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På jagt efter den radikale sekularisme
Det Radikale Venstre anklages for at sende modsatrettede kirkepolitiske 
signaler. FigenBladet dykker ned i den radikale sekularisme.

»Kampvalg fordrer dialog«
Menighedsrådsvalgene er netop løbet af stablen og langt de fleste af-
gjordes ved fredsvalg. Denne udvikling analyseres af Marie Thomsen.

Til forsvar for skaberværket
FigenBladet har besøgt doktor i teologi Erik A. Nielsen til en snak om 
poesi og kristendommens billedsprog, og hvad det har med os at gøre.



ORD | KIRSTINE RASMUSSEN

Som det forudsiges i Johannes’ 
Åbenbaring vil Jesus stige ned fra 
Oliebjerget i Jerusalem. Det skal 
man ikke gå glip af. Derfor har to 
af Amerikas største evangelisk-
kristne tv-stationer opsat kame-
raer med udsigt over Oliebjerget 
for at være parate til at dække 
begivenheden live, når den skulle 
finde sted. Der er dog også et an-
det motiv med etableringen i den 
hellige by: De evangelisk-kristne 
tv-stationer vil gerne sørge for 

at promovere kristendommen i Israel, 
der ofte overskygges af konflikten mel-
lem jøder og muslimer. En del jøder har 
erklæret sig kritiske overfor den kristne 
mission, som ikke desto mindre er pro-
israelitisk i forhold til Israel/Palæstina-
konflikten. De seneste år er der derfor 
bygget israelske skoler, socialcentre og 
sygehusafdelinger for millioner af dollars 
doneret af de kristne tv-stationer. Denne 
støtte begrundes i en religiøs tro på, at 
det jødiske folks samling i Israel er en 
forudsætning for Jesu genkomst.
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ORD | JOSEPHINE MARIE BÜLOW

Arabiske muslimer rejser i stigende 
grad på ferie til europæiske lande. I 
særdeleshed til tysksprogede lande, 
herunder Schweiz, Østrig og Tyskland, 
hvor der er tale om et decideret 
turistboom. En del af grunden hertil er, 
at muslimer ikke i så høj grad som før 
rejser til eksempelvis Frankrig på grund 
af lovgivningen mod at bære religiøse 
symboler offentligt. Mange hoteller 
i de tysksprogede lande sørger for at 
imødekomme de muslimske turisters 
ønske om halal-mad i restauranterne, 
og på værelserne findes bedetæppe, 
Koranen og kompas så bederetningen 

mod Mekka kan bestemmes. 
Muslimske turister er populære blandt 
turistarrangører og hoteller, idet de 
gennemsnitligt forbruger 8000 kroner 
om dagen, når de er på rejse. Men 
der er forskel på tyske og arabiske 
turistbrochurer. På forsiden af en 
arabisk turistbrochure for Tysklands 
højeste bjerg, Zugspitze, er det kors, 
der er rejst på bjerget, for eksempel 
retoucheret bort i den arabiske udgave. 
Turistbranchen forklarer, ifølge Kristelig 
Dagblad, dette med, at det er helt 
almindeligt at reklamere med forskellige 
billeder alt efter, hvem man henvender 
sig til. 

Arabisk turistboom i Europa

Indianer kåres til helgen 

ORD | LARS-KRISTIAN KRATMANN NISSEN

Kateri Tekakwitha tilhørte de 
nordamerikanske mohawk-indianere 
og levede i 1600-tallet. Hun blev som 
den første indianer saligkåret i 1980, 
og hendes eftermæle er nu blevet 
begunstiget med endnu en fornem 
titel, idet pave Benedikt XVI for nyligt 
helgenkårede ‘mohawkernes lilje’, 
som Kateri Tekakwitha også kaldes. 
Historien bag er ifølge Kristeligt 
Dagblad den, at Kateri Tekakwitha 

allerede som fireårig blev forældreløs 
som følge af en koppeepidemi, der 
tillige efterlod hende med nedsat syn 
og et arret ansigt. Kateri Tekakwithas 
stiftede herefter bekendtskab med  
jesuiterordenen, hvilket resulterede i, 
at hun konverterede til katolicismen, 
blev udstødt af sin stamme og herefter 
måtte leve i landflygtighed i Canada. 
Her indtraf efter sigende det mirakel 
som skal til, for at man kan indstilles 
til potentiel helgen og dermed gøres 

til genstand for tilbedelse inden for 
den katolske kirke: Kateri Tekakwitha 
gik i forbøn for et dødeligt sygt barn, 
hvilket var mere end den kødædende 
bakterie i drengens krop kunne klare, og 
han blev helbredt. Skæbnen ville dog, 
at Kateri Tekakwitha døde allerede som 
24-årig, hvor hun efter sigende viste sig 
i visioner ligesom hendes arrede ansigt 
blev glat og smukt igen.      

Live fra Kristi genkomst
FOTO | PRIVAT

nyheder | interview | information | debat | fag | underholdning | 32 | FIGENBLADET



ORD | JOHANNE NØRTOFT THOMSEN

Psalmodie har været nogle år undervejs. 
Efter i en snak i fredagsbaren mellem 
Uffe Holmsgaard og Christian Joen tog 
ensemblet langsomt form og Ingeborg 
Højlund, Sofie Mortved og Cecilie Sch-
midt Dam kom til. Ensemblets projekt 
er at gøre de gamle salmer nærværende 
ved hjælp af instrumenter fra forskellige 
folkemusiske traditioner. Men hvorfor 
overhovedet kaste sig over de gamle 
salmer? »Hvorfor ikke? Salmer er, hvad 
enten man er kristen, hindu, ateist 
eller bare ligeglad, en del af den danske 
litteratur- og kulturhistorie,« siger Uffe 
Holmsgaard Eriksen, og Christian Joen 
følger op: »De folkemusiske instrumenter 
har vist sig at virke dobbelt: De, som i 
forvejen skatter salmerne, identificerer 
sig med dem og holder af dem, og de, 
som ikke har et nært forhold til sal-
merne, men som bliver lokket af den 
nye lyd, finder også ud af, hvor meget 
substans salmerne rummer.« 

UTRADITIONELT TRADITIONELT
Ensemblets instrumenter er umiddel-
bart utraditionelle, men det er slet ikke 
tilfældet: »Ret beset er instrumenterne 
meget traditionelle. Idealet er, at vi skal 
spille akustisk, det giver en mere intim 
og ‘ægte’ klang, end hvis vi havde brugt 
elektriske instrumenter,« fortæller Uffe 
Holmsgaard. Psalmodie er udelukkende 
drevet af lyst. Med bandets egne ord 
gør de det ganske enkelt, fordi de ikke 
kan lade være: »Det har været en enorm 
berigelse at få øjnene op for den dybde, 
teksterne indeholder. Det er jo akkumu-
leret livsvisdom på vers!« siger Christian 
Joen, og Uffe Holmsgaard tilføjer: »Først 
og fremmest handler det om at gå ind 
i salmernes verden og udforske dem 
i nye klæder. Det sker indimellem, at 
det lukker op for oplevelser, som kan 
bjergtage os. Med et stort ord, kan man 
sige, at vi nogle gange i salmerne aner 
en flig af det sublime, som er så flygtigt 
og fraværende«. 

STORE ORD
I juli 2011 var Psalmodie på turné i 
Norge, da terrorhandlingerne i Oslo og 
på Utøya fandt sted. Ensemblet spil-
lede både før og efter tragedien, og alle 
medlemmerne betegner dette som én 
af ensemblets største oplevelser. Uffe 
Holmsgaard fortæller: »Vi var faktisk 
længe i tvivl, om vi overhovedet skulle 
spille. Men vi valgte at gøre det. Og 
pludselig gav Kingos Sorrig og Glæde og 
Grundtvigs Vor Herre, til dig må jeg ty en 
meget dybere mening. Det var ikke kun 
kristent, det foregik på et almenmenne-
skeligt og eksistentielt plan.« Christian 
Joen uddyber: »Dét, at vi piller ved 
noget, som folk allerede har et forhold 
til, er både farligt i den forstand, at vi 
kunne trække salmen i en retning, som 
tilhørene ikke er med på. Det er dog 
også enormt givende, for tilhørerne har 
altid et eller andet forhold til det.« Uffe 
Holmsgaard afslutter: »Måske skal vi 
slå fast, at vi ikke har en ‘mission’ med 

Psalmodie 
og slet ikke 
en kristen 
af slagsen. 
Vi ønsker 
at pege på 
teksterne og 
melodiernes 
kulturhisto-
riske værdi 
og håber, at 
folk elsker 
salmerne lige 
så meget, 
som vi gør. 
Vi spiller, 
fordi det er 
spændende 
og berigende 
at gå på 
opdagelse 
i de gamle 
melodier 
sammen.«
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Akkumuleret livsvisdom på vers 
Hvad får fem unge mennesker til at kaste sig over den danske salmebog og fortolke de gamle tekster og melodier med 

inspiration fra især nordisk folkemusik? FigenBladet har mødt to af medlemmerne fra ensemblet Psalmodie, der netop er 

hjemvendt fra en turné i Grækenland, til en snak om de gamle salmer, som med deres egne ord kan lukke op for bjergta-
gende oplevelser.  
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Menighedskampe i en fredstid
I en tredjedel af landets sogne kunne folkekirkemedlemmer i 1903 for første gang stemme til menighedsrådsvalg. Siden har 

antallet af kampvalg været støt faldende, og udviklingen forventes uændret, når menighedsrådsvalget løber af stablen den 

13. november i år. FigenBladet har op til valget mødt ph.d.-studerende Marie Thomsen til en samtale om menighedsråd med 

fredsvalg.

