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Simon Grotrian har Ordet
FigenBladet har interviewet Simon Grotrian om livet som salmedigter og lyriker

Farvel til Det Teologiske Fakultet 
Ved den kommende nedskæring i antallet af universitetets fakulteter tyder alt på, 
at Det Teologiske Fakultet skal lægges sammen med nogle af universitetets øvrige 
fakulteter

Homoseksuelle vielser i Folkekirken?
Debatten, om hvorvidt homoseksuelle skal kunne vies i Folkekirken, raser i de 
danske medier. FigenBladet kaster et blik på sagen
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Hverken-eller
»Vi er ikke rigtig voksne, vi er ikke rigtig børn, vi er både-og og 
hverken enten-eller.« Således forkynder profeten Bølle Bob en af 
de mange sandheder om lidelse. Det er ikke sjovt, når man ikke 
ved, hvor man står; når man er både-og og hverken enten-eller. 

Universitetets fakultetssammenlægning har netop affødt sådanne 
bekymringer blandt studerende: Hvor står vi, og hvad skal der ske? 
Den store sammenlægnings uoverskuelighed kan til tider føles som 
usikker grund, selvom det i en vis forstand er paradoksalt, at uni-
versitetssammenlægningen primært har affødt bekymringer blandt 
studerende, netop fordi vi ikke ved, hvad vi skal bekymre os om. 
For i bund og grund er der stadig ikke rigtigt nogen, der ved, hvad 
der skal ske. 

I rektoratets notat fra den 8. marts 2010 hedder det sig, at sam-
menlægningen af fakulteterne skal »udvikle universitetets stærke 
forsknings- og uddannelsesmiljøer«.  Det bliver spændende at se, 
hvad der i sidste instans menes med det. Hvilke forsknings- og 
uddannelsesmiljøer vil blive styrket? Kan vi studerende forvente, 
at man vil bruge flere penge på undervisningen? Vil man satse 
på flere ph.d. stipendiater? Vil man ansætte mere videnskabeligt 
personale? Vil man bevillige flere penge til forskningsprojekter? 
Vil man overhovedet tilføre flere midler? Og hvem bestemmer 
egentlig det?

Der er uden tvivl store og gode potentialer i universitets sammen-
lægning af fakulteterne, og det bliver spændende at se, hvad der 
kommer til at ske. Dog er der stadig mange spørgmål, som kræver 
svar. Yderligere afklaring vil forhåbentlig berolige de, som føler sig 
på usikker grund og som både-og og hverken enten-eller.

     
     Marc Andersen
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Udvandrede jøders efterkommere fundet i Zimbabwe
ORD | TINE CHRISTENSEN

Der er for nylig fundet DNA-bevis 
for, at Lembastammen i Zimbabwe er 
efterkommere af jøder, som udvandrede 
fra Israel for 2500 år siden. Dette 
understøtter stammens mundtlige 
overleveringer om, at den nedstammer 
fra syv jødiske mænd, som flygtede 
fra Det Hellige Land. Bubaklanen, 
som er én af stammens tolv klaner, 
deler et særligt Y-kromosom med de 
jødiske ypperstepræster fra cohanim 
blodslinien, som nedarves gennem 
mænd. »De har en fælles forfader, som 
ifølge genetikere levede for cirka 3000 
år siden i det nordlige Arabien, hvilket 

er på det tidspunkt, hvor Moses og Aron 
levede, og hvor det jødiske præsteskab 
opstod,« siger Tudor Parfitt fra 
University of London til BBC. Stammen 
består af både kristne og muslimer, 
men de har ritualer, der minder om 
jødiske ritualer: De overholder Toraens 
regler om madforbud, de omskærer 
drengebørn, nogle af stammens mænd 
bærer en slags kippaer på hovedet og de 
sætter Davidsstjernen på deres gravsten. 
Derudover er stammens hellige sprog en 
blanding af hebraisk og arabisk. Perez 
Hamandishe, som er præst, udtaler til 
BBC: »Kristendommen er min religion, 
jødedommen er min kultur.«

Gudsforladt bryllupsceremoni
ORD| SOFIE NAIA STENAGER FALLESEN

Humanistisk Samfund (HS) tilbyder nu 
en ikke-religiøs bryllupsceremoni, hvor 
parret selv deltager i planlægningen af 
ceremonien. HS er en forening, der har 
et humanistisk livssyn, og som tager 
afstand fra religiøsitet og overtro. Deres 
alternativ til kirkebrylluppet er ateistisk: 
»Det er simpelthen ikke meningsfuldt for 
alle ikke-troende at deltage i en religiøs 
ceremoni. Der kan være nogle ikke-tro-
ende, der er fuldt tilfredse med at delta-
ge i en religiøs ceremoni, som indebærer, 
at de teknisk set fortæller en løgn foran 

alteret. Der kan også være ikke-troende, 
der af praktiske grunde helt ignorerer de 
symboler og det øvrige religiøse indhold, 
der omgiver ceremonien,« udtaler Thor-
kild Svendsen, som er formand for HS i 
Århus, og afslutter, »men der må også 
være nogle ikke-troende, hvor det på 
nogle punkter vil forekomme en anelse 
hult og utilfredsstillende at stå i kirken 
og tage del i noget, de faktisk ikke kan 
stå inde for.« Foreningen arbejder på at 
få vielsesret, så man skal stadig forbi 
rådhuset inden den humanistiske bryl-
lupsceremoni.

Ved profetens skæg
ORD | ULRIK LYNGS

I sidste måned blev et farverigt 
åbningsarrangement afholdt i Dansk 
Information Forum For Islam (DIFFI). 
Foruden sufisange om Profeten og et 
foredrag om islam, så kunne man opleve 
intet mindre end finalen i det skandi-
naviske mesterskab i Koranrecitation: 
Otte børn i alderen tolv til 15 år havde 
klaret sig igennem indledende auditi-
ons og skulle vise deres værd foran et 
dommerpanel bestående af tre imamer. 
De tre bedste finalister blev kåret ud 
fra kriterier såsom udtale af de arabiske 
ord, melodi og intonation. Efterfølgende 
optrådte en mester fra den ædle kunsts 

voksne udøvere, nemlig ægyptiske 
Ahmed Naina, der hører blandt verdens 
ypperste Koranrecitatører.
Hele herligheden afsluttedes med 
en fremvisning af selveste Profetens 
ærværdige skæg, idet en slags glaskolbe 
blev anbragt på scenen, i midten af 
hvilken et skæghår befandt sig. »Hver 
gang Profeten Muhammad blev klippet 
eller barberet, gemte hans ledsagere 
håret,« forklarer Murat Kaya, som er 
næstformand i DIFFI, »og skægget er 
gået i arv helt fra den tid.«
DIFFI var meget tilfredse med aftenens 
forløb og vil arrangere flere spændende 
aktiviteter i fremtiden.
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Farvel til Det Teologiske Fakultet
Administrationen ved Aarhus Universitet skal slankes, og uddannelserne skal lægges sammen i større og færre hovedområ-

der, hvor tværfagligheden skal styrkes. Sådan lyder målsætningerne fra Aarhus Universitets ledelse. FigenBladet har talt 

med Peter Lodberg, som er lektor og studieleder ved Afdeling for Systematisk Teologi, om, hvilke konsekvenser en mulig 

nydannelse kan komme til at få for teologi.

ORD | EVA ELISABETH HOUTH NIELSEN

Aarhus Universitets ledelse ønsker 
et universitet, der kan stå mål 
internationalt. For at opnå dette vil 
ledelsen effektivisere universitetets 
administration og styrke den 
tværfaglige forskning og uddannelse. 
Dette skal blandt andet ske ved en 
sammenlægning af de nuværende 
hovedområder: universitets fakulteter, 
Handelshøjskolen og Danmarks 
Pædagogiske Universitet. I det af 
ledelsen offentliggjorte notat af 3.-4. 
marts kaldes denne effektivisering og 
uddannelsesmæssige omstrukturering 
for en »faglig udviklingsproces«. I 
notatet blev der ligeledes sat tal på, 
hvad udviklingsprocessen kommer til 
at betyde. For eksempel skal antallet 
af hovedområder reduceres fra ni 
til tre eller fem, de nuværende 70 
institutter og centre skal skæres ned til 
25-30. Yderligere fastsætter notatet, 
at bestyrelsesmødet den 17. juni i år 
skal være den dag, hvor den endelige 
beslutning skal tages.

