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”Når nu Figenbladet sådan går og regner med mig, må jeg hellere levere” 

En hyldest til julerevyen 

Så blev det efterår, igen, det er blevet mørkt og koldt og regnfyldt. Vi er godt og vel 
to tredjedele igennem endnu et semester. Der er ikke længe til, at vi skal til endnu 
en omgang læseferie, hvor vi skal nå at læse alt det, vi ikke fik læst i løbet af  seme-
stret inden dommens dag falder og eksaminerne går i gang. Om man skal kunne 
redegøre for en masse sprogligt bøvl, eller skal vide noget om bibelen, Løgstrup 
eller religionshistorie så er det i hvert fald tiden til dom! Men det er også tiden til 
fest! For ligesom dette semester har budt på en genåbning af  Theos bar, en masse 
til- og fratrædelsesforelæsninger, et 30-års jubilæum og en revitalisering af  det 
voldsomt savnede studiemiljø i Axis Mundi, ligeså byder efteråret 2021 også på 
en anden opstandelse, nemlig opstandelsen af  julefesten og dermed også opstan-
delsen over alle opstandelser: JULEREVYEN! Vi er tilbage! Og denne gang også 
med et jubilæum. For i år vil være 90. gang Teologisk Julerevy spiller. Den blev 
første gang opført i 1939, den gang som en art tale/causeri med et satirisk blik 
på det forgangne år. Variationer af  denne form var grundlaget for revyen i de 
følgende år, men i løbet af  1990’erne blev revyen udviklet til noget der ligner den 
revy vi kender i dag, med sceneopsætning, band og flere skuespillere. Men, som de 
skarpsindige iblandt jer nok har opdaget, så kan det jo ikke passe at revyen skulle 
have 90-års jubilæum i år hvis den startede i 1939, men jo! Det er nemlig sådan at 
Teologisk Julerevy har været aflyst 2 gange siden 1939. Første gang var i 1944, af  
frygt for at Gestapo ville storme stedet og anholde teologistuderende der var aktive 
i modstandsbevægelsen. Den anden gang revyen måtte skuffe sit, ellers meget tro-
faste publikum var i 2020, da der året forinden var nogen i Kina, der havde spist 
en flagermus, med ganske alvorlige konsekvenser for resten af  verden herunder 
Teologisk Julerevy. 
Men nu er vi tilbage! Tilbage og klar, for som vi sang tilbage i 2018: ”For revyen 
er klar igen i år, Jesus han bringer sit paradis ind i stakladen og slår dine ben væk, 
hvorpå vi er klar til revyen. Slip dig fri, det’ magi vi er klar til revyen!” og i år er vi 
endelig klar med en julerevy til jer. Så slip jer fri, det’ magi, og vi ses i Stakladen 
den 27. november til et brag af  en fest. 

“NÅR NU FIGENBLADET GÅR 
OG REGNER MED MIG, 
MÅ JEG HELLERE LEVERE” 
Jon Asnæs Kattrup 7. Semester, Teologi, musiker og ildsjæl i Julerevyen 

HUSK REVYBILLET

HUSK REVYBILLET



FORUNDERLIGE IRAN 

REJSEBERETNING

Af  Simone Møller, 1. semester arabisk og islamstudier
23. oktober 2019 drog jeg til Mellemøsten – helt specifikt Iran, det, der førhen var Persien. Jeg havde researchet 
hjemmefra og allerede fået ordnet nogle praktiske ting. Jeg havde blandt andet bestilt et iransk hævekort, Mah-
Card, da man kan ikke bruge VISA, og booket de første 3 overnatninger i et guest house, da regulære hostels er 
ulovlige. Ligeledes havde jeg anskaffet mig et par tørklæder, da det at bære hijab er påbudt ved lov – også som 
kvindelig turist. 
Min lidt slidte backpack var pakket, parat til nye eventyr. Det susede i min mave, som stod jeg lige i et blæsevejr – 
hvad nu, hvis jeg blev skuffet? Min kærlighed til Mellemøsten har blomstret som tulipanmarkene i Holland, siden 
jeg var for mange år siden rejste rundt i Israel og Palæstina. 10 timers rejsen og en mellemlanding i Kiev rigere, 
blev jeg budt velkommen som kun Mellemøsten kan; af  en varm brise og duften af  benzin

Teheran
Teheran, Irans hovedstad, huser cirka 9 millioner mennesker ud af  et samlet indbyggertal på omkring 84 millioner. 
Trafikken er, som trafikken er mest i Asien; gal. Mod al forventning fandt jeg dog hurtigt ud af, at Teheran rummer 
en god infrastruktur, og med metro kan man nemt komme rundt – altså man forstår farsi, for det engelske sprog er 
en by i Rusland for de fleste iranere. 
Turister er et sjældent syn, og måske af  samme årsag blev jeg bombarderet med gaver og gratis mad fra en masse 
søde iranere.  