ORD | THOMAS HOFF

Menighedsrådsvalg er udformet efter 
samme mønster som kommunalvalg. 
Lister med kandidater opstilles, sættes 
til afstemning og vælges af et sogns 
folkekirkemedlemmer for en fireårig 
periode. Således forløb proceduren i en 
tredjedel af landets sogne ved indførslen 
af menighedsrådsvalg i 1903. Omend 
kampvalget aldrig har været den domi-
nerende valgform, har forgange årtiers 
stigende antal fredsvalg dog skærpet 
fokus på valgformen ved sammensæt-
ning af menighedsråd. »Udviklingen er 
en kendsgerning, men det er unuanceret 
at betragte den som enten positiv eller 
negativ,« fortæller Marie Thomsen, der 
i forbindelse med sin ph.d.-afhandling 
har undersøgt menighedslivet i en lang 
række sogne-, valg- og frimenigheder.  

DEMOKRATIETS SPILLEREGLER
Da det i fjor kom frem, at samtlige tre 
præster i Kristkirkens sogn i Kolding-
området nægtede at vie fraskilte, blev 
fredsvalget grobund for debat. Præsterne 
delte holdning med den dominerende del 
af menighedsrådet, der tre år forinden 
blev dannet ved fredsvalg. Det blev 
anfægtet, at holdningen var repræsen-
tativ for sognets folkekirkemedlemmer, 
og hævdet, at ansættelsen af præsterne 
illustrerede, hvorledes et engageret min-
dretal havde fået flertal. At fredsvalget 
afstedkom en svækkelse af folkekirkens 
demokrati, er Marie Thomsen dog uenig 
i: »Ingen tilkendegivelse, ingen indfly-
delse. Det er demokratiets spilleregler. 
Vi har kun tradition for mindretalsbe-
skyttelse, men ikke for beskyttelse af 
et uengageret flertal,« udtaler hun og 
henviser til, at der i månederne forud 
for et menighedsrådsvalg afholdes åbne 
orienteringsmøder til stadfæstelse af 
valgformen. »Man må i det pågældende 
tilfælde antage, at de, der er uenige med 
sognets præster, frekventerer en anden 
kirke - med eller uden sognebåndsløs-
ning.« 

MANGLENDE ENGAGEMENT
For Marie Thomsen er fredsvalget per 
se et mindre problem end årsagen til 
dets udbredelse: »Stemmeprocenten ved 
kampvalg er det største problem. Det 
vidner om et manglende engagement, og 
det, at flere tusinde myndige folkekirke-
medlemmer ikke bruger den stemmeret, 
de betaler kontingent for, er svært at 
begribe,« fortæller hun. »Det vil kræve 
et målrettet arbejde af Landsforenin-
gen af Menighedsråd, om man vil den 
lave stemmeprocent til livs, og hvordan 
det præcis bør gribes an, er en svær 
problemstilling.« Alligevel øjner Marie 
Thomsen muligheder for, at det kan lade 
sig gøre at skabe større engagement i 
forhold til menighedsrådene. »Landet 
over valfarter unge voksne til spaget-
tigudstjenester og andre særarrange-
menter, men kun et fåtal kandiderer til 
menighedsråd,« fortæller hun og poin-
terer, at rådenes struktur kan gøre det 
vanskeligt for unge mennesker at lade 
sig rekruttere: »Unge mennesker finder 

det formentlig svært at planlægge flere 
år ud i fremtiden. Det frivillige engage-
ment er stort i mange idrætsforeninger, 
hvor man som regel melder sig for en 
etårig periode.« Marie Thomsen har 
desuden sin tvivl om, hvorvidt kampval-
get forbliver aktuelt i fremtiden: »Det 
er formentlig én af de sidste gange, 
menighedsråd dannes ved kampvalg i 
den nuværende form,« udtaler hun. Men 
udviklingen er ikke sort-hvid: »I nogle 
sogne er fredsvalget symptomatisk for et 
manglende engagement, i andre et tegn 
på, at ting foregår i fordragelighed,« for-
tæller hun og tilføjer, at også kampval-
get kan være frugtbart for det kirkelige 
miljø: »Kampvalget fordrer en dialog 
mellem de kirkelige retninger i de sogne 
– det holder altså en samtale i gang, og 
divergerende interesser og synspunkter 
får derfor ikke lov til at blive gemt væk. 
Og hvad enten menighedsråd dannes ved 
kamp- eller fredsvalg, må valgformens 
udgangspunkt være at tilgodese de for- være at tilgodese de for- tilgodese de for-
skellige interesser i landets sogne.«

»Landet over valfarter unge voksne til spagettigudstjenester og andre særarrangementer, men kun et 

fåtal kandiderer til menighedsråd«, udtaler Marie Thomsen til FigenBladet.

Ensemblet Psalmodie: Fra venstre: Christian Joen: percussion, Sofie Mortved: hardingfele og violin, Cecilie Schmidt Dam: cello, Uffe 

Holmsgaard Eriksen: guitar, bouzouki og klarinet og Ingeborg Højlund: sang,. 
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Folkekirkens 
dødsdilemma 
ORD | LARS-KRISTIAN KRATMANN NISSEN 

Folkekirken er som bekendt en medlemskirke, hvor-
til medlemmerne betaler kirkeskat. Alligevel har der 
den seneste tid været debat om rigtigheden af, at 
personer, der aktivt har meldt sig ud af folkekirken, 
stadigvæk i visse tilfælde har mulighed for begravelse 
inden for kirkelige rammer. Hermed udfordres en tilsy-
neladende grundlæggende inddeling, hvor medlemskab 
medfører privilegier, og udmeldelse medfører frasi-
gelse af kirkelige ydelser. Debattens arnested var en 
artikel i Politiken, der med afsæt i beretninger fra en 
række bedemænd kundgjorde, at pårørende til afdøde 
ikke-medlemmer af folkekirken ikke sjældent ytrer 
ønske om gejstlig medvirken ved begravelsen, og at 
de ifølge bedemændene både forbløffes og bedrøves, 
hvis ønsket ikke imødekommes fra kirkens side. Ifølge 
domprovst ved Aarhus Domkirke Poul Henning Bart-
holin er problematikken reel. »Det er meget svært at 
opstille fælles retningslinjer sort på hvidt. Den rigtige 
løsning findes ikke, men vi må i hvert enkelt tilfælde 
nå den konklusion, som taler mere for end imod. Men 
lad mig pointere, at det påhviler enhver præst at gøre 
udmelderen opmærksom på vigtigheden af at orientere 
pårørende om konsekvenserne af en udmeldelse.« 

KIRKE MED STORSIND
Det skal ifølge Poul Henning Bartholin tages alvorligt, 
at folk vælger ikke at være medlemmer: »Vi skal være 
påpasselige med ikke at fremstå som en latterlig kirke, 
hvor medlemskab er ligegyldigt, men det er samtidig 
meget svært i en sjælesørgerisk situation at afvise 
mennesker, der oprigtigt ønsker kirkens medvirken. 
Herfor vil jeg i velovervejede tilfælde appellere til 
storsind blandt præster.« På baggrund af dette opfor-
drer domprovsten til god kommunikation i forbindelse 
med udmeldelser, mens han afslutningsvis afviser 
muligheden for at kunne tilkøbe sig kirkelige ydelser 
for at overvinde problematikken: »Det er imod kirkens 
væsen at tage imod penge. Jeg kan ikke forestille mig 
et økonomisk mellemværende mellem de pårørende og 
kirken i en situation, hvor jeg som præst forkynder 
opstandelsesbudskabet.«

ORD | HANS NØRKJÆR

På Det Radikale Venstres hjemmeside 
findes kun en meget kort notits om 
partiets officielle holdning til folkekir-
ken. Her står det blandt andet: »Med 
udgangspunkt i den danske friheds-
tradition skal vi tilstræbe ligeværdige 
vilkår for folkekirken og andre tros- og 
religionssamfund.« Dette indbefatter, 
som det fremgår på hjemmesiden, også 
en overførsel af al civilregistrering 
til kommunerne. Altså vil Det Radi-
kale Venstre hverken stille verdslige 
eller åndelige særkrav til Den Danske 
Folkekirke. Lektor i filosofi ved Roskilde 
Universitet, Sune Lægaard, der beskæf-

tiger sig med politisk filosofi, udtaler 
dog i denne forbindelse: »Hovedsporet 
inden for Det Radikale Venstres syn på 
stat og kirke har ikke været at adskille 
dem. Det har det ikke været på noget 
tidspunkt i partiets historie. I begyn-
delsen gik de sammen med Venstre ind 
for en demokratisering af folkekirken, 
og de har også historisk set kæmpet for 

mere ligestilling.« Det er blandt andet 
på grund af det traditionelle radikale 
tankegods fra Oplysningstiden, at man 
tilstræber mere ligestilling og flere ret-
tigheder i såvel folkekirken som på alle 
andre områder. Sune Lægaard mener, at 
denne tendens kan være en af grundene 
til, at Manu Sareen er blevet minister for 
ligestilling og kirke. »Det har dog aldrig 
været de radikales mål som sådan at 
afskaffe folkekirken,« vurderer han.

