men de skal 
passe på, at det ikke sker på bekostning 
af de lokale kredse og foreninger.« 

GrUNdtvIGsK ForUms berettIGelse
Spørgsmålet, der diskuteres, er i 
det hele taget, hvilken berettigelse 
grundtvigsk Forum har, og hvem de 
er sat i verden for at tjene. Jens Kvist 
udtrykker sin klare holdning: »Det skal 
være et diskussionsforum, hvor ordet 
kan have frit løb. Vi skal ikke tale 
med én stemme eller blive en hær, 
der marcherer i flok.« Dette modererer 
Peter hedegaard, fordi han ser nogle 
væsentlige punkter, hvor grundtvigsk 
Forum bør kunne blive enige: 
»grundtvigsk Forum kan godt tale imod 
skævvridningen af vores samfund og 
opløsningen af de folkelige foreninger, 
f.eks. ved skolereformen.« Og netop 
folkeskolen var et diskussionsemne på 
årsmødet, og formand og forhenværende 
biskop, Niels henrik Arendt, kan nikke 
genkendende til, at man her nærmede 
sig et fælles fodslag: »Det var min 
fornemmelse, at der var meget stor 
enighed om, at der er problemer 
behæftet ved folkeskolereformen, både i 
skolesynet og i centraliseringen.« hvad 
der så konkret bør gøres, for eksempel 
om man i højere grad bør støtte 
oprettelsen af private skoler, var der stor 
uenighed om. 

KIrKereForm eller ej 
Enigheden hører også op, når samtalen 
falder på de grundtvigskes syn på 
spørgsmålet om den folkekirkereform, 
der just er blevet lagt i graven 
af politikerne på Christiansborg. 
grundtvigsk Forums styrelse kom i 
forbindelse med forslaget til en reform 
folkekirkens styrelse med et høringssvar 

for flertallet, der var tilhængere af en 
moderat reform, mens et mindretal var 
imod. her er Jens Kvist igen stålsat: 
»grundtvigsk Forum skulle aldrig være 
kommet med et høringssvar.« Peter 
hedegaard er også meget kritisk over 
for dette høringssvar, fordi han ikke 
deler flertallets ønske om at reformere: 
»Det viser igen, at man vil ind at please 
magthaverne i stedet for at holde på 
det gamle grundtvigske synspunkt med 
sognene og menighederne i centrum.« 
her er formand Niels henrik Arendt 
ikke enig: »Der er en fælles vilje til 
bevare alt det, vi sætter pris på i 
folkekirken, herunder den tætte kobling 
til staten, og jeg mener derfor ikke, at 
vi egentlig er så langt fra hinanden i de 
forskellige grupperinger.« Ifølge Niels 
henrik Arendt er man enige om, at det 
vigtige er, at folkekirken får fred til at 
koncentrere sig om sin berettigelse: 
»her er spørgsmålet, om det er status 
quo eller en reform, der 
bedst vil værne folkekirken 
mod unødig styring. Det 
er et vurderingsspørgsmål, 
som vi kan være uenige om. 
Men der er ikke nogen skjult 
dagsorden om at ville skille 
stat og kirke ad,« udtaler 
han. »Og grundtvigsk Forums 
styrelse er aldrig gået ind for 
et stort fællesudvalg, altså 
et organ på øverste niveau, 
der kan koste rundt med alle 
dem, der er længere nede i 
systemet.«

trAdItIoN For UeNIGhed
Der vedbliver dog at 
være en uenighed om 
grundtvigsk Forums ledelse 
og opførsel generelt. Peter 
hedegaard er optimist og 
ser tendenser inden for 
det grundtvigske der peger 
tilbage på de gamle dyder: 
»Jeg vejrer morgenluft. De 
unge grundtvigske fra bl.a. 
Studenterkredsen er på 

vej frem, og de vil have en besindelse 
på klassisk kristendom og arven fra 
Luther, grundtvig, Kierkegaard og Jakob 
Knudsen. Interessen for ånd og ordentlig 
kristendom og ikke bare spørgsmålet 
om at gøre sig spilbar og være på 
parnasset.« 
Niels henrik Arendt erklærer sig delvist 
enig i, at grundtvigsk Forum nok ikke 
er så moderne et foretagende: »Vi har i 
grundtvigsk Forum – og i grundtvigske 
kredse i øvrigt – en herlig tradition for 
at skændes og være uenige. Og på en 
måde er det grundtvigske ikke gearet 
til en moderne oneliner-verden.« Med 
udgangspunkt i årsmødet tilføjer han: 
»Det er jo noget, der karakteriserer det 
grundtvigske, og når vi endelig trommer 
150 engagerede mennesker sammen og 
bruger en forfærdelig masse penge på 
det, så skal der være tid til at diskutere 
og drøfte alle de emner, folk finder 
væsentlige.«

Arven fra Grundtvig har der altid været strid om. I hvor høj 
grad skal man tilpasse sig samfundsudviklingen, og i hvor høj 
grad skal man være modstemme til denne? 

FOTO | h
ANS NøRKJæ

R

nyheder | interview| information | debat | fag | underholdning | 7



INtervIew                             INtervIew 

Fordomsfrie fortællinger
Foredragsholder, dokumentarist og journalist på Danmarks Radio, Anders Agger, er lige nu aktuel med en ny omgang af serien 

Indefra. Figenbladet har i den forbindelse talt med ham om hans tilgang til mennesker og behovet for at fortælle både de alvor-

lige og de skæve historier.

ORD | KATRINE hARTMANN
I dette efterår ruller Indefra hver 
mandag aften hen over skærmen på 
DR. I programmerne, der har en enkelt 
sæson bag sig, tager Anders Agger 
seerne med sig, når han besøger miljøer 
og mennesker, som offentligheden 
ellers ikke har umiddelbar adgang 
til: et kriseramt Vestas, anstalten 
ved herstedvester, der huser landets 
farligste fanger, en uge med EU-
kommissær Connie hedegaard og et 
tyrkisk gæstearbejderpars sidste dage 
i Danmark, inden de for bestandigt 
flytter tilbage til Tyrkiet – for blot at 
nævne nogle få eksempler. han er den 
flue på væggen, mange af os gerne vil 
være. I samtalen med Anders Agger, 
fortæller han, at han er på vej på 
optagelser. grundfos går lige nu går 
igennem et markant lederskifte med 
en ny direktør og en søn, der hentes 
hjem for at hjælpe, og Anders Agger 
er med på sidelinjen. Det kan undre, 
at han får lov? »Jeg tror, det er blevet 

selvforstærkende med årene. Vi får nu 
lov til at komme ind nogle steder, som 
ellers ville være lukkede, fordi de har 
kunnet se i tidligere programmer, at vi 
godt kan håndtere det – vi kommer ikke 
med en dobbelt-dagsorden. Vi vil bare 
gerne fortælle noget andet end det, der 
ligger lige for,« forklarer han.