Min tid i Teheran bestod primært af  snak med en masse fantastiske lokale, samt at opleve kultur og seværdigheder. 
Blandt andet tog jeg en taxi ud til en park med en masse menneskeskabte vandfald – meget æstetisk. 
Taxachaufføren, Majeed, som var uddannet civilingeniør, kunne som de fleste andre i Iran ikke skaffe arbejde in-
denfor sin egen profession. VI talte lidt om løst og fast, og Majeed fortalte, hvordan mange i Iran vil migrere til ve-
sten, fordi arbejdsløsheden er så høj. Majeed fortalte også, hvordan han tror, den unge generation vil protestere og 
til sidst lykkedes med at revolutionere det, han selv betegner som et totalitært regime. Ifølge Majeed ses dette både 
ved påbuddet om hijab, den enorme arbejdsløshed, den ikkeeksisterende ytrings -og pressefrihed og dét faktum, at 
staten i et vist omfang kontrollerer, hvad der kommer ud blandt befolkningen via medierne. Facebook er eksempel-
vis forbudt. Samtalen sluttede i desperathed med, at Majeed spurgte om ikke jeg kunne gifte mig med ham, så han 
kunne komme til Danmark i stedet. 



Isfahan
Fra Teheran gik turen, den 30. oktober, videre sydpå, til byen Isfahan. En by, der med 9 biografer, masser af  mu-
ligheder for shopping såvel som historiske pladser og store basarer, emmer af  liv. Maidān-e Naghsh-e Jahān (også 
kaldet Shah Square), blev bygget mellem 1598 og 1629. Pladsen måler 160m x 560m, og er et levn fra safaviderne. 
Den er omringet af  Sheikh Lotf  Allah Moskeen, Isfahan Grand Bazar samt Ali Qapu Paladset - og så er den på 
UNESCOS liste over verdensarv. 
Ligeledes er Isfahan rig på gammel arkitektur og igennem byen løber floden Zayanderud fra Zagrosbjergene. På 
bredden indåndende jeg den friske luft og mærkede glæden fra alle de børn, der legede rundt i byens grønne områ-
der.
   

Jeg blev hurtigt introduceret til Nasir’s gæstfrie familie, og hans nevø, Parsa, tog mig den efterfølgende uge med 
rundt i Shiraz. Jeg oplevede alt fra Nasir ol-Mulk Mosque’s smukke mosaik vinduespartier i alle regnbuens farver, 
Shāh Chérāgh Moskéen til ruinerne Persepolis i Fars (den gamle hovedstad i Persien under Akemeniderriget) samt 
de to store digteres, Shams al-din Hafiz og Saʿdī Shīrāzī’, gravsteder. 

Bandar Abbas
Fyldt op af  mad, god søvn og stor portion taknemmelighed sagde jeg den 8. november, farvel til Nasir og hans 
familie og satte kursen mod Bandar Abbas. En by i det sydlige Iran beliggende ud til Den Persiske Golf. Udover 
temperaturstigningen, er der i Bandar Abbas en mere afslappet stemning.
Jeg møder næsten med det samme en jævnaldrende kvinde, Roya, som inviterede mig hjem til hende. Som ung, 
ugift kvinde med en uddannelse i bygningsdesign, er det hårdt at få hverdagen til at fungere. Det kræver hårdt 
arbejde og held at gøre karriere indenfor sit erhverv – også for Roya. Med sin enorme hjertevarme, gæstfrihed og 
imødekommenhed, forsøgte hun at skabe et bedre liv for både sig selv og andre. Det blev tydeligt, når hun hver 
aften gik ud på gaden og gav sine rester væk til nogen, som ifølge hende havde mere brug for dem end hun havde. 
Ligeledes formåede hun at sætte adskillige smil og grin på mine læber, når hun fortalte sine skæve beretninger fra 
livet som ung kvinde i Iran. 