DEN RADIKALE HISTORIE
Det Radikale Venstre er et af det danske 
folkestyres ældre partier. Det blev stiftet 
i 1905 og var en kulmination på en 
radikal opblomstring i slutningen af 
1800-tallet, der havde et nært forhold 
til kulturradikalismen, og det er da 
heller ikke uden grund, at partiet ofte 
sættes i forbindelse med dagbladet 
Politiken samt dettes første koryfæer: 
brødrene Brandes. Som sådan var partiet 
en del af et oplysningsliberalt tankegods 
med sit idemæssige forlæg i den franske 

revolution, i kølvandet 
på hvilket religion blev 
mere eller mindre band-
lyst fra det offentlige 
rum. Men i praksis fik 
også andre strømnin-
ger indvirkning på det 
danske partis program. 
Som det står at læse i 
jubilæumsudgivelsen 
B – radikalt 1905-
2005 voksede partiets 
idégrundlag frem af et 
generelt ønske om lige-
stilling, antimilitarisme 
og social retfærdighed, 
og en stor del af væl-
gerkorpset var i partiets 
gryende år husmæn-
dene, som ville have 
landbrugsjorden mere 
ligeligt fordelt. Det er 
også derfor, at partiet 
helt frem til i dag har 
bibeholdt en modpol 

til kulturradikalismen og oplysningsidea-
lismen, nemlig det folkeligt grundtvig-
ske, som det lyder i bogen. Udviklingen 
i vælgerkorpset er dog gennem det 20. 
århundrede gået henimod en koncen-
tration på to fronter: 1. de højtuddan-
nede, især højere funktionærer, og 2. 
storbyfolk, navnlig københavnere, som 
Lars Bille beskriver det i sit bidrag til 
ovennævnte udgivelse. 

FLØJKRIG SAT I BERO
Meget af den nuværende polemik om 
folkekirkeordningen drejer sig om, 
hvem der er de rette arvtagere til Det 
Radikale Venstre: de oplysningsliberale 
eller de grundtvigske. Inden for partiet 
findes nemlig både åbenlyse republi-
kanere og folk, der er modstandere af 
folkekirkeordningen. Men ifølge Sune 
Lægaard lader disse for det første ikke 
til at være så stor en gruppe, og for det 
andet er diskussionen om eksempelvis 
folkekirkens beståen pro tempora sat i 
bero, fordi partiet sidder på kirkemini-
stertaburetten. »Den officielle radikale 
placering er meget styret af, at de nu er 
regeringsparti og har kirkeministerpo-
sten. Selvom der i partiet er folk, der er 
skeptiske eller måske direkte modstan-
dere af at have en folkekirke i hvert fald 
i den nuværende form, så bliver det for 
tiden nedtonet,« udtaler han, »men jeg 
tror nu ikke, at den linje, de har lagt nu, 
er så forskellig fra, hvad der har været 
dominerende inden for Det Radikale 
Venstre.«

BLØD SEKULARISME
Sune Lægaard påpeger, at der kan være 
mange forskellige grunde til at gå ind 
for en folkekirkeordning, hvilket de 
fleste danske partier gør med forskellig 
begrundelse. Ifølge ham handler det i 
tilfældet med Det Radikale Venstre om 
deres forhold til sekularisering: »Man 
kan sige, at de forskellige partier har 
forskellige sekulariseringsstrategier, og 
Det Radikale Venstre har altid haft en 
blød sekulariseringsstrategi. For det er 

hverken 
fordi de 
synes, 
religion 
er enormt 
vigtig, 
eller 
fordi de er 
glødende 
ateister. 
De går 
nok sna-
rere ind 
for fol-
kekirken, 
fordi der 
dermed 
er styr på 
religionen.« Diskussionen falder 
hermed uvægerligt på forholdet 
mellem politik og religion ge-
nerelt, og her har holdningerne 
ofte en kompleks udformning. 
»Umiddelbart kunne man tro, at 
er man sekularist, så går man 
ind for en adskillelse af stat og 
kirke, men det er ikke nødven-
digvis tilfældet,« fortæller Sune 
Lægaard. »Tværtimod er der 
mange der mener, at adskil-
lelse af stat og kirke vil føre til 
en politisering af kirken og vil 
gøre, at kirken kommer til at 
optræde som politisk aktør. Så 
hvis det politiske mål er seku-
larisme kan det være en god ide 
at opretholde folkekirken som 
en statsligt kontrolleret stør-
relse, fordi man derved undgår 
at politisere religion.« 

DANSK SPECIALITET?
Sekularismen kan dog ifølge 
Sune Lægaard have forskellig 
begrundelse. »Den principielle, 
men ikke-religiøse sekularisme 
vil forhindre, at religionen 
bliver en politisk instans, som 

man skal forholde sig til,« 
fortæller han. »Den anden form 
for blød sekularisme har faktisk 
en religiøs begrundelse. Det er 
nemlig den lutherske forestilling 
om, at der skal differentieres 
mellem det verdslige og det ån-
delige regimente.« Denne form 
for stillingtagen er ret særegen 
for Danmark, og i det politiske 
landskab har man især set den 
repræsenteret ved det, man kal-
der højskolevenstre, nemlig folk 
som Bertel Haarder og Birthe 
Rønn Hornbech. »Udgangspunk-
tet for at diskutere sekularise-
ringen er her lutheransk. Og ud 
fra et luthersk synspunkt skal 
man være sekularist, fordi det 
er staten, der sikrer kirkens 
indre åndsfrihed, så kirken 
slipper for at være politisk. Min 
hypotese er, at Det Radikale 
Venstre placerer sig inden for 
disse to former for sekularisme, 
som det i praksis kan være 
svært at skelne mellem, fordi de 
begge vil opretholde folkekirke-
ordningen, bare ud fra forskellig 
begrundelse.«  

INDBLIK NYHEDER

FOTO | PRIVAT

Den radikale sekularisme
Det Radikale Venstres forhold til kristendom og folkekirke er for tiden til diskussion. Kritikere mener, at de er på slingre-

kurs og taler med uld i mund. FigenBladet har sat sig for at belyse partiets politiske stillingtagen til folkekirkeordningen 

og navigering i forholdet mellem kirke og stat samt give en vurdering af den særlige danske form for sekularisme. 

»Selvom der i partiet er folk, der er skeptiske eller måske direkte 

modstandere af at have en folkekirke i hvert fald på i den nu-

værende form, så bliver det for tiden nedtonet,« udtaler Sune 

Lægaard til FigenBladet.

Ifølge det Radikale Venstres julibilæumsudgivelse, voksede partiets 

idégrundlag frem af et generelt ønske om ligestilling, antimilitarisme 

og social retfærdighed.

FOTO | ALEXANDER RØNH
OLT
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INTERVIEW                              INTERVIEW 

at ånd er noget, der er sat fri og som 
vil virke, så er tekstens betydning ikke 
fastlagt år 80-100 e.kr., men fornyes 
stadigt.« Kirkens, teologiens og delvist 
kunstens historie er altså ifølge Erik A. 
Nielsen en lang fortolkningsproces.  

BULTMANNS BILLEDSTORM
Efter at Erik A. Nielsen i 2011 trådte 
tilbage som professor på Institut for 
Nordiske Studier og Sprogvidenskab 
ved Københavns universitet, kan han 
for alvor give sig hen til det, han 
kalder sit store projekt, firebindsværket 
Billed-Sprog, hvoraf de to første bind 
Kristendommens Retorik og Thomas 
Kingo er udkommet og samtidig udgør 
disputatsen til hans norske doktorgrad 
i teologi. Billed-Sprog er med Erik A. 
Nielsens egne ord et forsvarsværk mod 
Bultmanns afmytologiseringsprojekt og 
dets eftervirkninger, som han kalder for 
den værste billedstorm, kristendommen 
nogensinde har været udsat for: 
»Bultmann siger, at alle billeder må 
afmytologiseres eller oversættes og 
gøres til begreber, og det vil sige at 
hele evangeliets anskuelsesverden i 
en vis forstand forsvinder.« Derfor har 
Erik A. Nielsen gjort det til sin opgave 
at beskrive den kristne traditions 
billedsprog. Herigennem prøver han 
at klargøre, at der ikke er en konflikt 
mellem begrebet og billedet, men at den 
måde, som traditionen har behandlet 
kristendommens billedsprog på, gør, 
at der igennem billedsproget opstår en 
anden slags tilegnelse, end den man får 
ved at få tingene fremsat i bultmannske 
abstraktioner:  »I det øjeblik teologen i 
dag kommer ud som præst og skal lave 
gudstjeneste og leve menighedsliv, må 
han eller hun lave sin teologi om, for 
troslivet har en eksistentiel virkning, 
som dels viser sig i gudstjenesten, dels 
i ganske almindelig livsførelse. Og den 
livsførelse lader sig ikke fortolke med en 
begrebslig teologi.«

TEOLOGIENS SAKRAMENTALE 
FORANKRING
Det teologiske studium svigter  ifølge 
Erik A. Nielsen sin rolle, hvis det kun 
beskæftiger sig med den ifølge ham 
gammeldags videnskabelighed, som 
den historisk-kritiske bibellæsning 
og bultmannske tilgang udgør, 
derfor må studiet gentænke sit 
eksistensgrundlag, hvis det fortsat 
skal have sin berettigelse. I forsøget 
på at redde fagets akademiske status, 
mener han, at man med vægtlægningen 
på, at det teologiske studium ikke er 
en præsteskole, har gjort teologien 
som fag forsvarsløs. »Det teologiske 
studiums grundlag er, at det peger 
mod menighedsliv og gudstjeneste og 
til syvende og sidst er sakramentalt 
forankret.« Den sakramentale forankring 
gør, at teologien ifølge Erik A. Nielsen 
må ændre fokus og definere sig som 
en videnskab i stadig hermeneutisk 
forvandling i lighed med andre studier, 
»Hvis teologien definerer sig selv 
som en hermeneutisk videnskab, 
så bliver fortolkningsarbejdet med 
biblen også inddraget i den stadige 
forvandlingsproces, hvor ånden bliver 
ved med at fortolke, og det er den jeg i 
al stilfærdighed prøver at skrive frem.«

