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ORD | HANS NØRKJÆR

Det er tiden, hvor universitetet vågner 
fra sin sommerdøs og endnu engang 
samler sig om at modtage nye stude-
rende. Uge 35 har stået på rusuge med 
fuldt program. Både på Religionsviden-
skab og Teologi er de studerende blevet 
rystet godt sammen og dørene er ligeså 
stille blevet åbnet for de nytilkomnes 
studiestart.
Fra begge studier meldes om god stem-
ning og masser af gå-på-mod. »De virker 
meget engagerede, og alle er friske på 
at starte,« lyder det fra Line Jaedicke, 
som er tutor på Religionsvidenskab. De 

teologiske russere beretter også om god 
stemning: »Der har været rigtig god 
stemning, og vi er blevet ’nurset’ godt 
igennem denne første uover-
skuelige uge,« fortæller Ma-
rie Munk Poulsen, som er rus 
på Teologi. Også tutorerne 
på Teologi er optimistiske 
på deres nye russeres vegne 
»Der er noget at komme ef-
ter – også fagligt,« lyder det 
fra Lone Slot Nielsen. »Det 
tegner rigtig godt!«
Over hele linjen er begej-
stringen over de nytilkomne 

stor, og her fra FigenBladet skal også 
lyde et hjerteligt velkommen og held og 
lykke med studiestarten. 
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Russerne kommer

Bibliotekets reinkarnation

Bachelor på Menighedsfakultetet

ORD | MARC ANDERSEN

Over sommeren er Det Teologiske Fakul-
tets bibliotek blevet genfødt. Hårdtar-
bejdende håndværkere har i sommerens 
løb renoveret biblioteket for fugt. 
Derudover er store dele af biblioteket 
blevet omplaceret, og biblioteket har 
hvervet Nini Jensby Nielsen som sin nye 
bogvogter. Begrundelsen for, at visse 
bogsektioner er blevet flyttet, er en 
beslutning fra fakultetets ledelse om at 
ofre Sahvabygningen på besparelsens al-
ter. Derfor er de bøger, som før befandt 
sig i Sahvabygningen, nu fordelt mellem 

tunnellen, rummet med de rullende 
kompaktreoler og afdelingen med bøger 
for Ny og Gammel Testamente bag glas-
døren. Nini Jensby Nielsen ser frem til 
arbejdet: »Mit første tiltag vil være at 
bløde op for bibliotekets retorik; f.eks. 
vil jeg det gerne til livs, at vi har en 
’vagt’. Det er vigtigt for mig, at under-
visere og studerende føler sig velkomne 
på biblioteket, og derfor skal biblioteket 
signalere åbenhed, og at her er højt 
til loftet”« lyder det fra Det Teologiske 
Fakultets nytilkomne bibliotekar. 

ORD | SIGRID K. KJÆR

Denne august blev der uddelt bache-
lorbeviser for første gang på Menig-
hedsfakultetet (MF). Fjorten er blevet 
færdige og af dem er der tolv, der går 
videre med studierne på Det Teologiske 
Fakultet, da MF endnu ikke tilbyder 
en kandidatuddannelse. Selvom man 
altså nu kan blive bachelor i teologi 
to steder i Århus, er der dog stadig 
forskel på de to uddannelser. Lands-
sekretær på MF Nils Andersen forklarer 
forskellene på de to uddannelser: »Her 
på stedet mener vi, at Bibelen er Guds 

kommunikation til os, hvor mange på 
teologi på universiteterne nok mere 
opfatter den som menneskets tanker 
om Gud. Vi mener for eksempel ikke, at 
kirken er tjent med præster, der ikke 
tror på Gud.« Ansøgningen til MF er 
stigende, og i år er der 31 ansøgere, 
hvoraf fire er kvinder. Selvom MF ikke 
er ’tilhænger af ordningen med kvin-
delige præster’, mener Nils Andersen 
alligevel, at kvinder er givende for stu-
diemiljøet og glæder sig over fremgan-
gen. Der skulle således nu være en reel 

valgmulighed for alle, der overvejer at 
læse teologi i Århus - uanset køn. 
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FOTO |  SARA JU

L JACOBSEN

Sommerskoler hitter
Sidste semesters karakter er skrevet i karakterbogen, og et nyt semester er netop skudt i gang. Det er imidlertid ikke alle, 

der lægger bøgerne på hylden hen over ferien. Et stigende antal studerende bliver nemlig siddende på skolebænken i som-

merferien. FigenBladet møder tre studerende fra Det Teologiske Fakultet, der alle har valgt at bruge flere uger af sommeren 

på undervisning. 

ORD  SARA JUL JACOBSEN

Johan Christian Nord, der studerer reli-
gionsvidenskab på 5. semester, valgte 
at bruge en del af sommerferien på en 
privat sprogskole i Paris. Her havde 
han 30 timers undervisning om ugen i 
fire uger. Prisen var 2.151 euro. Johan 
Christian Nord forventede, at opholdet 
på sprogskolen ville give et betydeligt 
løft i hans franskkundskaber, og han 
mener, at det var et godt udbytte, han 
fik med hjem: »Som bekendt er en 
ganske stor del af religionsvidenskabens 
største tænkere af fransk afstamning, 
og derfor vil franskkundskaber være en 
enorm hjælp i mine fremtidige studier. 
Jeg mestrer naturligvis endnu ikke 
det franske sprog i en sådan grad, at 
jeg kommer til at læse Durkheims Les 
Formes Élémentaires de la vie religieuse 
i morgen, men jeg forventer at nå dertil 
inden for en overskuelig fremtid.«
Johan Christian Nord vil råde enhver 
religionsvidenskabsstuderende til at 
lære fransk. »Hvis vi kan lære græsk og 
sanskrit, kan vi sgu også lære fransk,« 
siger han. Johan Christian Nord foreslår 
imidlertid, at eventuelt interesserede 
undersøger mulighederne for et kursus 
specifikt rettet mod universitetsstu-
derende: »Der var mærkbar forskel på 
hvilke forudsætninger, de studerende 
havde for at lære sproget, hvilket gjorde 
det lidt langsommeligt en gang i mel-
lem.« 

MELLEMØSTENS KULTUR 
OG RELIGION SKAL OPLEVES
Zenia B. Henriksen, der læser Arabisk- 
og Islamstudier på 3. semester, valgte 
at bruge fem uger af sommeren på 
et studierelevant ophold i Damaskus, 
Syrien. Her modtog hun i alt 45 timers 
privatundervisning i arabisk. Undervis-
ningen kostede mellem 30-50 kr. pr. 
time. 
»Jeg tog afsted for at få lov til at tale 
mere intensivt arabisk og for at få en 

anden form for undervisning i moderne 
standard arabisk. Derudover tog jeg 
afsted for at opleve kulturen og menne-
skerne. Man kan læse meget om kultur 
og religion, men det er noget helt andet 
at erfare det selv,« siger hun.
Samtidig ønskede Zenia B. Henriksen 
at skabe et overblik over, hvad hendes 
kommende udenlandsophold vil indehol-
de: »Jeg vil råde arabiskstuderende til 
at besøge et arabisktalende land inden 
deres udenlandsophold på 5. semester 
for at få et indtryk af det. Det kan være 
en stor mundfuld at tage af sted et helt 
semester på baggrund af noget, man har 
læst i bøger. Det skal opleves.« 

VÆK FRA ANDE-
DAMMEN
Sigrid K. Kjær, der 
studerer teologi på 
5. semester, tilbrag-
te denne sommer 
fem uger på Hebrew 
University i Jerusa-
lem, Israel. Her stu-
derede hun bibelsk 
hebraisk. Prisen 
for undervisningen 
var 1650 dollars og 
prisen for et værelse 
på campus var 730 
dollars. 
»Jeg ville gerne for-
bedre mit hebraiske, 
og jeg synes, at det 
lød ideelt at tage 
til Israel og gøre 
det,« siger Sigrid K. 
Kjær og fortsætter: 
»Jeg fik en forsmag 
på sprogstudier og 
studier indenfor 
Gammel Testamente. 
Derudover fik jeg 
en masse værktøjer 
til, hvordan man 
kan finde frem til 

nuancerne i religionen og kulturen ud 
fra sproget.« 
Sigrid K. Kjær fik 5000 kr. i støtte fra 
Dansk-Israelsk studiefond til minde om 
Regine og Josef Nachemsohn, og hun 
påpeger, at det er vigtigt at undersøge 
muligheden for at søge legater.
Hun råder andre teologistuderende til 
at deltage i sommerskoleophold: »Jeg 
mener, at det giver rigtig meget at 
komme væk fra andedammen og prøve 
nogle grænser af inden for et felt, man 
interesserer sig for. Jeg er personligt 
overbevist om, at det er noget, jeg kan 
bruge, når jeg skal skrive bachelorop-
gave og på længere sigt også i forbin-
delse med specialet,« konkluderer Sigrid 

Johan Christian Nord, Zenia B. Henriksen og Sigrid K. Kjær. De tre stude-

rende fra Det Teologiske Fakultet, der alle har valgt at bruge flere uger 

af sommeren på undervisning.
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ORD | MARC ANDERSEN   
Center for Samtidsreligion (CSR) 
giver nu specialestuderende en 
enestående mulighed for at bedrive 
forskning i samarbejde med nogle af 
de førende forskere inden for religion 
i Danmark. CSR er et samarbejde 
mellem den religionsvidenskabelige 
og de teologiske afdelinger på Det 
Teologiske Fakultet ved Aarhus 
Universitet, og centret har netop 
udgivet en liste med forskningsprojekter 
til håbefulde specialestuderende. 
Adjunkt i religionsvidenskab 
Marie Vejrup Nielsen fortæller om 
baggrunden for efterlysningen af de 
specialestuderendes forskning: »Da vi 
i CSR udarbejde webårbogen Religion i 

Danmark 2009, opdagede vi hvor lidt 
viden, der egentlig er om religion i 
Danmark. Vi valgte derfor at offentlig-
gøre nogle af de spørgsmål, som vi stil-
ler os selv,« beretter hun og fortsætter: 
»CSR sætter stor pris på samarbejde 
med de studerende. Studerende kan 
ofte bidrage med nye vinkler og nye 
spørgsmål, som man i den konventio-
nelle forskning kan glemme at stille. 
Derfor betragter vi det nye tiltag som 
en gevinst for både vores arbejde og for 
de studerendes uddannelse.« Specialer-
ne kan efter aftale med den studerende 
indgå i CSR’s database om religion i 
Danmark, hvorved den specialestude-
rendes forskning gøres tilgængelig for 
den danske offentlighed. 

CENTER FOR SAMTIDSRELIGION

Bliv forsker for CSR
Nu er der godt nyt til specialestuderende med interesse inden for religion i Danmark. Center for Samtidsreligion udgiver 

nemlig en liste med forslag til forskningsprojekter til specialestuderende. 