Shiraz
Efter et par dage i Isfahan, tog jeg den 2. november videre ned 
til Shiraz – poesiens by. En bustur på omkring 8 timer inklusive 
frokostpause. Efter 4 timer med manglende aircondition, steg 
vi af  bussen for at spise og strække benene. Til min store glæde 
sneg en duft af  friturestegte falafler sig op omkring min næse, 
og jeg blev mindet om, hvor fantastisk en madkultur Mellem-
østen besidder. 
Falaflerne fik jeg hurtigt gjort kål på, og det var måske fint, for 
jeg faldt i snak med en midaldrende Iransk-svensk mand ved 
navn Nasir, som skulle samme vej som mig. 
Nasir fortalte, hvordan han og hans kone for næsten 30 år siden 
flygtede fra Iran til Sverige, og om hvordan livet som Iraner 
i Sverige var. Ligeledes fortalte han, han ejede en lejlighed i 
Shiraz og inviterede mig hjem til ham. Det takkede jeg ja til, og 
det skulle vise sig at være den helt rigtige beslutning. 



Hormuz
Samme dag tog jeg færgen over til øen Hormuz. Med sine 42 km2 tæller Hormuz kun omkring 5900 indbyggere. 
En ”løs” atmosfære af  kunst samt et, tilsyneladende, mere afslappet liv, bliver her holdt i hævd. Alt fra perlekæder 
med keramiske håndmalede perler, malerier af  landskabet og hjemmelavede musikinstrumenter blev her kreeret 
og solgt rundt omkring med illusionen om et friere liv til turister. Og turismeindustrien blev holdt i live med guide-
de ture rundt på øen – og landskabet var da også ganske fantastisk. Sandstrande omgivet af  rødt vand og sand i 
alle tænkelige nuancer har givet øen kaldenavnet Regnbueøen. 
Bandar Abbas 
Tilbage i Bandar Abbas mødtes jeg igen med Roya, som havde lagt en madras og et tæppe ud på gulvet, så jeg 
havde et sted at sove. Mad havde hun også lavet, og jeg blev igen fyldt op af  taknemmelighed og glæde. 
Dagen derpå viste hun mig rundt i Bandar Abbas, og vi var rundt og finde friske råvarer på de lokale markeder. 
Roya fulgte mig samme aften til busterminalen, hvor en natbus til Yazd var at finde. Det skulle vise sig at være en 
tur på 9,5 time, der ventede forude. Dette satte Irans enorme størrelse lidt i perspektiv.  I en natbus med 50 andre 
mennesker, bliver man hurtigt mindet om, at kollektive transportmidler og snorken ikke går særligt godt i spænd. 
Lysvågen og med tid til at reflektere og bearbejde alle indtryk, blev jeg her meget bevidst om folkets følelser om-
kring regimet. På den ene side ønsker mange frihed, som de havde det i 60’erne, men på den anden side påvirker 
frygten for et endnu mere konservativt styre deres mod til at demonstrere. 

Yazd
9,5 timer senere kunne jeg så endeligt strække benene i byen Yazd. Den historiske by er omgivet af  ørken og 
rummer persisk arkitektur. Det helt fantastiske Qanat-system har bidraget til overlevelse i den barske ørken. Qanat 
er underjordiske skakter, hvori der transporteres vand fra vandfald og andre kilder. Ligeledes finder man gamle 
Hammams, moskéer, brønde, gravsteder og bygninger, hvor ørkenens naturlige elementer er udnyttet. 

Teheran
En enkelt overnatning senere gik turen den 11. november tilbage til Teheran. Med godt en uge endnu besluttede 
jeg mig for at tage en endagstur nord for Iran og afprøve skisportsstedet Dizin.
Her finder man skiglade iranere, der boltrer sig i sne og mellemøstlig hygge. Jeg fik rørt mig på pisterne og set en 
helt anden side af  det iranske folkefærd, samt en diversitet i den iranske natur. 

Tabriz
En hel uge i Teheran, var for mig lidt for længe, hvorfor jeg den 12. november drog videre mod nordvest til byen 
Tabriz, som var hovedstad i Safavid-Dynastiets æra. En by, som rummer en masse studerende, liv og spændende 
arkitektur. Her spenderede jeg et par dage, inden jeg den 14. november drog tilbage mod Teheran. 

