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Den politiserede Folkekirke
Efterårets debat om flygtningene i Danmark bevægede sig også ind i 
Folkekirken via prædikener og ”flygtningebønner”. Grænsen mellem 
politik og kirke er flydende - og må den være det? 
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At lære arabisk under israelsk besættelse
»Var jeg gået hjemmefra til tiden i morges, var jeg kommet forbi der, hvor den 
unge pige var blevet skudt. Checkpointet ligger små 50 meter fra min rute i 
skole om morgenen.«

Stormoské med stortolerance
D. 1. oktober i år åbnede den første store shiamuslimske moské; Imam Ali-
moskéen, og med sine danske prægning markerer den en helt ny måde at 
forene Islam og den danske kultur på. 
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KEND DIN UNDERVISER

Kend din underviser: Marianne Schleicher
Hun har Danmarks eneste stilling i judaistik med sit lektorat her på Aarhus Universitet og er netop blevet en del af et internationalt 
forskningsnetværk, der arbejder med køn og religion. Det var glæden ved som barn at læse Homers Odysseen, og de græske og nordiske 

myter, der banede vejen ind i religionsvidenskaben.

ORD | NINNA M. K. REVSBECH

DE STORE FORTÆLLINGER
»Jeg er vokset op med godnathistorier 
fra et religiøst univers. Min mor 
plejede at læse fortællinger højt 
for mig fra Det Gamle Testamente, 
eller grønlandske myter. Det var den 
samme type fortællinger, som jeg selv 
opsøgte, da jeg som tiårig havde brug 
for at komme mig oven på tabet af 
min mormor, der var blevet dræbt i 
trafikken, mens jeg var på ferie hos 
hende. På skolebiblioteket fandt jeg 
Homers Odysseen, der italesatte en 
voldsomhed og en kompleksitet, som 
jeg også havde brug for at sætte ord på. 
Den læseoplevelse blev begyndelsen på 
en interesse for andre store fortællinger 
fra den græske og nordiske mytologi. 
Selvom jeg i dag arbejder med religiøse 
fortællinger fra en kritisk vinkel og ud 
fra helt andre motivationer, stammer 
fascinationen og fornemmelsen af at 
kende til de religiøse og fantastiske 
universer ganske givet fra min barndoms 
læsninger.«

INTERESSEN FOR RELIGION
»Jeg kommer ikke fra et religiøst 
hjem, og det var nærmere reglen end 
undtagelsen at vi ikke kom i kirke til jul. 
For mig stammer interessen for religion 
i en betagelse af det poetiske sprog, 
som religion ofte gør brug af. Ligesom 
litteraturen tager religionen de helt 
store eksistentielle spørgsmål om liv 
og død op. Og så rummer religion også  
fantastiske elementer, som for eksempel 
filosofien ikke gør. Ligeså snart religion 
gør brug af det poetiske sprog, får den 
italesat en kompleksitet ved tilværelsen, 
som dagligdagssproget ikke kan 
italesætte. Det er den kompleksitet jeg 
er nysgerrig efter at studere nærmere 
både i religiøse fortællinger generelt, 
men også hvad angår det religiøse 
sprogs evne til at betegne køn på 
tilstrækkelig kompleks vis.«

JUDAISTIK OG 
KØNSFORSKNING
»Tidligt i studiet 
fattede jeg 
interesse for 
jødedommen 
under et kursus 
jeg fulgte om 
gnosticisme. Vi 
læste tekster fra 
Zohar, som er 
det kabbalistiske 
hovedværk i 
jødisk mystik. 
Det rummer 
nogle meget 
poetiske tekster 
og et litterært 
billedsprog jeg 
gerne ville forstå 
bedre. Jeg tog 
derfor alle de 
kurser i jødedom, 
jeg kunne i 
Århus, tog på 
studieophold 
i New York, hvor jeg ligeledes fulgte 
kurser i jødedom, ligesom jeg i to 
omgange som led i mit ph.d.-studie 
fulgte kurser i moderne hebræisk på 
universitetet i Jerusalem, hvor jeg 
også kunne lære jødisk kultur bedre 
at kende. I dag forsker jeg ikke kun i 
judaistik men også i køn og seksualitet, 
og forholdet mellem religion og køn. 
Lige nu forsøger jeg at spore, hvordan 
kønsopfattelserne har udviklet sig fra 
den hebraiske bibel og frem til i dag, 
og jeg bruger et kulturevolutionært 
perspektiv til at se på om religionens 
udvikling også har smittet af på den 
måde man har tænkt køn på op gennem 
tiden.«

GLÆDEN VED AT UNDERVISE
»Allerede dagen efter jeg afleverede 
min sidste opgave på universitet, fik 
jeg et vikariat på Skive Gymnasium, og 
hver dag pendlede jeg seks timer frem 
og tilbage mellem Skive og Aarhus. 
Jeg nød min tid på gymnasiet, der på 

mange måder er en pædagogisk større 
udfordring end at være på universitetet. 
Universitetsstuderende kan så meget 
allerede, hvorimod jeg oplevede, at 
gymnasieleverne havde mere brug for 
at få opbygget en selvtillid som en 
forudsætning for læring, og den del 
af den pædagogiske indsats finder jeg 
vigtig og interessant. Jeg tænkte først, 
at jeg skulle bruge min uddannelse til at 
undervise i gymnasiet, og det kom jeg 
også til, men kun for en kort periode, 
for ikke længe efter jeg var begyndt 
i Skive, blev jeg imidlertid ringet op 
af Religionsvidenskabs daværende 
studieleder Carsten Riis, som spurgte 
mig, om jeg ville tage undervisningen 
det semester i ”Tidlig jødedom”. Det var 
i 1998, og jeg var været på universitet 
siden.«