aCCepteN af De aNDre
Anders Agger er vokset op i et kristent 
hjem i Jylland med sin mor, far og to 
ældre brødre. Kristendommen var til 
stede i hjemmet, men den blev aldrig 
dogmatisk: »Jeg tror, min far var 
kordegn, da jeg var barn, men der var 
aldrig en bestemt skabelon, vi skulle 
presses ned i. Det var lige så meget 
humanistiske værdier som kristne 
værdier, der fyldte i mit barndomshjem; 
næstekærlighed og aldrig at fordømme 
andre. Det er jo egentligt ret banalt.« 
Det er de samme værdier, han i dag 
forsøger at fylde sit eget hjem med og 
forsøger at give videre til sine børn, og 

han lægger særligt vægt på vigtigheden 
af ikke at være fordømmende. han 
fortæller, at han aldrig har hørt sine 
forældre fordømme andre, og at der altid 
har været en accept af den diversitet, 
der er blandt mennesker. Det er denne 
accept Anders Agger har med sig, når 
han møder den brede vifte af mennesker 
i sine programmer: »Det er ikke det 
samme som at sige, at jeg er enig med 
de mennesker, jeg møder, eller at jeg 
nødvendigvis forstår dem, men jeg 
fordømmer dem ikke. I værdidebatter 
kan vi være uenige så det fløjter, men 
vi kan jo ikke fordømme, at vi ikke 
lever ens. Vi har en tendens til at skabe 
kasser, som vi skal passe i, så hvis du 
er på denne måde, så er du sikkert også 
på denne her måde. Det er jeg ikke god 
til.« For Anders Agger handler det om 
at kende det rum, han befinder sig i, 
ikke selv at skabe det eller identificere 
sig med det. Der er steder, der befinder 
sig langt fra hans hjemmebane, 
som for eksempel under besøget 

hos en livstidsfange i 
herstedvester. Alligevel 
tænker han ikke, at det 
er et rum, han ikke bør 
være i: »Dér er jo også en 
historie at fortælle. Det 
handler blot om at finde 
ud af, hvad det er for et 
rum, jeg er i og så handle 
ud fra det.«

deN stIlle UNdreN
Anders Agger fortæller, at 
han har en basal undren. 
»Når der er noget, jeg 
ikke forstår, så søger jeg 
forklaringer. hvorfor er 
det, som det er? Det er 
spørgsmål som dette, 
jeg stiller og forsøger at 
finde svar på i Indefra, 
når jeg fortæller historier 
om mennesker.« Det er 
dog ikke altid seerne, 
der dikterer historien, 

Anders Agger kommer tæt ind på livet af folk i sine programmer. Han fortæller, at det er en gradvis udvikling, og at det 
er meget forskelligt, om der bliver lukket op eller ej, men når der gør, kan det udvikle sig til nære venskaber.
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men også mennesker, der kommer til 
ham med et ønske om at fortælle deres 
historie: »Det kan også være et behov 
for dem, der har en historie at fortælle; 
et behov for at skabe opmærksomhed og 
nuancer.« han fortæller om det tyrkiske 
gæstearbejderpar, som han fulgte i 
dagene op til deres hjemrejse – en rejse 
med en envejsbillet, hvor muligheden 
for permanent at flytte tilbage til 
Danmark, hvor familie og venner fortsat 
bor, ikke er til stede: »Jeg tror, det var 
deres børn, der synes det var en vigtig 
historie at få fortalt. Deres forældre var 
blandt de gæstearbejdere, der ikke kom 
af sig selv, men kun kom fordi de blev 
inviteret. Det havde deres børn et behov 
for at fortælle.« Anders Agger mener 
dermed, at folk er meget bevidste om 
deres deltagelse og tænker sig godt om, 
når de fortæller deres historier i Indefra. 
De ved, hvilken form programmet har, 
og at der er en varme og et ønske om 
at fortælle historien ærligt, og derfor 
åbner folk sig også relativt meget op. 
han følger de pågældende mennesker i 
flere dage, og det giver mulighed for at 
komme tæt på og åbne op. Det medfører 
til tider også stilhed – en stilhed der 
dog er bevidst fra Anders Aggers side: 
»Jeg tillader mig, at der er pauser, hvor 
der ikke bliver sagt så meget. Det kan 
gøre, at folk føler, at nu er det pinligt, 
og derfor begynder de at fortælle mere. 
Det er egentligt et gammelt trick, men 
det fungerer meget godt.« 

FrA AlvorlIGt tIl AtyPIsK
I mødet med de mange forskelligheder 
er der meget, det har gjort indtryk på 
Anders Agger, og mødet med Jehovas 
Vidner i holbæk husker han som særligt, 
fordi det brød med en stor del af de 
forestillinger, mange har om lige netop 
dem. han fortæller, at mange danskere 
har travlt med at mene en masse om, 
hvordan de er som trossamfund, og at 
det billede måske delvist holdt vand, 
men at der også var en stor del af det 
billede, der ikke holdt vand. »Der var 

mange elementer, jeg ikke forstod, for 
eksempel at disse unge smukke kvinder 
ikke vil have børn i denne verden, men 
venter til den næste. Det er dæleme 
svært at forstå, men samtidig bliver 
det meget præcist, hvad det handler 
om,« siger han, men tilføjer: »De har 
en anden tilgang til Biblen, men det 
ændrer ikke på, at de er søde, begavede 
og dedikerede mennesker og ikke mindst 
lige så 
almin-
delige 
som dig 
og mig.« 
Det er 
dog ikke 
kun de 
alvorlige 
og seriøse 
emner, der 
har hans 
interesse, 
men lige 
så meget 
de mere 
atypiske. 
Samtalen 
med 
Anders 
Agger 
tager en 
drejning 
og ender 
på den 
argen-
tinske 
fodbold-
spiller 
Fernando 
Redondo: 
»Fodbold 
har altid 
betydet 
meget 
for min 
familie og 
mig. Jeg 
har som 
voksen 

aldrig haft det sådan, at jeg gerne ville 
møde en spiller – på nær ham. han var 
en helt speciel spiller.« Det bliver sagt 
med et tydeligt smil på læben, men 
alligevel skinner det igennem, at det 
også er de anderledes historier, som 
Fernando Redondo, der trækker i Anders 
Agger: »han var helt igennem atypisk, 
og ham ville jeg gerne lave et program 
om.« 

Anders Agger bliver ofte beskrevet som meget jysk, og kan virke som en mand af få 
ord. »Jeg kan ikke løbe fra, at det er sådan jeg er, men måske har det også af og 
til sine fordele, at jeg ikke taler hele tiden,« siger han om de pauser, der opstår i 
programmerne. Pauser, der ofte får folk i tale. 
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FigenBladet søger
nye skribenter!