Teheran
I et guesthouse i Teheran mødte jeg en ung tysk fyr, og vi tog sammen på madeventyr. Vi fik prøvet alt lige fra Haj 
qasem kylling barbeque med ris og Kubideh kebab til gourmetfalafler og fisk med sabzi polo. På vej til en ny bydel 
mødte vi i metroen to iranske søstre, Hoya og Rosha, som skulle vise sig at være til kæmpe hjælp.
Tilbage i vores guesthouse gik vi til køjs, uvidende om hvad næste dag ville bringe. 
Den 15. november blev vi alle overraskede, da stigende priser på brændstof  ledte til oprør mod regimet og førte til 
en af  de mest voldelige demonstrationer siden 1979. Faktisk blev november 2019 kendt som ”bloody november”, 
og i alt omkom omkring 1500 iranere i oprørene. Det blev hurtigt klart for mig, at jeg måtte finde ud af  at komme 
videre i min færden, og komme til De Forenede arabiske emirater.   
Hoya hjalp mig med at skaffe en billet på et nattog fra Teheran til Bandar Abbas med afgang den 16. november. 
Jeg blev indlogeret i en kabine med tre iranske kvinder, som alle modtog mig med hjemmelavet mad og en hel del 
snak om hvad der nu lige måtte falde os ind. 24 timer med tre skønne, imødekommende kvinder og en god snak 
om noget som ingen af  os forstod senere, landede jeg igen i Bandar Abbas, hvor én af  kvinderne hjalp mig om-
bord på færgen, så jeg kunne komme sikkert til UAE. 
Iran rummer naturperler som jeg aldrig før har oplevet dem, en kontroversiel historie og et helt igennem fantastisk 
folkefærd, som for altid vil stå skarpt i min erindring. 
Ved synet af  det blå hav i Den Persiske Golf, der strømmede forbi, gik der en masse følelser igennem mig, velvi-
dende at nye eventyr i UAE og Oman var i vente. 
   
   





FESTUDVALGETS JULEKRYDSORD   GÆT ORDET OG SEND DEN TIL: festudvalget.t.r.a@gmail.com



FESTUDVALGETS JULEKRYDSORD   GÆT ORDET OG SEND DEN TIL: festudvalget.t.r.a@gmail.com



Af Søren Gad Hvas i samarbejde med Figenbladet og Sasja Stopa 

Martin Luther er en uundgåelig skikkelse i dansk kristendoms historie. Reformationens galæonsfigur og halv-
delen af  den fængende titel ”den evangelisk-lutherske kirke” fra Grundlovens §4 - i øvrigt et navn, Grundtvig 
mente var helt intetsigende (Grundtvig 1987, 12). På vores kristendomsfikserede uddannelser kan de fleste 
lire nogle fakta af  om manden med den fjollede hat: 1517, 95 teser, sola scriptura og hans påfaldende mod-
stand mod bondeoprør i Tyskland. Men hvad med alle de mennesker, der ikke har taget en universitetsud-
dannelse om kristendommen? 

Jeg har ofte hørt mine venner tilskrive Luther en del af  æren for demokratiets fødsel, og jeg kan godt forstå 
dem. Fokus på den individuelles forhold til Gud er da en slags ligestilling, som er en slags demokrati. Men 
førnævnte bondeoprør viser, at han næppe havde været tilhænger af  Det Lange Århundredes revolutioner: 
Rasmussen og Thomassen skriver, at Luther i begyndelsen var positivt stemt over for bøndernes protester, 
men da han opdagede, at de udøvede vold mod den af  Gud indsatte status quo, ”appelerte [han] til fyrstene 
om at de skulle slå ned opprøret med makt” (Rasmussen and Thomassen 2002, 275). Det er teknisk set ikke 
en demokratisk appel. Det har fået mig til at overveje, hvad folk egentlig forbinder Martin Luther med, og da 
de andre på Figenbladet også syntes, det lød spændende, satte vi os for at undersøge det.

Metode 
Vi lavede et spørgeskema, som vi sendte rundt via Facebook og personlige henvendelser til folk og fæ. Vi fik 
224 svar; 66 andre påbegyndte spørgeskemaet, men blev ikke færdige. Deres svar er sorteret fra vores resul-
tater. Af  baggrundsvariable spurgte vi bl.a. ind til folks alder (gns. 36,6 år), uddannelse, og om de var troende 
kristne. I forbindelse med uddannelse spurgte vi også ind til, om den uddannelse, de var i gang med at tage 
eller havde taget, handlede om kristendom (49 svarede ja). Til sidst i spørgeskemaet bad vi folk nævne ”op til 
fem ting, Martin Luther stod for”, hvilket gav 723 forskellige svar. Al analyse af  data er foretaget i RStudio. 