SPECIALEFORSLAG FRA CSR:
- Udviklinger i de forskellige grupperinger af godkendte trossamfund. (Eventuelle temaer: en del grupper blandt de 

kristne er fusioneret med pinsebevægelsen, hvordan er udviklingen af pinsebevægelsen i Danmark? Er der andre 
fusioner eller splittelser?)

- Migrantgruppers vækst, udvikling og forhold til de godkendte trossamfund (kristne, buddhistiske, hinduistiske, 
muslimske grupper, der kommer her til landet, og hvordan de forholder sig til hinanden). 

- Studier af ukendte migrantgrupper i Danmark: F.eks. mandæerne, yezidi.
- Kristne migrantkirkers forhold til Folkekirken.
- Muslimske grupper: Udforskning af de enkelte etniske miljøer, deres organisation og udvikling. Hvor relaterer mus-

limske grupper sig til det danske samfund, f.eks. i forhold til at ansøge om godkendelse som trossamfund? Opstår 
der en form for ’Folkekirkeislam’? 

- Vækst i asiatiske grupper, der kommer til Danmark – udvikling: Migrantreligion i DK.  Hvem er her allerede, og hvem 
er på vej ind i godkendelsessystemet? Hvordan forstår og bruger immigranterne deres religion i forhold til oprindel-
seslandet og i forhold til den etnisk-danske variant af religionen?

- Konflikter om autoritet og identitet: Aktuelle cases er hinduer og sikher i konflikt. Hvem er det, der er i konflikt og 
om hvad? 

- Jehovas vidner: Stort trossamfund i nedgang. Der er behov for undersøgelser af denne gruppe generelt.
- Hvem er de ’ikke-godkendte’ trossamfund? Under denne kategori er også de grupper, som får meget opmærksomhed 

såsom Evangelist og Faderhuset – hvad er der på spil her? 
- Kategorien ’godkendte trossamfund’ – hvornår er de forskellige grupper kommet på listen og hvordan? Hvordan 

afspejler det statens syn på religion? Hvad ligger der i denne kategori for de grupper, der søger om godkendelse? 
- Hvordan undersøger vi den danske befolknings religion/religiøsitet, når den ligger uden for organisationer og insti-

tutioner?
- Folkekirken – vi mangler detaljerede studier af enkelte menigheder, mindre grupper osv. Hvilke udviklingslinjer som 

f.eks. nye aktivitetsmønstre gør sig gældende?

    (Se mere på http www.teo.au.dk/csr og tilmeld dig evt. facebookgruppen ’Center for SamtidsReligion’).

Marie Vejrup Nielsen er en af de mange 

forskere, som er tilknyttet Center for Sam-

tidsreligion
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INDBLIK

Tidehverv anno 2009
FigenBladet bringer en rapport fra Tidehvervs årlige sommermøde, der i år både bød på foredrag om Folkekirkens 

ødelæggelse, Den Spanske Borgerkrig, bibelsk teologi, kvindekamp og meget mere.

ORDEVA ELISABETH HOUTH NIELSEN

’Tidehverv’ er blevet et begreb. Man kan 
være ’tidehvervsk’, ’tidehvervspræst’ og 
lignende. Strengt taget er Tidehverv 
dog kun navnet på et tidsskrift, et som-
mermøde og senest et forlag. Det er ikke 
nogen forening, da man hverken kan 
være medlem eller betale kontingent. På 
grund af den store tilslutning i midten 
af det forrige århundrede og den relativt 
store indflydelse, bevægelsen har fået, 
er Tidehverv imidlertid også blevet en 
betegnelse for en retning inden for Den 
Danske Folkekirke.
Tidehvervs tidsskrift blev første gang ud-
givet i 1926. Stifterne K. Olsen Larsen, 
Gustav Brøndsted, Niels Ivar Heje og 
Tage Schack ønskede dengang et op-
gør både med den liberale teologi og 
med den følelsesladede kristendom, 
der lagde vægt på omvendelse og 
f.eks. ’ungdommens renhed’. Et kæt-
teri, de mente at finde inden for især 
KFUM og Indre Mission, men også i 
den borgerlige folkekirkelighed. Stif-
terne, der dengang var unge teologi-
studerende, ønskede en kristendom, 
hvis forkyndelse var ’ren og karsk’, og 
som satte et klart skel mellem him-
mel og jord. De hentede i særlig grad 
inspiration fra forfattere og teologer 
som Karl Barth, Fjodor Dostojevskij, 
Sigrid Undset, Søren Kierkegaard og Otto 
Møller.

SOMMERMØDETS INDHOLD
Dette års sommermøde blev ligesom sid-
ste år afholdt på Rønshoved Højskole ved 
Flensborg fjord. 
Mødet strakte sig fra den 29. juni til den 
3. juli og bød på i alt ti foredrag. Lidt 
over halvdelen af foredragsholderne var 
teologer, mens resten typisk havde en 
humanistisk udannelse. Mødet blev ind-
ledt med et benhårdt teologisk foredrag 
af profosser ved Det Teologiske Fakultet 
i København Jesper Høgenhaven, der 
talte om bibelsk teologi med vægt på 
forskningshistorie. Hen over ugen kom 
der dog også mere historiske foredrag 
på banen med f.eks. Monica Papazus 

meget detaljerige foredrag om Den 
Spanske Borgerkrig. Ellers bød ugen på 
mange foredrag om f.eks. det faderløse 
samfund, opgør med relativisme, Anders 
Fogh Rasmussen og kvindekamp. Efter 
hvert foredrag blev ordet i foredrags-
salen givet frit, og de, der ville, kunne 
træde op på talerstolen og fremføre ros, 
kritik eller stille et spørgsmål til fore-
dragsholderen. Ud over foredragene og 
den efterfølgende diskussion, som na-
turligvis optog det meste af dagen, var 
sommermødet meget præget af sang: Før 
og efter hvert foredrag blev der sunget 
fra Salmebogen, og ved aftenkaffen var 
der fællessang fra Højskolesangbogen.

IKKE KUN FOR TEOLOGER
Selvom de fleste deltagere er over eller 
omkring de 50 år, har også en del yngre 
børnefamilier og nogle studerende fun-
det vej til sommermødets deltagerliste. 
To af disse studerende er Kristine Krarup 
og Kristian Nielsen. Kristian Nielsen på 
30 år studerer til landinspektør og har 
kun ét år tilbage af udannelsen. Han har 
været på Tidehvervs sommermøde fire 
gange og har læst tidsskriftet gennem 
en længere årrække. Han har ikke umid-
delbart noget kirkeligt tilhørssted, men 
fortæller, at interessen for Tidehverv be-
gyndte en dag, da han faldt over nogle 
udtalelser af Søren Krarup. Søren Krarup 
har siden 1984 været tidsskriftets redak-
tør. Første gang Kristian Nielsen deltog 
på sommermødet var i 2005: »Jeg tog 
egentligt med for at høre Katrine Win-

kel Holms foredrag om K. Olsen Larsen, 
som jeg havde læst meget af. Det var 
overvældende at høre alle foredragene, 
men der var og er en vis kvalitet over 
det hele, selvom noget kan forekomme 
uvedkommende for ikke-teologer.« 
Selvom Kristian Nielsen til en vis grad 
også interesserer sig for de teologiske 
aspekter, er han dog glad for, at som-
mermødets foredrag også kan handle om 
historie, samfund og økonomi: »Et stort 
lyspunkt kom med sidste års foredrag om 
inflationsbegrebet. Jeg var tilfældigvis 
særligt disponeret for emnet, da jeg 
netop havde studeret de fænomener, 
der blev beskrevet i foredraget.« Kristian 

Nielsen har lavet hjemmearbejdet i 
forhold til historien bag Tidehverv 
og især opgørene omkring btids-
skriftets grundlæggelse i 1926: 
»Opgøret i 1926 synes jeg faktisk 
gav personlig mening i min egen 
situation 70-80 år senere, og det 
er nok også kernen i mit forhold til 
Tidehverv.« Til dette tilføjer han: 
»Uden denne forhåndsviden anses 
en persons deltagelse på Tidehvervs 
sommermøde jo let som et politisk 
engagement, men det er efter min 
mening noget naivt og et sikkert 
tegn på, at man ikke aner, hvad 

man har med at gøre. Hvad jeg måtte 
se af mening i Tidehverv, er helt afgjort 
noget førpolitisk.« Kristian Nielsen un-
derstreger dog, at han anerkender den 
udvidelse af opgøret, som han mener 
f.eks. Søren Krarup har taget på sig i sit 
forfatterskab og politiske engagement. 

STUDIERELEVANT SOMMERMØDE
I forhold til, at Tidehverv begyndte som 
en regulær studenterbevægelse, er der få 
teologistuderende på sommermødet, og 
det ærgrer stud.theol. Kristine Krarup, 
der gerne ville have set nogle flere med-
studerende: »Desværre må jeg nok sige, 
at jeg synes, mine medteologistuderende 
har en tendens til ECTS-rytteri – godt 
presset af universiteterne, der presses 
fra oven for at få de studerende hurtigt 
igennem møllen – og Tidehvervs som-

Foredragssalen på Rønshovede Højskole.
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Kurven er knækket
ORD | HANS NØRKJÆR 

Sidste år talte optaget på Teologi 35. I år starter 
53 studerende på Teologi. FigenBladet har opsøgt 
studieleder Else K. Holt for at få hendes vurde-
ring af teologistudiets evne til at tiltrække nye 
studerende: »Først og fremmest bemærker vi os, 
at kurven er knækket. Vi er altså ikke i frit fald,« 
lyder det fra studielederen. Sidste års optag kunne 
have været større uden et ministerielt krav om 
historie på a-niveau. Til denne formalitet lyder 
svaret fra Else K. Holt: »Fremgangen i optaget er 
selvfølgelig forventeligt, fordi hf’erne, som sidste 
år ikke kunne optages pga. dette krav, er kommet 
ind i år. Og man kan hævde, at det så er de 10-15 
stykker vi har fået ekstra i år, men vi tillader os 
alligevel at være positive. Vi ved jo i sidste ende 
ikke, hvad fremgangen skyldes.«

KAMP OM DE STUDERENDE
Det Teologiske Fakultet har det forgangne år kørt 
en massiv hvervekampagne for at tiltrække nye 
studerende til Teologi, men studielederen ønsker 
endnu ikke at drage nogen konklusioner på den 
front: »Hvad der lige præcis virker, og hvad der 
ikke gør i sådan en kampagne er svært at sige. 
Under alle omstændigheder tror jeg ikke, det er 
nogen god ide 
ikke at gøre 
noget,« vurde-
rer Else K. Holt 
og tilføjer: »I 
virkeligheden 
er jeg dybt tak-
nemmelig over, 
at vi har så 
mange på Teo-
logi. Jeg mener 
jo at teologien 
er trængt på 
rigtig mange 
fronter. I dag 
er der flere 
studietilbud til 
folk, der ønsker 
at arbejde med 
eksistentielle 
spørgsmål, 
end der var 
tidligere. 
Konkurrencen 
er skarp, og i 
den konkurrence forsøger vi selvfølgelig at stå så 
stærkt, som muligt.«
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Else Holt, studieleder ved Det Teologiske 