DET TEOLOGISKE FAKULTET
Den kraftige nedskæring i antallet af 
fakulteter har særligt medført debat 
på Det Teologiske Fakultet. Alt tyder 
nemlig på, at der efter den 17. juni 
ikke vil eksistere et fakultet af dette 
navn. Peter Lodberg, som er studieleder 
og lektor ved Afdeling for Systematisk 
Teologi, siger: »Det Teologiske Fakultet 
er en lille brik i et stort spil med 
den ene procent, vi udgør af Aarhus 
Universitets samlede volumen. Det er 
sådan, det ser ud fra ledelsens niveau.« 
Samtidig er det dog vigtigt at have 
med, hvordan det ser ud nedefra i 
systemet fra studiernes synspunkt, hvor 
fagenes egentlige identitet bliver skabt: 
»Tingene ser anderledes ud nedefra, og 
der er en stor udfordring i at finde ud 
af, hvilken faglig identitet man har. Det 
er specielt vigtigt for teologi, da det 
på mange måder er et særligt studie. 
Man skal spørge sig selv, hvad skal vi 
forstå ved teologi? Hvad er teologiens 
egenart, og hvad er teologiens 
potentialer?« Derfor understreger 
Peter Lodberg også, at det er vigtigt 

at diskutere, hvem teologi skal være 
i hovedområde med. Skal teologi 
og religionsvidenskab i fremtiden 
dele et institut, eller skal teologi og 
religionsvidenskab splittes og lægges 
ind i nye sammenhænge? Peter Lodberg 
mener, at teologi og religionsvidenskab 
har lært at leve sammen og udnytte 
dette på en god måde, men samtidig 
ved han også, at der nok er nogen på 
begge studier, der ikke nødvendigvis 
ønsker at forsætte det tætte parløb. 
Selv synes Peter Lodberg, at det kunne 
være spændende for teologi at blive 
sat ind i en helt ny sammenhæng, der 
kunne skabe en ny dynamik. Personligt 
ville han finde det yderst interessant 
at arbejde tæt sammen med fag på det 
nuværende samfundsvidenskabelige 
fakultet. Ifølge Peter Lodberg vill en 
sammenlægning med humaniora ikke 
skabe den samme dynamik men ville 
på den anden side give andre fordele 
som for eksempel et bredere filosofisk 
miljø og andet lignende. Han indrømmer 
dog, at det er svært at få et fag som 
teologi til at passe ind under en ny 
overskrift. Derfor håber Peter Lodberg 
meget, at ordet teologi - lige meget 
hvad - bliver bevaret i navnet på det 
hovedområde, det bliver en del af: 
»Min holdning er den, at teologi er et 
unikt fag, fordi vi har elementer fra 
humaniora, samfundsfag og jura. Det 
har vi, fordi vi sammen med jura var 
det første universitetsfag. Det betyder, 
at vi, trods alle de forandringer der er 
sket siden, lever af at være et mini-
universitet.« Han uddyber: »Vi har 
både sprog, filosofi, dogmatik og meget 
andet. Det er samhørigheden i de fag, 
som udgør det særlige ved teologi. 
Derfor er jeg meget opmærksom på, at 
vi udvikler den samhørighed, men det er 
klart, at denne samhørighed også skal 
udvikles i dialog med de andre fag på 
universitetet,« afslutter han og tilføjer, 
»men vi er jo kun sjove at lege med, 
hvis vi ved, hvem vi selv er«. 

Det Teologiske Fakultet skal med stor sandsynlighed lægges sammen med nogle af universi-

tetets øvrige fakulteter: »Det Teologiske Fakultet er en lille brik i et stort spil,« lyder det fra 

Peter Lodberg, som er studieleder og lektor ved Afdeling for Systematisk Teologi.
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Citykirken i Århus
Den 7. marts 2010 blev Citykirken Århus, som er en fusion af Apostolsk kirke, Pinsekirken og Frikirken ved Runddelen, 

indviet. FigenBladet er taget på tur til Citykirken for at tale med præst Bergur Skovgaard. 

ORD | SIGNE DOLLERUP

I 1924 blev Pinsebevægelsen i Danmark 
opdelt, da en gruppe derfra udgik og 
oprettede Apostolsk Kirke. Efter næsten 
100 års splittelse opstod der i septem-
ber 2008 atter sød musik mellem disse 
to kirker i Århus. Bergur Skovgaard, 
som er tidligere præst i Pinsekirken, 
og Johnny Hansen, som er tidligere 
præst i Apostolsk Kirke, havde hver især 
tænkt tanken om en mulig fusion af 
de to kirker. »Da vi fremlagde dette for 
hinanden, var det som forelskelse ved 
første blik,« udtaler Bergur Skovgaard. 
Grundlaget var dermed lagt for at finde 
sammen igen og processen, som skulle 
munde ud i dannelsen af en ny frikirke, 
gik i gang. I mellemtiden var Frikirken 
ved Runddelen, som er udsprunget af 
Apostolsk Kirke, begyndt at fatte ny 
interesse for Apostolsk Kirke og blev så-
ledes også en del af sammenlægningen. 
De tre frikirker er nu nedlagt og i stedet 
blevet til Citykirken Århus. Citykirken, 
som har fået til huse i den tidligere 
pinsekirkebygning 
på Viborgvej, slog 
den 7. marts 2010 
dørene op for den 
officielle åbning af 
kirken, og en hel 
uge med farverige 
indslag som blandt 
andet stand up 
shows og koncert 
med Sigurd Barrett 
satte ind for at 
markere åbningen. 
Til selve indvielsen 
af kirken havde 
Citykirken inviteret 
Århus’ borgmester 
Nikolai Wammen 
til at klippe snoren 
over ud til byen og 
ikke ind til kirken. 
Ifølge Bergur 
Skovgaard var det 

naturligt at få Århus’ borgmester til at 
udføre denne handling, da Citykirken 
tror på, at alle myndigheder er indsat 
af Gud. Nikolai Wammen fik samtidig 
en check på 50.000 kroner, som han 
valgte at give til psykisk syge børn og 
Reden, som hjælper misbrugere i Århus. 
»Med denne handling vil vi gerne vise, 
at Citykirken søger at være en aktiv 
del af Århus i tråd med næstekærlig-
hedsbudet,« udtaler Bergur Skovgaard. 
Ifølge Bergur Skovgaard har Citykirken 
ligeledes søgt at bringe sig i tråd med 
tidsånden med sin totalrenoverede byg-
ning og sit nye multimedieudstyr. »Det 
moderne menneske er vant til medier 
og virtuel information, derfor forsøger 
vi at give verdens bedste budskab en 
indpakning, som vi kan være stolte af, 
og som rammer tiden.«  

DÅB IKKE NØDVENDIG
»Selve tanken bag fusionen må være, 
at vi tror det samme og brænder for 
det samme,« fortæller Bergur Skovga-

ard og fortsætter: »Der er selvfølgelig 
nogle generelle kulturforskelle os kirker 
imellem, men sammen er vi stærkere og 
har større mulighed for at udvikle res-
sourcer, som samtidig er til gavn for alle 
parter.«  Som i ethvert andet forhold må 
man til tider gå på kompromis, men iføl-
ge Bergur Skovgaard er Citykirken en så 
stor gave, at det overskygger det, som 
de respektive frikirker hver især måtte 
give slip på. I og med at Citykirken vil 
være kirke for Århus og drømmer om, at 
den almindelige århusianer vil tage kir-
ken til sig som sin kirke, har Citykirken 
dog måtte ændre på sit medlemssyn. I 
de tre frikirker, som indgår i Citykirken, 
har man tidligere skulle været døbt for 
at kunne være medlem. Dette krav har 
Citykirken måtte slække på, da de søger 
at ramme bredt blandt århusianerne 
og hellere vil være inkluderende end 
ekskluderende. De tror stadig på dåben, 
men det er ikke en forudsætning for at 
være medlem af Citykirken. 

FOTO |  ALICE H
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Hvor skal ægteskabet stå?
Debatten, om hvorvidt homoseksuelle skal kunne vies i Folkekirken, raser i de danske medier. Det er en af de få sager om 

Folkekirken, som har opnået bedste sendetid i de landsdækkende medier, men hvor ligger kimen til uenighederne, og hvor-

dan skal Folkekirken forholde sig til debatten? Sammen med to teologiske eksperter stiller FigenBladet skarpt på ægte-

skabstanken i den lutherske tradition for at opspore, hvor den homoseksuelle hund ligger begravet.