Disse 723 svar er analyseret som frilistedata. Frilisteanalyse bruges til at undersøge kulturelle forskelle ved at 
sammenligne, hvor ofte grupperne X og Y nævner en ting T. Det gør man ved f.eks. at bede 50 danskere og 
50 kinesere nævne ti frugter. Det giver 2 x 50 personlige lister á ti frugter. På listerne tildeles hver frugt et tal 
mellem 0 og 1 alt efter, hvor højt på listen den forekommer; den øverste frugt får tallet 1, og så går det nedad 
derunder. Det betyder, at man kan udregne en gruppes gennemsnitlige værdi (S) for æble, pære, banan osv. 
og sammenligne de værdier med andre gruppers. Det samme princip gælder her: Når folk har skrevet ”refor-
mation”, ”han fik oversat Biblen” eller ”antisemitisme” om Luther, har jeg kunnet udregne de fem ting, der i 
gennemsnit optræder højest på folks lister over ting, Luther stod for.

Svarerne har været meget forskellige. Med ”reformation”, ”reformationen”, ”den lutherske revolution” og 
”reformation haha” mener folk præcis det samme - men det ved R ikke. Derfor har jeg kortet alle svar til et 
eller to ord, der kan sidestilles i analysen. Jeg sender gerne data og mit oversigtsark over koder på forespørg-
sel. Gengangere er også fjernet, f.eks. har nogen nævnt ”reformationen” flere gange - der tælles kun den ene.

HVAD MED LUTHER?

EN UNDERSØGELSE



Data

Frilisteanalyse udført med pakken AnthroTo-
ols til R  giver nogle fine blomsterdiagrammer 
med 8 kronblade i sort/hvid. Den er god og 
brugervenlig, men jeg fik noget hjælp af  min 
ven Asger til at lave et andet stykke kode,  så 
jeg kunne justere antallet af  kronbladene og 
give dem farve. Til højre ses blomsten ”Sam-
let”, der dækker det samlede datasæt, dvs. alle 
723 svar. Vi kan se, at det klart mest alminde-
lige svar er ”reformation” med en S-værdi på 
0,41 nogenlunde tæt efterfulgt af  ”mod aflad”. 
De sidste tre i top-5 listen ligger lige i rap. Det 
er ikke de vidtrækkende teologiske udsagn, 
der har været i fokus her, men i højere grad de 
historiske fakta.

Eftersom vi også spurgte ind til folks 
uddannelse og tro, kan vi opstille to andre 
sæt af  blomster. Et for troende kristne vs. 
ikke-kristne  og en for de 49 med kristen-
domsfaglig uddannelse vs. resten. De kan 
ses nedenfor; førstnævnte først og sidst-
nævnte sidst.

Eftersom vi også spurgte ind til folks uddannelse og tro, kan vi opstille to andre sæt af  blomster. Et for troen-
de kristne vs. ikke-kristne  og en for de 49 med kristendomsfaglig uddannelse vs. resten. De kan ses nedenfor; 
førstnævnte først og sidstnævnte sidst.



Vi kan se, at de to parters svar flugter nogenlunde med den samlede blomst. En bemærkelsesværdig forskel 
er S-værdien for ”reformation”. For de troende kristne er den 0,53, hvilket betyder, at de i højere grad end 
gennemsnittet (som var 0,41) har nævnt ”reformation” som en ting, Luther stod for, og at de har nævnt 
den højere oppe på deres lister. Det modsatte gælder for de ikke-troende, der til gengæld har nævnt Luthers 
modstand mod aflad mere end gennemsnittet. Vi kan også se, at de vægter Luthers bidrag til gudstjenester på 
lokalsprog højt.