»Ligeså snart religion gør brug af det poetiske sprog, får den 
italesat en kompleksitet ved tilværelsen, som dagligdagssproget 
ikke kan italesætte. Det er den kompleksitet jeg er nysgerrig efter 

at studere nærmere.« 

FOTO | PRIVAT
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INTERVIEW

ORD | EMILIE LOUISE NIELSEN
Eva Vibeke Andersen arbejder som 
sygehuspræst på deltid i Skejby, 
samtidigt med, at hun fungerer som 
sognepræst i to sogne. Hun er tilknyttet 
Nyremedicinsk afdeling, hvor hendes job 
består i, som hun selv udtrykker det; 
»først og fremmest at være til stede og 
for en tid tilbyde at være medvandrer 
i et andet menneskes liv.« Arbejdet 
er at lytte og kunne rumme at dele 
menneskelig lidelse, smerte, sorg og 
død, og Eva Vibeke Andersen har i sin 
gang på sygehuset erfaret, at mange 
har et behov for at tale om sygdom, og 
hvordan de skal håndtere den uvante 
situation de nu står i. Man står i en 
eksistentiel krise, hvor det kan være 
svært at finde mening i noget som helst 
og acceptere, at ens livsvilkår er blevet 
ændret, og de på sygehuset tilknyttede 
præster er der til at hjælpe en igennem 
den sjælesorg det ofte medfører. Eva 
har oplevet en forskel fra det at være 
sognepræst i den forstand, at hun hele 
tiden arbejder på grænsen mellem 
liv og død. Det der gør forskellen 
er, at hun som sognepræst ikke 
alene møder syge og døende 
mennesker, men også dem, som 
befinder sig i livets store og mere 
glædelige situationer såsom vielse, 
barnedåb og konfirmation. Som 
sygehuspræst drejer det sig om de 
vilkår vi alle er underlagt, og dertil 
følger mere religiøse og åndelige 
spørgsmål.

GLÆDE OG SORG
Lige netop det at sorg kommer så 
tæt ind på livet gør, at der stilles 
visse krav til Eva og de andre 
sygehus – og hospicepræster. »Det 
kræver, at jeg ikke tager arbejdet 
med hjem. Det kan være hårdt 
konstant at opleve menneskelig 
smerte, lidelse og død,« forklarer 
hun. Ikke nok med at skulle være 
viden til et andet menneskes 
sorg, skal hun også kunne klare 

at leve sig ind i og dele den. Det er en 
meget tung opgave at påtage sig, men 
selvom det nogle gange er svært at stå 
midt i al den smerte, er Eva god til at 
bevare et positivt livssyn og ikke lade 
det negative blive hos hende. Og der 
er da også gode ting, pointerer hun: 
»Jeg oplever mit arbejde som meget 
meningsfyldt og berigende. Selvom det 
måske kan lyde underligt, kan der være 
glæde midt i sorgen.« Det at få lov 
til at dele et andet menneskes liv på 
godt og ondt, betyder rigtig meget som 
sygehuspræst, og den tillid hun mødes 
med er noget af det største man kan få. 
Fra arbejdet med sorg og glæde oplever 
hun at erfare hvad der er vigtigt her 
i livet og hvor hendes prioriteter bør 
ligge.

AT FINDE TRØST I TROEN
Ifølge Eva er troen grundlæggende 
nødvendig i menneskelige relationer, 
da den, i sin enkleste forstand, betyder 
tillid. Troen giver et håb og noget at 

holde fast i, især i svære stunder, og når 
man er sammen om at finde troen og 
håbet, kan man få en ny vinkel på det at 
være et sårbart og hjælpeløst menneske. 
»Troen kan blot være en trøst når man 
står i en mørk situation, og nogle gange 
kan det også være nok.« 

TEOLOGIEN MED PÅ ARBEJDE
Eva benytter sin teologiske uddannelse 
i sin hverdag på den måde, at den 
altid er hendes fundament: »Både 
bøn og ritualerne giver mening 
på sygehuset, men jeg er først og 
fremmest et medmenneske, og derefter 
præst. Samtidig er der i høj grad brug 
for indlevelsesevne, intuition samt 
indføling. Det hele er et samspil,« siger 
hun. Det kristne budskab og teologien 
er altså ikke noget Eva trækker op af 
tasken, men derimod en del af hendes 
måde at være menneske på.

Når sorgen må deles
Et sygehus er et sted der vækker blandede følelser i os. Nogle forbinder de hvide gange med gode ting, men for andre repræsen-

terer et hospital kun dårlige minder og værst af alt: tab. Sorg er en stor del af dagligdagen på et sygehus, og når man som men-

neske står midt i den, kan det hele virke fuldstændig uoverskueligt. FigenBladet har mødt sygehuspræst, Eva Vibeke Andersen  
til en snak om hvordan det er at være til stede i en andens sorg.

»Jeg oplever mit arbejde som meget meningsfyldt og berigende. Selvom det måske kan lyde underligt, 
kan der være glæde midt i sorgen,« fortæller sygehuspræst Eva Vibeke Andersen. 

FOTO: ARKIV
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ORD | STUD.MAG. YONATAN GOLDSHTEIN
En ung pige blev skudt ved 
checkpointet i morges. Vores 
arabiskunderviser nævnte det bare 
som en sidebemærkning i en tidlig 
morgentime. Vi snakkede om forskellene 
på vores respektive hverdage i Danmark 
og Palæstina. Vi var nået til at snakke 
om hvad, der var farligt i vores lande og 
hvad man skulle være opmærksom på.
Hun fortsatte med at snakke mens vi, 
hendes fire danske elever, blev 
tavse og tænkte over det, hun 
lige havde sagt. Var jeg gået 
hjemmefra til tiden i morges, 
var jeg kommet forbi der, 
hvor den unge pige var blevet 
skudt. Checkpointet ligger små 
50 meter fra min rute i skole 
om morgenen. Var prisen på 
taxikørsel ikke så billig, havde 
jeg måske ikke bestemt mig for 
at være doven, stå sent op og 
køre i taxa til skole. Så havde 
jeg hørt skuddene, der dræbte 
den unge palæstinenser. Jeg 
går næsten dagligt igennem 
det checkpoint, og kan ikke 
undgå at lægge mærke til 
skudhullerne i den tunge 
metaldør, der var bag hende, 
da hun blev skudt.
Drabet på den unge pige, 
Hadeel Hashlamoun, var blot 
det første i en lang række 
meningsløse mord, der ville 
finde sted i løbet af min 
studietud i Hebron, og begyndelsen 
på en proces, der skulle gøre mit 
studieophold anderledes end forventet.