ORD | HANS NØRKJÆR

I den aktuelle debat om, hvorvidt den 
danske folkekirke skal muliggøre vielse 
af homoseksuelle par, forsøger parter 
fra alle dele af det kirkelige spektrum 
i Danmark at blive hørt. Bo Kristian 
Holm, som er lektor ved afdeling for 
Systematisk Teologi på Det Teologiske 
Fakultet i Århus, påpeger, at det er pro-
blematisk, at blandt andet begreberne 
ægteskab og vielse bruges som synony-
mer. »Der findes jo også andre former 
for vielser – bispevielser for eksempel,« 
fortæller han til FigenBladet. »Det 
fremgår allerede her, at der er en vis 
bredde i ordene. En vielse er én ting, 
et ægteskab er noget andet. Hér bliver 
begreberne i høj grad defineret af dem, 
der bruger dem.«

PAULUS OG PENETRATION
FigenBladet går til kilden og spørger 
Anders Klostergaard Petersen, som er 
lektor ved Afdeling for Religionsvi-
denskab ved Det Teologiske Fakultet i 
Århus, hvordan Biblen forholder sig til 
seksualitet. Han påpeger, at Det Nye 
Testamente i vid udstrækning ikke ad-
skiller sig fra øvrige antikke tekster: »Li-
gesom i resten af den græsk-romerske 

verden er seksualitet for for eksempel 
Paulus primært et spørgsmål om under-
kastelse og dominans, sekundært er det 
et spørgsmål om at udøve den fornødne 
grad af selvkontrol. Når Paulus eksem-
pelvis taler om ’de blødagtige’, så sigter 
han lige præcis til den gruppe mænd, 
der lader sig penetrere, og dermed lader 
sig dominere, hvilket er utænkeligt for 
en fri mand. I 1. Korinterbrev kapitel 
fem til syv handler det for Paulus om, 
hvorvidt man som en sand mand er i 
stand til at udøve selvkontrol,« fortæller 
han og tilføjer, »men Paulus har også en 
forståelse af, at sex mellem to af samme 
køn er illegitimt, hvilket klart bunder 
i jødiske traditioner, men det er altid 
fortolket i lyset af de traditioner og de 
køns- og seksualitetskonventioner, som 
var gældende i Paulus’ egen samtid. 
Der er jo ikke nogen, der har en uhildet 
tilgang til traditionerne.« 

LUTHER OM ÆGTESKABET 
Der debatteres heftigt om ægteskabet 
er forbeholdt mand og kvinde, eller om 
det kan gøres kønsneutralt. Bo Kristian 
Holm giver sit bud på det lutherske 
ægteskabssyn: »Ægteskabet er en bor-
gerlig jordisk ordning, der skal varetage 

det gode liv. For Luther er ægteskabet 
hverken et sakramente eller først og 
fremmest til for at sikre børneavl som i 
den katolske kirke, selvom familien for 
Luther er helt afgørende for samfundets 
beståen. Ægteskabet har også en anden 
begrundelse end mangfoldiggørelse, som 
Luther henter i den anden skabelsesbe-
retning i 1. Mosebog kapitel to, hvor 
begrundelsen for skabelsen af Eva er, at 
Adam er ensom.« Ideen om videreførelse 
af slægten er vigtig for Luther, men det 
sociale spiller altså også en vigtig rolle: 
»De hensyn kan hos Luther ikke reduce-
res til hinanden, og det åbner op for en 
gentænkning af ægteskabsritualet i en 
helt anden grad end i katolsk sammen-
hæng,« fortæller Bo Kristian Holm. An-
ders Klostergaard Petersen tilføjer i den 
sammenhæng: »Man kan jo overveje, om 
man i det eksisterende ægteskabsritual 
nødvendigvis skal have teksten fra 1. 
Mosebog kapitel et med, der handler 
om reproduktion og ikke kærlighed. Det 
skaber jo problemer for en lang række 
heteroseksuelle par, som i dag har store 
problemer med at sætte børn i verden.« 
Derudover er han kritisk over for selve 
begrebet om det kønsneutrale ægte-
skab. »Det er jo en selvmodsigelse, da 
ordet ’køn’ forudsætter en bevidsthed 
om en forskel. Jeg vil foretrække, at 
man indfører et ritual, der ligner det 
eksisterende ægteskabsritual, men selv-
følgelig vægter nogle andre tekster.« 
Bo Kristian Holm stemmer i: »Hvorfor 
er det neutrale nødvendigvis bedre? Det 
argument er ikke blevet ført tilstræk-
keligt til dørs i debatten, og hvad vil 
de homoseksuelle egentlig have? Vil de 
have den størst mulige grad af ligestil-
ling, der udvisker forskelle, eller vil de 
have forskellighed og et ritual, der er 
særligt møntet på dem?«

TEOLOGISKE GRUNDE
I debatten er der vidt forskellige 
holdninger til, hvorvidt Folkekirken 
skal bøje sig for tidsånden. Bo Kristian 
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Gammelt og nyt
ORD | LARS-KRISTIAN KRATMANN NISSEN

Det Teologiske Fakultet i Århus er for nylig 
blevet et center rigere. Fakultetets nye center 
hedder Centre for the Study of Antiquity and 
Christianity (CSAC) og blev officielt erklæret åbnet 
den 5. marts 2010. Centret har sit udspring i 
en forskningsgruppe, der blev etableret tilbage 
i 1999, og som i årenes løb har opbygget en 
stærk profil. Senest har gruppen haft fokus på et 
område, der populært kunne betegnes ’kampen 
om teksterne’. Dette projekt har eksempelvis 
indbefattet studier i teksters kanoniseringsproces, 
og hvorledes religiøse grupperinger er i stand til 
at overtage og reformulere andres tekster, samt 
hvordan teksterne opnår normativ status. 
En større bevilling fra Velux-fonden har 
været fundamentet for centrets oprettelse. 
Bevillingen medførte en beslutning om, at den 
hidtidige uformelle struktur skulle erstattes 
af et formaliseret forskningssamarbejde. Om 
dette frugtbare samarbejde udtaler Anders-
Christian Lund Jacobsen, som er centerleder 
og lektor ved Afdeling for Systematisk Teologi: 
»Forskningssamarbejdet har internationalt udviklet 
sig til en markant gruppering inden for studier af 
religioner i antikken. Århus er et kraftcenter for 
denne type skole, hvor et bredt forskningsmiljø 
rummer forskellige teorier samt empirisk 
materiale.«

DET NYE FLAGSKIB
Åbningen af 
centret markerede 
også starten på et 
nyt projekt, der 
handler om religiøs 
identitetsdannelse. 
Idet centret 
har ansatte fra 
både teologi og 
religionsvidenskab 
tilknyttet, er 
det målet, at 
samarbejdet 
skal styrke 
den teoretiske 
bevidsthed. 
Centret rækker 
også hånden ud 
til indsigter fra andre forskningsområder som 
for eksempel klassisk arkæologi, og via en stærk 
international profil er det et mål i sig selv at 
udbygge lignende tværfaglige kontakter.   

INDBLIK NYHEDER

Holm mener, at der mangler 
nogle nuancer, og at man i stedet 
for at gå den kulturelle vej bør 
gå den teologiske vej og lede 
efter teologiske argumenter for 
en ændring. »Jeg savner nogle 
mellempositioner i debatten. Jeg 
vil sige, at hvis kirken skal lave 
noget om, så kan det aldrig være, 
fordi man skal bøje sig for et eller 
andet samfunds ønske om lige-
berettigelse. Hvis der skal laves 
nye ritualer, kan det kun være, 
fordi der er teologiske grunde til 
det. Er der i det teologiske gods 
nogle argumenter, der kan hentes 
ind på en anden måde, fordi det 
teologisk er nødvendigt?« spørger 
Bo Kristian Holm og giver derpå 
sit svar: »I denne sammenhæng 
kan man for eksempel se på, hvad 
ægteskabet egentlig indbefatter: 
Ægteskabet er den symmetriske 
selvhengivelse, hvor man giver 
sig selv helt til én anden, og 
hvor man samtidig modtager den 
anden som en gave fra Gud. Det 
er det, der hæver det op over 
kontrakten og gør det til mere, 
end man selv skal bære oppe. 
Så pointen med ægteskabet som 
ordning er, at det er mere end 
en kontraktindgåelse, og hvorfor 

skulle et homoseksuelt par ikke 
have det samme behov for at 
hæve sig op over kontrakten?«

FORTOLKNINGSPROCESSER
Nogle anser hele debatten for at 
være et udtryk for rettighedshy-
steri, hvor minoriteterne kræver 
særrettigheder. Til det siger 
Anders Klostergaard Petersen: »I 
en hvilken som helst lovgivnings-
situation må man tage stilling 
til, om netop dette er relevant i 
forhold til lige præcis den menne-
skegruppe, der er tale om. Det her 
handler jo om en formentlig ikke 
så lille gruppe i Folkekirken, som 
af naturlige grunde beder om, 
at deres parforhold får samme 
status som andres.« Han tilfø-
jer: »Jeg savner simpelthen en 
saglig argumentation for, at den 
evangelisk-lutherske kristendom, 
der ikke tror på en bog men på 
en levende Gud, ikke skulle kunne 
indgå i en ny fortolkningspro-
ces. Det afgørende spørgsmål er, 
hvilke fortolkningsprocesser der 
er legitime i sammenligning med 
andre. Denne debat er i virkelig-
heden et symptom på noget helt 
andet, nemlig hvilket bibelsyn 
man i sidste instans har.«

Det Teologiske Fakultet er blevet et 

center rigere med ’Centre for the Study of 

Antiquity and Christianity’.
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INTERVIEW                             INTERVIEW 

Simon Grotrian har Ordet
Lyriker og salmedigter Simon Grotrians produktion tager til år for år og i forbindelse med den nyeste udgivelse af Den Dan-

ske Salmebog i 2003, mente en del anerkendte litterater, at Simon Grotrian burde have været repræsenteret. FigenBladet 

har mødt Simon Grotrian og hørt om livet som salmedigter. 