Vi er på FigenBladet en redaktion af engagerede studerende, der hvert semester skriver 
om det, vi synes er mest interessant.

Og vi har brug fOr Nye SkribeNter!
Så hvis du har lyst til at indgå i et spændende samarbejde på tværs af studierne 
Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier, tilbyder vi et studierelevant 
frivilligt job. Jobbet giver erfaring med journalistisk formidling, garanti for masser af 
spændende faglige diskussioner og mulighed for at undersøge lige præcis det, du synes 
er spændende. Arbejdsbyrden er varierende og kan tilpasses dine behov.
hvis din indre skribent er blevet vakt, så skriv straks en ansøgning til chefredaktør 
Kirstine Rasmussen på 
figenbla@teo.au.dk. 

Med venlig hilsen
Redaktionen

InfoRmATIon

InfoRmATIon

semINAr om reFormAtIoNsFejrING I ØKUmeNIsK PersPeKtIv
Theodor Dieter holder hovedforedraget med titlen: ”From Conflict to Communion – Introduction and Report of a 
Drafter's Experience."

Dato tir 25 nov
Tid 10:30 — 14:30
Sted Konferencecentret, Fredrik Nielsens Vej, Aarhus Universitet.

I 2013 udgave Den Katolske Kirke og Det lutherske Verdensforbund i fællesskab dokumentet ”From Conflict to 
Communion”. Dokumentet spørger, om og hvordan man i 2017 kan være fælles om at mindes reformationen.
Da Theodor Dieter på en gang er én af sin generations bedste Lutherkendere og samtidig har et indgående kendskab til 
de seneste årtiers økumeniske samtaler tager seminaret udgangspunkt i dette dokument.
Er det overhovedet muligt at kigge ud over egen konfession, når reformationen i 2017 skal fejres? Og spiller det 
økumeniske perspektiv overhovedet en rolle i Danmark?
Theodor Dieter holder hovedforedraget med titlen: ”From Conflict to Communion  – Introduction and Report of a 
Drafter's Experience."

Til at give en replik til dokumentet har vi indbudt:

• sognepræst i Den Katolske Kirke i Danmark, Gregers Mærsk-Kristensen
• Generalsekretær i Baptistkirken i Danmark, Bent Hylleberg
• Medlem af det Præsidiet for Reformationsjubillæet, lektor Bo Kristian Holm

FAKTA Seminaret om reformationsfejring i økumenisk perspektiv er samtidig et afskedsseminar for adj. prof. Theodor 
Dieter, Strasbourg, der de sidste fem år regelmæssigt har gæstet Aarhus Universitet og taget del i undervisning og faglig 
udvikling.

Seminaret afsluttes med en afskedsreception for adj. prof. Theodor Dieter kl 14.30
Tilmelding er ikke nødvendig.
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INFormAtIoN

Nye bøger til anmeldelse! 
Kunne du tænke dig en ny bog til samlingen? 

hvis du anmelder en bog til FigenBladet får du tilgengæld lov at beholde den, så den kan pryde reolen 
derhjemme.

Frister tilbuddet? 
Så skriv en mail til figenbla@cas.au.dk, og aftal en tid, hvor du kan tage et kig på de mange 

spændende bøger, som venter på en ny ejermand. 
I øjeblikket står der blandt andet:
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luther-Akademiets forårsseminar
22.-26. februar 2015 i ratzeburg.
den korsfæstede malet for øjnene

Korsteologi mellem luther og nutidige spørgsmål

CRUX sola est nostra theologia (WA I,176,32f). 
Luther-Akademiets forårsseminar har næste gang Luthers korsteologi på programmet under den tyske 
overskrift: ”Der gekreuzgite vor Augen gemalt. Kreuzestheologie zwischen Luther und gegenwärtigen 
Anfragen”. 

Seminaret ledes igen i år af Oswald Bayer, Athina Lexutt og Johannes von Lüpke.
Vanen tro arbejder man grundigt med tekster, denne gang dels heidelbergdisputationen fra 1518, dels 
senere prædikener af Luther. Målet er at dels at forstå Luthers korsteologi dels at sætte denne i relation 
til den aktuelle teologiske diskussion om Jesu døds frelsesbetydning.

Mere information vil følge på akademiets hjemmeside www.luther-akademie.de, hvor også tilmelding skal 
foregå.

Luther-Akademiet er en privat organisation, der har som formål at understøtte den akademiske samtale 
med Luther og luthersk teologi i mødet mellem universitet og kirke, og mellem Tyskland og andre lande, 
navnlig Skandinavien.

Ratzeburg ligger to timers kørsel fra grænsen og giver således en let adgang til et internationalt miljø. 
Sproget på seminarerne er tysk og engelsk, med tysk som hovedsprog. Forårsseminarerne henvender 
sig fortrinsvis til studerende, der gerne vil have ekstra input til deres studier, og præster, der gerne vil 
fortsætte med at holde deres studier ved lige.

Nærmere information kan fås hos Luther-Akademiets danske Vice-præsident, lektor Bo Kristian holm, 
Aarhus Universitet, teobh@cas.au.dk eller ved henvendelse direkte til Akademiet info@luther-
akademie.de. 

INFormAtIoN

INFormAtIoN

Julefest for teologi og religionsvidenskab! 
Der indbydes til deliciøs middag, underholdende causeri, ekstatisk sjov revy og dans til svingende live-musik i Stakladen.

Program for festen:
17:30 Vi åbner dørene for middagsgæster
18:00 Middagen tilberedes og spises
19:45 Causeri ved Lene Kühle
20:45 Vi åbner dørene for revygæster
21:00 Teologisk Julerevy præsenterer dette års revy!
23:00 Mathias and the Beatroots sætter ild i danseskoene!
02:00 Vi siger tak for en mindeværdig fest! 