MERE END BESÆTTELSE
Jeg var bekendt med den israelske 
besættelse, før jeg tog afsted for 
to måneder siden. Jeg har israelsk 
familie, har rejst i landet altid, og har 
de seneste fem år jævnligt besøgt den 
besatte Vestbred som fredsvagt. Men 
Palæstina er så uendeligt meget mere 
end besættelsen. Naturen i landet er 
smuk, og overalt mærker man historiens 
vingesus. De monoteistiske religioner 
har deres ophav her, romerne har sat 

deres spor, det samme har korsridderne 
og man kan heller ikke fornægte landets 
rolle i det moderne Mellemøstens 
historie. Landet er også ideelt, når man 
kommer hertil som arabiskstuderende. 
Folk er gæstfri og elsker at snakke, hvis 
bare man kan lidt arabisk. Og så gør det 
heller ikke noget, at huslejepriserne er 
mindre end det halve af de danske, og at 
maden er billig og god.

VOLDEN ESKALERER I HEBRON
Den første måned læste jeg på 
en sprogskole lidt ude i den 
palæstinensiske del af Hebron, væk 
fra bosættelsen og militæret. Selvom 
volden langsomt tog til op igennem 
september måned, kunne man sagtens 
læse her uden at mærke noget. I 
pauserne blev der oftere og oftere 
snakket om, hvor nogen havde mistet 
livet, eller hvilke nye restriktioner det 
israelske militær havde sat op i byen 
eller andre steder i Palæstina. Men det 
var hvad man mærkede til det. I oktober 
begyndte jeg hos en ny underviser. 
”No studying, only doing”, var hans 

pædagogiske princip. Han var en dygtig 
og sjov underviser. Den type, der 
virkelig kan presse en til at tale meget 
mere, end man vidste man kunne. Jeg 
husker tydeligt, hvordan jeg gik hjem 
fra en af de første undervisningsgange 
og tænkte på, hvilken sjov anekdote 
fra undervisningen, der skulle blive 
til en statusopdatering på Facebook. 
På vej hjem, gik jeg på en gade, hvor 
der bor palæstinensere på den ene 

side og bosættere på 
den anden side. På vejen 
kunne man stadig se 
blodspor fra mordet på 
den unge palæstinenser 
Fadeel Qawasme. Anden 
undervisningsgang blev 
aflyst, da min underviser 
blev angrebet af 
bosættere. 

TUSIND USYNLIGE LINJER
Ugen efter oplevede jeg 
det bizarre, at vejen på 
den ene side af bygningen, 
jeg modtog undervisning i, 
var blevet erklæret lukket 
militært område. Den slags 
sker i Hebron. På vejene er 
der tusindvis af usynlige 
linjer, man ikke må krydse 
og i dag var en af dem 
rykket ind foran dette hus. 
Skaden for mig var ikke 
større end, at jeg måtte 
bevæge mig rundt om 

huset og ind af bagindgangen.
Løbende er volden mod palæstinenserne 
i byen kun eskaleret. Jeg har haft 
undervisning siden, men i skrivende 
stund er sidst jeg mødte min underviser 
ikke til undervisning, men til en 
begravelse for en fælles ven. I løbet 
af den sidste måned har over 70 
palæstinensere mistet livet – 19 af 
dem her i Hebron. Palæstinensernes 
dagligdag fortsætter, og det samme 
gør mine studier. I morgen har jeg 
undervisning igen.  

UDVEKSLING

At lære arabisk under israelsk besættelse
Yonatan Goldshtein, der udover at være tilvalgsstuderende på arabisk- og islamstudier, også er medstifter af bevægelsen Jøder 

mod Folkemord og blogger på den venstreorienterede netavis Modkraft, er taget på udveksling i Hebron på den besatte Vestbred-

den, hvorfra han beretter om, hvordan det er, at lære arabisk under israelsk besættelse. 

 FOTO: RASMUS PUGGARRD HANSEN
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RELIGION OG SAMFUND

ORD |KRISTINE LYNG
Danmarks første sunnimuslimske 
stormoské åbnede tilbage i sommeren 
2014 i Købehavns Nordvestkvarter. 
Den 1. oktober i år åbnede den første 
store shiamuslimske moské, Imam 
Ali-moskeen, der har været fire år 
undervejs og ligeledes er beliggende i 
hovedstadens Nordvestkvarter. Moskeen 
mødte stor modstand fra politisk side 
allerede under byggeriet, idet det 
frygtedes at Iran herigennem kunne 
få en fod indenfor hos de danske 
muslimer, efter det kom frem at moskeen 
var finansieret af landet. Nu står den 
shiamuslimske moské i front med åbne 
arme og med tolerance overfor alle, 

både muslimer og ikke-muslimer. Det er 
moskeens mål med sin åbenhed overfor 
resten af det danske samfund, at forsøge 
at bekæmpe ekstremisme og fordomme, 
og dermed også skabe en bedre 
mulighed for vellykkede integrationer. 
Derfor har man for eksempel valgt som 
den første større moské i Danmark at 
lave danske inskriptioner på væggenes 
mosaikker, der præges af forskellige 
korancitater. 