ORD | ANNE LOUISE NIELSEN

Simon Grotrian (f. 1961) er mere og 
mere elsket af teologer, litterater og 
lægfolk. Årsagen kunne være, at han har 
grebet Ordet. Den kristne mytologi og 
referencerne til Biblen er trådt stadigt 
tydeligere frem i forfatterskabet siden 
debutten i 1987 med digtsamlingen 
Gennem min hånd. I denne forbindelse 
antyder Simon Grotrian, at titlen henvi-
ser til oplevelsen af at røre ved ordene, 
som var de stoflige. I 2006 udgiver 
han sin første salmesamling Jordens 
salt og verdens lys, og i 2008 søsættes 
endnu en genre: Bønnebogen Citroner til 
Vorherre.

POSTMODERNIST OG KRISTEN
Ordene kommer naturligt til Simon 
Grotrian: »Det er en gave, jeg har fået, 
og den skal administreres. Ordene mel-
der sig som en indre stemme, som jeg 
ikke kan gøre andet end at lytte til.« 
Forfatterskabets sprog består af pudsige 
ordspil, eksplosive billeddannelser og 
en original brug af intertekstualitet. 
Teksterne er en slags kollage eller 
ikonografi, for eksempel »Herre, stå 
mig honningbi,« og de holdes sammen 
af modsætninger: Det kaotiske og det 
ordnede, det barnlige og det alvorlige, 
det konkrete og det guddommelige. Kri-
tikerne har dog haft meget svært ved at 
placere Simon Grotrian mellem polerne 

højkirkelig-lavkirkelig. Han påpeger 
selv, at han ikke ser sig selv som særligt 
fastlåst i en tradition: »Jeg tilhører 
nok postmodernismen forstået på den 
måde, at barrierer irriterer mig. Jeg er 
mig og vil helst ikke have klistret en 
etikette på. Jeg mener ikke, at det er et 
problem at forene en postmodernistisk 
og en kristen livsindstilling,« siger han 
og fortsætter: »Man satte heller ikke en 
etikette på Grundtvig, men man kalder 
det grundtvigianisme, og nogle har talt 
om grotrianisme, og det er jeg meget 
smigret over. Omvendt er der andre, der 
synes, jeg er mystisk, og det er faren, 
når man laver noget nyt.« 

»Jeg vil ikke sige, at et jordeliv er et lorteliv, men det kan være pinefuldt. På den anden side er jeg opmærksom på, at gudsriget er, hvor jeg er, og at man 

ikke kan springe nogle led over. Jesus har jo netop sat sit fodaftryk her på jorden, og vi skal ikke være bange for at gå ind i troen eller for at føle smerte.«
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INTERVIEW                             INTERVIEW 

LÆNGE VENTET SALMIST
En del anerkendte litterater som for 
eksempel Erik Skyum-Nielsen og Hans 
Hauge mener, at Simon Grotian burde 
have været repræsenteret i den nye 
salmebog. Erik Skyum-Nielsen priser 
den længe ventede salmist, som formår 
at levere varen til menighedssangen i 
form af lovsange, taksigelser, ve-klage, 
anfægtelse, aftensalmer og morgen-
sange, prædiken og bøn. Hans Hauge 
påpeger allerede i år 2000 i tidsskriftet 
Kritisk Forum for praktisk teologi, at sal-
mebogskommissionen er uden kontakt 
til samtidens diskussioner om lyrik: 
»Jeg vil tro, at der i Simon Grotrians 
efterhånden omfattende forfatterskab 
er 50 tekster, der kunne blive virkelig 
moderne salmer.« Simon Grotrian selv 
ser sagen an med sindsro: »De gamle 
salmister mødte også modstand. Det 
er noget som modnes efterhånden. Jeg 
mener, at den nye salmebog er under al 
kritik, men lad nu det ligge, jeg vil da 
gerne i den næste salmebog.« 

EVAHAVE
Genreudvidelsen fra digte til salmer 
skete løbende for Simon Grotrian: »Jeg 
lyttede til nogle morgenandagter i ra-
dioen på et tidspunkt, og det skubbede 
til salmerne, fordi jeg fik nogle melodier 
ind i hovedet. Det specielle ved salmer 
er, at der er en større grad af almenhed, 
en almen stemme, end i anden lyrik. 
Næsten hvert hjem har en salmebog, 
jeg ved ikke, om de bruger den, men det 
er et udtryk for, at dét er hovedåren, 
der løber.« ’Madsalmen’ er et eksempel 
på en af Simon Grotrians salmer fra 
salmesamlingen Evahave, som er den 
seneste udgivelse fra 2009: 

Herre, du gir livet mayonnaise
den er troens skrifter, vi kan læse
store skyer presser du fra tuben
over os i verdenshvepsekuben.

Herre, vi kan se din himmel sejle
med den tunge fragt af dødes negle
dagen ser vi også stemme næven
solen rødme fosterligt som ræven. 
(uddrag fra Evahave, p. 35, Salmer, 
Borgen 2009).

Simon Grotrian valgte titlen Evahave 
af flere årsager: »For det første skulle 
det være et palindrom. For det andet 
udtrykker det en paradislængsel, som 
jeg har. Jeg vil ikke sige, at et jordeliv 
er et lorteliv, men det kan være pine-
fuldt,« siger han og fortsætter: »På den 
anden side er jeg opmærksom på, at 
gudsriget er, hvor jeg er, og at man ikke 
kan springe nogle led over. Jesus har jo 
netop sat sit fodaftryk her på jorden, 
og vi skal ikke være bange for at gå ind 
i troen eller for at føle smerte.« Simon 
Grotrian mener, at der kan komme poesi 
ud af smerten, og han føler altid en stor 
smerte inden, han skriver. Han har sam-
menlignet det med, når en perle bliver 
skabt omkring et sandkorn i en musling:
Sandkornet er et irritationsmoment eller 
smerte for muslingen, men det omven-
des langsomt til skønhed. 

EVANGELIET FORARGER
Spørgsmålet er, om man virkelig kan 
synge ’mayonnaise’ i kirken, og hvor 
grænsen for det lavkomiske går? Simon 
Grotrian fortæller: »Jeg skriver for at 
fylde en tom plads ikke for at latterlig-
gøre Gud eller ordet. Det er bare en an-
den måde at stille det op på. Samtidig 
er jeg klar over, at evangeliet forarger, 
idet Kristus siger ting, der er radikale 
og specielt i forhold til en materialistisk 
nutid og ’det gode liv-tankegangen’. 
Jeg mener altså ikke, at vi sidder på 
hver vores planet.« Hvorvidt man kan 
kalde Simon Grotrians salmedigtning for 
opbyggelig brugslitteratur, er ikke det 
afgørende. Han arbejder hverken under 
konge- eller kirkemagt, som nogle af 
de gamle digtere var tvunget til. Det 

eneste, han lyder, er ordene: »Jeg har 
altid stået et andet sted end de andre. 
Ordene kommer bare sprøjtende. Én dag 
er der en seks til otte salmer i mig, en 
anden dag er der ingenting. Man skal 
bare være i det og være indstillet på at 
vie sit liv kompromisløst til ordene,« 
fortæller han og forklarer videre om sin 
arbejdsgang: »Rent metodisk forsøger 
jeg at undgå monotoni, hule vendinger 
og den slags. Det skal fyres af fra hof-
ten, det skal være præcist og tilskåret. 
Det skylder jeg andre, hvis de skal 
trøstes, eller de skal synge det.« I hvert 
fald har Simon Grotrian efterhånden 
opbygget et omfangsrigt forfatterskab, 
og der er mere på vej fra én af de mest 
produktive forfattere, Danmark har i 
øjeblikket. »Jeg har seks nye projekter 
i gang blandt andet nye salmer, en 
sonetkrans og en ny bønnebog, hvor jeg 
afprøver nye æstetiske former.« Ordet 
slipper han ikke foreløbigt. 

nyheder | interview | information | debat | fag | underholdning | 9



INFORMATION

Juniorassistentpar ved Dansk Sømands- og Udlandskirke i Hong Kong
Med tiltrædelse pr. 1. juli 2010 søger Dansk Sømands- og Udlandskirke i Hong Kong et ungt par til stillingerne som 
juniorassistenter for en etårig periode, der evt. kan forlænges.

JOBBESKRIVELSE
Juniorassistentparret står sammen med sømandspræsten for den daglige kontakt med søfolk så vel som de fastboende danskere 
samt folk på gennemrejse. Desuden deltager juniorassistenterne i planlægning og afholdelse af forskellige arrangementer.

Juniorassistenterne har ansvaret for indkøb, rengøring og vedligeholdelse af Danish Room, samt at deltage i kontorarbejde.

Stillingen er et meget selvstændigt job, der gør, at man selv disponerer meget over sin tid samt planlægning af det daglige 
arbejde. 

Lønnen er 7000 DKK om måneden pr. mand, hvoraf der betales ca. 550 DKK i husleje. Lejligheden er møbleret, og ligger i 
forbindelse med Danish Room. Sømandskirken betaler ud- og hjemrejse, vaccinationer samt sygeforsikring.

Det er nødvendigt, at man taler engelsk og har kørekort, samt er medlem af Folkekirken.

Desuden er det nødvendigt, at ansøgerne er et ægte- eller kærestepar, da boligforholdene ikke tillader andet.