Fakultet, er taknemlig over fremgangen i 

teologistudiets optag.

mermøde giver 
altså ikke nogen 
ECTS-point. Det er 
imidlertid en sand 
befrielse ikke at 
skulle tænke på 
eksamen og den 
slags«. Kristine 
Krarup studerer 
teologi på 10. 
semester i Køben-
havn og er kom-
met regelmæssigt 
på Tidehvervs 
sommermøde de 
seneste fem år. Kristine Krarup 
mener, der er flere fordele for 
teologistuderende ved at komme 
på sommermødet: »Jeg kender 
flere, der føler en splittelse mellem 
hverdagens teologistudium og det 
daglige liv. Sommermødet er en 
oplagt mulighed for at få sammen-
kædet de to ting.« Hun forsætter: 
»Udover det teologiske indhold er 
det en god måde for os, der ikke er 
præstebørn, at møde fungerende 
præster og få indblik i, hvad der 
venter, hvis man trækker i kraven. 
Det er nu engang rart at snakke 
med dem, der står i felten.«

HØJT TIL LOFTET
Både Kristine Krarup og Kristian 
Nielsen gør meget ud af at frem-
hæve den meget voldsomme 
uenighed, der til tider er at finde 
på Tidehvervs sommermøde. Kri-
stian Nielsen forklarer: »Tilhørerne 
på sommermødet har selvfølgelig 
visse fællesnævnere, men jeg 
tror ikke, kritikerne aner hvilke 
dramaer, der alligevel udspiller 
sig«. Kristine Krarup er enig  og 
fortæller: »Ikke to deltagere på 
sommermødet er ens. Det er ikke 
et meningsfællesskab, men et ar-
bejdsfællesskab.« Dette afspejler 
sig også i omgangstonen, mener 
hun: »Tonen på Tidehvervs som-
mermøde er til tider utrolig hård. 

Det kan måske skræmme mange 
væk. For mit eget vedkommende 
er det netop tonen, jeg finder så 
befriende. Det er det ideelle forum 
at kaste ideer og tanker ud i, for 
samtidig er man sikker på at få en 
ærlig og reflekteret respons, som 
ikke bare taler én efter munden 
med det, der er politisk korrekt, 
oppe i tiden eller noget helt tred-
je. Enhver bliver taget alvorligt 
og kommer til orde. Men man skal 
kunne klare at få et ærligt svar til-
bage.« Kristine Krarup mener dog 
ikke, at Tidehverv er et egentligt 
ståsted. Det er ikke et fællesskab 
om nogle bestemte holdninger, 
men det er slet og ret det sted i 
Danmark, hvor hun bedst kan få 
frit spil med sine tanker og ideer. 
Ligesom Kristian Nielsen under-
streger hun, at Tidehverv ikke har 
noget med partipolitik at gøre, 
bare fordi Søren Krarup og Jesper 
Langballe er blevet folketings-
medlemmer: »Heldigvis mener 
jeg, Søren Krarup har formået at 
holde tingene godt adskilt. Politik 
kan man debattere hundredvis af 
steder i samfundet, men et forum 
for diskussion af teologi, som Ti-
dehvervs sommermøde er, findes 
forsvindende få steder.«

I pauserne bliver der ivrigt diskuteret og røget i den lille 

gård mellem højskolens bygninger.
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INTERVIEW                             INTERVIEW 

Religion er en epidemi
Det Teologiske Fakultet har ansat en ny lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab. FigenBladet har mødt den nyansatte lektor 
Jesper Sørensen til en snak om religiøse forestillinger, sekularisering og sygdom.

ORD | SARA JUL JACOBSEN

Da Afdeling for Religionsvidenskabs nye 
lektor Jesper Sørensen i 1989 sad med 
det koordinerede tilmeldingspapir foran 
sig, havde han ikke på forhånd beslut-
tet, at han ville læse religionsvidenskab 
på Aarhus Universitet. »Det er ikke 
noget, jeg har vidst hele livet, men da 
jeg sad foran tilmeldingspapiret, føltes 
det mest rigtigt. Dengang kendte jeg 
nok ikke til originalsprogskra-
vet,« siger Jesper Sørensen og 
smiler. Han havde heller ikke 
planlagt, at han senere skulle 
skrive en Ph.d., ansættes som 
lektor på Det Teologiske Fakul-
tet og gennem sin forskning 
komme frem til, at man med 
rimelighed kan sammenligne 
religion med en epidemi. »Jeg 
besluttede mig for, at jeg skul-
le forske og undervise inden 
for religionsvidenskab på andet 
eller tredje år, og jeg blev klar 
over, at det var Ph.d.-vejen, 
der lå i kortene,« siger Jeser 
Sørensen. Den nyansatte lektor 
færdiggjorde sin afhandling 
med speciale i magi og ritualer 
belyst gennem kognitive 
teoridannelser i 2001. Afhand-
lingens titel er Essence, Schema 
and Ritual Action: Towards 
a Cognitive Theory of Magic. 
Jesper Sørensen har tidligere 
været ansat som lektor i sam-
menlignende religionshistorie 
på Syddansk Universitet, men 
han er nu tilbage på Aarhus 
Universitet. Her skal han 
arbejde indenfor fagområderne  
kognitiv religionsforskning 
og forskningshistorie. Udover 
sine undervisningsopgaver i 
forskningshistorie deltager han i et 
forskningsprojekt om ritualisering. »Da 
jeg blev spurgt, om jeg ville deltage 
i UNIK-ansøgningen MindLab, var det 

simpelthen for fristende til, at jeg 
kunne afslå. Jeg føler mig meget privi-
legeret, idet der er så meget tid til at 
fordybe mig i forskningen,«  fortæller 
Jesper Sørensen. Forskningsprojektet er 
primært laboratorieundersøgelser med 
udgangspunkt i den kognitive tilgang. 
»De kognitive teorier, vi tager udgangs-
punkt i, er fundamentale og gældende 
for alle religioner, idet forskningen i 

adfærd foregår på et universelt niveau. 
Eksempelvis tager vi udgangspunkt i ri-
tualiseret adfærd på tværs af de enkelte 
religioner.«

RELIGION OG SYGDOM
Da FigenBladets udsendte spørger ind 
til lektorens syn på religion og påpe-
ger, at rygtet siger, at han ser religion 
som en epidemi eller en sygdom, svarer 
Jesper Sørensen; »Når jeg siger, at 
religion og religiøse forestillinger er en 
epidemi, er det egentlig bare et billede 
på, hvordan religion spreder sig mellem 
mennesker. Epidemibegrebet er bare et 

teknisk begreb for, at reli-
gion og religiøse forestillinger 
spreder sig på grund af vores 
naturlige kognitive indretning. 
Det er sådan set ikke mere radi-
kalt end det, og det er ikke et 
spørgsmål om, at religion er en 
sygdom. I hvert fald ikke mere, 
end du vil sige, at sproget er 
en sygdom, og kulturen er en 
sygdom,« forklarer lektoren 
og uddyber. »Det handler helt 
grundlæggende om, hvordan 
mennesket er indrettet kog-
nitivt. Menneskets kognitive 
indretning gør nemlig, at der 
sker en ubevidst selektionspro-
ces blandt de religiøse ideer, 
vi har. Denne selektionsproces 
betyder, at nogle religiøse fore-
stillinger har ganske svært ved 
at spredes mellem individerne, 
mens andre har enormt gode 
forudsætnigner for at spredes 
mellem indivderne - akkurat 
ligesom en epidemi.« Den 
nyansatte Lektor sammenligner 
den kognitive arkitektur med 
immunforsvaret, der er med til 
at selektere hvilke sygdomme, 
der overlever. »Hvis sygdom-
men slår os ihjel for hurtigt, 
når vi ikke at smitte nogen 
andre. Omvendt er det heller 

ikke sikkert, at vi smitter andre, hvis 
sygdommen ikke gør noget ved os,« 
siger Jesper Sørensen. Det er altså det 
helt rigtige forhold mellem sygdom-

»Når jeg siger, at religion og religiøse forestillinger er en epidemi, 

er det egentlig bare et billede på, hvordan religion spreder sig 

mellem mennesker. Det handler helt grundlæggende om vores 

kognitive indretning. Nogle religiøse forestillinger har ganske svært 

ved at spredes mellem individerne, mens andre har enormt gode 

forudsætnigner for at spredes - akkurat ligesom en epidemi,« 

forklarer Jesper Sørensen.
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mens dødelighed og dens smittefare, 
der afgør, om den bliver til en epidemi. 
Ifølge Jesper Sørensen er immunforsva-
ret afgørende for, hvilke sygdomme det 
enkelte menneske bliver ramt af, og på 
samme måde bestemmer den kognitive 
arkitektur ubevidst, hvad mennesket 
tror på. Begge dele er en selektionsme-
kanisme. Jesper Sørensen finder legiti-
mering i det forskningsfelt, der hedder 
epidemiologi. »Indenfor epidemiologien 
ser man på sammenhængen mellem 
begreber. I virkeligheden er det bare 
et klassisk epidemiologisk studie at se 
på sammenhængen mellem religion og 
sygdom.«

INGEN SEKULARISERING
Jesper Sørensen mener ikke, at epi-
demien er ved at tage af. Han mener 
snarere, at religion spredes som aldrig 
før. »Hvis der er nogen, der tror, at 
verden er ved at blive sekulariseret, så 
tager de fejl. Der har aldrig været talt 
så meget om religion, som der bliver 
nu, og selvom medlemstallet i Folkekir-
ken er faldende, er det ikke et drastisk 
fald.« Ifølge Jesper Sørensen er der 
ikke nogen kognitive undersøgelser, der 
tyder på, at religion er i tilbagegang. 
Lektoren konkluderer; »Undersøgelserne 
viser, at religion ændrer sig på vejen. 
Forskningen viser imidlertid også, at der 
er nogle bestemte religiøse forestillin-
ger, vi ubevidst holder fast i, fordi de 
falder os naturlige at have. Eksempelvis 
er ideen om, at vi lever videre efter 
døden en naturlig forestilling, idet det 
er for svært for os at forestille os, at 
vores eksistens ophører. Der findes altså 
en række naturlige forestillinger, der 
ubevist synes at poppe op, fordi det er 
for svært for mennesket at forestille sig 
det modsatte.« 

ADFÆRD OG 
FÆNOMENER 
Jesper Sørensen mener, at man skal 
være forsigtig med selve begrebet 

religion. Han mener, at 
det mest interessante 
er de fænomener og 
den adfærd, der foregår 
i forbindelse med reli-
gion. »Vi har tendens 
til at ville definere 
religion. Jeg mener, at 
det, der er spændende, 
er de fænomener, der 
hører til begrebet reli-
gion. Det er eksempel-
vis spændende, hvorfor 
nogle ritualer virker 
meget naturlige og 
tillokkende for os at ud-
føre, og hvorfor ritualer 
opfattes som havende 
bestemte virkninger,« 
fortæller Jesper Søren-
sen. Han konkluderer; 
»Man skal ikke fokusere 
så meget på begrebet 
religion, men snarere 
på de fænomener og 
den adfærd, der findes i 
forbindelse med begrebet. 
I den forbindelse er hver-
ken Danmark eller resten 
af verden ved at blive 
sekulariseret.«

ØGET INTERESSE FOR 
DET KOGNITIVE FORSKNINGSFELT
Jesper Sørensen mener, at han kan 
bidrage med nyt indenfor den kognitive 
forskning. »Hvor Armin Geertz og Jeppe 
Sinding, der også beskæftiger sig med 
kognitiv forskning, primært arbejder 
teoretisk, ønsker jeg at bidrage med 
mere konkret laboratoriearbejde inden-
for det kognitive felt. Uffe Schjødts 
arbejde er konkret og kognitivt, men 
hvor han arbejder med hjerneskannin-
ger, fokuserer vi på adfærdspsykologi-
ske studier af religiøse fænomener,« 
siger Jesper Sørensen. Den nyansatte 
lektor konkluderer afslutningsvis, at det 
vigtigste ved hans ansættelse er, at den 

udtrykker, at der er en vedholdende in-
teresse for det kognitive forskningsfelt 
på Århus Universitet.