SPISEBILLETTER
Pris for studerende: 125 kr
Pris for undervisere/ansatte: 150 kr.
REVyBILLETTER: 60 kr.
DANSEBILLETTER: 50 kr. 

Billetter kan købes online hER:
https://julefest14.nemtilmeld.dk/1/
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Nyttigt nørderi
AF JøRN BORUP
Nu er det måske lige en tilsnigelse 
at tilskrive religionsvidenskaben 
æren for verdensfred og al kulturel 
dannelse. Givetvist findes der 
heller ingen undersøgelser, der 
godtgør kausale relationer mellem 
religionskrig, alment verdensforfald 
og udbud af religionsforskning. 
I tidernes morgen er der da også 
udkæmpet ikke så få (vistnok mest 
verbale) faglige slag med diverse 
kæpheste, der muligvis ville kunne 
modsige sådanne sammenstillinger. 
Men man kunne med god grund påstå, at den værdifri 
religionsforskning ikke underlagt hellige køer er et symptom 
på det gode samfund. 

Religionsvidenskab og generelt humaniora trives bedst uden 
leflen for politiske regimer eller modeluner. Faktisk vil den 
danske religionsvidenskabelige model være helt utænkelig i 
mange ikke-vestlige lande, og givetvist i mange muslimske 
lande være udsat for ikke bare hån og bespottelse, men 
egentlig kriminalisering. I Japan diskuterede man efter 
terrorangreb fra en nyreligiøs sekt, om det ikke snart var 
på tide at ophæve forbuddet mod religionsundervisning i 
skolen med pointen, at alt for mange ved alt for lidt om 
dette væsentlige emne. Med andre ord, manglende viden om 
religion kan være direkte skadelig og usund for kulturen.

Regeringens “dimensionerings”tiltag er i første omgang 
et fornuftigt spark til urealistisk fortsættelse af 
universitetsudvidelse; der er for få håndværkere, handelsfolk, 
iværksættere, og der er andre veje til livssucces end via 
uni. Det er også altid godt at få rystet Elfenbenstårnet i 
sin grundvold, så humanioras verdensfjerne erhvervs- og 
almue-forskrækkelse forsøgsvist kan blive updated med 
virkeligheden. Men humaniora-bashing tjener kun som at 
tisse i bukserne; det varmer i starten og giver forventelig 
applaus fra Dansk Industri og vælgere på højrefløjen. 
Men det bliver satans koldt derefter!  Nok skal vi gøre 
religionsforskning og humaniora erhvervsrelevant (jo, 
vi skal så!). Men vi skal også det modsatte. For kritisk 
analyse, distanceret refleksion og kreativ indsigt beyond 
politiske trends er kvaliteter ved humaniora-habitus, der 
ikke lader sig reducere til konkrete erhvervskompetencer, 
uanset hvad Produktivitetskommissioner, Kvalitetsudvalg og 
Christiansborg-teknokrater siger. Vi skal ikke vurderes ud fra 
vores evne til at levere føde til erhvervslivet, ligeså lidt, som 
fisk skal vurderes på deres evne til at klatre i træer. Mit råd 
til jer studerende: vær gerne erhvervs- og karrieremindede! 
Men vær også skæve (på den akademiske måde), tænk ud af 
boksen, nørd den af med aldeles unyttig viden. Det vi gør 
og kan på RV og humaniora er værdifuldt for jer, sundt for 
kulturen og godt for samfundet!

et nyt Figenblad
Nu burde jeg nok skrive noget om Sofie Carsten 
Nielsens ærgerlige dimensioneringsplan, men jeg 
er sikker på, at de fleste her på stedet alligevel 
er ret enige om, at det er en tåbelig ide af 
forskellige årsager.

Til gengæld vil jeg vende blikket mod den 
nylige fremtid, hvor eksamensræset endnu 
en gang er over os, og hvor vores tilkomne 
viden skal vurderes. I denne periode vil vi 
dog på FigenBladet også vurdere om form, 
indhold og struktur kan ændres, for at skabe et 
bedre og mere ”Nobel-venligt” magasin. Efter 
flytningen fra ”gamle-teo” har der for mit - og 
gætter jeg på også andres - vedkommende 
manglet et tilhørsforhold, sådan som det 
gjorde sig gældende på Tåsingegade. gittes 
relativt lille kantine er nu skiftet ud med et 
mekka af studerende og lektorer fra alskens 
fagområder og selvom Theos Bar alle dage har 
budt på  fristende drikke, så er diversiteten i 
fredagsbaren også af en anden karakter end før.

Der kan sikkert tages mange skridt imod en 
etablering af et bedre studiemiljø, og der 
arbejdes til stadighed på dette. På FigenBladet 
må vi også kunne gøre noget for, at der er en 
samlende faktor blandt de studerende. 

Derfor vil næste nummer af FigenBladet med 
stor sandsynlighed ikke komme til at ligne 
de tidligere udgaver. Vi vil forsøge at snævre 
ind, så der i højere grad vil kunne læses om, 
hvad der sker her på stedet, hvad enten det 
er studerendes formidling af et spændende 
kursus eller lektorernes forskningsprojekter. 
Forhåbentligt vil det være med til at sætte 
en ramme om vores studier, så vi får glæde af 
hinandens viden på tværs af fagligheder.

Så hvis du nu sidder og tænker, at du har forslag 
til forbedringer eller selv har lyst til at bidrage 
med en artikel om et emne, som du brænder for, 
så må du meget gerne skrive til FigenBladets 
mail. Vi tager hjertens gerne imod!

Kirstine Rasmussen

leder

FOTO | M
EDIEAFDELINgEN M

OESgAARD

KlUmmeN
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KroNIKKeN

der er så meget vi ikke ved …
En stadig ung forskningsenhed for kirkeforskning forsøger at sætte skub i teologiske undersøgelser af den levede religion i 

folkekirken. Studerende er inviteret til at være med.