Yderlige oplysninger om Sømandskirkens arbejde findes på vores hjemmeside www.kirken.org.hk 

For yderligere oplysninger, kontakt sømandspræst i Hong Kong Hans-Aage Koller Nielsen Voip (dansk telefon nummer) 46 93 
30 36 eller e-mail danseahk@netvigator.com 

Ansøgninger med CV og eventuelle anbefalinger sendes snarest til:

Generalsekretær Margith Pedersen,
Danske Sømands- og Udlandskirker,
Frederiksberg Alle 10 A, 1.
DK- 1820 Frederiksberg. 

HONG KONG
Hong Kong er en storby. Arealmæssig er det på størrelse med Lolland-Falster, og der bor godt 7 mio. mennesker. Kun 40% af 
området er bebygget, så bygningerne er høje, og folk bor tæt. 

Byen er en unik blanding mellem østlig og vestlig kultur. Der er en hel speciel puls i Hong Kong, som man ikke finder andre 
steder. Der sker en masse forskellige ting 24 timer i døgnet 7 dage om ugen, og byen har måske om nogen fortjent prædikatet 
”byen, der aldrig sover”.

DANSK SØMANDS- OG UDLANDSKIRKE I HONG KONG
Dansk Sømands- og Udlandskirke er en del af Mariners’ Club, som er et internationalt samarbejde der ud over den danske Sø-
mandskirke består af det engelske Mission to Seafarers, det katolske Stella Maris og den tyske Sømandskirke. Mariners’ Club har 
til huse to steder: Hovedafdelingen i Tsim Sha Tsui i centrum af Kowloon halvøen og i Kwai Chung på selve containerhavnen.

Hong Kong er en af verdens travleste containerhavne. Ca. 19 mio. containere omlæsses hver år i havnen, hvilket giver en del 
anløb af store containerskibe. Omkring syv danske skibe anløber havnen hver uge, og mange danske søfolk kommer forbi Da-
nish Room, der er den danske Sømands- og Udlandskirkes lokale i Kwai Chung. Sømandskirken besøger hvert år ca. 300 danske 
skibe.

Desuden afholder kirken en del arrangementer for de omkring 500 fastboende danskere i området. Julebasar, Skt. Hans-fest og 
grillaftener er bare nogle af dem. Der er gudstjeneste næsten hver søndag, og i december tager præsten desuden til Kina og 
Japan og afholder julegudstjenester.

Personalet på kirken i Hong Kong består af en sømandspræst samt to juniorassistenter.
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INFORMATION

MOTION

Pastoralseminariets ansøgninsfrist
Fristen for ansøgning om optagelse på Pastoralseminariet i efteråret 2010 (semesterstart den 16. august 2010) er den: 

15. maj 2010.

Der gøres opmærksom på, at afsluttet kandidateksamen er en forudsætning for at deltage i Pastoralseminariets undervisning. 

Elektronisk tilmelding via hjemmesiden www.praesteuddannelse.dk

Pastoralseminariet kan kontaktes på telefon 86 13 85 88, 
(mandag til torsdag 9.00 - 15.00, fredag 9.00 - 12.00)

eller E-mail: pastoralsem.aar@km.dk.

Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse
Pastoralseminarium og efteruddannelse

Skt. Markus Kirkeplads 1, 1.,  8000  Århus C

TEO halvmaraton 2010
I samarbejde med Det Teologiske Fakultet og med hjælpende hænder fra Studentermenigheden Århus afholdes der for første 
gang halv - og kvartmaraton (henholdsvis ca. 21,5 og 10,5 km) på Det Teologiske Fakultet. Denne store begivenhed for unge 
og gamle, løbende og gående (!) finder sted den 4. fredag i september 2010. Så sæt et stort kryds i studiekalenderen fredag d. 
24.09.2010!

Arrangementet er for forelæsere såvel som studerende, og det er såmænd ganske gratis at deltage.

Selve løbet vil afholdes i Risskov, og alle deltagere vil ved tilmelding tildeles et nummer, således at vi kan måle tid i forhold 
til distance og kvittere med et pragtfuldt diplom.

Der vil naturligvis være en vand- og forsyningsbod i skoven, således at ingen dehydrerer eller går sukkerkold. 

Allerede nu har store navne som René Dybdal, Peter Lodberg, Marianne Fibiger og Jørn Borup indvilliget i udfordringen som 
super-løbere, og vi håber på, at I vil udfordre disse profiler samt jeres medstuderende på dagen.

Efterfølgende vil der være mulighed for at fejre de mange kilometer med en øl/sodavand i Theos Bar. Der vil naturligvis også 
overrækkes en lækker præmie til den sejeste indsats.

Tilmelding sker ved Sidsel Keibel Blom, tlf. 26964959 eller skblom@hotmail.com. Husk at sende en emailadresse, således at 
hun kan kontakte jer og give løbende informationer om prøvetræning, nummerordningen osv. 

KAN DU SLÅ DIN FORELÆSER?

nyheder | interview | information | debat | fag | underholdning | 11



TEOLOGI

Tutorer til Religionsvidenskab
Der skal igen ansættes tutorer til rusarrangementet på Religionsvidenskab. Der søges otte tutorer til vejledning af nye 

studerende ved faget Religionsvidenskab. 
 

Arbejdet omfatter deltagelse i rusarrangementet, forberedelsesmøder, organiserende arbejde m.v. samt opfølgende arbejde i 
efterårssemesteret.

 
Nærmere oplysning om arbejdets art kan fås ved henvendelse til studievejlederne for Religionsvidenskab.

 
Aflønning: 25 timer à p.t. 135,97 (incl. feriepenge). 

Alle ansøgninger er velkomne, ligesom sidefag- og suppleringsfagsstuderende også opfordres til at søge.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om kvalifikationer, årskortnummer, cpr-nummer og afleveres i Studievejledningens 
postkasse eller stiles til Aarhus Universitet, Studienævnet for Religionsvidenskab & Arabisk og Islamstudier, Tåsingegade 3, 

8000 Århus C. Seneste frist for ansøgning er mandag den 3. maj kl. 12.00. 

Mvh. Studievejledningen for Religionsvidenskab 

Tutorer til Teologi
Tutorerne skal deltage i to forberedelsesmøder inden selve rusarrangementet - et i maj og et i august - samt deltage i dag- og 

aftenarrangementer i rusugen og stå for afviklingen af rusturen.
Som tutor skal man arbejde sammen med en anden tutor i et par, men det er ikke nødvendigt at ansøge som par. 

Alle ansøgninger er velkomne.

Aflønning: 15 timer af ca. 120,86 kroner (eksklusiv feriepenge).
Nærmere oplysning om arbejdets art kan fås ved henvendelse til Studievejledningen for Teologi.

Ansøgninger skal indeholde oplysninger om kvalifikationer, motivation, årskortnummer, cpr-nummer samt samtlige kontaktop-
lysninger og stiles til Aarhus Universitet, Studievejledningen for Teologi, Tåsingegade 3, 8000 Århus C.

Der er ansøgningsfrist onsdag 21. april kl. 12.00

Vi glæder os til at høre fra jer!

RELIGIONSVIDENSKAB
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DEKANSPALTEN

 

På Aarhus Universitet har bestyrelsen 
og rektor sammen med dekanerne 
igangsat en faglig udviklingsproces. 
Det betyder, at vi er i gang med at se 
på, hvordan vi bedst videreudvikler 
og styrker universitetet, så vi også i 
fremtiden kan klare os i konkurrencen 
med de bedste universiteter i verden.

Mange steder – også på vores fakultet 
– er den faglige udviklingsproces 
mest kommet til at handle om 
organisation. Skal der sammenlægges 
nogen fakulteter, og skal der være 
betydeligt færre institutter og centre? 
Det handler det også om, men først i 
anden række, og man får slet ikke alle 
målene med, hvis man alene fokuserer 
på organisationsspørgsmål.

Målene er kort formuleret i et brev 
fra rektoratet, som kan læses på den 
hjemmeside, der er oprettet til at 
understøtte information og diskussion 
om den faglige udviklingsproces. Siden 
findes på http://medarbejdere.au.dk/
fu/forside/, og jeg vil gerne opfordre 
alle interesserede til at tage et kig på 
den.

Målene er kort fortalt, at »Aar-
hus Universitet ønsker, at den 
faglige udviklingsproces medfører, 
at forskningsindsatsen samles og 
styrkes, og at kvalitet og samspil 
mellem grundforskning, strategisk 
forskning og anvendt forskning øges, 
herunder at myndighedsbetjeningen 
og samarbejdet med erhvervslivet 
bygger på hele universitetets viden og 
forskningsbredde. Samtidig ønsker AU 
at nedbringe barrierer, der hæmmer det 
indre uddannelsesmarked i at fungere 
optimalt …«

Det Teologiske Fakultet er i den grad 
karakteriseret ved at sætte faglige 
samarbejder højt. Samtidig viderefører 
vi en stærk tradition for at gå nye 
veje. Religionsvidenskab og nu arabisk- 
og islamstudier ligger i helt andre 
organisatoriske rammer end i fx Odense 
og København. Teologi har i Århus 
været kendt for at være kulturåbent 
og orienteret i forhold til det moderne 
samfund, og teologi er i samme hus 
som flere humanistiske uddannelser. 
Behøver det at holde der?