Jesper Sørensen mener, at menneskets kognitive arkitektur ubevidst 

selekterer, hvad mennesket tror på. Den nyansatte lektor sammen-

ligner denne selektionsmekanisme med immunforsvaret. Han mener, 

at immunforsvaret er afgørende for, hvilke sygdomme det enkelte 

menneske bliver ramt af, og på samme måde bestemmer den kogni-

tive arkitektur ubevidst, hvad mennesket tror på.

FOTO |  SARA JU
L JACOBSEN
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INFORMATION

Blog om Brorsons Kirke
Dette er ikke et forsøg på at være politisk, men den stadig højaktuelle sag om irakerne i Brorsons Kirke på Nørrebro i Køben-
havn kan jeg ikke lade gå forbi. Frem og tilbage er bølgerne gået siden starten af sommeren, og den 13. august blev politiet 
så sat ind og rømmede Brorsons Kirke for de irakere, som havde søgt ’kirkeasyl’ der. Præster og biskopper har dannet støtte-
grupper for sagen og for menighedsrådet i Brorsonskirken, for eksempel ’præsteinitiativet’. Men hvad er den af? Hvorfor gemte 
irakerne sig ikke i skoven? Kirken har siden middelalderen været et sted, hvor folk kunne søge fred og beskyttelse. Juridisk 
holder denne tradition ikke stik idag, men idéen om kirken som et sted, hvor man kan søge helligfred, ligger stadig et sted i 
folk. Hele sagen om Irakerne i Brorsons Kirke er hyperinteressant på mange områder, og som religionsvidenskaber finder jeg 
det naturligt at spekulere over det religiøse islæt. Hvorfor lige Brorsons Kirkes krypt? Hvorfor støtter mange denne sag i et 
sekulært samfund, som det danske? Hvorfor har en stor gruppe af musikere på festivaler rundt omkring i Danmark trøjer på, 
hvorpå der står: STØT IRAKERNE I BRORSONSKIRKEN? Det er nok højst sandsynligt, at støtterne ikke tænker i religiøse baner, 
men snarere i medmenneskelige baner; det bliver anset som unfair og umenneskeligt at tvangs-hjemsende irakere, der opfylder 
alle asylkrav, men som stadig ikke kan få tilladelse til at blive i Danmark. I Irak har de ikke udsigt til andet, end forfølgelser 
og pinsler.              
 Jeg synes, at hele denne sag er et ret tidssvarende billede på det danske forhold til kirken, som er blevet ført frem 
gang på gang i (religionssociologiske) undersøgelser, nemlig, at kirken repræsenterer en tradition om næstekærlighed og med-
menneskelighed. Vi vil ikke stå ved det, når det betegnes som ’kristent’, men som brugsbegreb fungerer det upåklageligt. Gang 
på gang møder man i sin hverdag emner som dette, som på ingen måde kan udtømmes i en klumme, men som genererer lyst til 
at finde ud af mere om mennesket og dets handlemønstre – også i en religiøs sammenhæng.

        Vibeke Lundbye Westphall, Stud.mag.
        (Følg med i de fire blogs på www.teo.au.dk/blog)

Nyt fra Forlaget Teoltryk
HUMOR, LATTER OG KLOVNE – NY UDGIVELSE
Creating a Counter-World – humor, laughter and religious clowns in Chan Buddhism, Christianity and Pueblo Indian religion af 
Simon Pors Knudsen, 95 sider, 75 kr. 
Specialet er en undersøgelse af hvor meget, hvordan og hvorfor humor og latter er brugt i chanbuddhisme (zenbuddhisme), 
kristendom (GT og NT) og puebloindiansk religion. Det omfatter desuden en gennemgang af forskningshistorien om humor og 
latter.

LØVER OG GUDSBILLEDER – FORHÅNDSBESTILLING
Gud som løve. Glemte gudsbilleder i Det Gamle Testamente af Mette Bjergbæk Klausen.
Specialet behandler billedsprog, både generelt og i Bibelen, samt undersøger de gammeltestamentlige løvebeskrivelser og 
arkæologiske fund af løveudsmykninger. Bliv klogere på billedsprog, gudsbilleder og løver!
»Afhandlingen…formår at skildre forholdsvis indviklede sagforhold på en god og oplysende måde.« (Kirsten Nielsen)

Bestil nu til kun 60 kr. (normalpris 75 kr.) og vær med til at sikre, at det bliver udgivet. NB: Bestilling er bindende. Send en 
mail til info@teoltryk.dk med navn, adresse, mailadresse og antal – eller skriv på en forhåndsbestillingsliste, der bl.a. hænger 
på Teoltryks opslagstavle på bibliotekstorvet. Husk at nævne, om du vil hente det i åbningstiden eller have det sendt (porto 
ca. 30 kr.).

Ny åbningstid for efterårssemesteret 

2009: tirsdag kl. 11.00-12.10 i lokale 017 (ved bibliotekstorvet)

WWW.TEO.AU.DK/BLOGS - (UDDRAG FRA VIBEKES BLOG)
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DEBATINDLÆG

Intelligent Design – seriøs videnskab
I artiklen »200 år med Darwin« i sidste 
nummer af FigenBladet leverer Marc 
Andersen og Armin Geertz en fin beskri-
velse af Darwins store betydning flere 
steder i den videnskabelige forskning. 
Desværre bliver det også til et noget 
tyndt, men desværre meget typisk, 
angreb på Intelligent Design (ID). Et 
angreb, som mange ID-tilhængere til 
dels selv er skyld i, da de ikke har en 
videnskabsteoretisk baggrund, der gør 
dem i stand til at formulere sig præcist 
nok og til at imødegå den kritik, som 
Armin Geertz kommer med. 
Det vigtigste kritikpunkt er, at ID ikke 
lever op til kravene til en videnskabelig 
teori, da den ikke er falsificerbar. En 
kritik, som måske er korrekt, men som 
desværre også er lidt for let. Hvis man 
blot konstaterer dette og afskriver ID, 
har man ikke vist sine modstandere den 
fornødne respekt. Man burde i stedet 
spørge, hvad ID så er. Der findes trods 
alt andre vigtige ting i videnskaben end 
teorier. Da artiklen udråber muligheden 
for falsifikation som det væsentligste 
træk ved en videnskabelig teori, er det 
påfaldende, at man overser grundlaget 
for ID.
Marc Andersen resumerer indholdet af 
ID på følgende måde: »Denne teori 
hævder, at planter og dyr ikke kan have 
udviklet sig ved naturlig evolution, idet 
der findes så komplekse ting i verden, 
at der må stå en overnaturlig skaber 
bag – en intelligent designer om man 
vil.«
Bortset fra, at ID ikke nødvendigvis 
taler om en overnaturlig skaber, da man 
netop ikke er en religiøs bevægelse, er 
resumeet meget præcist. Jeg vil imid-
lertid tillade mig at omskrive det lidt 
for at vise, hvad jeg mener, ID er, hvis 
det ikke er en videnskabelig teori:
ID hævder, at der i verden findes orga-
nismer, der er så komplicerede, at na-
turlig evolution ikke kan forklare dem. 
Herved mener ID at have falsifiseret 
evolutionsteorien. Som tilsyneladende 
eneste mulige alternativ til udvikling 
ved tilfældighed fremlægger ID i stedet 
tanken om en designer.
Selvom meget få tilhængere af ID 

formulerer sig på denne måde, er dette 
kernen i ID. ’Teorien’ består af to trin:
Første trin er en falsifikation af evo-
lutionsteorien. Falsifikationen består 
i, at man fremviser en organisme, som 
ikke kan forklares ved hjælp af naturlig 
selektion. Da jeg ikke er biolog, vil jeg 
ikke gå i detaljer med dette, men blot 
nævne et eksempel, nemlig flagermu-
sens sonarsystem. Dette baserer sig 
på to funktioner, der tilsammen giver 
en fordel, men som hver for sig er 
nytteløse. Flagermusen skriger mange 
gange hvert sekund; et skrig, der ville 
sprænge dens egne trommehinder, hvis 
ikke den var i stand til at lukke sine 
ører, mens den skreg, for så at åbne 
dem igen mellem skrigene.
Udviklingen af ørelukningen ville være 
meningsløs uden skrigene, skrigene 
dræbende uden ørelukningen. Hvad 
kom først? 
Andet trin er en filosofisk overvejelse 
af mulige alternativer. Her hævder ID, 
at der ikke gives andre alternativer til 
evolution end design. Der gives ikke 
andre modeller, hvor tilfældigheder kan 
bruges som forklaring på livets mang-
foldighed. 
Vil man kritisere ID, må man vælge 
hvilket af de to trin, man kritiserer. 
Enten må man kritisere falsifikations-
forsøgene med naturvidenskabelige 
argumenter og vise, at tilsyneladende 
tilfælde af ikkereducerbar kompleksitet 
kan reduceres, eller man må fremlægge 
andre alternative forklaringer på livets 
mangfoldighed, naturvidenskabelige, re-
ligiøse eller filosofiske. På andet trin er 
ID måske netop en videnskabelig teori, 
ikke en naturvidenskabelig, men dog 
videnskabelig. Falsifikation af den vil 
bestå i enten at afvise dens grundlag i 
trin et eller ved at fremsætte en bedre 
forklaring, der også harmonerer med 
trin et.
Når man kritiserer ID og vil forbyde 
undervisning i det i skolen, risikerer 
man selv at falde i den grøft, som man 
beskylder ID for at ligge i. I skolerne 
undervises der i dag i evolutionsteo-
rien, og man giver eleverne det indtryk, 
at teorien er bevist. For at bruge Armin 