Det sidste sæt af blomster viser det, der egentlig startede hele interessen i første omgang: Forskellen på dem, 
der har deres dagliggang i en religionsfaglig osteklokke og dem, der ikke har - og her er der for alvor forskel-
le. I blomsten for dem med relevant uddannelse er der byttet rundt på første- og andenpladsen ift. gennem-
snittet, og for første gang ser vi to af Luthers teologiske principper optræde på top-5: sola scriptura og tro 
alene.  Den største forskel mellem de to er dog S-værdierne: Den højeste for osteklokkefolket er 0,28. Det er 
udtryk for, at der er blevet givet en masse forskellige svar, der ikke passer i de samme kategorier; altså er der 
mindre enighed hos næsten-eksperterne end hos lægfolkene. Det er her værd at nævne, at hos ”lægfolket” 
ikke er tale om den gennemsnitlige danskere, da akademikere udgør en del over halvdelen af vores sample.
Jeg vil lige tillade mig at nævne nogle få af de svar, der ikke klarede den til listen: ”meget god til at gemme 
sig”, ”sortes rettigheder”, ”protestantismen lol”, ”sortes rettigheder” (igen), ”afskaf kapitalisme i religionen”, ”de 
ti teser”, ” og ”95 reasons why - fuck the church edition”.  



Diskussion og afrunding
Det er altid interessant at høre, hvad andre mennesker tænker om de ting, vi beskæftiger os med dag ud og 
ind i vores studieværelser. Det var nok at forvente, at de fleste ville svare nogle af  de ting, Luther gik over i 
verdenshistorien for. Måske kan det hænge sammen med, at religion er et relativt lille fag i både gymnasie og 
folkeskole, mens historie er et af  de største. Der fylder det socioøkonomiske og geopolitiske væsentligt mere 
end det teologiske, så det giver god mening, at det også fylder mere i folks minder om munke-Martin.

Hvis vi dvæler lidt ved vores egne svar - og det er dog enhver akademikers drøm - optræder Luthers histori-
ske eftermæle også i top tre ligesom hos gennemsnittet. Det understøtter også idéen om, at det bliver sid-
dende i hovedet, når vi gang på gang hører om Luthers virke som en skelsættende person i verdenshistorien 
mere end som en ivrig præst. Hvis vi holder vores de to sidste blomster op mod Sasja Stopas Top Fem over 
Luthers mest lutherske udsagn bragt her i bladet kan vi se det teologiske fokus endnu mere tydeligt. Enkelte 
af  svarene i spørgeskemaet mindede også om Sasjas liste, men i det store hele er det den historiske viden om 
Luther, der ligger øverst i bevidstheden hos folk, der ikke beskæftiger sig med ham til daglig - hvad end de 
læser noget med kristendom eller ej. 

Denne undersøgelse illustrerer fint, at vi på universitetet ser religiøse begivenheder gennem vores egen vinkel. 
Det er ikke til at sige, hvad der er mest rigtigt at nævnte om Luther, for det afhænger meget af, hvilken side 
man vil fremhæve. Det politiske spil mellem fyrsterne i 1500-tallets Hellige Romerske Kejserrige er vigtigere 
end Luthers idé om mennesket som en Gott macher, hvis man beskæftiger sig med de historiske konsekven-
ser af  Luthers eksistens, mens det er en sidebemærkning i vores undervisning. I det her ligger også en mere 
generel pointe om, at man aldrig går ind i en samtale med et andet menneske på et 100% delt fælles grund-
lag; der vil altid være forskelle på ens baggrundsviden og holdninger, som er værd at have for øje. Der er ikke 
nogen, der har givet svar i spørgeskemaet, der var spektakulært forkerte - altså lige ud over dem, der svarede 
”sortes rettigheder”, men det beror nok snarere på en forveksling af  munke-Martin med Martin Luther King 
- og ”reformation” er nok det ene ord, der bedst indkapsler de mange ting, Luther stod for.
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Oversat til nudansk af  Sasja Emilie Mathiasen Stopa, indledning af  Søren Gad Hvas

Sasja Stopa er postdoc på teologisk fakultet her på stedet, og et af  hendes forskningsområder er netop Lu-
thers teologi. I forbindelse med den spørgeskemaanalyse, der har født De Fem Blomster på dette blads andre 
sider spurgte jeg også Sasja meget pænt, om hun ville lave en forskers top fem, der kunne sammenlignes med 
os andres svar. Til fælles store fornøjelse sagde hun ja. Hendes liste kan ses nedenfor.