POESIEN OG DET SKABTE
I blandt andet Kristendommens Retorik 
slår Erik A. Nielsen til lyd for den 
poetiske bibellæsning. Ordet poesi 
er ifølge ham forbundet med det 
græske ”ποιέω”, at skabe. Poesien er 
altså ifølge Erik A. Nielsen forbundet 
med skabtheden. »I det øjeblik, man 
genkender en skabthed i det, man står 
overfor, står det frem på en ganske 
særlig måde, ligesom når man ser på sit 
barn eller sin elskede. Det er det, som 
poetisk bibellæsning forsøger at gøre, 
fordi bibelen er så fuld billeder, som 
har potentiale til at stå frem på denne 
måde.« Erkendelsen af verdens skabthed 

i den poetiske bibellæsning, må vi 
ifølge Erik A. Nielsen også bære med 
ud i det virkelige liv: »Hvis man elsker 
og agter verden og tror, at den på den 
ene eller anden måde er guddommeligt 
skabt, så må man også fornemme, at 
der er store destruktionskræfter på 
færde i den verden, som ikke erkender 
det guddommelige i noget som helst.« 
I villaen i Valby er det med Erik A. 
Nielsens egne ord hans kone, Margrethe 
Auken, som står for det politiske og ham 
selv, der står for poesien, men politik 
og poesi hænger også sammen: »I den 
forstand, at det politiske er en slags 
forsvarshandling for det eksisterende, 
er politik meget vigtigt. At passe 
på skaberværket, i alle dets former; 
regnskoven såvel som sine børnebørn, 
er for mig motivationen for at gå ind i 
det politiske liv,« siger Erik A. Nielsen. 
Den poetiske teologi er altså ifølge 
Erik A. Nielsen ikke blot en form for 
bibellæsning, men et gennemgående 
livssyn, hvor verden som skaberværk 
står som det centrale: »I Jobs Bog 38 
beskrives det, hvordan skaberværket 
brød ud i lovsang over sin skaber i det 
øjeblik, hvor Gud havde skabt verden: 
Englene og stjernerne lovsang Gud og 
skyerne råbte af glæde til hinanden. 
Hele verden lovsang sin skabelse. Og 
det må betyde, at i det øjeblik det 
eksisterende får forbindelse til sin egen 
skabthed, så synger universet. Det er 
poetisk teologi: Hvad sker der, når vi 
pludselig bliver klar over at universet 
synger?«

ORD | SOPHIE LØNNE HUNDEBØLL

I villaen i Valby har vi slået os ned i 
stuen, hvor klaveret bor sammen med en 
god håndfuld af husets bøger.  Erik A. 
Nielsen skænker kaffe op efter at have 
introduceret de tre hjemmestrikkede 
bamser, Kingo, Brorson og Grundtvig, 
som sidder på sofaens ryglæn. »Jeg 
var søndagsskolelærer allerede som 
13-14-årig og var et opvakt ungt 
menneske, øjensynlig, men da jeg så 
kom i gymnasiet og lærte nogle af alle 
intrigerne i sognet at kende, så mistede 
jeg troen, som en ordentlig gymnasiast 
skal, og besluttede, at jeg ikke skulle 
være teolog alligevel. Det har jeg aldrig 
angret, og jeg har til gengæld haft den 
fordel at kunne tale skævt ind i miljøet, 
for folk har aldrig været bange for, at 

jeg skulle være en konkurrent, min 
faglige karriere kom nemlig til at ligge 
inden for faget dansk.«

ÅNDEN VIRKER STADIG
Efter sin embedseksamen og en 
fastansættelse på danskstudiet på 
Københavns universitet blev Erik A. 
Nielsen inviteret med i Kirkeministeriets 
liturgikommission på baggrund af 
sit arbejde med Thomas Kingo. »Vi 
arbejdede typologisk ved at se på, 
hvilke gammeltestamentlige tekster 
de nytestamentlige forholder sig til,  
og det var i den sammenhæng, at jeg 
skrev flere artikler, som kritiserede den 
historisk-kritiske metodes tilgang til 
bibellæsningen.« På samme tidspunkt 
var Erik A. Nielsen i Aarhus for at 

tale i Teologisk Forening. »Jeg tror, 
de fleste af underviserne på teologi 
i Aarhus var tilstede, og der var en 
ophedet debat. Det Teologiske Fakultet 
i København har jeg ikke haft kontakt 
med siden min kritik.« En af de ting, 
der ifølge Erik A. Nielsen er at indvende 
mod den historisk-kritiske metode, 
er dens påstand om, at den forsøger 
at læse teksterne på deres egne 
betingelser. »Men Biblen ender med 
en begyndelse, pinsebegivenheden, 
hvor der sættes en utroligt aktiv ånd 
i verden, efter at Kristus har forladt 
den.« Så hvad, kristendommen er, må 
blandt andet også afhænge af de 2000 
år fortolkningshistorie, som er fulgt 
efter pinsebegivenheden, mener Erik A. 
Nielsen. »Hvis tekstens betingelse er, 

FOTO | SOPH
IE LØNNE H
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NDEBØLL

En poetisk teolog
Med sin kritik af den historisk-kritiske metodes bibellæsning har Professor emeritus i litteratur og dr.phil Erik A. Nielsen af 

flere omgange skabt røre i din danske teologiske andedam. I september i år blev han doktor i teologi ved Oslo Universitet. 

»Hvis tekstens betingelse er, at ånd er noget, der er sat fri og som vil virke, så er tekstens betydning ikke fastlagt år 80-100 e.kr., men fornyes stadigt« 
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INFORMATION INFORMATION

Grundtvig i Pædagogik og Skole
Konference den 28. – 29. Januar 2013 – www.grundtvigcenteret.dk 

Et komparativt blik på nordisk pædagogisk tradition set i relation til Grundtvigs pædagogiske 
tænkning og begrebet ”Ny Nordisk Skole” 

STED: Syddansk Universitet, Odense 
TILRETTELÆGGELSE: Michael Schelde, Harry Haue og Thorstein Balle 

INTRODUKTION 
Det er vanskeligt at forstå dansk skoletradition uden et blik på Grundtvig. Det gælder selvsagt 
højskolerne og friskolerne, men også grundskolen har været og er præget af ”eftervirkninger” 
af Grundtvig og hans tanker. Netop inspirationen fra Grundtvig er blevet udlagt som noget 
særligt dansk og delvist nordisk. Det nordiske er senest blev taget op af undervisningsminister 
Christine Antorini i form af programmet Ny Nordisk Skole. Hvad er det særlige ved den nordiske 
skoletradition? – og – I hvilken grad er Grundtvigs tanker om skole og undervisning i givet fald 
en del af den nordiske skoletradition? Disse spørgsmål vil konferencen forsøge at besvare, ved at 
bidrage til at udfolde de nordiske landes pædagogiske traditioner og se disse i relation til centrale 
elementer i Grundtvigs pædagogiske tanker.  

TILMELDING PÅ www.grundtvigcenteret.dk 

Søren Kierkegaards Skrifter
- nyt oplag af bind 4 nu igen på lager

Søren Kierkegaards Skrifter i 55 bind er en af Danmarks største bogud-
givelser. Den kommenterede, historisk-kritiske nyudgivelse omfatter 
alt, hvad Kierkegaard har skrevet. 

Bind 4 indeholder fem af Kierkegaards mest berømte skrifter ud-
givet under pseudonym, Gjentagelsen af Constantin Constantius 
(1843), Frygt og Bæven af Johannes de Silentio (1843), Philoso-
phiske Smuler af Johannes Climacus (1844), Begrebet Angest af 
Vigilius Haufniensis (1844) og Forord af Nicolaus Notabene (1844).
Kommentarbind K4 indeholder tekstredegørelser og realkommenta-
rer til de fem skrifter. 

Værket kan købes sætvis (tekstbind + kommentarbind) eller i abonnement. Hvert sæt koster 525,00 
kr. Bestil Søren Kierkegaards Skrifter hos din boghandler eller rekvirer en brochure fra Gads Forlag, tlf. 
7766 6000 eller e-mail reception@gad.dk.

Søren Kierkegaard Forskningscenteret og Gads Forlag 

Teologisk Forening og Religionsvidenskabelig Forening inviterer til

Julefest
med middag, causeri, revy og dans

AFTENENS PROGRAM:
17.30 Dørene åbnes for spisende gæster
18.00 Middag
19.45 Causeri ved dr.theol. Hans Jørgen Lundager
20.45 Dørene åbnes for revygæster
21.00 Revy
23.00 Poplicity spiller op til dans
02.00 Festen slutter

Spisebilletter sælges fra den 23. november til og med den 2. december.
150 studerende kan købe spisebillet til kr. 125,- på https://webshop.dpu.dk/Julefest2012_stud 
30 fra VIP og TAP kan købe spisebillet til kr. 150,- på https://webshop.dpu.dk/TEORVJulefest2012_
TAPVIP. 
Derefter sælges spisebilletter til kr. 190,- på https://webshop.dpu.dk/Julefest2012.

Revybillet til kr. 60,- sælges i døren.

Interesseret i at være hjælper til julefesten?
Send Liv Kira Seitzberg en facebookbesked!

INFORMATION

Deltag i Kirkernes Verdensråds studieprogram i Sydkorea 
- Teologisk fordybelse med globalt udsyn 

Har du lyst til to ugers studier i økumenisk teologi? I forbindelse med Kirkernes Verdensråds generalforsam-
ling i Sydkorea i efteråret 2013 afholdes kursus for 150 teologistuderende fra hele verden. Som deltager i 
studieprogrammet Global Ecumenical Theological Institute deltager du også i selve generalforsamlingen, 
som danner rammen om med temaet ”God of life – lead us to justice and peace”.

Praktiske oplysninger
Programmet løber fra den 25. oktober til den 9. november 2013 i Sydkorea. Kandidatstuderende og ph.d. 
-studerende i teologi kan deltage, aldersgrænsen er 45 år. Der er mulighed for at få dækket en stor del af 
udgifterne til deltagelse og transport gennem Det Økumeniske Studielegat. 