Geertz’ egne ord, så er det »dødsens-
farligt, idet man kaster tvivl over og 
underminerer videnskaben uden at 
forstå, hvad videnskab er«. Det gør 
man, når man underviser, som om man 
befandt sig i den logiske positivismes 
tidsalder. Evolutionsteorien er jo netop 
ikke bevist. Den er en videnskabelig 
teori, og som sådan er det videnska-
bens pligt at søge at falsificere den. I 
stedet forsøger man at afvise ethvert 
forsøg på falsifikation ved at latterlig-
gøre dem, der angriber teorien. 
I stedet burde man udnytte, at vi lever 
i en tid, hvor der på et område, som 
almindelige skoleelever har en chance 
for at forholde sig til, er mulighed for 
at undervise i videnskabens grundvil-
kår ved både at undervise i Darwins 
evolutionsteori og i Poppers krav om 
mulighed for falsifikation, ved at bruge 
ID som eksempel.
Når det ikke sker, kan det skyldes, at 
der står ganske meget på spil i denne 
sag. Naturvidenskaben har efterhånden 
tiltaget sig et monopol på at udtale sig 
om livets tilblivelse og udvikling, men 
hvis det viser sig, at evolutionsteorien 
ikke holder vand, så står naturvidenska-
ben uden så meget som et udkast til en 
forklaring på de organismer, jorden er 
fyldt af. Det domæne, som videnskaben 
i oplysningstiden rev ud af religionens 
sfære, risikerer den igen at miste. 
Med Intelligent Design er der sat et 
alvorligt spørgsmålstegn ved viden-
skabens evne til at forklare livets 
mangfoldighed. Hvis tilfældigheder ikke 
forklarer mangfoldigheden, er design 
den eneste mulighed, og naturvidenska-
ben kan kun besvare spørgsmålet om 
hvordan. Design kræver også et hvorfor, 
som ligger udenfor naturvidenskabens 
område. Måske er her et emne, som 
naturvidenskaben hverken kan eller bør 
besvare.

Sørens Stidsen, stud. theol.
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TORVET

Svar til kronikken i FigenBladet nr. 39
Tak til Sara, Jakob og Martin for en spændende kronik i FigenBladet i april. Det er et vigtigt emne, I tager op, og selve det 
faktum, at I efterspørger større frihed og fleksibilitet på bacheloruddannelsen i teologi, viser, at der er et behov for mere 
fleksibilitet og frihed. Det vanskelige spørgsmål er, hvordan dette behov bedst imødekommes. Det har jeg et par kommentarer 
til. Først det kedelige.
 På trods af min unge alder kan jeg huske dengang, da de fleste brugte 8-10 år på deres teologiske uddannelse 
– mange endda længere tid. Det var ikke godt, fordi der gik for lang tid inden man kom ud i ’det virkelige liv’. Den stramme 
styring af studierne, som vi nu har, er et svar på denne situation. Jeg tror, at vi er nødt til at indse, at vi skal have en studie-
ordning, der er indrettet som en bred og lige motorvej med hegn på begge sider til det flertal af studerende, der helst fortsat 
vil være ’elever’, og som ønsker, at institutionen udstikker kursen for deres studier. Det kan man synes er ’træls’, men jeg tror 
ikke, det er nemt at ændre. Når det er sagt, må vi videre til noget mere spændende.
 Der er heldigvis også mange studerende, der ligesom jer ønsker at ’gå selv’, prøve noget anderledes, udforske verden 
osv. Den lyst skal støttes. Jeg tror godt, at fakultetet kan bidrage til det, men grundlæggende forholder det sig nok sådan, at 
institutionen holder på reglerne, mens jeres opgave er at bryde dem. Regler er til for at brydes. I skal give plads til jeres indre 
anarkist. Hvis I vil til udlandet, så rejs! Hvis I vil arbejde i en NGO, så gør det! Vil I følge kurser på filosofi eller filologi eller 
andre steder, så gå derover! Så må I stramme balderne bagefter (eller før) og tage en ekstra eksamen det følgende semester 
– eller værst af alt et semester uden SU! Hvis I virkelig vil og er klar til at investere i projektet, kan ingen forhindre jer i det. 
Vi lever i et frit land – endnu.
 Jeg ved godt, at det er nemmere sagt end gjort. Hvis forhindringerne for at prøve nye veje er alt for store, vil mange 
opgive på forhånd eller være tvunget til at bruge alt for meget tid på formaliteter. Derfor mener jeg, at studieordningen til 
en vis grad skal støtte anarkismen ved at skabe åbninger for dem, der gerne vil prøve noget andet. Jeg har ikke overblik over, 
hvordan det teknisk set kan gøres, men det er der andre, der har. Det må f.eks. kunne lade sig gøre at tage til udlandet et 
semester på bacheloruddannelsen og få godskrevet en eksamen eller to bagefter. Fakultetet kunne måske også udbyde nogle 
utraditionelle ’summer schools’, som man kunne få godskrevet. Vi driver den jo alligevel alle sammen af i de lange sommer-
måneder. Bedst er det måske at gå til en underviser, som man kender godt, og spørge, om hun eller han kan hjælpe jer på vej 
med det, som I gerne vil. De fleste har gode kontakter i udlandet, i kirkelige organisationer osv. På den måde kan meget lade 
sig gøre.
 På bundlinjen er det jo nok alligevel sådan, at bacheloruddannelsen i teologi skal give de studerende en generel 
basisviden inden for alle de teologiske fag. Derfor kan man ikke udskifte nogle af disse fag med andet, selvom det er nok så 
spændende. Jeg ville f.eks. ikke synes om, at studerende kunne udskifte dogmatik 1 og 2 med et halvt års arbejde i en NGO. 
Derimod ville jeg synes, at det var super fint, hvis en studerende sagde: ’Jeg rejser til ’Langtbortistan’ i fire måneder med 
Folkekirkens Nødhjælp, derfor skal jeg læse hele dogmatikken på to måneder, kan du hjælpe mig med det?’
 Jeg synes, at I skal kaste jer ud i det, som I synes er spændende og givende for det, som I selv gerne vil med jeres 
studier og jeres liv. Jeg håber, at institutionen kan støtte jer et stykke ad vejen, men i sidste ende skal I selv erobre retten til 
at gøre det, som I gerne vil. 
        
        Anders-Christian Jacobsen,
        lektor ved afdeling for systematisk teologi.

INFORMATION

Ny studenterpræst på AU
Fra 15. april 2009 tiltrådte Jens Munk som ny studenterpræst ved Århus Universitet. Jens Munk er 44 år og har været 
højskolelærer gennem mange år. 

Jens Munk blev ordineret fra Århus Domkirke tirsdag den 14. april, og startede på jobbet dagen efter. Derudover blev han 
den 26. april indsat som 20%-præst i Møllevangskirken, hvor han skal virke 20% af sin arbejdstid. De resterende 80% er han 
studenterpræst for alle studerende i byen, men tilknyttet Århus Universitet, hvor han også har kontor på Studenterrådsgangen 
ved Stakladen.

Jens Munk kan kontaktes på : 27 28 63 77 
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Septembers travlhed
På fakultetet bliver der altid pustet lidt ud efter den travle tid med 
afslutning af undervisning og eksamener op til sommeren. Ganske 
vist er der en del, der fx bruger sommeren til at skrive et speciale 
færdigt i et af specialekontorerne, og forskerne udnytter den sam-
menhængende tid efter ferien. Alligevel er der betydelig mere stille 
på gange og kontorer i juli og august.

Derfor er det også dejligt, når bygningen 
nu atter summer af liv og aktivitet. De 
første konferencer og seminarer er allerede 
afholdt, rus-modtagelsen er ovre, og den 
faste undervisning har fundet sin form. 
Med andre ord: semesteret er i fuld gang.

Som altid er vi spændt på, hvor mange 
nye ansigter, vi skal møde efter somme-
ren. Efterhånden er det et ganske bredt 
udbud af uddannelser, man kan finde på 
Det Teologiske Fakultet. Alt i alt ser bil-
ledet af nyoptagne bachelorstuderende 
sådan ud:

• teologi: 54
• religionsvidenskab: 60
• arabisk- og islamstudier: 33 (plus Handelshøjskolen)

Hertil kommer 29 med religionsvidenskab som sidefag. De etårige 
suppleringsuddannelser har optaget 8 (’Religion, etik og litteratur’) 
og 24 (’Religion, politik og samfund), og 5 har valgt arabiske om-
rådestudier. Endelig har kandidatuddannelserne optaget studerende, 
herunder er 45 personer her efter sommeren begyndt på kandidatud-
dannelsen i teologi.

Sommeren over har håndværkere været i gang med at sikre vores 
bygninger i nederste etage mod fugt. Ikke mindst i biblioteket har 
det været en større omgang, som også faldt sammen med, at vi er 
rykket ud af Sahva-bygningens nederste etage. I stedet har vi om-
dannet tunnelen til et effektivt udnyttet biblioteksområde. Nu tror 
jeg, at vi skal se på indgangspartiet uden for biblioteket: det kan 
nok godt gøres lidt mere indbydende.

Vi har også benyttet sommeren til at indrette to nye undervis-
ningslokaler. Gennem et stykke tid har vi oplevet et stigende pres 
på mindre lokaler. Længst henne på ph.d.-gangen ligger nu to helt 
nyindrettede lokaler, der kan rumme omkring 15 studerende hver. Det 
er dejligt lyse rum, og jeg er sikker på, at de kommer til at gøre god 
gavn.

Jeg håber, at alle bliver glade for deres valg af Det Teologiske Fakul-
tet. Vi skal nok gøre vores for, at det bliver spændende, men også 
udfordrende undervisning og uddannelse, som møder både nye og 
ældre studerende.

Hjertelig velkommen til et nyt semester på TEO – og husk årsfesten 
den 18. september!      
    Carsten Riis - cr@teo.au.dk

Halal-luja!
Som religionsvidenskabsstuderende lærer man som 
noget af det første, at religioner og traditioner er i 
konstant forandring. I dette nummer af FigenBladet 
er netop dette tema også flere artiklers fokuspunkt. 
I kronikken beretter professor i kirkehistorie Per 
Ingesman bl.a. om transformationen af opfattelsen af 
kirkens hellige rum fra den kristne kirkes begyndelse 
frem til i dag. I interviewet med den nytilkomne 
lektor i religionsvidenskab Jesper Sørensen berettes 
der også om religionstransformation. Jesper Sørensen 
argumenterer her for, at religion ikke er i tilbagegang, 
men blot i forandring. 