AF KIRSTINE hELBOE JOhANSEN
Det folkekirkelige landskab er fuldt af 
fornemmelser og fordomme: Betyder 
ønsket om vielser i det fri, at de 
moderne brudepar gerne vil være fri for 
alt for meget om gud og Jesus? Skyldes 
den fortsat høje dåbsprocent (65,6 %) 
blot nedarvet kulturel vane? Man mener 
og fornemmer en masse, men når det 
kommer til stykket, ved vi uendelig lidt 
om, hvordan det faktisk forholder sig på 
tværs af land og by, øer og hovedland, 
mænd og kvinder, lægfolk og kleresi, 
levende og halvdøde menigheder. Til 
gengæld ved vi en masse om, hvordan 
det teologisk set bør være: hvordan 
det lutherske præsteembede rettelig 
bør forstås, hvad den kristne kirkes 
kirkekendetegn er, hvad en menighed 
er, og hvordan en gudstjeneste ideelt 
set fungerer. Mellem den kirkelige-
religiøse virkelighed og den teologiske 
tænkning er en erkendelsesmæssig 
afstand, som rækker ud over den 
sædvanlige skelnen mellem burde og 
være. Kirkerne fokuserer på at være 
kirke i netop den samfundsmæssige, 
kulturelle og regionale kontekst, de 
er placeret i, mens den teologiske 
tænkning fokuserer på en stadig bedre 
og mere velunderbygget forståelse 

af kirkens og særligt den evangelisk-
lutherske kirkes teologiske grundlag; 
men spørgsmålet om, hvordan det 
konkrete kirkeliv influerer på den måde, 
hvorpå vi gentænker og reformulerer den 
evangelisk-luthersk kirkes teologiske 
grundlag i mødet med samtidens 
virkelighed og vilkår bliver sjældnere 
rejst. Det skyldes ikke kun mangel på 
vilje, men ligeledes mangel på viden, 
fordi en sådan nytænkning helst skal 
begrundes på mere end fornemmelser og 
fordomme.

KIrKeForsKNING
Det er netop dette mellemrum mellem, 
hvordan det bør være, og hvordan 
det faktisk er, som er den praktiske 
teologis hjemmebane. Det gælder 
særligt den del af praktisk teologi, 
som benævnes empirisk teologi eller 
kirkeforskning. Kirkeforskning har som 
sin særlige opgave at foretage empiriske 
undersøgelser af, hvad der rent faktisk 
kendetegner den kirkelig virkelighed 
med det ydmyge håb at kunne afvise, 
nuancere eller skabe fast grund under 
nogle af de mange fordomme og 
fornemmelser, som 
florerer. Derfor har 
en forskningsenhed 
på tværs af 
praktisk teologi 
og systematisk 
teologi de seneste 
par år fokuseret på 
at opbygge denne 
form for teologisk 
arbejde i Aarhus, 
og det arbejde har 
nået sin foreløbige 
kulmination med 
ansættelse af 
Ulla Schmidt som 
professor MSO i 
kirkeforskning og 
praktisk teologi.
Der er flere forskellige 
traditioner for at 
bedrive empirisk 
funderet teologi, men 

de forenes i en fælles undersøgelse af 
levet religion eller for de mere kirkeligt 
orienterede levet kirkeliv. Målet er at 
bedrive teologi ved at undersøge den 
religiøsitet som rent faktisk udleves 
blandt de 78,4 % medlemmer af 
folkekirken, blandt de lejlighedskristne, 
blandt højmessemenigheden og blandt 
præsterne. hvordan praktiserer de 
kristendom: hvornår kommer de til 
kirken? hvad gør de i kirkerummet? 
hvad gør de derhjemme? hvilke 
artefakter anvender de? hvad tænker 
de om religion og kristendom: hvad er 
kirken for dem? hvad vil de med kirken? 
hvordan opfatter de præsten? hvordan 
tænker de om det guddommelige og det 
religiøse?

sAmArbejde oG sAmmeNhÆNG
hvis man vil arbejde med kirkeforskning 
er samarbejde uomgængeligt. For 
det første kræver nye metoder nye 
kompetencer til forskningsdesign og 
dataanalyse, og her må man søge 
hjælp og assistance, indtil man selv 
har opbygget den fornødne viden. 
For det andet er dataindsamling 
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KroNIKKeN

arbejdskrævende og flere hænder gør en 
kæmpeforskel, og for det tredje er det 
i empiriske studier muligt at kombinere 
forskellige forskningsinteresser, så 
man ud fra en fælles dataindsamling 
kan lave forskellige delprojekter. For 
mit eget vedkommende er seneste 
skud på stammen et samarbejde med 
Uffe Schjødt og Kristoffer Lai Nielbo 
om at indsamle prædikensamlinger fra 
2011 med henblik på at opbygge en 
prædikendatabase (SERMON_2011), 
som skaber helt nye muligheder 
inden for homiletiske undersøgelser. I 
modsætning til sædvanlige detailstudier 
af ganske få prædikener eller en enkelt 
prædikant, kan vi med inddragelser 
af digitale metoder afdække et både 

mere generelt og mere mangefacetteret 
billede af, hvordan præsterne prædiker 
i 2011, og hvad der kendetegner 
prædikenen som genre. Vi er kommet 
langt, og databasen er allerede klar 
til de første undersøgelser; men vi har 
også meget arbejde foran os og kan 
bruge en hjælpende hånd, hvis nogen 
har lyst til at være med. Kirkeforskning 
indebærer nemlig også, at studerende 
har mulighed for at deltage i 
forskningsarbejde. Vi kan sjældent 
give løn, men vi kan give mulighed for 
at få erfaring med forskningsarbejde 
og skrive selvstændige opgaver 
ud fra allerede igangværende 
forskningsprojekter; og på den måde 
kan der opstå en direkte og frugtbar 

forbindelse mellem forskning og 
uddannelse. For mig personligt har 
studerende været en uvurderlig 
ressource på flere forskellige stadier i 
forskningsprocessen: som feltarbejdere 
i forbindelse med dataindsamling til 
en mindre spørgeskemaundersøgelse 
af præsteopfattelse blandt de 
lejlighedskristne, som sekretær 
til transskription og senere som 
medvirkende til kodning af allerede 
indsamlet interviewmateriale i 
forbindelse med en undersøgelse af 
ritualopfattelsen blandt præster og 
brudepar, og som modige forsøgskaniner 
i forsøget på lave empiriske 
undersøgelser som del af den teologiske 
uddannelse. 

vil du være med?
Feltet er spændende og der er utallige muligheder for at bidrage med større og mindre undersøgelser af det kirkelige 
landskab – men vi kan ikke gøre det hele alene, og derfor vil jeg gerne invitere studerende til at være med ved at bruge 
jeres BA-opgave, feltprojekt eller speciale på at undersøge nogle af de mange fænomener vi gerne vil vide mere om. hvis 
det er svært at få ideer, kommer her en række forslag:

• hvad kendetegner moderne prædikener? hvilket sprog anvendes? hvordan vægtes treenighedens tre personer?   
 hvilke skønlitterære eller populærkulturelle fænomener inddrages og hvordan? 
 Er der forskel på kvinder og mænd?