Hent ansøgningsskema og yderligere information om studieprogrammet (krav og resultater) samt et forelø-
bigt program på www.danskekirkersraad.dk under Det Økumeniske Studielegat.

Ansøgningsfrist den 1. januar!
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For en fortsat 
uafklarethed
AF HANS J. LUNDAGER JENSEN

Min leder, Lene Kühle, kom-
menterede sidst i Figenbla-
det det nye forhold mellem 
RV og Teologi. Jeg vil gerne 
følge op.

Jeg mener, at det var en 
viis ledelsesbeslutning at 
placere de to uddannelser i 
samme bygning. I proces-
sen har begge miljøer 
været delt tværs over i en 
separatist- og en unionist-
fløj. Nogle teologer ønskede 
at slippe af med gøgeungen 
RV og blive rigtig teologi. 
Nogle RV’ere ønskede at 
slippe ud af det teologiske hegemoni og blive rigtig videnska-
belige. Nogle fra begge fag mente, at Aarhus-modellen uden 
mimetisk rivalisering burde fortsætte. Men teologi-fagets behov 
for et særligt studienævn gjorde, at det administrative fælles-
skab måtte ophøre.

Med husfællesskabet er der etableret en blokering for centri-
fugaliteten. Man kan isolere sig på sin etage; men går fortsat 
ind ad samme dør, henter penne og kaffe i samme rum, beder 
de samme sekretærer om hjælp til rejseafregninger. Måske kan 
der endog ske idemæssig krydsbestøvning? Vi har jo alle med 
religion at gøre, i Himlens navn!

Der er noget historisk retfærdigt i denne blokering. En skrøne 
er muligvis under dannelse blandt nogle RV’ere om, at deres fag 
nu er vendt tilbage til sit sande miljø. Men RV opstod (i 1990) 
ved at forene fagene Kristendomskundskab og Religionshistorie. 
Kristendomskundskab var et mellemstort fag, der uddannede 
gymnasielærere. Det var skabt af teologer og har altid været en 
del af det teologiske fakultet. Religionshistorien, i 1970’erne en 
eksklusiv magisteruddannelse, stod til at blive nedlagt på Aar-
hus Universitet i 1980’erne; den overlevede ved at blive reddet 
af Det Teologiske Fakultet. 

Hvis der er en vis tendens til utaknemmelig historieløshed i RV-
miljøet, kan det gå lige op med en vis tendens blandt teologer 
i 00’erne til at se stort på fordelingen af opgaver og resurser. 
Teologi og RV er nu separerede. De er stadig tvungne til at leve 
i samme hus. Det er godt. Lad os beslutsomt ville tåget uafkla-
rethed og flobby identitet.

Paradoksokratiet

I teologien har man en særlig sans for paradokser: 
for eksempel påstås det, at Jesus Kristus er helt Gud 
og helt menneske og at Gud er én og tre på én gang. 
Denne specielle flair – eller tilbøjelighed, om man vil 
– har vist sig at være nyttig i den seneste tid. Netop 
som vi var bange for, at teologien (og alle mulige 
andre fag for den sags skyld) var ved at forsvinde i alle 
omstruktureringerne, fik den skrantende patient tilført 
ny livskraft: For intet sted som i omstruktureringerne 
trives paradokserne så levende og frivolt. Det er en 
glæde for mange teologistuderende, at vi nu ledes af 
et Paradoksokrati. 

Lad os illustrere det med et par eksempler: Det siges, 
at Teologi og Religionsvidenskab er blevet flyttet over 
”på den anden side”, men man finder stadig oftest sine 
medstuderende i Gittes kantine på Tåsingegade. Un-
dervisningen foregår nemlig for manges vedkommende 
stadig på ”gamle-TEO”. Tilmed er der intet sted som 
de studerendes rendezvous i den nye hovedbygning for 
Studiecenter Arts, hvor studerende har så lidt albue-
rum. På gangene for det livsnødvendige administrative 
personale, hvortil de studerendes vej på grund af un-
dervisning ofte må gå, er der udtrykkeligt skiltet med 
advarsler og forbud for studerende mod brug af alt fra 
kopi- og kaffemaskiner til toiletter, og man kan komme 
ud for at selv stole og borde på gangene er påhæftet 
notitser om, at de kun er til brug for ansatte. Det er en 
glædelig fornemmelse for paradoksal tilværelse.  

Under alle omstændigheder kan denne udvikling ikke 
undre nogen, når de herskende kræfter på universitetet 
så åbenlyst har opdraget os i paradoksets ABC. Lad 
os illustrere det ved et nyt eksempel: Hvis man har 
lyttet bare en smule til Paradoksokratiets retorik under 
”Project Paradox”, vil man have hørt formuleringer 
lignende ”Vi hører, hvad I siger” eller ”Vi lytter til de 
studerende”. Det, der udmærker disse sætninger, er, 
at de på forbilledlig vis er udtryk for det modsatte af, 
hvad de siger. ”Vi hører, hvad I siger” betyder faktisk 
”Vi hører ikke, hvad I siger”. At de studerendes analyti-
ske sans desværre er så ringe, at de måske slet ikke har 
forstået denne avancerede form for paradoksalitet kan 
vække bekymring, men inden for teologien kan man 
kun anskue det som en glædelig udvikling. 

AF SOPHIE LØNNE HUNDEBØLL OG HANS NØRKJÆR

LEDER

AF STUD.THEOL. SIMON JYLOV 

MEDLEM AF INSTITUTFORUM PÅ IKS

Nu har ledelsen været på spil igen, men 
denne gang sikrede et stærk og enigt 
institutforum, at de ikke kom for vidt.
Tirsdag den 20/11 afholdt institutfo-
rummet på IKS (Institut for Kultur og 
Samfund, red.) et ekstraordinært møde, 
da man skulle behandle en forespørgsel 
om lukningen af KOT-optag for Tjekkisk 
og Ungarsk. Indkaldelsen var sket 5 
dage forinden med følgende besked til 
forummet: »Instituttet mistede i 2011 
småfagsbevilling for fagene Tjekkisk 
og Ungarsk. På den baggrund skal vi af 
såvel økonomiske som faglige grunde 
overveje, om vi skal opretholde uddan-
nelserne. Ifølge mine opgørelser er der 
pt ingen studerende på BA i ungarsk og 
2 studerende på KA i ungarsk, hvoraf 
en er aktiv. På BA i tjekkisk er der i 
perioden 2010-12 optaget 4 studerende, 
hvoraf en netop har forladt faget. Der 
er ingen studerende på KA i tjekkisk.
Det er derfor af faglige og økonomi-
ske grunde vanskeligt at forsvare det 
fortsatte optag på uddannelserne. Det 
indstilles derfor, at KOT-optaget lukkes 
for 2013.

Jeg må beklage, at der skal indkal-
des til et ekstraordinært møde, men 
indmeldinger til KOT-optag skal ske fra 
universitetet til ministeriet senest den 

26. november, og inden da skal beslut-
ningen igennem flere led. Jeg mener 
principielt, at beslutninger af denne 
karakter bør drøftes i Institutforum med 
henblik på rådgivning af institutlede-
ren.« Citat: Bjarke Paarup.

Jeg medgiver, at institutlederen her er 
inde på noget af det rigtige - vi skal 
selvfølgelig, som det arbejdende organ, 
vi nu engang er, tage spørgsmål af 
denne karakter op, men det er svært, 
for ikke at sige umuligt, at være med 
til at sikre en ordentlig beslutning, når 
det, man får tilsendt, ikke er mere end 
det ovenstående. Processen herfor er 
derfor ganske forkastelig. Hvis vi som 
organ skal have nogen som helst form 
for viden om det, vi skal rådgive om, 
så er vi nødt til at være bedre oplyst, 
og vi er nødt til at have mere tid. Som 
den opmærksomme læser sikkert har 
bemærket, så har institutledelsen igen-
nem længere tid haft kendskab til den 
problemstilling, som her præsenteres. 
Var institutforummet allerede meget 
tidligere blevet inddraget - det skal lige 
siges, at institutforummet på IKS kun 
har eksisteret siden foråret 2012 - så 
havde vi som organ kunnet være med til 
at sikre, at de beslutninger, der skulle 
tages, var ordentligt diskuteret og taget 
på et akademisk forsvarligt grundlag. 
Jeg vil desuden gerne påpege, at man 

fra institutlederens side helt har glemt 
at kigge i institutforummets forret-
ningsorden - her kan man læse:
 »§ 4. Institutforummet har til opgave:
1)  at sikre idéudvikling, kvalitet, 
gennemsigtighed og legitimitet i alle 
beslutninger om akademiske spørgsmål,
2)  at sikre instituttets faglige og socia-
le identitet og sammenhæng.
Stk. 2.  Institutlederen skal sikre med-
bestemmelse om akademiske forhold 
i bred forstand gennem løbende og 
rettidig medinddragelse. Institutlederen 
skal derfor drøfte væsentlige spørgs-
mål inden for forskning, talentpleje, 
videnudveksling og uddannelse med 
institutforummet.«

Som her læses, har man fra ledelsens 
side ikke sikret hverken kvalitet, gen-
nemsigtighed eller legitimitet i denne 
beslutningsproces. Heldigvis stod insti-
tutforummet sammen og indstillede til 
institutlederen, at en sådan beslutning 
kræver længere tid, og at han derfor 
må indstille til dekanen, at der ikke 
lukkes for KOT-optag for 2013. Dekanen 
lyttede, men hvad med næste gang? 
Denne tilgang fra ledelsens side til et 
organ som institutforummet er pinlig 
og utilstrækkelig, og jeg håber, at man 
i fremtiden vil kigge på forretningsor-
denen, så vi dermed får de bedst mulige 
betingelser for akademiske beslutninger.
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KØB DINE JULEGAVER I TEOLTRYK
Mangler du en julegave til din faster i Præstø? Hvad med at forkæle hende med en udgivelse fra Forlaget Teoltryk? 
Vi holder åbent hver onsdag 11-12.15 indtil d. 5. december 2012.  
Vi åbner igen i den første uge i februar 2013. Vi giver nærmere besked på facebook og på vores hjemmeside; www.teoltryk.dk. 