Som alle andre traditioner har årsfesten på Det 
Teologiske Fakultet naturligvis også undergået visse 
forandringer. Selv festens klimaks – fadøl og pølser 
– er i dag suppleret med sodavand og kyllingepølser, 
da vore muslimske medstuderende naturligvis skal 
have samme mulighed for at nyde dagens festligheder. 
Forandring fryder, fred være med det og Halal-luja! 

Til Det Teologiske Fakultets årsfest finder man dog 
stadig, hvad Edward Burnett Tylor måske ville have 
henvist til som en ’survival’: Gudstjenesten inden års-
festen. Invitationen understreger, at årsfesten starter 
kl. 10:30, og at gudstjenesten i Skt. Johannes Kirke 
forinden altså ikke som sådan er en del af årsfesten. 
Men hvorfor nævnes den så? En eller anden forbin-
delse må den jo have, siden den står på programmet. 
Svaret skal måske findes i den finansielle krise, som 
de fleste humanistiske fakulteter i øjeblikket står i. 
Under sidste års gudstjeneste blev der nemlig bedt 
til Vor Herre for, at Det Teologiske Fakultet ville få et 
større optag af studerende i næste optagelsesrunde. 

Jeg ved godt, at optaget på teologi kunne være 
bedre, meeeeeeeen jeg synes nu alligevel, at vi skal 
tage fakultetets overordnede rekrutteringsstrategi 
op til overvejelse i lige netop dette tilfælde. På den 
anden side er det jo meget godt, at vi ved en sådan 
bøn til Vorherre ikke har noget at miste. Altså jo, der 
er da fakultets videnskabelige integritet, men den er 
vel heller ikke alfa og omega på et universitet?

Lad dog dette være sagt en gang for alle: Uanset 
hvad man måtte mene om årsfesten, er det helt og 
aldeles ubetvivleligt, at fadøl, pølser og dejlige men-
nesker gang på gang formår at gøre denne dag til en 
af årets allerbedste. 

Vi ses til årsfesten!! 
   
   Marc Andersen
   Chefredaktør.
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Om asylret og fredhellighed
Politiets aktion mod irakerne i Brorsons Kirke den 13. august bragte sindene i kog. Sørgede ordensmagten blot for, at 

landets love og myndighedernes afgørelser blev respekteret? Eller begik politiet et groft overgreb på et helligt sted, hvor 

forfulgte mennesker havde søgt tilflugt under påberåbelse af en ældgammel kirkelig asylret? Professor Per Ingesman kaster 

kirkehistorisk lys på den aktuelle diskussion.

AF PER INGESMAN

TV-AVISEN TORSDAG DEN 13. AUGUST
Det er ikke hver dag, Knud den Hel-
lige optræder i TV-avisen. Men det 
gjorde han om aftenen den 13. august. 
Anledningen var politiaktionen mod 
de asylafviste irakere i Brorsons Kirke 
tidligt om morgenen samme dag. Men 
hvad ville TV-avisen egentlig fortælle 
med billederne af den gamle konge, der 
blev dræbt i Albani kirke i Odense i det 
Herrens år 1086?
For det første at det var noget helt 
enestående, at der brugtes vold i en 
kirke. Fortilfældene er uhyre få, og man 
skal ofte langt tilbage i historien for at 
finde dem.
For det andet at de begreber om 
asylret og fredhellighed, som er bragt 
på banen i den aktuelle debat, hører 
hjemme i en middelalderlig kontekst. 
Og et centralt problem i diskussionen 
om aktionen i Brorsons Kirke er netop, 
om der stadig er et reelt indhold i de 
middelalderlige begreber? Det er et 
spørgsmål, hvis besvarelse kræver en 
nærmere udredning af kirkehistorisk og 
kirkeretslig art.

ASYLRETTENS TILBLIVELSE
I de første århundreder af sin historie 
var den kristne kirke en forfulgt stør-
relse. Med mellemrum dekreterede den 
romerske statsmagt rigsomfattende 
forfølgelser. I den sidste af disse, ’den 
store forfølgelse’, der startede i 303, 
gik man målrettet efter gejstligheden 
og kirkerummene.
Da kristendommen blev statsreligion i 
Romerriget senere i 300-tallet, vendtes 
situationen om. Ligesom kirken i øvrigt 
fik en privilegeret stilling i samfundet, 
med f.eks. fritagelse for skattebetaling 
og militærtjeneste, blev gejstligheden 
og de kirkelige bygninger og begravel-
sespladser nu omgærdet med en særlig 
retslig beskyttelse.
Dermed blev der brug for at give rets-
regler for den situation, hvor personer 
på flugt fra myndighederne søgte 
tilflugt i kirkebygninger. Sådanne regler 
blev fastsat i slutningen af 300-tallet 
af kejser Theodosius den Store. Hvis 
forfulgte personer søgte tilflugt på 
kirkeligt område, var det de kirkelige 
myndigheder, der skulle afgøre, om de 
kunne udleveres til strafforfølgelse. Og 
da kirken altid var modstander af blods-
udgydelse, ville det normalt ske på det 
vilkår, at de pågældende ikke måtte 
straffes på liv eller lemmer.

HELLIGE TIDER, PERSONER OG STEDER
Også i andre religioner kender man til 
det forhold, at templer og andre steder 
til gudsdyrkelse er blevet betragtet som 
fredhellige. Det særlige ved kristendom-
men er, at fredhelligheden er blevet 
givet et retsligt defineret indhold. Det 
skete, da man i middelalderen sam-
lede alle retsregler for kirken og dens 
forhold i en række store lovgivnings-
komplekser, kaldet den kanoniske ret. 
I denne findes ikke blot reglerne om 
asylretten fra oldkirkens tid, men også 
præciseringer af den særlige retsbeskyt-
telse, der skulle gælde for søn- og hel-
ligdage, for kirker, klostre og kirkegårde 

og for alle de personer, der hørte til 
gejstligheden.
I middelalderen var der ingen tvivl om, 
hvad der var helligt og beskyttet af en 
særlig fred. De hellige tider markeredes 
i kalenderen, de hellige personer kunne 
takket være ydre kendetegn som tonsur 
og klædedragt skelnes fra almindelige 
mennesker, og med hensyn til kirkens 
bygninger og andre rum var de normalt 
lige så skarpt afgrænsede, med mure 
eller på anden vis, fra den verdslige 
sfære.
Dette var dog blot synlige markeringer 
af grænsen mellem helligt og profant. 
Det, der konstituerede helligheden, var 
en indvielse, hvad enten der var tale 
om ordinationen af en gejstlig eller 
indvielsen af et kirkerum. Indvielsen 
tog man så alvorligt, at hvis der f.eks. 
foregik blodsudgydelse i en kirke, ja så 
var den vanhelliget og måtte genind-
vies.

EFTER-REFORMATORISK ASYLRET?
Ved reformationen ophævedes den 
kanoniske ret, men megen af den 
ældgamle tænkning omkring de hellige 
tider, personer og steder vedblev at be-
stå, i visse tilfælde frem til vore dage. 
En sidste rest af helligdagslovgivning 
har vi stadigvæk i vores lukkelov, der 
bl.a. regulerer butikkernes åbningstider 
på søn- og helligdage. Mindre kendt er 
måske, at de såkaldte provsteretter, der 
indtil 1992 tog sig af læresager mod 
præster, i realiteten var en viderefør-
sel af særlige gejstlige domstole, der 
tidligere tog sig af alle retslige forhold 
vedrørende gejstligheden.
Men hvad med de hellige steder? Ja, 
det er præcis her, at dagens diskus-
sion står. Der er ingen tvivl om, at der 
i gældende dansk ret ikke findes noget 
begreb om kirkeasyl eller for den sags 
skyld om fredhellighed. På dette punkt 
har vi ingen relikter af den middelalder-
lige tilstand i vores lovgivning. Kirker 
og kirkegårde har ingen anden retslig 
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status end andre offentlige rum.
Det ændrer ikke ved, at kirker ifølge 
mange menneskers opfattelse er hellige 
rum, hvor ikke alt kan foregå. Men som 
brugen af kirker til koncerter, skuespil, 
foredrag osv. viser, flytter grænserne 
sig hele tiden. Er der da stadigvæk ting, 
der er uacceptable i en kirke? Kan kirke-
rummet misbruges? Er irakernes ophold 
i Brorsons Kirke et sådant misbrug? Er 
politiaktionen mod dem det?
Svarene er et spørgsmål om holdninger 
eller følelser. Og de kan være både 

humanitære og religiøse, kirkelige og 
politiske. En række af debattørerne har 
efter min mening forplumret debatten 
ved ikke at melde klart ud, hvad der var 
tale om i deres tilfælde. I stedet har de 
refereret til asylret og fredhellighed, 
som om disse middelalderlige begre-
ber fortsat havde et præcist defineret 
indhold. Hvad de altså ikke har.

HÅNDEN PÅ RINGEN
I katedralen i Durham i det nordlige 
England findes på en af dørene en 

ring, som var beregnet til forfulgte 
kriminelle, der i ly af natten kom for at 
søge asyl i kirken. Ved at banke på med 
ringen vækkede de to dørvagter, som 
derefter lukkede dem indenfor i sikker-
hed. Grebet om ringen var dermed så at 
sige et greb fat i fredhelligheden.
Det er – undskyld – en meget håndgri-
belig forståelse af begreberne asylret 
og fredhellighed, der ligger bag denne 
middelalderlige sædvane. Kirkens rum 
var helligt, og så snart man havde fat i 
bare døren ind til det, var man beskyt-
tet af det kirkelige asyl.
En sådan meget bogstavelig forståelse 
af begreberne asylret og fredhellighed 
hører uløseligt sammen med kirkens 
status og hele hellighedsbegrebet i 
middelalderens katolske tankeunivers. 
Tilsyneladende har nogle af dagens 
debattører ikke opdaget, at en sådan 
forståelse gjorde Martin Luther og den 
protestantiske reformation op med alle-
rede i 1500-tallet. Derfor er der fortsat 
brug for oplysning af kirkehistorisk art.

”The Sanctuary Knocker”, Durham Cathedral.

nyheder | interview | information | debat | fag | underholdning | 15



ANMELDELSER

Forskningshistorie til folket
Med antologien Myths and Mythologies, A Reader har Jeppe Sinding Jensen bedrevet en informativ og velrefl ekteret forsk-
ningshistorisk indføring i det akademiske studie af myter og mytologier.

AF JOHAN CHRISTIAN NORD, STUD.MAG. 

Med bidrag, der spænder fra det særde-
les intellektuelt stimulerende til, hvad 
der kunne betegnes som mere kuriøse 
skriblerier, der bringer bud om en tid, 
hvor det, vi i dag kalder religionsviden-
skab, var noget ganske andet, bringes 
man i denne indføring vidt omkring 
i det akademiske studie af myter og 
mytologier, eller mere passende de 
akademiske studier af førnævnte. 
Værket er opbygget i syv dele, hvor 
den første har karakter af en generel 
præsentation af Sinding Jensens fore-
havende i forbindelse med udgivelsen, 
de fem herpå følgende er de udvalgte 
artikler, og den sidste en række afslut-
tende drøftelser af såvel eksistensen af 
samtidige myte- og mytologidannelser, 
som muligheden for studiet af disse. 