Svaret er ikke givet endnu, men 
debatten er åbnet. Vi har haft de 
første møder med studerende og 
medarbejdere. Nu følger akademisk råd 
og parallelt hermed er der åbnet for, 
at fagmiljøer fra forskellige fakulteter 
kan arrangere møder, der kan gå et 
spadestik dybere for at finde ud af, om 
der er noget, vi kan gøre bedre.

Jeg kan godt komme i tanke om en del, 
vi kan gøre bedre på Aarhus Universitet, 
men lad mig nøjes med at nævne det 
såkaldte ’indre uddannelsesmarked’, 
som også er nævnt ovenfor. Det skal 
give mulighed for at kombinere og 
sammensætte uddannelser på tværs 
af studierammer og organisatoriske 

strukturer – og det fungerer 
temmelig dårligt. Det er ikke godt 
nok.

For tiden tales en del om en 
model, hvor vi sammen med Det 
Humanistiske Fakultet og Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole 
kunne danne et nyt storfakultet. 
Måske bliver det sådan. Lige nu er 
opgaven at undersøge og diskutere, 
om det er en god ide, hvor vi kan 
se nye muligheder for fagene på Det 
Teologiske Fakultet.

Hvordan det end bliver, når 
bestyrelsen træffer en beslutning 
den 17. juni i år, så er alle 
enige om at styrke forskning og 
uddannelse ved Aarhus Universitet. 
Derfor er målet med en eventuel 
organisationsforandring også, 
at det skal blive endnu bedre at 
studere i Århus for jer, som allerede 
studerer på Det Teologiske Fakultet, 
og for dem, der fremover søger 
ind på uddannelserne i teologi, 
religionsvidenskab og arabisk- og 
islamstudier.

Debatten om fremtidens Aarhus 
Universitet er åbnet.

Carsten Riis
cr@teo.au.dk
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Din digitale dagligstue
Hjemmesiden for studerende er blevet forårsrengjort. Vi har støvet de gamle links af, ordnet dem i nydelige stakke, vi har 

hængt billeder op, fået en opslagstavle, placeret en lænestol i hjørnet og fyldt skønlitteratur i reolen. Så mangler vi bare, 

at du kommer forbi og fortæller, hvordan stuen bliver endnu bedre.

AF ULRIK VOSGERAU

Læn dig tilbage. Nu er det slut med at 
vandre fra hjemmeside til hjemmeside. I 
din digitale dagligstue har vi samlet alle 
de links, du skal bruge for at holde dig 
opdateret omkring dine studier og dit 
studieliv. Men du kan også bare bruge 

’stuen’ til at smække benene op og 
finde noget hyggelænsning eller klikke i 
verdenskortet for at finde inspiration til 
dit næste feriemål. 
Hvad går alt det ud på? Det kan du se 
på teo.au.dk/til/studerende – men læs 
først lidt videre her, så du ved, hvad der 
venter.

ALT OMKRING STUDIERNE
Det er selvfølgelig centralt for en hjem-
meside for studerende ved Det Teologi-
ske Fakultet, at du som studerende hos 
os kan finde alle de vigtige informa-
tioner, du skal bruge i forhold til dine 
studier. Indtil nu har du på siden kunnet 
finde links til AULA, studieordninger, 
skemaer, studienævn, studievejledere 
osv. Det er selvfølgelig alt sammen 
informationer, der fortsat vil være til-
gængelige. Men med forårsrengøringen 
har siden også fået nogle nye features. 
Den opslagstavle, du måske allerede 
kender fra vejledernes side, er for ek-
sempel rykket hertil. På opslagstavlen 

lægger vi informationer om eksamen, 
studiejobs, relevante sommerskoler, 
praktikmuligheder, vejlednings- og 
karrierearrangementer og alle de andre 
tilbud, der løbende tikker ind. Når dette 
blad udkommer, vil du for eksempel 
kunne se på opslagstavlen, at teologi 
søger tutorer, at Rønde Højskole leder 
efter en ny lærer, og at Handelshøjsko-
len inviterer dig til Bæredygtig Basar.
På siden samler vi selvfølgelig også 
links til alt det andet, der er vigtigt i 
dit studieliv, som for eksempel Figen-
Bladet, fredagsbaren, fakultetets face-
bookgruppe, studenterbloggerne (der 
gerne vil have kommentarer fra dig) og 
foredragsforeningerne. Men vi vil også 
gerne gå et skridt videre...

FRA TÅSINGEGADE 
TIL TIMBUKTU
Kender du det, at tankerne vandrer, 
når du sidder på et eftermiddagsvarmt 
bibliotek og terper på niende time frem 
mod sommerens eksaminer? Her kan 

                         Fakultetets hylde hos shelfari.com bugner med din underviseres anbefalinger til fagrelevant skønlitteratur.  
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du pludseligt blive grebet af en anelse 
angst i lyset af de tre måneder, der lig-
ger forude – væk fra din faglighed, væk 
fra dit elskede fakultet – hvor søren skal 
du hen i sommerferien?
Her kan dit studentersite hjælpe. Vi har 
nemlig bedt fakultetets forskere pege 
steder ud i verden, enhver TEO-stude-
rende bør runde før eller siden. Stederne 
kan du finde på googlekortet ’TEO’s 
Drømmerejser,’ hvor der ligger anbefalin-
ger til rejsemål fra Guatemala til Jakta 
og fra Tåsingegade til Timbuktu. 
Du tænker så sikkert: »Men hvad skal 
jeg så læse i, nu hvor understegnin-
gerne er foretaget i al min faglitteratur, 
og der sidder post-it’s på alle de rigtige 
steder i mine kompendier?« Også her 
kan det betale sig at klikke ind på dit 
studentersite, hvor bogreolen bugner af 
studierelevant skønlitteratur anbefalet 
af dine undervisere. Udvalget spænder 
fra tegneserier som Nofret og Asterix til 
sci-fi som Hyperion og Dune. Herimellem 
ligger titler, der kan appellere til alle 

tilbøjeligheder – for eksempel The 
Philosopher and the Wolf: Lessons 
in Love, Death, and Happiness til de 
filosofisk anlagte, Ali and Nino: A 
Love Story til de romantisk anlagte, 
The Egyptian til de historisk anlagte, 
og Den romerske familie til dem, der 
har det sådan. 
Listen er lang, men kan blive meget 
længere. Vi har nemlig lagt titlerne 
ind hos ’Shelfari,’ der er et online-
fælleskab for litteraturinteresse-
rede. Hvis du opretter en profil og 
melder dig ind i gruppen ’TEO, AU,’ 
har du mulighed for selv at lægge 
dine favorittitler ind, se hvad dine 
medstuderende læser og diskutere 
litteratur på kryds og tværs. 

DET ER DIN SIDE
En hjemmeside er aldrig færdig, og 

det vil dit studentersite heller ikke 
være, når du klikker dig ind. Men 
ambitionen er klar: Det er her, du  

   altid vil starte, når du skal på nettet 

og hente informationer om dine studier. 
Om vi lever op til denne ambition, er 
det op til dig at fortælle os: Din digitale 
dagligstue skal selvfølgelig indrettes i 
overensstemmelse med universitetets 
design. Men derfor vil vi stadig gerne 
høre, om der mangler et par puder, en 
kronhjort på væggen eller lidt hyggebe-
lysning i krogene – med andre ord, vil vi 
meget gerne høre fra dig, hvad der kan 
gøre siden endnu bedre. Det kan dreje 
sig om hardcore studieinformation, som 
for eksempel det skema du altid har 
svært ved at få klikket dig frem til og 
gerne vil have placeret bedre. Det kan 
være, du har ideer til, hvordan vi bruger 
vores facebookgruppe eller vores stu-
denterbloggere bedre. Men det kan også 
være, du vil høre, om vi er med på flere 
skæve features, som litteratur- og rejse-
anbefalingerne ovenfor. De to eksempler 
viser i hvert fald, at dine undervisere 
også gerne vil formidle og diskutere 
faglighed i andre indpakninger.

På googlekortet ’TEO’s drømmerejser’ kan du finde 

forslag til dit næste sommerferiemål.

Dit studentersite som du kender det. Klik ind og se, hvad der nu er sket. 
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AF STUD.MAG. JOHAN CHRISTIAN NORD

I 1719 tryktes i Holland for første gang 
nærværende stærkt religionskritiske 
skrift på fransk. Forud for den faktiske 
fremkomst af et skrift benævnt Traktat 
om de tre bedragere havde der helt siden 
1200-tallet sviret rygter om et kættersk 
og undergravende skrift, der skulle bære 
dette navn. 
Foruden at rumme den samlede tekst fra 
den oprindelige 1719 udgave rummer 
udgivelsen også en fyldig indledning, 
hvor Frederik Stjernfelt præsenterer 
skriftets grundlæggende position og 
den idehistoriske kontekst, skriftet 
er indplaceret i, samt introducerer til 
fi lologiske overvejelser om skriftets 
fremkomst herunder den komplicerede 

drøftelser om identiteten af den eller 
de, der har forfattet det anstødelige 
kampskrift. 