Se mere på www.teoltryk.dk 

Med venlig hilsen, 
Forlaget Teoltryk
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En pinlig proces
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med de fag på humaniora, som vi på 
den ene eller anden måde “har noget 
sammen med”. En institutionel ramme 
er særlig vigtig for os, fordi teologien 
gennem de sidste århundreder har 
undergået en differentiering, hvor 
dens enkelte discipliner marcherer 
i forskellige retninger. Jeg tager 
det som en kendsgerning, at der 
ikke kan opstilles én samlet idé 
for alle teologiens discipliner. Men 
alligevel hører de sammen. Forskellige 
spørgsmål og opgaver kan udmærket 
være indbyrdes forbundet gennem 
røde tråde til frugtbar inspiration. 
Jeg selv ser det som min opgave som 
kirkehistoriker at oplyse offentligheden 
og studenterne om den kristne fortid 
som en afgørende kulturarv, der på 
utallige måder har været med til at 
skabe forudsætningerne for vores egen 
tid. Det må tit til, før man overhovedet 
kan tænkes at ville forpligte sig selv 
på kristendommen, forstå sig selv som 
en del af dens historie. Men man kan 
skrive kristendommens historie på 
mange måder. Hvorfor investere store 
kræfter i at forstå den kristne teologis 
historie, hvis man ikke mener, at nutidig 
kristen tænkning stadig er meningsfuld? 
På denne måde hænger kirkehistorien 
alligevel sammen med 
teologiens andre discipliner, 
og derfor var det godt, hvis vi 
fik et tydeligere institutionelt 
udtryk for teologiens 
sammenhæng.

TEOLOGIENS OPGAVER I 
FREMTIDEN
Selvfølgelig er kristendommen 
en del af den almindelige 
kultur, og i samarbejdet med 
de andre kulturfag skal vi 
minde om, at den er så vigtig 
en faktor, at den ikke lader 
sig ignorere, og samtidig 
skal vi lære af de andre fag, 
hvordan kristendommen 
altid er bestemt af den 
kontekst, den lever i. Det 
har vi altid gjort, men det 

er da udmærket, hvis vi bliver endnu 
bedre til det, nu vi er flyttet over på 
det nye Faculty of Arts. Heri ligger 
teologiens ene rolle på universitetet.  
Den anden rolle drejer sig selvfølgelig 
om vores aftagerinstitution, Den Danske 
Folkekirke. Vi uddanner teologiske 
kandidater, der altovervejende bliver 
præster dér. Ligesom på universitetet er 
der desværre stor forvirring i folkekirken. 
Er den en alt-mulig religionsanstalt 
Drejer de vigtigste spørgsmål sig 
mon om seksuelle minoriteter, eller 
måske om ledelse og management? 
Man kan blive helt forskrækket, når 
man oplever forvirringen i folkekirken, 
men det værste, som vi kunne gøre, 
var da at begynde at indrette vores 
undervisning efter alle disse tendenser. 
I stedet skal vi samle os om at 
videregive en teologisk kernefaglighed, 
der kan være en saglig rygrad for 
vores kandidater, når de har forladt 
universitetet og begynder arbejdet i 
de danske sogne. Hvis vi fastholder 
den teologiske kandidatuddannelse 
som vores kerneydelse, kan vi måske 
også ekspandere noget og dermed 
styrke vores stilling på instituttet. 
Teologiens forskelligartethed 
muliggør måske, at vi kan være med 

til at søsætte nye, ikke-teologiske 
uddannelser i kristendom. Måske findes 
der virkelig nye aftagergrupper. Vi har 
også en chance, hvis det er rigtigt, 
at universiteterne i fremtiden ikke 
bare vil blive belønnet for høje STÅ-
tal, men også for antallet af gode 
forskningsbidrag. Endelig kan ledelsens 
ønske om, at vi skaffer eksterne midler, 
også rumme en mulighed for, at vi på 
teologi kommer til at udgøre et lidt 
større miljø, men Aarhus Universitet 
bør så også i højere grad opmuntre de 
succesfulde ansøgninger, f.eks. med 
strategiske ph.d.-stipendier, fortsatte 
karrieremuligheder eller flere penge til 
forskningsprogrammerne og –enhederne. 
Der er nemlig ikke så mange penge at få 
inden for området humaniora/teologi, 
og ansøgeriet er et stort besvær, som 
der er brug for bliver tydeligt påskønnet. 
Så alt i alt er det muligt, at teologien 
i Aarhus kan leve videre og måske 
blomstre op. Det forudsætter både, at 
vi kan fastholde det værdifulde, som 
vi har, og at vi får et tydeligere udtryk 
for, at vi hører sammen, men også at 
vi selv griber de gode muligheder, der 
tilsyneladende også er tilstede i den nye 
universitetsform, der har udviklet sig.

KRONIKKENKRONIKKEN

Teologiens rolle på universitetet i fremtiden 
FigenBladet bringer her dr.theol. Nils Arne Pedersens oplæg ved teologis semesterstartsarrangement den 21. september i år.

AF NILS ARNE PEDERSEN

For studenter og lærere ved teologi på 
Aarhus Universitet er spørgsmålet om 
vores fags rolle på fremtidens universitet 
brændende: Mens den teologiske 
uddannelse og forskning fra 1942 til 
2010 var placeret på sit eget fakultet, 
har vi nu i 1 ½ år været placeret på 
et nyt kæmpefakultet, Faculty of Arts. 
Hvad det betyder, kan vi endnu ikke helt 
overskue, for 2011 var en overgangsfase, 
og det er først i år, at Institut for Kultur 
og Samfund virkelig begynder at tage 
form. Dog er det klart, at vi ikke bare 
er blevet flyttet på mere end én måde, 
men at vi også er blevet mere utydelige.  
Vores diskussioner er lokale, men det, 
som vi oplever, er også udtryk for 
internationale tendenser, og derfor kan 
de udmærket have en videre relevans. Så 
vi skal ikke føle os provinsielle, når vi 
beskæftiger os med vores egne forhold.

TEOLOGIEN I AARHUS OG 
SAMFUNDETS UDVIKLING 
For at forholde sig til fremtiden er det 
altid klogt at have på rede på ens egen 
historie. Og der er det jo sådan, at 
universitetet som institution opstod i 
den europæiske højmiddelalder, hvor der 
endnu ikke var nogen sækularisering: 
“Religion” og verdslig “stat” var endnu 
ikke skilt fra hinanden som særlige 
områder, og både kirke- og fyrstemagt 
var indsat af Gud og forpligtede på 
kristendommen. Og da kristendommen 
også drejede sig om viden, om teologi, 
fordi den havde et læremæssigt indhold 

og ikke kun var en samling ritualer, 
var der også fra den tidligste tid et 
teologisk fakultet på ethvert universitet. 
Sådan har det også været i Danmark, 
lige fra Christian I med pavens tilladelse 
oprettede Københavns Universitet i 
1479. Nu har vi en teologisk tradition 
for at sige, at sækulariseringen 
er en legitim følge og nødvendig 
konsekvens af kristendommen. Det var 
jo Friedrich Gogartens tese for knap 
60 år siden. Kristendommen har det 
fint med sækularisering, men ikke med 
sækularisme, hvor moderniteten bliver 
en ideologi. Så kristendommen er så 
tæt sammenvævet med vores moderne 
samfunds dybere grundlag, at teologi 
har sin naturlige plads på et europæisk 
universitet, for så vidt teologerne på 
den ene side undersøger kristendommens 
kulturdannende historie og på den 
anden side diskuterer holdbarheden af 
kristendommens krav på sandhed og 
gyldighed. På den måde kan vi sige, at 
samfundet har brug for teologien for at 
forstå sin egen dybere dimension. Og det 
gælder selvfølgelig også universitetet 
som en vigtig samfundsinstitution. De 
vigtige samfundsopgaver, som teologien 
kan hjælpe med at løse, drejer sig om 
de åndelige spørgsmål om, hvem vi selv 
er, og ikke noget andet. Men det er min 
fornemmelse, at vores moderne vestlige 
samfund i stigende grad er ved at ændre 
sig. I store nabolande som England og 
Tyskland er medlemstallet i kirkerne 
faldet voldsomt, og det er det også i 
København. Kristendommen opfattes 
ofte også som noget, der enten er passé 
eller fremmed eller ligefrem skadeligt. 
Udviklingen mod multireligiøse samfund 
relativerer også dens betydning. 
Samfundet er desuden i stigende grad 
historieløst og kun orienteret mod en 
ulidelig individualistisk og materialistisk 
nutidighed. Havde det også noget 
med disse tendenser at gøre, når vi 
mistede vores eget fakultet for nogle 
år siden, eller var det kun på grund 
af, at vi var for små, når ledelsen nu 
mente, at kun store enheder fungerer? 
Jeg ved det ikke, men det vil kun være 

ulykkeligt, hvis teologien forsvinder fra 
universiteterne i takt med, at samfundet 
bliver mere og mere opløst.