NY FRIMODIGHED
Lene Kühle, lektor i religionssociologi og 
uddannelsesleder for Religionsvidenskab, 
mener ikke at åbenheden i sig selv er 
noget nyt, men pointerer at det er det 

positive træk, 
moskeerne 
kan spille 
på: »Kortene 
lægges på 
bordet og 
moskeerne 
står frem 
og viser, at 
her er der 
ikke noget 
fordækt. 
Mange 
moskeer har 
gerne villet 
være åbne 
før, men 
moskeerne 
har ikke 
erfaret at 
de er blevet 
inviteret ind, 
særligt ikke 
på nationalt 
plan,« 
fortæller hun 
og fortsætter: 
»Flere 
moskeer har 
allerede god 
kontakt til 
hver deres 
kommune og 
har i forvejen 

samfundsmæssige relationer, men der 
har været tvivl om hvorvidt det danske 
samfund har haft lyst til moskeerne.« I 
dagens Danmark ses en markant forskel 
på den viden, folk i dag har om islam, 
og den viden, man havde da moskeer 
begyndte at dukke op i samfundet. 
»Danmark har haft moskeer i mange år, 
siden 70’erne faktisk, som offentlige 
steder, hvor det var muligt at komme for 
at bede. Det er ikke nyt, til gengæld er 
det nyt, at de store moskeer er begyndt 
at træde frem i gadebilledet,« påpeger 
Lene Kühle og uddyber: »Før har der 
været en frygt for at bygge moskeer, 
der egentlig lignede moskeer, men med 
den nye selvsikkerhed og tillid til at 
moskeerne har lov til at være her, er 
man begyndt at bygge disse store og 
fremtrædende bygninger. Den gensidige 
tolerance har allerede udviklet sig 
meget.«

MOSKEER OG INTEGRATION
Især med en stor og synlig moské 
som Imam Ali-moskeen, og særligt 
med kritikken af dens forbindelse til 
Iran og hvorvidt den er præsteskabets 
forlængede arm, er det nødvendigt at 
vise en villighed overfor det danske 
samfund, og her kan der trækkes 
på integrationskortet og det fælles 
gode. »Moskeerne forsøger at lave 
en slags kontrakt med det danske 
samfund: Tolererer I os, leverer vi 
noget tilbage. Islam har altid været 
mystificeret i det danske samfund, 
så den nye åbenhed kan ses som en 
form for normalisering,« forklarer Lene 
Kühle. Især stormoskeerne tager imod 
megen kritik, da det oftest er dem, der 
sættes i forbindelse med terrorisme 
og ekstremisme, men normaliseringen 
skal forstås som et udtryk for den 
danske religionsfrihed og et forsøg på 
at opnå samme minoritetsstatus som 
for eksempel jødedommen. Lene Kühle 
fastslår: »Islam er, om end den største 
minoritetsreligion i Danmark, dog stadig 
en minoritetsreligion.«

Stormoské med stortolerance
Dele af den danske befolkning er ikke altid begejstrede for den stigende multireligiøsitet i samfundet og ofte opstår der kontro-

verser, når moskeer begynder at præge landskabet. Nu tager muslimerne det første skridt i kampen mod religiøs intolerance og 
byder med åbent sind alle velkomne i den nyligst opførte moské i Danmark.

»Før har der været en frygt for at bygge moskeer, der egentlig lignede mo-
skeer, men med den nye selvsikkerhed og tillid til at moskeerne har lov til at 

være her, er man begyndt at bygge disse store og fremtrædende bygninger.«

FO
TO

:
NI

CO
LA

J 
H

ØR
LY

CK

6 | FIGENBLADET



ESSAY

ORD | STUD. THEOL. HENRIK DAHLIN
Det var netop på denne lokalitet, 
at undertegnede skribent blev gjort 
bekendt med en alternativ introduktion 
til kristendommen henover aftenkaffen. 
Snakken havde gået på asatroens 
fantastiske myteunivers, rigt illustreret 
som det er, ved Peter Madsens Valhalla-
bøger. I dette myteunivers var, mente 
både jeg og min samtalemakker, 
sandheder om livet, der talte til enhver, 
og skønt det ikke var kristendom, skulle 
man ikke regne det for ingenting. 
Nu blev jeg så opmærksom på, at en 
tidligere forstander, Aage Møller, i stil 
med Grundtvig, havde forsøgt at granske 
myterne for et kristent budskab. Det 
er fascinerende læsning, og utroligt 
spændende at se, hvordan myter og 
historie fra folkedybets før-kristne tid 
bliver gjort til vigtige erkendelser af 
kristendommen, uden dog at der er tale 
om netop denne selvsamme religion

NORDISKE MYTER I KRISTENT LYS
Bogen hedder ”Nordiske Myter” og den 
begynder med at udfolde et mægtigt 
billede af verdenstræet Ask Yggdrasil, 
der som verdens krone, spænder over 

alle livets aspekter. I træets billede, 
kan det enkelte menneske finde noget 
sandt om sig selv. Særlig fokus lægges 
på det faktum, at træet går til tre 
forskellige, men lige vigtige verdener: 
Underverdenen, Udgård og Asgård. Hvert 
sted repræsenterer en ufravigelig del af 
livet, som man må holde på, vogte sig 
for eller skatte på. Livet skal tæmmes 
med døden – den er den stærke, 
beske drik, som holder mennesket på 
ydmyghedens smalle sti og lærer os 
alvor. Udgård er det farverige, mærkelige 
og underfulde sted, som trods hjemstavn 
til jætterne, ikke er hverken godt eller 
ondt, ligesom jætterne heller ikke er 
det. Asgård, derimod, er virkelig et 
billede på menneskenes land, skønt 
oprindeligt forstået som gudernes land. 
I en møllersk/grundtvigsk forstand, er 
de dog gode kristenmennesker, ikke 
fordi, de erkender dette, men fordi de 
lever i tillid, tro og folkelighed. Knyttet 
op på en mægtig opgave – nemlig 
at overse orden med verden og dens 
jætteyngel.