• hvad er ”kanon i kanon” i salmebogen? hvilke salmer synges hyppigst og sjældnest på en given søndag eller   
 ved særlige højtider? hvilke forfattere og komponister er mest fremtrædende? hvilke nye salmer er blevet   
 mest indsunget? hvad er præsternes begrundelse for deres salmevalg?

• hvordan kan man afdække teologisk-kirkelige grupperinger, hvis de sædvanlige kirkelige retninger ikke   
 længere er dækkende? hvilke enkeltsager er sigende? 
 hvilke teologer er præsterne inspireret af? hvilke foreninger mødes præsterne i? 
 hvilke kirkelige aktiviteter prioriterer de?

• hvilke alternative gudstjenesteformer eller kirkelige aktiviteter er mest udbredte i folkekirkerne? Er der   
 regionale forskelle? Er der teologiske forskelle? hvordan argumenterer præsterne for deres prioritering af    
 gudstjenester og kirkelige aktiviteter?

• hvilke personlighedstyper er de danske præster? Er særlige personlighedstræk dominerende? 
 Kan personlighedstype kaste nyt lys over den sædvanlige kønsdikotomi? 
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danmarks forkætrede ideologikritiker 
Søren Krarup er en omstridt person. Han har igennem et langt liv på så godt som alle områder ment det modsatte af, hvad 

”man” mener. Men derfor tager manden jo ikke nødvendigvis fejl. Nu er der kommet en biografi, der kortlægger hans virke og de 

tanker, der ligger bag, til almindelig indsigt.

AF STUD.ThEOL. hANS NøRKJæR 
Lad os til en begyndelse anskue det 
nøgternt: Søren Krarup har haft en stor 
betydning for Danmark igennem årene. 
han var én af dem, der for alvor satte 
gang i den indvandrerdebat, som har 
været så afgørende for det politiske 
billede i Danmark de sidste godt 30 år. 
Men der ophører enigheden nok også. 
Folk går hver til sit, hæver stridsøksen 
og slagter løs omkring sig med enten 
anstændigheden eller forsvaret for 
Danmark som hjemmel. 

brUGbArt INdblIK 
Med Mikael Jalvings biografi om Søren 
Krarup er det med et slag (265 sider) 
blevet muligt på en forholdsvis enkel 
måde at sætte sig ind i de væsentlige 
opgør og oprør, som Søren Krarup har 
været bannerfører for, og på hvilket 
grundlag og imod hvilke modeluner 
han har ført striden – både på den 
åbne presse-slagmark og i mere 
perifere sammenhænge loger, såsom 
arbejdsfællesskabet Tidehverv. Alle, der 
hovedkulds vil beskylde 
Søren 

Krarup for både ideologisk nationalisme 
og simpel racisme, bør, hvis man ikke 
magter at kaste sig over mandens egne 
værker, som minimum læse denne 
biografi først. Et eksempel fra bogen: 
»At gøre mennesket til et racevæsen 
er at umenneskeliggøre det på samme 
måde, som når man gør mennesket til 
et klassevæsen. Det er dæmoni. Livet 
er ikke et biologisk spørgsmål, men det 
stik modsatte. Det er et spørgsmål om 
skyld og ansvar.«

relIGIoNsKrItIK
hvis der er noget, der har kendetegnet 
Søren Krarups virke igennem årene, 
så er det en enestående evne til at 
mene noget andet, end hvad ”man” 
mener. Ja, Søren Krarup har faktisk 
langt hen ad vejen været kritiker 
af, hvad man kan kalde en kulturel 
og elitær småborgerlighed. han har 
nemlig med åben pande gennem årene 
kritiseret alle dem, der ellers har 
været de selvudnævnte forkæmpere for 

”den gode smag og tone” samt 
spydspidserne for ”den politiske 
korrekthed”. Søren Krarup har 
blandt andet forsøgt at påvise, 
hvordan den, der dikterer 
tænkningen og ideologien, har 
magten. han har med andre 
ord bedrevet ideologi- eller 
religionskritik – hvilket jo 
ellers er noget, man ofte 
tillægger marxister og 
andre venstrefløjsfolk. Han 
har søgt at tage troen 
fra pæne folk: Troen på 
humanismen, demokratiet, 
menneskerettigheder 
osv. Ikke af ond vilje, 
men ud fra en enfoldig 
tanke om, at ingen 
menneskelige systemer 
er gode i sig selv, idet 
de aldrig er bedre 
end de magthavere, 
der håndhæver dem, 

hvilket desværre er smålige og fejlagtige 
mennesker. Derved har han peget på, 
at slige smukke tankesystemer altid 
truer med at slå om til sin modsætning 
og blive totalitære, undertrykkende 
og destruktive i tolerancens eller 
humanismens navn.  Og selvfølgelig 
er det ikke rart at få at vide, at al den 
gode vilje måske ikke har den tilsigtede 
effekt. Som Rune Lykkeberg har gjort 
opmærksom på, har Søren Krarup 
bedrevet en humanismekritik, der sine 
steder er parallel med venstredrejede 
bevægelser rundt om i Europa. Derfor 
kan Mikael Jalving også sætte Krarups 
tanker i forbindelse med en tænker 
(ofte elsket af venstrefløjen) som 
franske Michel Foucault. Krarup gør det 
blot ud fra et borgerligt konservativt 
udgangspunkt, men det er måske 
ikke så underligt i et samfund, hvor 
socialdemokratismen har sejret så meget 
af helvede til som i Staunings og Jens 
Otto Krags Danmark. 

deN NØdveNdIGe PolemIK
Det er nemlig nødvendigt at bedrive 
polemik – og ikke dialog – hvis man 
mener, man er undertvunget en uudtalt, 
fordomsfuld diskurs, der lader den 
verdensfjerne utopi råde. Polemik 
kan ryste posen og endda hælde hele 
parnasset af brættet ved at afsløre den 
såkaldte ”objektivitet” som ren og skær 
ideologiproduktion. Det behøver man 
ikke være konservativ eller reaktionær 
for at mene, men at det er Krarup, 
der har været en af de tydeligste 
ideologikritiske røster herhjemme, er 
et faktum. Mikael Jalvings biografi kan 
anbefales til alle, der vil have et loyalt 
indblik i denne forkætrede mands virke 
og tænkningen, der ligger bag. 