AT HOLDE SAMMEN OG 
AT BLIVE HOLDT SAMMEN
Foreløbig er vi her stadig, og hvis vi 
skal have drivkraft til fortsat at udrette 
noget, behøver vi faglig stolthed og 
en institutionel ramme om vores fag. 
Institutioner er nemlig ikke ligegyldige, 
de “gør” også noget ved dem, der er 
i dem. De binder sammen og minder 
om, hvem man er. Ledelsen på Aarhus 
Universitet bør forstå, at det, som 
vi er stolte over, ikke primært er 
Aarhus Universitet, men vores fag. 
Ellers kommer vi aldrig videre. Det 
Teologiske Fakultet var i mange år en 
god institutionel ramme for teologi, men 
i dets sidste tid var vi tæt på at blive 
et mindretal på vores eget fakultet, og 
derfor har selve overflytningen til Arts 
heller ikke været en radikal forandring. 
Vi skal være glade for, at vi stadig har 
en samlet teologisk uddannelse og 
vores eget studienævn. Det er imidlertid 
kritisabelt, at uddannelse og forskning 
principielt er blevet skilt ad, og fordi 
kernefaglighed blev misforstået som 
“silotænkning” eller “fagchauvinisme”, 
måtte vi som forskere egentlig kun 
organisere os tværfagligt. Her har der 
dog været en frugtbar dialog på Institut 
for Kultur og Samfund, således at de 
nye forskningsprogrammer alligevel har 
fået lov til at tage udgangspunkt i de 
virkeligt eksisterende faglige traditioner. 
På denne måde er de fleste lærere 
blevet samlet i forskningsprogrammet 
“Kristendom og Teologi i Kultur og 
Samfund”. Men denne udvikling viser 
også, at ledelsen i virkeligheden meget 
bedre kunne få opfyldt deres ønske 
om mere samarbejde mellem fagene, 
hvis de både lod fagene have et reelt, 
institutionelt udtryk og ved siden deraf 
opmuntrede til et samarbejde hen 
over faggrænserne, som jeg hellere 
vil kalde flerfagligt end tværfagligt. 
I så fald kan det blive en chance for 
teologi at komme i tættere kontakt 
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AF KIRSTINE RASMUSSEN, STUD. THEOL.

Bogen indledes med en generel 
introduktion til missionbegrebet før og 
nu og stiller endvidere mere generelle 
spørgsmål og overvejelser. Der reflekteres 
over en lang række spørgsmål, som rejser 
sig i forbindelse med kirkens mission og 
kristendommens udbredelse. Herefter 
slår bogen over i en serie af opslag, 
som danner rammen for håndbogen. På 
trods af leksikonsformen, som i andre 
sammenhænge kan virke overvældende, 
er bogen indbydende både i fremtræden 
og indhold.

VIGTIG INTRODUKTION
Det er forståeligt, at ikke alle vil være 
interesserede i at læse et opslagsværk fra 

ende til anden, 
men derimod 
vil bruge de 
forskellige 
artikler i 
en konkret 
sammenhæng. 
Dog kan det 
anbefales, at 
læse den 50 
siders lange 
introduktion, 
som sætter 
begrebet 
’mission’ på 
den væsentlige 
dagsorden om 
kristendommen 
før og nu. 
Tilføjende 
rejser bogen 
spørgsmålet 
om en 
missiologi 
for det 21. 
Århundrede, 
som lægger op 
til debat om 
de kirkelige 
interesser og 

verdenskristendommens fremtid. 

CENTRALE BEGREBER OG PERSONER
I håndbogsdelen kan læseren nemt og 
bekvemt kaste sig ud i missiologiens 
centrale begreber og personer. Fra 
Afrika over Sekularisering og til Paulus 
og Økumeni tager missiologiens mange 
betydningsfulde elementer form for 
læseren og giver et flot overblik 
over kristen mission før og nu. Viggo 
Mortensen, der i siden 1999 har været 
professor i systematisk teologi med 
særligt henblik på kristendommens 
globale udbredelse og udvikling og 
økumeniske relationer, fungerer som en 
kompetent vejleder, der tager læseren 
ved hånden og med sin levende stil 

gør artiklerne vedkommende. Derved 
virker opslagsværket som tidligere 
nævnt ikke skræmmende. Herudover 
er det inspirerende billedmateriale et 
flot supplement til artiklerne. Hvis 
man ønsker at anvende bogen som 
opslagsværk, skal det nævnes, at der 
er et grundigt personregister og en 
enkel liste over opslagsord, som gør 
håndbogen let anvendelig.

AFBALANCERET INFORMATION
Som informationskilde til 
missionens mange facetter er bogen 
anbefalelsesværdig. Artiklerne er 
velvalgte og fint afbalancerede i 
forhold til informationsmængden. Viggo 
Mortensens personlige stil er et stort 
plus for bogen, da jeg finder, den giver 
kant og karakter. Man skal dog som læser 
være opmærksom på, at bogen også 
har en særlig farvning, som dog ikke 
er svær at få øje på,  netop på grund 
af den personlige stil. Alt i alt leveres 
der med Hvad hjertet er fuldt af en flot 
opslagsbog, som altså også kan læses fra 
ende til anden og derved efterlader en 
læser med missiologi på hjernen. 

Hvad hjertet er fuldt af

Viggo Mortensen

Forlaget ANIS 2012

482 sider
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Missiologien under lup
Viggo Mortensen, erimeteret professor ved Teologi på Aarhus Universitet,  leverer med Hvad hjertet er fuldt af en solid 
gennemgang af de forskellige emner, som gemmer sig bag begrebet mission. Den missionsinteresserede læser skal bare gå i 
gang.

Tværfagligt blik på Rom og religion
Med antologien Rome and Religion opfordrer den anerkendte antikforsker, Karl Galinsky, til et mere nuanceret og 
tværfagligt arbejde med den nytestamentlige kontekstualisering. 

AF SIMON NØRGAARD IVERSEN, STUD.MAG.

Den romerske kejserkult er i en 
forskningshistorisk kontekst ofte 
blevet brugt som en dikotomisk 
kontekstualisering i arbejdet med den 
antikke jødedom og kristendommens 
grundlæggelse. Fra denne 
forskningshorisont er kejserkulten 
ofte blevet set som et trin i en 
teleologisk udvikling, der har muliggjort 
kristendommens fremkomst som et 
vestligt religionshistorisk zenit. Med 
andre ord kan man sige, at den romerske 
kejserkult som forskningsobjekt, er 
blevet taget som gidsel i et projekt, 
hvor kejserkulten i en bipolar 
konstruktion er blevet sat som den 
perverterede anden religion, i forhold 
til hvilken kristendommen markerede 
sig selv. I denne nytestamentlige 
kontekstualisering bliver den romerske 
kejserkult derfor ofte fremstillet 
enestående monolit og udifferentieret, 
hvilket selvfølgelig ikke var tilfældet. 
Den romerske kejserkult var ikke 
et centralt styret fænomen, men 
derimod var der tale om en institution, 
der markerede sig autonomt og 
forskelligartet i det geografiske rum. 
Det er med dette udgangspunkt, denne 
antologi er blevet skrevet: at føre en 
transdisciplinær dialog vedrørende 
kejserkulterne, og dermed lave en mere 
fair nytestamentlig kontekstualisering, 
hvori situationen ikke er udtrykt bipolar 
med en degenereret statsreligion på den 
ene side og en enestående teologisk 
udviklet novum på den anden side. 

TVÆRFAGLIG DIALOG
Denne bog har sit udspring i en række 
foredrag afholdt ved en konference 
af Society of Biblical Literature med 
det formål at fokusere på arkæologi, 
kunst, epigrafi, teori og metode. 
Bogen er i denne forbindelse opdelt 
i fire dele. Den første del af bogen 
omhandler metodologiske og teoretiske 
problemstillinger vedrørende arbejdet 

med kejserkulten og indledes af Karl 
Galinsky, i hvis bidrag det betones, 
at kejserkulten var en pluralistisk 
størrelse, der udtrykte forskellige 
områders magtforhandlinger med et 
hegemonisk Rom. Det er i dette bidrag, 
de andre tager deres udgangspunkt, 
og i dette lys de øvrige bidrag skal 
ses. I anden del af bogen behandles 
kejserkulten, sådan som den kom til 
udtryk på specifikke steder. Tredje del 
af bogen omhandler det jødiske og 
kristne møde med kejserkulten, og 
bogen afsluttes med tre bidrag om 
udsigterne for et transdisciplinært 
arbejde med kejserkulten. Antologien er 
velstruktureret og bidragene informative 
og interessante. En svaghed ved 
bogen er dog, at en klar definition af, 
hvad kejserkulterne egentlig er, aldrig 
behandles. Af 
Karl Galinsky 
gives der kun 
en negativ 
beskrivelse 
– hvad 
kejserkulterne 
ikke er. Øvrige 
bidrag tenderer 
til at blive 
for inklusive, 
hvorfor alle 
sociale og 
kulturelle 
handlinger 
med dette slag 
bliver udtryk for 
kejserkulten. 

I disse tider hvor 
tværfaglighed er 
et buzz word – 
der ofte mister 
sin værdi, fordi 
tværfagligheden 
forceres – skal 
denne bog have 
et godt ord med 
på vejen for på 

succesfuld vis at kombinere forskellige 
discipliner, som er med til at belyse 
den mangefacetterede kejserkult. Alle 
bidragene er i sig selv interessante, 
og grundet deres karakter som bidrag 
i en konference, indgår de i en god 
dialog med hinanden. Denne anmelder 
vil derfor gerne anbefale denne bog 
til alle, der må have en interesse i 
religion i Romerriget, og til alle som 
har en interesse i den nytestamentlige 
kontekstualisering. 

Rome and Religion

Jeffrey Brodd og Jonathan L. Reed (red.)

Society of Biblical Literature,

261 sider
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AF STUD.THEOL. ANDREAS PILEKJÆR

Det siges, at Tübingen ikke har et 
universitet, det er et universitet. Den 
lille by, der gennemløbes af floden 
Neckar er prydet af gamle bygninger, 
der skævt læner sig op ad hinanden ud 
mod vandet, velkendt som stedet, hvor 
teologer har valfartet til i århundreder, 
lagde kimen til sin spirende berømmelse 
i 1477, da en visionær landgreve lod 
universitetet bygge. Siden da har 
nobelpristagere, forskere og forfattere 
sat deres præg på den lille by med de 
mange studerende.