SPINOZISTISK FRONTALANGREB 
OG FOREGRIBELSE AF 1800-
TALLETS RELIGIONSKRITIK
Uanset hvem der måtte have ført 
pennen bag Traktat om de tre 
bedragere bliver det ved læsning 
af værket klart, samt pointeres i 
indledningen, at skriftets hori-
sont er bestemt af en tilslutning 
til og indoptagelse af centrale 
dele af Spinozas fi losofi . Med 
udgangspunkt i Spinozas 
panteisme, der, som Stjernfelt 
rettelig anfører, kan være 
overmåde svær at skelne fra 
en direkte ateisme, tages der 
i Traktat om de tre bedragere 
således afstand fra enhver 
forestilling om guddom-
melige aktører, der skulle 
være i stand til at gribe ind 

i verden. 
Hvad der gør skriftet yderligere interes-
sant er en foregribelse af religionskriti-
ske anskuelser, der ellers almindeligvis 
tilskrives Feurbach og Marx og således 
forstås som fremkomne i 1800-tallet. I 
værket anskues religionens fremkomst 
således på en måde, der har slående 
ligheder med en Feuerbach’sk projekti-
onstese, hvor guderne betragtes som et 
udvortes personifi ceret udtryk for ind-
vortes menneskelige følelser og sinds-
stemninger. Endvidere abonneres der på 
en art proto-marxistisk tese i henseende 
til forholdet mellem religionsproduktion 
og magthaverne ønske om selvhævdelse 
og bibeholdelse af eneherredømmet. Det 
afvises således til fulde, at magthaverne 
selv skulle nære selv den ringeste oprig-
tige hengivelse til de af dem forkyndte 
guddommelige aktører. Guderne er blot 

et politisk pressionsmiddel. 

DE LATTERLIGE BEDRAGERE
Som værkets titel kundgør drejer det 
sig ikke blot om en abstrakt religions-
kritik, men også om et mere konkret 
angreb rettet mod dem, de benævnes 
de tre bedragere, nemlig Moses, Jesus 
og Muhammed. I særskilte afsnit rettes 
skytset således imod hver af de tre 
monoteistiske religioners grundlæggere, 
der hver især skoses for den lastefulde 
og egenkærlige karakter, der menes at 
have ført dem til et sådant megalomant 
projekt som forkyndelsen af en religiøs 
lære. 
Eksempelvis udspys det i afsnittet om 
Muhammed, at denne udelukkende 
vandt sig tilhængere blandt de primitive 
beduiner ved at love dem adkomst til 
en overfl od af villige kvinder og anden 
sanselig lyksalighed i det hinsides.
Nogle læsere vil tænkeligt fi nde de 
særligt syrlige passager underholdende 
og vil heri se et muntert udtryk for en 
kompromisløs ateisme, andre vil fi nde 
ophobningen af alskens vederstyggelig-
heder forceret og udtryk for en forsimp-
let kritik, der blot angår visse former for 
religion. 
Uanset hvad er skriftet et interessant 
vidnesbyrd om et stærkt uortodokst 
åndsliv, der trods det kristne Europas 
bestræbelser har haft sit virke lang tid 
før religionskritik blev en legitim ge-
sjæft. Herudover må udgivelsen vel også 
i nogen grad betragtes som et indlæg i 
den nutidige debat, en religionskritisk 
stillingtagen i citatform.     

Traktat om de tre bedragere,

Anonymt skrift præsenteret af Frederik Stjernfelt,

Informations Forlag 2010, 

175 sider, 

199 kr.

Hån, spot og latterliggørelse 
- a la den kontinentaleuropæiske oplysning.

Med den første dansksprogede udgivelse af det anonyme skrift Traktat om de tre bedragere har oplysningens utrættelige 

frontkæmper Frederik Stjernfelt slået sig sammen med den allestedsnærværende oversætter Claus Bratt Østergaard for at 

bringe lys til de, der måtte være modtagelige. 

kampskrift. 

SPINOZISTISK FRONTALANGREB 
OG FOREGRIBELSE AF 1800-
TALLETS RELIGIONSKRITIK
Uanset hvem der måtte have ført 
pennen bag 
bedragere
af værket klart, samt pointeres i 
indledningen, at skriftets hori-
sont er bestemt af en tilslutning 
til og indoptagelse af centrale 
dele af Spinozas fi losofi . Med 
udgangspunkt i Spinozas 
panteisme, der, som Stjernfelt 
rettelig anfører, kan være 

16 | FIGENBLADET



ANMELDELSER

Erhvervslivet blødgør hårde værdier med spiritualitet

Erhvervslivet og spiritualitet er slet ikke så langt fra hinanden, som man måske skulle tro. Tina Magaards antologi om de 

to størrelser giver et billede af tidsånden med dens fokus på det enkelte individ i det store hele, og hvilken rolle vraggodset 

fra new age spiller i nutidens ledelsesspiritualitet.

AF STUD.THEOL. HENRIETTE KNUDSEN

Bogen fokuserer primært på tidsånden, 
hvor individet ses som en stor uudnyt-
tet ressource, som det gælder om at 
optimere og få bedst muligt udbytte af, 
men kommer indenfor dette felt ganske 
vidt omkring.  
Vi lægger ud med et par introtekster fra 
Viggo Mortensen, som forsøger at ind-
fange, hvorfor religionen fylder relativt 
meget i en løs form, og Lars Ahlin, som 
på meget få sider konstaterer, at en 
del af new age bølgen går glimrende i 
spænd med neokapitalismen. Derpå går 
vi lige så stille over til det egentlige 
med Pruzons tekst om SBL (spirituelt 
baseret ledelse), som omhandler inter-
views med adskillige virksomhedsledere 
og deres (gode) erfaringer med spirituel 
ledelse.
Karen-Lisa Salamons og Iben Krogsdals 
bidrag ser meget kritisk på henholdsvis 
Stephen Coveys og Anthony Robbins 
indgang til den gren af spirituel ledelse, 
der handler om, at mennesket rummer 
uanede mængder af potentiale, der skal 
hentes frem via udvikling af individet. 
Fra individsevolution går vi over til de 
østlige religioner, hvor Marianne Q. Fibi-
ger skriver om hinduismen som åndelig 
vejleder, Kirsten Bovbjerg behandler 
yoga og mindfullness, og Jørn Borup 
skriver om buddhismen og dens vej fra 
elitereligion over new age til det, den er 
i dag i den vestlige verden.
Studenterpræst Elisa Wejse argumenterer 
for kristendommen som alternativ til 
den kapitalistiske spiritualitet, som new 
age bølgen har kastet af sig, og opstiller 
forskellige scenarier, hvor kristendom-
men kan gøre det samme som den new 
age spiritualitet, der dominerer de 
forskellige ledelsesteorier.
Derpå er der to cases: Henholdsvis Ma-
gaards analyse af indiske Tata Groups 
praktiseren CSR inden dette begreb 

kom på mode i den vestlige verden og 
direktøren for Merkur Bank Lars Pehrsons 
tanker om det at drive en bæredygtig 
virksomhed – i dette tilfælde en bank. 
Selve antologien afsluttes med et bidrag 
af Mr. Management Himself – Steen 
Hildebrandt, som skriver om virksom-
hedernes ansvarlighed i det samfund de 
agerer i.
Overordnet set giver antologien et 
rigtig godt billede af de værktøjer som 
erhvervslivet betjener sig af i dag, når 
det gælder ledelse. Bidragydernes vidt 
forskellige baggrunde giver et ganske 
nuanceret billede af 
spiritualitet i ledel-
sessammenhænge, 
men er dog enige 
om, at fokus ligger 
på det enkelte 
individ, og at der 
i dette også ligger 
en stresskilde til 
grund. Karen-Lisa 
Salamon og Iben 
Krogsdal stiller 
især skarpt på, 
at lederen skal 
være opmærk-
som på, at 
han/hun via sin 
egen spirituali-
tet kan komme 
til at over-
skride nogle 
medarbejde-
res grænser 
for, hvad 
de synes, 
at de vil 
være med 
til udi den 
spirituelle 
tilgang.

Ledelse og Spiritualitet

- En antologi om nye veje i arbejdslivet

Tina Magaard (Red.),

Gyldendal Business 2009,

232 sider,

300 kr.
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Religion på kanten 
Den 26.-27. marts 2010 afholdte DAHR et studentersymposium på Syddansk Universitet, hvor overskriften var ’Religion 

på kanten’. Jeg var med for at forny interessen for mit studie, få inspiration til nye vinkler på religionsstudiet samt møde 

nogle af de der københavnere og fynboer, der studerer det samme som mig selv.