MYTEN SOM 
AUTORITATIV NARRATIV
I indledningen drøftes nød-
vendigheden af en fortsat 
beskæftigelse med studiet af 
myter. Ifølge Sinding Jensen 
fortjener disse videnskabe-
lig interesse som en følge 
af det faktum, at sådanne 
narrative formationer har 
udøvet og fortsat udøver 
en bastant indvirkning 
på den menneskelige 
bevidsthed og følgelig 
også på grupper af 
menneskers organise-
ring af deres fælles 
liv. Sinding Jen-
sens rudimentære 
mytedefi nition lyder 
således: »Myths 
are traditional 
authoritative nar-
ratives referring 
to transcendent 
referents, and 

which fuse the lived-in 
world with the thought-of world in such 
a manner that this seems of the only 
plausible version« (s. 10). Der er altså 
tale om en form for narrativ konstruk-
tion, hvis normative italesættelse af 
verdenen er om ikke determinerende så 
stærkt indvirkende på dens abonnenters 
mentale liv og følgelig sociale adfærd.

FRA MAX MÜLLER 
TIL KOGNITIONSTEORI
Imellem den udførlige indledning og 
den afsluttende drøftelse af nutidige 
perspektiver for mytestudier lader 
Sinding Jensen i fi re dele en lang række 
forskningshistoriske positioner komme 
til orde. 
Ikke alle artikler fokuserer på studiet 
af myter, men er med Sinding Jensens 
egen formulering taget med fordi »de er 
gode at læse,« altså fordi de pågælden-
de artikler ansporer læseren til overve-
jelser, der er relevante i henseende til 
studiet af myter og menneskelig kultur 

generelt.  
Delene er organiseret efter overordnede 
tilgange til studiet af myter, nemlig 
fi losofi ske, sociologiske, psykologiske, 
semiologiske og kognitionsteoretiske. 
Hvad angår udvælgelseskriterierne 
for de tekster, der har fundet vej til 
udgivelsen, synes der, hvilket er 
uundgåeligt i en sådan udgivelse, både 
at være tale om tekster af rent forsk-
ningshistorisk interesse og tekster, der 
afspejler tilgange, som Sinding Jensen i 
større eller mindre grad tilslutter sig. En 
anelse simplistisk kan man altså sige, 
at vi både præsenteres for tekster, der 
afspejler teoridannelser, der i det tid-
lige studie af myter var indfl ydelsesrige, 
men som overordnet set ikke har den 
store appel i dag, eksempelvis Friedrich 
Max Müllers (vulgær)etymologiske 
studier af forbindelsen mellem navne 
på guddomme og naturfænomener og 
tilgange, der er at betragte som mere 
aktuelle, eksempelvis kognitionsteo-
retiske udredninger af forholdet mellem 
narrativ produktion og den menneske-
lige bevidsthed.
Alt i alt er der tale om en interessant 
udgivelse, der på frugtbar vis ansporer 
til eftertanke i henseende til et i en 
religionsvidenskabelig sammenhæng 
uomgængelige fænomen, en bog der er 
god at tænke med.  

Myth and Mythologies - A reader

Redigeret af Jeppe Sinding Jensen,

Equinox Publishing Ltd. 2009,

416 sider, 

199 kr.

MYTEN SOM 
AUTORITATIV NARRATIV
I indledningen drøftes nød-
vendigheden af en fortsat 
beskæftigelse med studiet af 
myter. Ifølge Sinding Jensen 
fortjener disse videnskabe-
lig interesse som en følge 
af det faktum, at sådanne 
narrative formationer har 
udøvet og fortsat udøver 
en bastant indvirkning 
på den menneskelige 
bevidsthed og følgelig 
også på grupper af 
menneskers organise-

which fuse the lived-in 
world with the thought-of world in such 
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Et job med mening
Nye præster om deres arbejde

AF OLE MADSEN. STUD.THEOL.

Erling Andersen har med sin bog om 
nye præster skrevet sig ind på en 
afgørende plads i litteraturen om Den 
Danske Folkekirke. Bogen er skrevet 
på baggrund af 170 arbejdsrapporter, 
som nye præster har skrevet efter et 
halv års tid i embedet. Den første 
del tager udgangspunkt i præsternes 
egne erfaringer og behandler således 
både gode og dårlige oplevelser med 
alt fra embedsbolig og familieliv 
til (u)kollegiale samarbejder og 
menighedens forventninger. Bogens 
anden halvdel giver gode råd og 
vejledning til både menighedsråd og 
ansøger i forbindelse med ansættelsen 
af en ny præst. Der er megen kundskab 
at hente i bogen – netop fordi den 
bygger på manges erfaringer inden for 
et specifi kt område. Jeg vil anbefale, 
at især anden del af bogen læses af 
samtlige menighedsråd og ansøgere 
til diverse stillinger i Den Danske 
Folkekirke. 

Et af bogens budskaber er, at nye 
præster skal holdes i hånden ret langt 
ud i jobbets områder. Hjælpeløsheden 
forbavser mig. Hvad er der sket med 
risikovilligheden? Måske skyldes de nye 
præsters usikkerhed manglende erfaring 
med kirken, eller at de har svært ved 
at tilpasse sig en rolle som offentlig og 
myndig person – før man er fyldt 30! I 
hvert fald peger arbejdsrapporterne på, 
at nye præster, der har erfaring med 
kirken – fx i form af kirketjener- eller 
kordegnearbejde, ikke i så høj grad føler 
sig hjælpeløse i jobbet. 

I gamle dage fandtes der en såkaldt 
præstegårdsteologi, hvilket vil sige 
en teologi, præsten udviklede i sit 
studerekammer i embedsboligen. I 
dag er teologien i langt højere grad 
ekstrovert og rettet mod menigheden 
og dennes ønsker og kristne udfoldelse 
i alt fra Taizé-andagter, baby-salmesang 
til rockgudstjenester, medier, mad og 
Vorherre etc. 

Cecilie Rubow har i bogen Fem præster 
fremlagt et interview med fem præster, 
hvor der tales om arbejde, opvækst og 
teologi. Bogen er et fi nt supplement 
til Erling Andersens. Desuden vil det 
være forfriskende i sammenhængen at 
læse dels David Murrows Kirken er kun 
for kvinder og bløde mænd, samt Brian 
D. Mclarens Kristen på en ny måde. De 
to sidstnævnte er nok for amerikanske 
for en del teologer, men nuancegivende 
læsning vil bestemt ikke være 
meningsløs i forbindelse med ansættelse 
i Den Danske Folkekirke. 
Ud over at indeholde beskrivelser 
af og gode råd til, hvordan præsten 
bedst gebærder sig som præst, 
har Erling Andersen også nogle 
betragtninger vedrørende teologi- og 
pastoralseminariestudiet. Når det 
forholder sig således, at størstedelen 
af færdiguddannede teologer på et 
givent tidspunkt ansættes i 
Den Danske Folkekirke, burde 
universitetet måske forholde 
sig dertil ved eksempelvis 
at give større mulighed for, 
at teologerne kunne gå i 
praktik som præst, eller 
at faget 'Praktisk Teologi' 
bliver mere end blot teori 
om praksis! Desuden 
efterlyser de nye præster 
meget mere praktik 
på Pastoralseminaret 
end de nuværende to 
gange fjorten dage. 
Endvidere bringer 
Erling Andersen 
en for mig meget 
interessant notits:
»Undersøgel-
ser viser, at 
arbejdspladsens 
omdømme har 
langt større 
betydning for 

ansøgerantallet 
til uddannelsen end den faglige 
uddannelses ry og kvalitet.« (s. 8) 

Senere hævder han, at unge ikke 
vælger præstegerningen fra pga. 
teologiuddannelsen og dens indhold, 
men derimod mediernes negative omtale 
af Den Danske Folkekirke. Hertil vil jeg 
supplere, at det er en misforståelse, 
at lavere krav giver bedre studerende. 
Så hvis hebraisk, græsk og latin ryger 
ud med barnet og badevandet, ja, så 
skaber det ikke nødvendigvis bedre 
præster eller teologer. Man hopper som 
bekendt over, hvor bogen er tyndest. 
Men kommende præster bør ikke snyde 
sig selv for denne bog!

Et job med mening - nye præster om deres 

arbejde,

Erling Andersen, 

Forlaget Anis 2009, 

192 sider, 

189 kr. 

Den Danske Folkekirke, burde 
universitetet måske forholde 
sig dertil ved eksempelvis 
at give større mulighed for, 
at teologerne kunne gå i 
praktik som præst, eller 
at faget 'Praktisk Teologi' 
bliver mere end blot teori 
om praksis! Desuden 
efterlyser de nye præster 

på Pastoralseminaret 
end de nuværende to 
gange fjorten dage. 

til uddannelsen end den faglige 
uddannelses ry og kvalitet.« (s. 8) 
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Den falske kirke i Nazaret
Under en rejse gennem det hellige land oplevede teologistuderende Helle Bundgaard Laursen en renomeret tysk professor 

stemple en kirke i Nazarat som »falsk«. 

AF HELLE BUNDGAARD LAURSEN

Engang var troende hurtige til at ud-
råbe deres egen kirke som sand og an-
dres som falsk. Som regel er vi teologer 
mere nuancerede i vores afgørelse. Men 
ingen regel uden undtagelse. I Nazaret 
oplevede jeg en respekteret tysk profes-
sor stemple en kirke som falsk. 
Når man er med et tysk universitet 
på ekskursion til Israel, får man set 
meget. Programmet er tætpakket med 
besøg i byzantinske kirker og romerske 
udgravninger fra tidlig morgen til sen 
aften. Om mandagen skulle vi afslutte 
vores udflugtsmaraton med et besøg i 
Nazaret: Et smut i Mariæ Bebudelses-
kirke, videre til Brøndkapellet og til 
sidst et visit i Gabrielskirken, før turen 
gik hjemad til kibbutzen.
De to første udflugtssteder fandt vi 
uden problemer. Problemet opstod 
først, da vi skulle finde fra Brøndkapel-

let til Gabriels-
kirken. En dansk 
deltager gjorde 
opmærksom på, at 
det ifølge guide-
bogen Turen går til 
Israel var lettest 
at gå dertil. Men 
den tyske præci-
sion tillod ikke, at 
vi afveg fra planen 
om at køre dertil i 
bus. Derfor gik vi 
lydigt op i bussen 
og overlod det 
til vores israelske 
chauffør at finde 
vej. 