1. Troen alene, nåden alene, Kristus alene!
Luther er solist. Han koger den flerstemmige Bibel og den teologiske tradition ind til de tre slagord ”sola 
fide”, ”sola gratia” og ”solus Christus”, som udtrykker ét og det samme: Mennesket skal ikke bekymre sig om 
sin egen sølle indsats (i forhold til frelse, ikke eksamensresultater!), men have tillid til, at det får alting givet af  
Gud gennem tro, nåde og Kristus. Denne tillid til Gud forplanter sig til Luthers forståelse af  samfundet, hvor 
forholdet til Gud bliver model for forholdet til autoriteter, som ikke må basere sig på frygt for straf  eller et 
ønske om belønning, men skal være et kærligt og gensidigt forpligtende tillidsforhold.

2. Skriften alene!
Til de tre solae, som siger det samme, føjer et fjerde sig, der siger noget andet: ”sola scriptura”. Med ”skriften 
alene!” understreger Luther, at mennesket kun kan lære Gud at kende ved at læse Bibelen og ikke ved for 
eksempel at udforske naturen. Man kan få en fornemmelse af, at Gud har skabt verden, når man går en tur i 
skoven, men man kan ikke få vished om, at Gud er god og kærlig. Bedst som man nyder sin madbragte med-
pakke, bliver man stukket af  en hveps. Netop som man tager en selfie med udsigt til Gran Canyon, skrider 
jorden under én. Naturen kan vise, at der findes en eller anden gud, men kun Biblen afslører, hvem Gud er; 
at han vil mennesket det godt. 

3. Skriften fortolker sig selv
Desværre er Bibelen skrevet med menneskeord og endda med forskellige menneskers flertydige ord. Derfor 
kræver det læse- og fortolkningsevne at lære Gud at kende (og derfor er det slidsomt at være teologistude-
rende). Men Luther fastholder samtidigt, at Bibelen er klar i mælet, når det kommer til at fortælle om Gud: 
”Skriften fortolker sig selv!” Med udsagnet understreger Luther, at hverken pave, dronning eller din under-
viser i Ny Testamente har monopol på at forstå Bibelen. Bibelen kan og skal læses og fortolkes af  alle, og 
enhver har ansvar for med egen tankekraft at forvisse sig om, hvem Gud er.

4. Mennesket skaber Gud med sin tillid
Længe før Feuerbachs berømte forestilling om Gud som en menneskelig projektion definerede Luther men-
nesket som en ”Gott macher”, der med sin tillid skaber sig enten gud eller afgud. Gud ønsker ikke at leve et 
afsondret liv alene i himmelen, men har brug for menneskets tilbedelse og lovprisning for at kunne realisere 
sig selv som en kærlig gud ”pro nobis” (for os). Med sit radikale udsagn bereder Luther uforvarende vejen 
for religionskritik og postmetafysik, men formålet med at gøre mennesket til skaber af  Gud er at fremhæve 
relationens betydning frem for mennesket eller Gud i sig selv.

5. Synd tappert!
På baggrund af  erfaring hævder Luther, at mennesket er og bliver en synder, der altid også handler for at 
tilfredsstille sine egne umiddelbare behov for eksempelvis anerkendelse og magt. Derfor kan mennesket ikke 
lade være med at pådrage sig skyld i forhold til andre mennesker. Luthers opfordring skal indgyde mennesket 
livsmod til at håndtere denne erfaring af  at svigte sit ansvar over for medmennesket. Hellere synde tappert, i 
tillid til Guds tilgivelse, end at trække sig fra verden, sådan som munke, nonner og andre asketer har gjort det 

TOP FEM OVER LUTHERS MEST 
LUTHERSKE UDSAGN 

SASJA STOPA OM LUTHER



Af  anonym
Har du hørt om øen Nordstrand? Heller ikke jeg. I hvert fald ikke før jeg var til et helt og aldeles fremragende fore-
drag med Mathias Skat Sommer, i Teologisk forening dette semester. Nordstrand er en ø ved Slesvig-Holstein, og 
engang en del af  det danske rige. Det var tidligere en større ø ved navn Strand, men på grund af  en stor forfærde-
lig stormflod i 1634 forsvandt tre fjerdedele af  øen, og kun den nordlige del stod tilbage. Dette var et problem, for 
hvordan skulle man genskabe øen efter sådan tragedie? Den danske stat havde selvfølgelig en løsning: Fremmedar-
bejdere blev inviteret op for at genopbygge øens diger. 