DEN TROLØSES FORDÆRV
Den måske stærkeste parallel mellem 

kristentro og asatro 
drages i skikkelsen 
af Balder. Balder er 
ikke Kristus, men det 
kommer tæt på. Han 
er som alle troende 
burde være – lykkelig i 
sin tro, hengiven alle i 
enfoldighed, retfærdig 
fordi han kender sin 
plads i tilværelsen. 
Men, skal vi se, det skal 
gå Balder, som det gik 
Adam. For i en spådom 
åbenbares det, at Balder 
skal dø. Uomtvisteligt 
skal han dø, og som 
med Loven og forbuddet 
i Luthers og Augustins 
forståelse af samme, 
slår denne åbenbaring 
hul i den tillid og tro, 
som Balder ellers levede 
i. Verdens hårdhed føder 

den synd, der er tvivlen. Han ængstes, 
krympes, gemmes af vejen af sine 
medguder og hviler ikke mere i sig selv.
Alverden tages i ed – Balder må reddes. 
Men en snu og tvivlende jætte, nemlig 
Loke, undrende og rationel som kun en 
jætte er, tænker, om nu også alle er med 
på at redde Balder? Selvfølgelig ikke, 
den undseelige mistelten er glemt, og 
med denne dræbes Balder. Aage Møller 
forstår det sådan, at det er udtryk for 
den troløses fordærv. Balder, en gud, 
kom til at tvivle på noget, han aldrig 
burde have næret tvivl om, nemlig 
skæbnen og hans eget liv. Disse, burde 
han vide, var ikke hans at bestemme 
over, og frygten førte i længden til en 
leg med ilden om, hvornår den ville 
brænde.

MJØLNER OG SANDHEDSORDET
”Nordiske Myter” er en brav bog 
forstået på den led, at den er skrevet i 
1947, umiddelbart efter krigen. Og dét 
mærkes! Tyskere får det glatte lag, ja, 
de er sågar jættefolket over dem alle 
– og det er skidt, for jætterne er den 
tvivl, der holder os fra troen og tilliden 
til hinanden. Jætter er egenkærlige 
og forstår kun den døde materialitets 
bydende rationale. Heldigvis for os, 
indskyder Møller, har vi sandhedsordet 
i form af Tors hammer – igen en 
billedelig størrelse for kristendommens 
levende Ord. Hammeren taler trolde 
og materialister midt imod og knuser 
jætterne. Dog kun så længe, også Tor er 
klar over sin opgave og sin plads. Når 
han lader sig lede på afveje – som fx 
til at besøge Udgårdsloke, da dur ingen 
kære Mjølner, for så er Tor ikke i sit 
rette element. Derfor bliver også Tor et 
eksempel på mennesket, der svigter sin 
opgave, og således skrumper.
Det er ingen sag at spore de meget 
konservative pointer, som kan uddrages 
af Møllers sammenstilling mellem 
myterne og kristendommen. Myterne 
oversættes til folkelighedens førkristne 
bud på et ret kristent liv, hvor tillid, 
pligt, tro og enfoldighed står sammen 
overfor mørket og jætterne – asatroens 
farisærer.

I folkets dyb gemmer sig mange myter
I folkets dyb gemmer sig mange myter. Disse myter er ikke sådan at kimse af, slet ikke hvis man ellers tænker som Grundtvig 

eller Aage Møller, den første forstander på Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord.
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Den danske, politiserede Folkekirke
Prædikenerne om flygtningene og de såkaldte ”flygtningebønner” blev debatteret i forbindelse med kirkens indblanding i flygt-

ningespørgsmålet. Debatten var også med til endnu engang at sætte spørgsmålstegn ved, hvor skellet mellem religion og politik 

går. 

ORD | JOHANNE NØRTOFT THOMSEN
Flygtningespørgsmålet har hele efteråret 
været ét af de mest omtalte debatemner. 
Folkekirken har også været på banen 
i denne debat, blandt andet var der 

replikker til den nuværende politiske 
situation i biskop i Haderslev Stift, 
Marianne Christiansens prædiken til 
åbningen af Folketinget. Det blev 
efterfølgende kritiseret fra flere sider, 

blandt andet af Dansk Folkepartis 
Marie Krarup, der i Kristeligt Dagblad 
d. 7. oktober 2015, kaldte Marianne 
Christiansens prædiken for en » ... 
spejder- og missionsagtig prædiken, 

der lagde op til, at vi nu alle skulle 
ud at være næstekærlige mod 
flygtninge. Det vil sige: åbne landet 
for flygtninge.« Hvorfor er det, at 
debatten finder sted? Hvor går den 
så omtalte grænse mellem Folkekirke 
og politik egentlig henne? 

ÆGTESKABET MELLEM KIRKE OG 
STAT
Ifølge lektor i Kirkehistorie ved 
Aarhus Universitet, Carsten Bach-
Nielsen, går forholdet mellem staten 
og kirken tilbage til kristendommens 
opståen. Selvom forholdet blev 
lidt løsere ved Grundlovens 
indførelse i 1849, er der stadig 
tydelige tegn på disse tidligere 
tiders sammensmeltning af kirke 
og stat: »Ifølge Grundloven, er 
Den Danske Folkekirke evangelisk-
luthersk og kirken er skrevet ind i 
statens lov. Dengang Grundloven 
blev skrevet, var 99,9% af den 
danske befolkning, medlemmer af 
Folkekirken, så her svarede kirke og 
stat i virkeligheden til hinanden,« 
forklarer han og fortsætter: »Det 
har ændret sig sidenhen og i dag 
er der kun 80%, der er medlem af 
Folkekirken. Det giver en udfordring 
i forhold til, hvordan man så skal 
tolke Grundloven.« Forholdet mellem 
kirkens magt og statens magt har 
også i tidens løb flyttet sig, og det 
gør, at forkyndelsesfriheden også 
løbende har været til debat. »Vi 
udnævner, indsætter og ordinerer 
præster, fordi evangeliet skal 
gøres begribeligt for mennesker og 
derfor skal det have en form for 
aktualisering og tale ind i tiden,« 
fortæller Carsten Bach-Nielsen og 
uddyber: »Det er i stigende grad 
blevet et problem, og der er kommet 

Hvad må man som præst sige fra en prædikestol? Den debat brød ud efter biskop i Haderslev 
Stift, Marianne Christiansen, til Folketingets åbning omtalte flygtningesituationen og talte om 
ikke at handle i frygt. 
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INDBLIK                                   

et løbende et ønske om at forsøge at 
presse forkyndelsen ud af det offentlige 
rum og ind i det private rum. Men 
sagen er, at ifølge grundloven hører 
forkyndelsen til i det offentlige rum.« 