RUNDFART I 
NAZARETS GADER
Chaufføren 
kantede behæn-
digt den store 
52-personers bus 
gennem Nazarets 
smalle gader. Med 

svedperler på overlæben klarede han 
nærkontakten med både skraldespande 
og hængende blomsterkrukker – og bus-
sen tog næsten ikke skade. Talent for 
håndtering af stor bus hænger imid-
lertid ikke nødvendigvis sammen med 
stedsans.
Chaufføren havde ingen anelse om, 
hvor vi var, eller hvordan vi kom til 
Gabrielskirken, så pludselig midt i en 
rundkørsel valgte han at standse bussen 
for at spørge om vej. Der dannede sig 
hurtigt en trafikprop, men det gav bare 
vores chauffør en enestående chance 
for at forhøre sig hos endnu flere af 
sine medtrafikanter.
Nej, en farbar vej til Gabrielskirken 
kendte de ikke, men mon man ikke 
kunne skyde genvej ved Hotel Sankt 
Gabriel. Et hotel med det navn måtte 
jo ligge tæt på kirken. Efter endnu en 
tur gennem de smalle gader standsede 

bussen på en rolig villavej. Den kunne 
desværre ikke køre videre, men Hotel 
Sankt Gabriel lå bare lige derhenne for 
enden af den blinde vej. 

DEN SIDSTE FALSKE KIRKE
En kort gåtur senere, nåede vi frem 
til en kirkeligt udseende bygning, der 
bestemt måtte være Gabrielskirken. Det 
var først inde i selve bygningen, at vi 
opdagede vores pinlige fejltagelse.
Vi havde sat os godt til rette i det lille, 
hvidmalede og spartanske kirkerum. 
Nu ventede vi spændt på professor 
Gussmanns oplæsning fra hans med-
bragte guidebog. Professoren rejste sig 
og begyndte at læse højt: Langs kirkens 
vægge kunne vi se smukke og farverige 
kirkemalerier af Gabriels tilsynekomst 
for Maria. Vi stirrede betaget op på 
de absolut hvidmalede vægge, mens 
professoren fordybet i sin bog læste 
videre. 
Vi blev først afbrudt i vores måbende 
trance, da den ældste professor, Frau 
Wischmeyer, afbrød oplæsningen med 
ordene: »Ich glaube, Herr Gussmann, 
dass diese Kirche die falsche Kirche 
ist.«  Og det havde hun i sandhed ret i. 
Rummet, vi sad i, tilhørte Hotel Sankt 
Gabriel og var et kapel for hotellets gæ-
ster, der ønskede ro i sjælen. Desværre 
var det ikke ro i sjælen, vi fik ud af 
vores besøg. Snarere fik vi røde ører og 
skyndte os tilbage til bussen.
Vi nåede desværre aldrig at se den 
rigtige Gabrielskirke. Den var lukket, da 
vi endelig havde indset vores fejlta-
gelse. Men så kan vi jo prale med, at vi 
er nogle af de få udvalgte, som har set 
verdens sidste ’falske’ kirke.



UNDERHOLDNING

FIGENBLADET SPØRGER:

Religionsforskrækkelse eller forbudsiver?
 

Hvad mener du om rydningen af Brorsons Kirke?

MARTIN, STUD.TEOL: 

»Ramsdal har ageret meget uheldigt i 
denne her sag, han skulle have holdt 
sig ude af medierne i stedet for at tage 
irakere som gidsler i en politisk værdi-
kamp. Desuden er jeg enig med Kresten 
Drejergaard i, at kirken som bygning 
ikke er mere hellig end et lokum.«

CHRISTINA, STUD.MAG;

»Det er svært at tage stilling til. Teo-
retisk set er loven over kirken, men set 
fra et medmenneskeligt synspunkt er 
det måske ikke i orden. Det er imidlertid 
også svært at komme til bunds i, hvor-
dan forholdene i Irak egentlig er. Er det 
forsvarligt at sende dem hjem?«

NIKOLAJ, STUD.THEOL: 

»Jeg synes ikke, man kan krænke kir-
kerummet, men man kan godt krænke 
mennesker!«

ORD | JACOB BECH JOENSEN

Da den forhenværende partis(t/k)ifter 
Naser Khader foreslog at forbyde at 
bære burka – ja, faktisk overhovedet 
at gå med ansigtet tildækket – ru-
skede han op i debatten om 
forbud mod tørklæder og om 
religion i det offentlige rum, 
en debat, som også finder 
sted uden for Danmark. I 
Tyskland, for eksempel, of-
fentliggjorde præsten Markus 
Bomhard i april i år hjemme-
siden ’Playmobible.com’, der 
fortæller Bibelen i billeder med 
Playmobil-figurer som aktører. 
Det førte til, at legetøjsgi-
ganten krævede forbud mod 
anvendelse af deres produkter 
i religiøse sammenhænge. De 
fik imidlertid ikke medhold, 
og hjemmesiden findes stadig; 
men forslaget var der, og hvad 
der gælder både Khaders og 
Playmobils sager er, at de er 
blevet del af en debat, hvor 

overhovedet begrebet ’forbud’ er gen-
stand. Meget tyder nemlig på, at forbud 
er den nye store trend: Vi vil have 
forbud mod burkaer, tørklæder, bander, 
rockere, hætter, rygmærker og rygning. 

Og vi vil have forbud mod kamphunde-
racen Amstaffen - den bidske, indav-
lede, firbenede djævel – selvom top-5 
over hundebidskader indrammes af 
Schæferhunden og Gravhunden (med 
spidshunde og pekingesere derimellem)! 
Men vi er ligeglade; de skal forby-
des! Dette er ikke en apologi, men en 
konstatering af, at forbudsiveren har 
ramt os, og spørgsmålet er: Hvad bliver 
det næste? Solbriller, som jo dækker 
øjnene? Chihuahua’er i dametasker, for 
det er da træls at se på? Eller hvad med 
de dér sjove regnhætter, som gamle 
damer går med? (Kom selv med flere 
spørgsmål!) Der er mange muligheder, 
og for Khader og andre forbudsivrige er 
det måske værd at huske, for det første, 
at forbudene skal kunne håndhæves, 
og for det andet, hvad man kan kalde 
forbudets børnelærdom, som blev for-
muleret af den østrigske skuespiller Karl 
Farkas (1893-1917): »Hvis man vil gøre 
noget populært, behøver man blot at 
forbyde det.«
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»De sigtes efter straffelovens §... Nej, vent nu lidt...«
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Spændende 
arrangementer
FILMFOREVISNING: 
MESSAGES FROM PARADISE
En dokumentarfilm af Da-
niela Swarowsky og Samuli 
Schielke. 
FAS & Faggruppen for Ara-
biske og Islamiske studier.
I en egyptisk landsby 
drømmer unge om at 
emigrere til Europa, hvor de 
vil kunne få opfyldt deres 
drømme. Samtidig længes 
egyptiske immigranter i Wien 
hjem til deres fædreland. 
Gennem personernes 
fortællinger viser filmen, 
hvordan migration er 
langt mere komplekst 
i virkeligheden, end i 
drømmene om 'paradiset'. 
Torsdag d. 24/9, kl. 15.00, 
aud. 1, 1441.

EVOLUTION OG RELIGION
v./ klinisk lektor og over-
læge Peter K. A. Jensen & 
professor Armin W. Geertz.
Religionsvidenskabelig 
Forening og Teologisk 
Forening.
Udforskningen af menneskets 
oprindelse og udvikling 
- palæoantropologien - er 
en videnskabelig disciplin, 
der er relevant for de fleste. 
Peter K. A. Jensen taler om 
den palæoantropologiske 
forskning, hvorefter Armin 
W. Geertz vha. de senere 
års evolutionspsykologiske 
religionsteorier sætter fokus 
på de religiøse narrativer.
Tirsdag d. 13/10, kl. 19:30, 
Aud 1, 1441.

SEPTEMBER ARRANGEMENT BESKRIVELSE

15. 12.00 -
13.00

Frokostmøde ’Godt og blandet om danske valg- og 
frimenigheder ’ v./ Marie Ramsdal-Thomsen. Center 
for Multireligiøse Studier (Glasburet, 1443) 

16. 14.15 -
16.00

Forelæsning ’The Preacher & the Politician - Jeremiah Wright, 
Barack Obama & Race in America’ v./Clarence E. 
Walker. Institut for Statskundskab (Aud. 011, 1324)

16. 15.15 -
16.00

Tiltrædelses-
forelæsning

’Om hor og andre åndelige sager’ v./ Per Ingesman. 
Afdeling for Kirkehistorie og Praktisk teologi (Aud. 1, 
1441)

16. 19.30 Foredrag ’Gudinder – hvor er de henne i forskningen?’ v./ 
Marianne Q. Fibiger. Religionsvidenskabelig Forening 
(Aud. 1, 1441)

18. 10.30 Årsfest Det Teologiske Fakultets Årsfest i Aulaen (1412) 
efterfulgt af Pølsegilde i Foyeren (1441)

24. 15.00 Film-
forevisning

’Messages From Paradise’ af Daniella Swarowsky & 
Samuli Schielke. Foreningen for Arabiskstuderende 
(Aud. 1, 1441)

24. 19.30 Foredrag ’Søren Kierkegaard og Bibelen’ v./ Iben Damgaard. 
Teologisk Forening (lok. 010, 1441)

29. 12.00 - 
13.00

Frokostmøde ’Konstruktion af religiøs identitet’ v./ Søren 
Feldtfos Thomsen. Center for Multireligiøse Studier 
(Glasburet, 1443)

30. 15.00 -
17.00

Foredrag ’Women and Islamic law’ v./ Muhammad Sharur. 
Foreningen for Arabiskstuderende (Aud. 1, 1441)

OKTOBER ARRANGEMENT BESKRIVELSE
1. 19.30 Foredrag ’Christ: from hero to lover in Medieval English 

Litterature’ v./ Tom Duncan. Teologisk Forening (lok. 
010, 1441)

5. 11.00 -
16.00

Åbnings-
konference

Åbningskonference afholdt af Grundtvig Centret 
og dets fagkyndige udvalg (Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole, Kbh.)

9. 14.00 -
15.00

Foredrag ’Den ritualiserede krop’ v./ Dorthe Refslund 
Christensen. Nordisk Institut (lok. 515, 1467)

13. 19.30 Foredrag ’Evolution og religion’ v./ Peter K. A. Jensen & 
Armin W. Geertz. Religionsvidenskabelig Forening og 
Teologisk Forening (Aud. 1, 1441)

20. 12.00 -
13.00

Frokostmøde ’Livsstilens betydning for medlemmernes tilgang 
til Folkekirken - med afsæt i tyske undersøgelser’ 
v. Steen Marqvard. Center for Multireligiøse Studier 
(Glasburet, 1443) 

24. Fest Det Teologiske Fakultets Kandidat- og jubilarfest

29. 16.00 -
18.00

Foredrag ’Teologiuddannelsen mellem akademisk dyd og 
kirkelig nødvendighed’ v./ Jan Lindhardt & Anders 
Klostergaard. Teologisk Forening (Aud. 1, 1441)