AF KATRINE RØNNE NIKOLAJSEN

DAHR
Når sidefaget optager hele studielivet, 
kan man i kampens hede pludselig glem-
me alt, hvad der hedder religionsviden-
skab og ’hvorfor det nu var, at det der 
med religion egentlig var så spændende 
at studere…’. Derfor besluttede jeg mig 
for, at jeg da selvfølgelig skulle med til 
DAHRs studentersymposium på Syddansk 
Universitet i Odense. Ligesom garante-
ret størstedelen af jer, der læser denne 
rejsebeskrivelse, havde jeg ikke den 
fjerneste anelse om, hvad det nu lige er, 
DAHR er for noget. Men efter min week-
end på Syddansk Universitet er jeg ikke 
længere i tvivl: DAHR er Dansk Selskab 
for Religionshistorie (Danish Association 
of History of Religion). Som bonusin-
formation kan jeg endda informere om, 
at de efter deres seneste generalforsam-
ling (der lå i forlængelse af symposiet) 
nu har skiftet navn til DASR – Dansk 
Selskab for Religionsvidenskab (Danish 
Association of Science of Religion). 

RELIGION PÅ KANTEN
Vi var (desværre kun) syv 
studerende fra religi-
onsvidenskab på Aarhus 
Universitet, der deltog. 
Både Københavns- og 
Syddansk Universitet 
(som selvfølgelig havde 
’hjemmebane-forde-
len’) var derimod mødt 
talstærkt op. Symposiet 
bestod i korte træk af 
en række foredrag under 
hovedtemaet ’Religion på kanten’ af for-
skellige undervisere fra de tre afdelinger 
for religionsvidenskab. 
Der var stor diversitet mellem foredra-
gene, der alle gav deres bud på alter-
native metoder, vinkler på og emner 
indenfor religionsvidenskaben. Blandt 
foredragstitlerne kan bl.a. nævnes: 
’Religion i retten’, ’Avatar, fankultur og 
naturreligion’ og ’At studere religion 
ved ikke at studere religion – eksperi-
mentelle religionsstudier og kunsten at 
operationalisere’. Udover at få en ’aha 
– sådan kan man også studere religi-
onsvidenskab’-oplevelse bød opholdet  
på mange muligheder for at mingle 
med religionstuderende fra de to andre 
universiteter blandt andet til den fest, 
der var arrangeret om aftenen. 

ER DET VORES 
TUR NÆSTE ÅR?
Under hele opholdet 
blev der fra DASR 
opfordret kraftigt til, at 
der blandt deltagerne 
blev diskuteret, hvordan 
næste års DASR-sym-
posium skal afholdes. 
Hvad skal temaet være? 
Hvilke foredragsholdere 
skal inviteres? Og ikke 
mindst – hvor skal det 
afholdes? Da værtsrollen 

skal gå på omgang, betyder det, at det 
næste år enten er Københavns Univer-
sitet eller os på Århus Universitet, der 
skal ligge hus til begivenheden. Det er 
endnu ikke besluttet, men uanset om 
det bliver i Århus 2011 eller 2012, er 
der stærkt brug for studerende, som har 
lyst til at hjælpe med at få stablet ar-
rangementet på benene. Uanset om man 
har mod på at være med til at arrangere 
symposiet eller ej, kan jeg kun opfordre 
enhver religionsvidenskabsstuderende 
(eller andre med interesse for religions-
videnskab) til at tage med til næste års 
DASR-symposium! Der er stor mulighed 
for at få inspiration til studiet, møde 
vores medstuderende fra de andre uni-
versiteter, drikke kaffe, spise bunkevis 
af kage og ikke mindst – diskutere 
religionsvidenskab!
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FIGENBLADET SPØRGER:

I de blindes rige er den enøjede konge

Medierne har i løbet af de sidste par uger voldt den katolske kirke en del problemer.
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Hvad mener du om sammenlægningen af universitetets fakulteter?

VIBEKE LUNDBYE WESTPHALL, STUD.MAG.

Jeg er positivt indstillet overfor 
sammenlægningen. Det vil sikkert 
gøre det lettere at vælge tilvalg, 
supplering og så videre. Det bliver 
sikkert nogle problemer i starten, 
men det er godt med progression. 

SIGRID KROGH KJÆR, STUD. THEOL.

Jeg synes, at det er svært at finde 
hoved og hale i det hele, men 
jeg kan godt se, at der kan være 
nogle gode potentialer. Jeg tror, 
at teologi vil kunne drage meget 
nytte af at blive slået sammen 
med humaniora.

ANNA CARØE, STUD.MAG.

Det er fornuftigt at lægge 
religionsvidenskab og arabisk & 
islamstudier ind under huma-
niora, så vi kan trækkke på folk 
fra andre fag. Desuden er det 
mærkeligt at arabisk ligger på 
Det Teologiske Fakultet, når 
alle andre sprog ligger under 
humaniora. 
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APRIL ARRANGEMENT BESKRIVELSE

22. 12.00 - 
13.00

Frokostmøde ‘Cultural evolution, adaptation and niche construc-
tion in human prehistory’ v/Felix Riede. Religion, 
Cognition and Culture (Glasburet)

23. 09.30 - 
16.00

Åbent seminar ‘Venskab og strid - K.E. Løgstrup og Hal Koch’ 
Afdeling for Systematisk Teologi og Afdeling for 
Idéhistorie (Aud. 1, 1441)

27. 19.30 Oplæg og 
filmvisning

‘Bøn, helbredelse og ‘Marjoe’’ v/ Else-Marie Jegindø. 
Religionsvidenskabelig Forening (Lok. 010, 1441)

27. 12.00 - 
13.00

Frokostmøde ‘Hvad vil det sige at vide noget teologisk om 
samtidsreligion? En undersøgelse af de ortodokse 
epistemologier hos teologerne Graham Ward og 
Johannes Aagaard’ v/ Jens Linderot. Center for 
SamtidsReligion (Glasburet)

28. 19.30 Foredrag ‘Gammel Testamente som kulturarv’ v/ Pernille 
Carstens. Teologisk Forening (Lok. 010, 1441)

29. 19.30 Foredrag ‘Zeus-helligdommen i det antikke Grækenland’ v/ 
Thomas Heine. Studenterkredsen Århus (Preben 
Hornung Stuen, Studenternes Hus)

29. 12.00 - 
13.00

Frokostmøde ‘Large-scale politics as smale-scale interaction: 
Heuristic misapprehension in the face of 
evolutionary recurrent cues’ v/ Michael Bang. 
Religion, Cognition and Culture (Glasburet)

MAJ ARRANGEMENT BESKRIVELSE

5. 17.00 Foredrag ‘DEN AKADEMISKE STUDENTERSCENE - når X-factor 
stadig ikke er nok!’ Teologisk Forening (Lok. 010, 
1441)

5. 15.15 - 
17.00

Workshop ‘Seventh Arab and Islamic Studies workshop 
- Muslims in Western Academia’ Foreningen for 
ArabiskStuderende (Lok. 240, 1443)

6. 12.00 - 
13.00

Frokostmøde ‘Ritual, Social Cohesion, Religious Authority, 
and Sacred in Contemporary Religious Systems 
in Denmark - A Game Theoretical Approach’ v/ 
Panagiotis Mitkidis. Religion, Cognition and Culture 
(Glasburet)

7. 13.00 Seminar ‘Reformation og deformation - protestantismen til 
debat’ Reformatorisk Teologi (Aud. 1, 1441)

10. 15.15 - 
17.30

Foredrag ‘Logik og transcendens’ v/ Peter Øhrstrøm. Forum 
Teologi Naturvidenskab (Fysisk Auditorium, 1523)

27. 13.15 Seminar ‘Lutherdom og islam - et ægte engagement?’ v/ 
Thomas Hoffmann. Reformatorisk Teologi (Lok. 440, 
1443)

For flere arrangementer se www.teo.au.dk/nyheder/arrangementer
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Spændende 
arrangementer
OPLÆG OG FILMVISNING: 
BØN, HELBREDELSE OG ‘MARJOE’
v/ ph.d. Else-Marie Jegindø
Religionsvidenskabelig Forening 
inviterer til gratis film og 
foredrag. Inden filmen vil Else-
Marie Jegindø fortælle om sin 
forskning i sammenhængen 
mellem bøn og helbredelse. Filmen 
handler om drengen Marjoe, som 
prædikede på vækkelsesmøder i 
det karismatiske miljø, fra han 
var fire år gammel, indtil han blev 
teenager, og som voksen genoptog 
han erhvervet af økonomiske 
årsager. Filmen er fra 1972 og 
fik en Academy Award for bedste 
dokumentar.
Tirsdag den 27/4 kl. 19.30, Lok. 
010, 1441

GAMMEL TESTAMENTE 
SOM KULTURARV
v/ Pernille Carstens, 
forskningsleder på BiCuM (KU)
Det Gamle Testamente blev 
til i en periode præget af 
globalisering. Det kan derfor 
opfattes som et stykke tilrettelagt 
erindringslitteratur til brug for 
skabelse af national identitet 
og særtræk samt en modvægt 
til globaliseringen. Foredraget 
vil sætte fokus på Det Gamle 
Testamente i sin kulturelle 
kontekst, og hvordan det kan 
opfattes som et kulturelt udtryk 
på linje med andre kulturelle 
udtryk udfra begrebet ‘kulturel 
erindring’.
Onsdag den 28/4 kl. 19.30, Lok. 
010, 1441