MENINGSDANNERNE I FOLKEKIRKEN
Denne forskrækkelse i forhold til kirken 
og den offentlige debat er særligt vokset 
frem over de seneste ti til femten år. 
Spørger man Carsten Bach-Nielsen, har 
det ikke noget med kirkens forkyndelse 
at gøre: »Jeg tror, at der er sket en 
politisering af folkekirken, men egentlig 
ikke, at folkekirken er blevet politisk. 
Kirken forholder sig til tidens problemer, 
og det har den gjort i lang tid,« forklarer 
han og fortsætter: »Der er kommet en 
kamp imod at nogen kan stille sig op 
på en ølkasse og sige deres mening - 
eller endnu værre; at nogen kan stille 
sig op på en kirkelig ølkasse og sige 
noget, som ikke bare er deres mening, 

men også en evangelisk 
sandhed.« Den vigtige skelnen 
er, at præsten er underlagt 
forkyndelsesfriheden, imens 
manden på ølkassen står 
under ytringsfriheden. 
Forkyndelsesfriheden kan ikke 
anfægtes med loven, for på 
prædikestolen taler præsten 
ikke for sig selv, men i Guds 
navn. Samtidig er det heller 
ikke en kirkelig opgave at løse 
politiske problemer: »Politiske 
problemer kræver politiske 
løsninger, som flygtningekrisen 
er. Men det kan være kirkens 
opgave at bearbejde vores 
holdninger og vække eftertanke 
over de beslutninger, 
politikerne træffer efter den 
politiske debat. Det er nogle 
af de ting, som karakteriserer 
en kristen forkyndelse - at den 
går videre end Biblen og tolker 
skriften ind i vores tid,« udtaler 
Carsten Bach-Nielsen. 

DISKUSSIONER OG STATEMENTS
For Carsten Bach-Nielsen er det 
altså ikke et udtryk for politisk 
indblanden, når kirken prædiker om 
flygtningesituationen: »Det gør ikke 
kirken politisk, for kirken har altid været 
politisk. Det ægteskab, kirken har levet 
i med staten siden tidernes morgen 
har altid været synligt,« fortæller han 
og uddyber: »specielt under anden 
verdenskrig var der præster, som gik ind 
i modstandskampen, og der var også 
præster, som fra prædikestolen talte 
imod stikkerlikvideringer med mere. Det 
var der ingen, der sagde noget kritisk 
om.« I den seneste tids flygtningedebat 
har især præster fra den kirkelige 
højrefløj været kritiske overfor kirkens 
replikker til den aktuelle situation. 
Carsten Bach-Nielsen mener at det er 
et usundt tegn for et demokrati, når 
debatten lukkes hurtigt: »Det kræver et 

arbejde fra alles sider, også politikernes 
side, at turde diskutere - ikke blot have 
en holdning - men at debattere det i 
offentlige medier, og med almindelige 
mennesker. Flygtningesituationen er 
ikke kun en politisk eller en kristelig, 
evangelisk problemstilling, den er 
begge dele, og opgaven er at bringe 
disse to ting i debat.« Én tolkning 
af prædikenerne, som har omhandlet 
flygtningesituationen, er således at 
præsterne blot har forsøgt at åbne 
en diskussion om værdier og politik i 
tacklingen af situationen. Over for dette 
ville et argument være, at prædikenerne 
bliver moraliserende og fordømmende 
uden at kunne anfægtes, da præsten fra 
prædikestolen blot kan sende en løftet 
pegefinger ud over tilhørerrækkerne. 
Som præst og folketingsmedlem 
Christian Langballe sagde til DR i sin 
kritik af biskop ved Aarhus Stift, Henrik 
Wigh-Poulsens indsættelsesprædiken: 
»Når biskopper på den måde begynder 
at blive politiske aktører i stedet for at 
forkynde evangeliet, så synes jeg, det 
hele begynder at skride.«

For Carsten Bach-Nielsen er det ikke et udtryk for 
politisk indblanden, når kirken prædiker om flygt-
ningesituationen: »Det gør ikke kirken politisk, for 
kirken har altid været politisk,« fortæller han.
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FigenBladets fremtid
Kære studerende på Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk-og Islamstudier

Da vi over længere tid har manglet frivillige skribenter på studiebladet, er vi nu tvunget 
til at tænke på fremtiden og hvorvidt FigenBladet skal være en del af den. Ledelsen i 
redaktionen går af og vi mangler derfor nye kræfter til at føre det nu 12 år gamle blad 
videre. 

Vi holder derfor et åbent møde om bladets fremtid, onsdag d. 2. december kl. 14.00. 
Hvis du har interesse i at blive en del af bladet, eller blot ønsker at beholde bladet, og 
gerne vil være med til at tænke videre i, hvordan det kan bestå, er du meget velkommen 
til at deltage i dette møde. 

Følgende vil blive vendt på mødet: 
- Er det muligt for bladet at bestå på i den trykte version?
- Er der frivillige kræfter nok til at bære bladet?
- Hvordan ser situationen ud i begyndelsen af 2016?  

Vi håber, at du har lyst til at medvirke!

På vegne af redaktionen, 
Ninna Revsbech og Johanne Nørtoft 

Humanistisk Samfund sætter religion og 
livssyn til debat
Humanistisk Samfund er en forening, som tilbyder ikke-religiøse ceremonier og som 
arbejder på en adskillelse af kirke og stat. Samtidig vil vi også gerne være med til, at 
danne rammerne om en diskussion af livets store spørgsmål.

Derfor er vi meget interesserede i at høre fra studerende på Religionsvidenskab, som 
med deres indsigt, kan bidrage til den diskussion. Vi er åbne for en bred vifte af emner, 
men som hovedregel skal det have noget at gøre med etik, moral, filosofi, religion og 
livssyn. Når vi inviterer til et oplæg, er det åbne arrangementer, hvor alle er velkomne 
til at deltage. Normalt har vi afholdt debataftener på Løves Bog - og Vincafé, andre 
gange har det været afholdt på Folkestedet.