TABU OG TOTALITARISME
Jeg ankom i marts og gik i gang 
med en måneds sprogskole, her 
blev grammatikken indlært, mens 
tysk - sådan som vi egentlig snakker 
hernede - kom fra medbeboerne på 
kollegiet. Lige så stille og roligt kom 
forskelle og ligheder mellem danskere 
og tyskere også til syne; Jeg fortalte 
en medbeboer, at jeg desværre skulle 
flytte, da kollegiekontoret havde fundet 
et andet værelse til mig, så jeg snart 
ville blive omflyttet. »Ok«, sagde han, 
»men i Tyskland bør du ikke bruge 
udtrykket�’at blive flyttet’, det minder 
om nazisterne, der flyttede rundt på 
folkeslag, det lyder forkert. Forsøg at 

omformulere det.« Jeg har snart haft 
en lang række af disse oplevelser, hvor 
jeg igen og igen er blevet slået af, 
hvor meget man på én gang kan minde 
om et andet folk og samtidig have så 
forskellig horisont på grund af forskellig 
historie, og hvor nærværende mindet 
om de totalitære bevægelser stadig er i 
tyskernes mentalitet, og hvor forholdsvis 
ofte dette kommer op til overfladen i 
hverdagen. 

HVERDAG OG FEST
I løbet af tiden på sprogskole havde jeg 
åbenbart rykket mig på sprogfronten. 
Jeg oplevede egentlig ingen problemer 
med at begynde på universitetet og 
studiet, som foregår væsentligt mere 
som selvstudium på biblioteket end i 
Danmark, bortset fra at jeg skulle vænne 
mig til den udprægede grad af frihed, 
som stadig hersker her. Litteratur bliver 
sjældent opgivet af underviseren, enhver 
leder selv på biblioteket. Hierarkiet 
mellem professorer og alle andre er 
et kapitel for sig, men interessant at 
opleve. Og ikke mindst hvordan også 
dette er under forandring. Jeg tilbragte 
således mit første semester med at 

forbedre mit tyske, suge allehånde nye 
indtryk til mig, få studeret de fag, jeg 
nu fandt spændende, gå på opdagelse 
i det store teologiske bibliotek og få 
smagt på de lokale øl med vennerne fra 
sprogskolen. Søndagen kunne så typisk 
blive brugt på Hartz 4 gucken - at glo 
bistands-TV. En mindre berømt, men ikke 
mindre udbredt, del af tysk kultur.

ELVERNES INTEGRATION
Jeg er nu i gang med sidste semester 
hernede. Jeg har vænnet mig til at 
have min gang i den gamle by med 
et af de bedste universiteter og en af 
de dårligste kantiner overhovedet i 
landet (det er fastslået officielt – begge 
dele). I mellemtiden er sproget blevet 
forbedret ganske meget, men udlænding 
bliver man jo ved med at være, hvad 
jeg bl.a. blev mindet om for nylig, da 
en kvinde i den lokale sportshal spurgte 
min danske kammerat og mig, om vi 
var sådan nogle Ringenes Herre-freaks, 
siden vi talte elversprog indbyrdes? 
Assimilationen er altså ikke indtruffet, 
men jeg føler mig for længst mere som 
indbygger end besøgende, og det føles 
ret godt!

UNDERHOLDNING
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Hvad er det bedste ved det nye studiemiljø?
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Contemplation time
AF SOPHIE LØNNE HUNDEBØLL

Efter at universitetsledelsen har 
meldt ud, at det nu er ”time for 
contemplation” efter reformer 
og omlægninger, er spørgsmålet, 
som brænder på alles læber: 
Hvad mon dekanen for F.arts og 
vores institutleder bruger deres 
overvejelsestid til? FigenBladet har, 
som det serviceorgan, vi er, fundet 
ud af det. Barske Paarup udtaler: 
»Jeg synes, det er alletiders med 
den contemplation time. Det er 
vigtigt også at kunne fokusere på 
det nære! Jeg har for eksempel 
lige downloadet det der Quiz 
Master på min iphone, det er 
faktisk uhyggeligt lærerigt.« Mette 
Hajsø er ikke så meget til Quiz 
Master, men foretrækker Angry 
Birds: »Der er bare noget over det 
med at ødelægge ting med fugle, 
som jeg er helt syg med.« siger 

Mette Hajsø og understreger, 
at overvejelsestiden 
naturligvis ikke kun anvendes 
til at spille på iphone. »Jeg 
er også ved at planlægge 
vores julefrokost! Vi får 
en dansecoach ud, som vil 
lære os at danse gangnam 
style, for jeg tror, det er 
vigtigt at kunne danse på 
de studerendes niveau!« 
forklarer Mette Hajsø, og 
udelukker endvidere ikke, at 
et lignende kursus vil kunne 
blive de studerende til del: 
»Hvis vi bliver begejstrede 
for det, kan jeg ikke se nogen 
grund til ikke at kaste nogle 
forskningskroner den vej, så 
der kan køre et dansekursus 
på Nobelbiblioteket. Men lad 
os nu se, vi gi’r jo ikke penge 
ud til hvad som helst.«

At føle sig hjemme ude
Bøgerne, bajerne og de forbudte verber. Når man er på studieophold i udlandet, som jeg nu siden marts har været i 

Tübingen i Sydtyskland, er det ikke altid lige forudsigeligt fra hvilken vinkel, den næste oplevelse vil vise sig. Det er netop 

derfor, at det ikke kan anbefales nok at tage af sted.
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SIMON NYGAARD, STUD. MAG.

»Uha, den er svær. Det bedste, tror jeg 
nok, er køleskabet i tekøkkenet, så man 
kan få sin madpakke på køl. Og så er 
Axis Mundi et rigtig godt miljø både 
til gruppearbejde og frokosthygge og 
Theos bar selvfølgelig.«

REBECCA HOLST ANDERSEN, STUD. THEOL

»Jeg har meget svært ved at komme 
på noget positivt at sige. I teorien er 
det jo godt, at vi kommer over i No-
belparken, hvor der er mulighed for at 
komme i kontakt med nogle andre fag. 
Det fungerer bare ikke rigtigt i praksis, 
men det kan være, at det kommer til 
det i fremtiden.« 

 

METTE CHARLOTTE ANDERSEN, STUD. THEOL

»Det har været svært at mærke den helt 
store forandring i og med, at jeg stadig 
er på det gamle TEO. Men når vi flytter 
over i Nobelparken, tror jeg, det er 
rigtig godt at have et fælles holdepunkt 
i Axis Mundi, hvor jeg nu kun kommer til 
fredagsbar.«
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I udkanten af Tübingen ligger Cistercienserklostret Bebenhausen fra omkring år 1183. 
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DECEMBER ARRANGEMENT BESKRIVELSE

4. 12.00 -
13.00

Frokostmøde ‘Facebook and Fieldwork’ v/Elizabeth 
Williams Ørberg, Center for SamtidsReligion 
(CSR) (lok. 415, bygn. 1453)

5. 19.00 Aftensang ‘Vi synger jule ind og semestret ud’  ini-
tiativ taget af Det teologiske Studienævn i 
samarbejde med sognepræst Sabine Bech-
Hansen (Aarhus Domkirke)

6. Seminar ‘Japansk Religion’ v/Center for Samtidsreli-
gion (CSR) (lok. 415, bygn. 1453)

6. 16.00 - 
17.00

Seminar ‘Torsdagsseminar’ v/Klassiske Studier (lok. 
416, bygn. 1451)

7. 18.00 Julefest ‘Julefest med Revy’  v/Teologisk Forening 
og Religionsvidenskabelig Forening, ar-
rangement med festmiddag, causeri og 
Julerevy (Stakladen, Studenternes Hus)

11. 14.00 -
16.00

Gæsteforelæsning ‘Jesus the Dog: Cynic philosophy in The 
New Testament’ (lokaleoplysninger følger)

JANUAR ARRANGEMENT BESKRIVELSE

28.-
29.

Åbent seminar ‘Grundtvig i Pædagogik og Skole' v/ 
Michael Schelde, Harry Haue og Thorstein 
Balle (Syddansk Universitet, Odense)

Højskolemøde ‘Teologimødet 2013’ v/Grundtvigsk Forum 
(Liselund ved Slagelse)
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Spændende  
arrangementer
JESUS THE DOG: CYNIC PHILOSOPHY 
IN THE NEW TESTAMENT
v/ Bernhard Lang
Gæsteforelæsning af Bernhard Lang, 
hvis bog ” Jesus – en jødisk kynikers 
liv og lære” tidligere i år blev oversat 
til dansk. I september 2008 blev 
Bernhard Lang endvidere udnævnt til 
æredoktor ved Aarhus Universitet for 
sin historisk/antropologiske forskning 
i det gamle Israel og Det Gamle Testa-
mente samt kristendommens historie. 
Tirsdag den 11. debember kl 14.00-
16.00, lokaleoplysninger følger.

GRUNDTVIG I PÆDAGOGIK OG SKOLE
v/ Michael Schelde, Harry Haue og 
Thorstein Balle.
Inspirationen fra Grundtvig er blevet 
udlagt som noget særligt dansk og 
nordisk. På dette seminar på Syddansk 
Universitet i Odense, undersøges 
den nordiske skoletraditions arv fra 
Grundtvig gennem en sammenhold-
ning af de nordiske landes pædagogi-
ske traditioner og Gundtvigs pædago-
giske tanker.
Mandag den 28. januar - tirsdag den 
29. januar på Syddansk Universitet, 
Odense. 