Søren Krarup – og hans tid
Mikael Jalving
People’s Press, 2014
265 sider
249 kr. 
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Underfuld by udlægges entusiastisk
Jerusalem-aficionados skriver en ny type dansk rejsebog, om menneskene, religionerne, maden, kvartererne og den allestedsnær-

værende kamp om sandt og falsk, i den by, som har grebet dem. Og læseren gribes med.

AF CAND.ThEOL. ANDREAS PILEKJæR
”Jerusalem er farlig for ubefæstede 
sjæle. Byen er for stærk. Den lider af 
for meget historie”. Sådan skriver tidl. 
chefredaktør på Politiken, herbert 
Pundik, i sit indlæg om den delte by. 
hvorvidt Pundik og de andre bidragydere 
selv var ubefæstede sjæle, da de første 
gang gjorde rejsen op til den gyldne 
stad i Judæas bjerge, må stå hen i det 
uvisse, men at byen har virket stærkt 
på hver og én af skribenterne, lades 
læseren aldrig i tvivl om. Netop dette 
er bogens store force på indholdssiden. 
Format og koncept er tænkt nyt i 
forhold til gængse rejsebøger, og således 
er bogen opbygget af tretten indlæg af 
tretten forskellige skribenter, fra hver 
deres felt, som én efter én præsenterer 
sig selv og deres personlige forhold til 
byen, efterfulgt af deres kapitel på hver 
små tyve sider, som rundes af med to 
siders adresseangivelser på de steder, 
der er nævnt i teksten. Således kan den 
både anvendes som praktisk guidebog på 
turen eller forberedende læsning inden 
afrejse.

eKsPerter UNder ArmeN
Som nævnt er de enkelte skribenter 
af bogen tydeligvis levende optagede 
af denne sære by, hvilket er et stort 
plus. Men entusiasme alene gør ingen 
vellykket rejsebog. Skal man have kort 
og klog besked, skal der være ekspertise 
bag ordene og det er her Vide Verden-
serien bygger på det nye og indlysende 
rigtige koncept, at lade hvert tema 
udfoldes af en ekspert indenfor netop 
dette felt. Således skriver for eksempel 
lektor i Ny Testamente, Kasper Bro 
Larsen, om Via Dolorosa, ph.d. heidi 
Laura skriver om jødiske grupperinger 
og deres kendetegn, Naser Khader om 
det palæstinensiske østjerusalem, Prof. 
Jakob Skovgaard-Petersen om den 
muslimske Klippehelligdom, og tidl. 
korrespondent Allan Sørensen skriver 
om ungdommen i Vestjerusalem. Når 
man således begiver sig ud i Jerusalems 
vrimmel med denne bog, har man 
dermed taget tretten eksperter under 

armen, som generøst deler ud af deres 
viden og erfaringer. 

KlArhed over tvesINdet
Sognepræst Poul Joachim Stender 
skriver, i sit indlæg om Jerusalems 
madkultur, at Jerusalem, som den 
eneste by i verden, befinder sig i himlen 
og på jorden på samme tid. Dette skøn 
er han ikke ene om. Flere af forfatterne 
i bogen kredser om det tema, at 
Jerusalem svæver mellem himmel og 
jord, fantasi og (hård) realitet. Der er 
derfor ikke alene viet plads til prosaiske 
anbefalinger og tips om hummus og 
antikvariske boghandler, som det 
hører sig til i en rigtig guidebog, men 
også til tungere 
temaer som f.eks. 
oldtidens kirke- og 
dogmehistorie, 
aqsa-isme, politisk 
udnyttelse af 
arkæologi, med 
mere. Dem skal 
turisten også 
føres ind i, for 
i Jerusalem 
kommer de 
én lige så 
livagtigt i 
møde på 
gaden, som 
insisterende 
sælgere på 
markedet. 
Men når 
både 
filioque-
striden, 
den 
grønne 
linje og 
det has-
monæ-
iske 
dynasti 
kan 
klares 
i et 
snuptag, så det fremstår 
både klart og koncist, hænger det 

vel at mærke også sammen med, at 
størstedelen af bidragyderne er dygtige 
skribenter. Én af de skarpere penne har 
herbert Pundik. han får her det (næst-) 
sidste ord, om Jerusalems placering og 
tvesind: ”Død eller liv. Kærlighed, der 
vendes til had. Jerusalem ligger, hvor 
fornuften hører op. På grænsen til den 
golde ørken”. Rejs til Jerusalem og tag 
denne bog med dig.

Jerusalem, Vide Verden-serien
red. Michael Bach henriksen og Kasper 
Bro Larsen
Aarhus Universitetsforlag, 2014. 
288 sider
249,95 kr. 
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rejsebrev

livet i the City of Dreaming Spires
Begreber som høflighed, skønhed og besværlighed får en ekstra dimension når man vælger at rejse til en by, der har verdens 

næstældste universitet, venstrekørsel og hele verden som samlet pakke.

AF STUD.MAg. DORTE EFFERSø MARTENS
I oktober drog jeg mod Englands – i al 
beskedenhed – akademiske centrum, 
Oxford, for at følge min interesse 
for indisk religion og sanskrit. Jeg 
er tilknyttet Oxford Centre for hindu 
Studies, der er et af Oxford Universitet 
anerkendt, men selvstændigt center. 
Og netop dét er en del af et større 
puslespil. her er der nemlig forskellige 
afdelinger på en noget anden måde end 
på Aarhus Universitet. Der er intet mål 
om tværfaglighed; tværtimod bliver den 
enkelte kun tildelt adgang til de steder, 
der er forbundet til ens studier. Det 
samme gælder for bibliotekerne, hvorfor 
det kan være en større omgang at skulle 
bruge 10 bøger fra fem forskellige steder 
– for så må man tage hen og besøge sin 
bog, hvor den nu end befinder sig. Man 
må nemlig sjældent tage dem med hjem. 
Dertil kommer, at fordi jeg ikke er ægte 
studerende ved universitetet, skal jeg 
af og til rende fra herodes til Pilatus for 
bare at opnå adgang.

lIvsFArlIGe GAmle hUse
En anden udfordring har været 
venstrekørslen. I Oxford cykler alle, så 
det blev jeg også ret hurtigt kastet ud 
i. Set i bakspejlet har det nok været 
en anelse hasarderet, men man lærer 
jo bedst ved at øve sig, og nu går det 
såmænd udmærket – udover alle de 
gange, hvor jeg er lige ved at køre af 

sporet, fordi 
jeg glor for 
meget på 
alting. For 
ud over det 
besværlige 
i at for-
søge at 
gennemskue 
en labyrin-
tisk insti-
tution og 
engelsk 
trafik er her 
ret utroligt 
at være. Det 
føles som at 
rende rundt 
i en fusion af Barnaby og harry Potter 
med et drys af Jul på Slottet, og det er 
faktisk ret fedt.