Hvis du har noget viden eller et perspektiv på religion, livssyn, filosofi m.v., som du tror 
kunne være relevant for os, så send en mail til:
tsc@humanistisksamfund.dk

Du kan lære mere om Humanistisk Samfund på:
www.hs.dk

INFORMATION

INFORMATION
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Alsidigt job som ungdomsassistent
For et halvt år stod jeg med fødderne godt begravet i min bacheloropgave på teologistudiet, men så fik jeg en opringning, der 

ændrede en hel del. Efter en skypejobsamtale i København fik jeg tilbudt jobbet som ungdomsassistent ved den danske kirke i 

Australien. Jeg takkede selvfølgelig ja!

AF KIRSTINE RASMUSSEN
Jeg hilser på en masse mennesker, som 
jeg ved, jeg kommer til at samarbejde 
med det næste år. Jeg kender 
ingen. Alle møder mig med smil og 
velkommende miner. Der er arrangeret 
goddag- og farvel fest i kirken. Farvel 
til den gamle assistent, goddag til mig. 
Jeg får overrakt den sagnomspundne 
og betydningsfulde assistent-bibel ved 
denne lejlighed – heldigvis er to ugers 
oplæring gået forud. Nu skal jeg stå på 
egne ben i en anderledes hverdag med 
mange nye udfordringer i en kæmpestor 
by: Mit hjem er nu i Sydney.

ALSIDIG HVERDAG
Fuld af forventning og spænding satte 
jeg mig for 4 måneder siden ombord 
på et fly, med en masse tanker om 
hvordan man mon ’gør’ dansk kirke på 
den anden side af jorden. Jeg havde 
samtidigt et stort ønske om at få noget 
praktisk erfaring med i bagagen til 
et fremtidigt job som præst, da det 

jo ikke ligefrem fylder ret meget 
på teologiuddannelsen i Danmark. 
Heldigvis er mine ønsker blevet mødt. 
Her får jeg lov til at møde en masse 
spændende mennesker: Bazargruppen, 
som består af ældre damer, der laver 
julepynt, jeg har en legegruppe med 
børn og forældre, som gerne vil synge 
og lege på dansk og så er der – ja alt 
muligt andet. Vi sørger for at holde 
danske traditioner i hævd som for 
eksempel Mortens Aften, Juleaften, 
Fastelavn, grundlovsdag og så videre. 
Alt sammen noget, der arrangeres 
af kirkens to ansatte: Præsten og 
Assistenten – heldigvis med hjælp fra 
frivillige. Ugerne er fløjet forbi i en 
travl og meget aktiv kirke.

KIRKE-ØJENÅBNER
Min hverdag er derfor fyldt med 
en masse arbejde, både på kontor 
med administration, men også 
eventplanlægger og vært ved forskellige 
arrangementer. Det er til tider hårdt 

arbejde, men 
det er sjovt 
og lærerigt, 
og den 
hjælpsomhed 
som også 
præger dette 
sted er ret 
utrolig. Vi 
befinder os 
i en kirke, 
hvis grundlag 
er meget 
forskelligt fra 
folkekirkens 
særdeles 
priviligerede 
status 
derhjemme. 
Her skal der 
fundraises 
en del for at 
holde kirken 
ovenvande, 
og derfor skal 
der tænkes i 

strategier og visioner for at definere og 
opretholde den kirke, som folk holder 
så meget af. Mit syn på kirke har derfor 
ændret sig en del. Efter min opfattelse, 
så er frivillighed et nøgleord, fordi det 
skaber et engagement fra menigheden, 
som er yderst vigtigt. For de er jo 
kirken. Derfor er det også spændende for 
mig at komme til en sted, hvor kirken 
virkelig bæres af frivillige hænder, som 
træder til, hvor hjælpen behøves.
Jeg kan kun give mine største 
anbefalinger til at søge en stilling som 
denne, hvis man gerne vil lære noget 
om, hvordan kirken udenfor Danmark 
udfolder sig, og hvilke udfordringer 
en kirke, som ikke er fuldt støttet fra 
Danmark står overfor – så er et arbejde i 
DSUK klart en mulighed.

EN GYLDEN MULIGHED
Udover at jeg i øjeblikket bestrider en 
spændende og udfordrende stilling, så 
befinder jeg mig også i en af verdens 
smukkeste byer. Og lad mig lige 
understrege: Det er helt utroligt, hvad 
denne by indeholder af skønhed både 
hvad angår natur og strande, arkitektur 
og kultur. Så hvis du føler dig som en 
æstetisk hedonist, så det er bare med 
at komme afsted. Oplevelsen er det hele 
værd. 

FOTO | PRIVAT
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Julefest for Religionsvidenskab, Teologi og 
Arabisk- og islamstudier

Fredag d. 4. december kl. 17.00

Traditionen tro byder denne festlige aften på middag, causeri, revy og 
dans. 

PROGRAM:
17:00 Vi åbner dørene for middagsgæster i Nobelkantinen

17:30 Middagen tilberedes og spises
19:15 Causeri af René Falkenberg

20:00 Vi åbner dørene for revygæster i Stakladen.
21:00 Teologisk Julerevy præsenterer dette års revy!

23:00 Diana and the Sunday Kids sætter ild i dansegulvet!
02:00 Vi siger tak for en fantastisk fest! 

Revybilletter: 75 kr.
Dansebilleter: 50 kr

Billetterne kan købes i døren.

TEOLOGISK FORENING

RELIGIONSVIDENSKABELIG FORENING

Foredrag i forårssemestret 2016

ATEISME I DANMARK

Tirsdag d. 16. februar, kl. 18.30

Talsmanden for Atetistisk Selskab, Anders Stjernholm, er taler til 
det første foredrag i Religionsvidenskabelig Forening. 

Foredraget omhandler ateisme i Danmark. 
Nærmere information følger i begyndelsen 
af det nye år.
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Universitetsvalget
Vi har, i anledningen af det forestående universitetsvalg d. 
23. - 26. november bedt Lieve Vermeulen, Studenterrådets 
spidskandidat, at fortælle om, hvilke opgaver man som 
studenterpolitiker varetager.