Fremmedarbejderne var hollandske katolikker, som fik lov til frit at dyrke deres religion, og de fik således religi-
øs magt på øen, og religiøs tolerance blev pålagt indbyggerne oppe fra. Dette er dog ikke hvad Mattias sætter i 
fokus, men hvordan denne tolerance har været, set nedefra og op. Når han taler, er du ikke i tvivl om, at Mattias 
har brugt enorme mængder tid begravet i kilder i et mørkt arkiv, og han havde en forunderlig egenskab til at gøre 
historien spændende og genoplive Nordstrands beboere.

Jeg er ikke Mattias Skat Sommer, jeg er langt fra ekspert, og jeg vil derfor spare dig, kære læser, for min videre 
gengivelse af  foredraget, men bare stærkt opfordre til at høre Mattias selv fortælle. Man kan kun fascineres, når 
han fortæller om dramatiske præster og religiøse stridigheder. Han er en hurtig taler, men ingen skal beskyldes for 
at være for energiske - det er altid fantastisk at være vidne til en mand, som er passioneret omkring sit emne, og jeg 
har kun gode ord at beskrive hans foredrag med. 

Nu sidder du nok med tusinde spørgsmål: Var Nordstrand et eksempel for Lutheraner? Hvilken indflydelse havde 
dette lille samfund på det større samfund? Hvor repræsentative er kilderne? Kan vi overhovedet bruge dem til no-
get? Hvilken eftervirkning har det på samfundet i dag? Alle disse spørgsmål er kun naturlige udspring fra Mattias’ 
foredrag, som gav anledning til god debat. Desværre sad vi kun 7 personer i lokalet, så det allerstørste spørgsmål 
var nok snarere: Hvor var alle menneskene henne? Jeg kan dog kun sige, at jeg føler mig privilegeret over at have 
overværet denne begivenhed. Man må håbe, at Mattias en dag vender tilbage til AU, og at salen så vil bugne med 
interesserede lyttere, som vil få en foredragsoplevelse for livet. 

EN VARM ANBEFALING

MATTIAS SKAT SOMMER “ET EKSEMPEL FOR LUTHERANERE”



Af  Sophia Fonager 

GPS’en er gået i stykker og du skal finde fra Herodes til Pilatus – Hvad gør du?
A) Jeg følger min intuition og begynder at gå
B) Jeg sætter mig på en bænk og græder 
C) Jeg prøver at generindre vejen, og så går jeg hjem og lægger mig 
D) Jeg spørger om jeg må låne et kort og finder kompasset frem 

Du har minus 123 kr på din konto, men du vil gerne give en omgang i Axis – Hvad 
gør du?  
A) Jeg tæller mønterne i min lomme og sælger mit Bibelatlas på Marketplace
B) Jeg skælver over manglende konsensus og går hjem i seng
C) Jeg køber dem alligevel og sætter mig på min faste plads i Axis
D) Jeg tar’ benene på nakken og samler pant 

Du skal møde dine svigerforældre fra første gang – Hvad gør du? 

A) Jeg overvejer alt, der kan gå galt, og lægger en plan for, hvordan jeg kan undgå det
B) Jeg bager drømmekage og sætter ossobuco over, som den gode svigersøn jeg er  
C) Jeg sætter mig i min lænestol, giver dem et fast håndtryk og viser dem, at jeg er alfahan her 
D) Jeg vasker gulv OG mit hår og stopper med at ryge (i hvert fald for en dag), derefter indser  
 jeg, at dette bare er et idealbillede og fortsætter som jeg altid har gjort 

Du går CaMønoen, men du vil gerne hjem på dag 2 fordi dine fødder er ømme – 
Hvad gør du? 

A) Jeg økonomiserer mine kræfter i et flot kategoriseret skema og følger det til punkt og prikke
B) Jeg giver efter og lader min ven bære mig 
C) Jeg giver op
D)  Jeg giver den hele armen 

VEND SIDEN FOR SVAR! 

QUIZ

HVILKET MOOD ER DU IDAG? 
(HVILKEN FILOSOF, NATURLIGVIS)



FLEST A’ERE: KANT FLEST B’ERE: DURKHEIM

FLEST C’ERE: DESCARTES FLEST D’ERE: WEBER

QUIZSVAR
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Artikler, digte, jokes, billeder, kommentarer,  
spørgsmål og lignende er altid velkomne. 
Skriv til os via Figenbladets facebookside!