oPrIGtIGhed oG hØFlIGhed
Jeg er som nævnt tilknyttet Oxford 
Centre for hindu Studies, der er en oase 
af viden, god stemning og reel velvilje. 
Alle vil alle det bedste på en helt 
ægte måde, der af og til kan være lidt 
overvældende. Der står professorer klar 
til at hjælpe med alverdens akademiske 
knuder, og de andre studerende vil 
gerne sparre og vidensdele, især over 
den faste Wednesday Lunch, der bliver 
tilberedt af studerende og ansatte. Jeg 
arbejder primært med sanskrit, men 

følger også fag inden for fænomenologi 
og indisk kommentartradition. Dertil 
kommer en lang række foredrag, som 
det står mig frit for at plukke løs fra. 
Det er en akademisk langbordsbuffet 
af dimensioner, og det sværeste er i 
virkeligheden ikke at fylde tallerknen for 
meget. En finurlig detalje ved livet i det 
engelske er manererne. Folk undskylder 
konstant. Som i hele tiden. hvis man 
går ind ad en dør, som en anden var 
på vej ud af, så undskylder han. For et 
par dage siden trådte min kammerat en 
kvinde solidt over tæerne – hvorefter 
hun undskyldte. Jeg forstår det ikke, så 
nu siger jeg bare ”sorry” i tide og utide. 
Jeg håber, jeg fremstår mere høflig end 
forvirret i mit forsøg på tilpasning.

hele verdeN UNder to tAGe
Jeg er så heldig at bo på et 
kollegium, der består af to huse lidt 
nord for centrum, som er fyldt med 
internationale studerende. Jeg fik for 
nyligt at vide, at vi er 39 nationaliteter 
i de to huse, der bebos af cirka 90 
mennesker. Vi har et stort køkken og 
stue, som vi deler, og hvor vi også 
mødes i tide og utide. Der er altid 
nogen at snakke med, og vi både fester, 
rejser og går i fitnesscenteret sammen. 
Det betyder, at jeg i England også har 
fået en snert Australien, Argentina og 
Angola, blandt andet. Og jeg elsker hele 
pakken.
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Frygter du, at ebola vil ramme danmark?

KAThRINE DAMgAARD, 
STUD. MAg., 5. SEMESTER 
»Nej, men hvis der blev 
fundet et tilfælde i 
Danmark, tror jeg, der 
vil udbryde kortvarig 
panikstemning, dog slet 
ikke i samme grad som USA. 
Deres reaktion er typisk 
amerikansk.«

TRINE SChOUBORg, STUD.MAg., 
9. SEMESTER
»hvis det rammer Danmark, 
vil det ikke blive i samme 
grad, som vi ser det i 
Afrika. Ekstrabladet og BT 
vil nok forsøge at skabe 
panikstemning, men jeg er 
sikker på, at vores system er 
godt forberedt, hvis det skulle 
ske.«

LINE VIBORg, STUD.MAg, 7. SEME-
STER
»Der er minimal risiko for at det 
rammer Danmark, for de, der har 
været i områder med ebola og 
vender hjem til Danmark, er meget 
opmærksomme på sygdommens 
symptomer, og vil hurtigt kunne 
blive undersøgt.  
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November  ArrANGemeNt     besKrIvelse

25. 10.30 -
14.30

Seminar ’seminar om reformationsfejring i økume-
nisk perspektiv’ v/Theodor Dieter, Konfe-
rencecentret, Fredrik Nielsens Vej, Aarhus 
Universitet

25. 19.30 -
21.30

Foredrag 'At danse med engle. omvendelse i 
oldkirken' v/lektor Jakob Engberg, Teologisk 
forening (bygn. 1453, lok. 116)

27. 19.30 Foredrag 'sorg og Glæde -mit livs mest personlige 
film' v/Nils Malmros, Studenterkredsen 
(Richard Mortensen Stuen, Studenternes 
hus)

DeCember ArrANGemeNt besKrIvelse

3. 13.00 -
16.00

Ph.d.-forskerse-
minar

’Ph.d.-forskerseminar’ v/Interdisciplinær 
religionsforskning (bygn. 1451, lok. 515)

5. 18.00 - 
02.00

Fest ’julefest’ v/Relgionsvidenskabelig forening 
og Teologisk forening (Stakladen, Frederik 
Nielsens vej, Aarhus Universitet)

9.       14.15 -
          16.00

Seminar ’Christian arabic identity formation in 
the early Abbasid world’ v/Søren Sindberg 
Jensen, Centre for the Study of Antiquity and 
Christianity (CSAC) (bygn. 1453, lok. 415)

12. 12.00 -
14.00

Seminar ’brorsons salmer - dengang og nu’ v/ ad-
junkteret professor Jørgen Kjærsgaard (bygn. 
1453, lok. 415)
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spændende  
arrangementer
At dANse med eNGle. 
omveNdelse I oldKIrKeN
Klemens af Alexandria beskrev 
omkring år 200 omvendelse som 
en dans med engle. I dette forår 
bød den lokale Aarhus-bisp, Kjeld 
holm, ”op til dans” ved at undsige 
begreberne omvendelse og mission. 
Foredraget vil byde på eksempler 
på, hvordan en vals mellem 
moderne konversionsforskere, 
og os, der forsker i omvendelse 
i antikken, kan være gensidigt 
berigende metodisk. 

Tirsdag d. 25. november, kl. 19.30, 
bygn. 1453, lok. 116

jUleFest m. revy
Så er det tid til den helt store 
traditionsrige og eksklusive 
julefestlighed for Teologi og 
Religionsvidenskab! 

Der indbydes til deliciøs middag, 
underholdende causeri, ekstatisk 
sjov revy og dans til svingende 
live-musik i Stakladen.

SPISEBILLETTER
Pris for studerende: 125 kr
Pris for undervisere/ansatte: 150 
kr. 
Spisebilletter kan købes online 
hER: https://julefest14.
nemtilmeld.dk/1/

REVyBILLETTER: 60 kr. - købes i 
døren
DANSEBILLETTER: 50 kr. - købes i 
døren 

Fredag d. 5. december, klokken 
18.00, Stakladen