AF STUD. MAG. LIEVE VERMEULEN
Første gang jeg stiftede bekendtskab 
med studenterpolitik, var da jeg 
mødte Artsrådet i kantinen på 
Tåsingegade. Til mit første møde i 
fagrådet diskuterede vi, om det var 
muligt at finde plads til et køleskab 
til de studerende, og hvordan 
en ny bachelor-studieordning på 
Religionsvidenskab kunne se ud. De 
to ting synes måske meget fjernt 
relateret til hinanden, men det er 
nu en gang hvad fagrådet gør – 
varetager de studerendes interesser, om det så handler om 
at eksamensformerne og fagene trænger til fornyelse, eller 
madpakkerne bliver sure i tasken, efter en dag på læsesalen. 

På universitetsniveau har vi Studenterrådet, som samler alle 
fagråd fra de fire fakulteter. Her kæmpes de studerendes 
sag både nationalt og lokalt på universitetet. Her har jeg 
brugt mange af mine vågne timer, hvor jeg har diskuteret 
fremdriftsreform, besparelser, dimensionering, studiemiljø 
og boligpolitik med studerende fra Statskundskab, Biologi, 
Medicin og mange andre uddannelser. Vi har kørt kampagner, 
holdt møder med ledelsen, afholdt studiemesse og Danmarks 
Største Fredagsbar. Alt sammen i et forsøg på at varetage 
de studerendes interesser, og alt sammen på baggrund af 
de problemstillinger de lokale fagråd ude på de enkelte 
uddannelser forelægger os. 

Nu går vi så et universitetsvalg i møde. Et valg mange 
glemmer at træffe. Jeg var forrige år så heldig at blive valgt 
til studienævnet, og har måske kæmpet for, at du fik din 
dispensationsansøgning. Din stemme er altså ikke ligegyldig. 
Den sikrer dig indflydelse både på det faglige niveau, men 
også på fakultets- og universitetsniveau. Til Akademisk Råd 
har Artsrådet stillet fire studerende op, som vil diskutere og 
rådgive dekanen omkring de akademiske forhold på Arts. Til 
universitetsbestyrelsen stiller Studenterrådet to kandidater 
op, Sarah og jeg. I bestyrelsen diskuteres de overordnede 
strategiske og økonomiske linjer for universitetet, hvor 
Studenterrådets repræsentanter altid gør en dyd ud af, 
at fremhæve at beslutninger tages bedst lokalt. For både 
repræsentanterne i bestyrelsen og Akademisk Råd gør det sig 
gældende, at de altid diskuterer dagsorden med fagrådene 
inden, da man bedst repræsenter de studerende hvis man står 
sammen på tværs af fag. Husk derfor, at bruge din stemme d. 
23.-26. november, så din repræsentant står stærkere. 

Befri mig vel
Selv om jeg ikke får set alle nyhedsudsendelser 
eller nærlæst alle aviser, har de varslede 
milliardnedskæringer på uddannelser dog 
ikke kunnet undgå min opmærksomhed. 8, 7 
milliarder kroner. Så meget skal der spares over 
de næste fire år på gymnasierne, universiteterne 
og de øvrige uddannelsessteder. Hvordan så 
stort et beløb skal spares væk, lader der ikke 
til at være nogen, der med sikkerhed kan svare 
på. Givetvis vil antallet af studiepladser på de 
videregående uddannelser blive ramt. Igen. Vi er 
nemlig allerede blevet ramt af dimensioneringen, 
der blandt andet betyder færre optagede på 
kandidatuddannelserne. Os, der læser nu og 
måske har gjort det i nogle år, vil med stor 
sandsynlighed komme til at tænke tilbage på 
studietiden som tæt på én lang nedskæring. 

Vi er heldige med vores uddannelsessystem. 
Det, tror jeg, de fleste af os hurtigt kan blive 
enige om. Alligevel synes det, at der kun er 
blevet taget fra os. Der er ikke nogen politisk 
aktivist gemt i mig, og det er ikke mig, der har 
stået forrest i kampen med demonstrationer og 
blokader. Havde jeg været det, ville jeg muligvis 
ende med at bruge mere tid på protester end 
på undervisning. Heldigvis er der mange, der 
aktivt viser, hvad de mener. Senest har der været 
demonstrationer i både Aarhus og København 
arrangeret af blandt andre Danske Studerendes 
Fællesråd. Her samledes studerende fra hele 
landet, hvor skilte med tekster som »Spar ikke 
på Danmarks fremtid«, »Viden er guld« og »Vi er 
fremtiden, vi skal lyttes til« ikke efterlod megen 
tvivl om deres ståsted. Andetsteds blev der 
holdt en moddemonstration, hvor der i stedet 
for boykotting af undervisning blev undervist i 
samfundsfag og økonomi. Opbakningen var dog 
her noget mindre. 

Vi bliver nok aldrig alle enige, men hvad enten 
det gælder demonstrationer eller undervisning 
har mange studerende taget kampen op for det, 
de mener, er bedst. Den ret kan de da heldigvis 
ikke tage fra os derinde på Borgen, hvor de 
ellers har taget en del andet fra os studerende 
de seneste år. Skal der spares, så skal der 
spares. Men kunne nedskæringerne ikke ramme 
lidt anderledes, så vi kunne tage et enkelt 
semester uden bekymringer for vores fremtid og 
uddannelse? 

KHA

LEDER KLUMMEN

FOTO: JAKOB GJERLU
FF AGER

nyheder | interview| information | debat | fag | underholdning | 13



KRONIK
FOTO | M

EDIEAFDELINGEN M
OESGAARD

Fri os fra det onde; fra guder, djævel og os selv
Til den årligt tilbagevendende fællesfaglige dag, arrangeret af Religionsvidenskabeligt Fagråd, i år under titlen ”Fri os fra det 

onde”, talte Anders Klostergaard om ondskaben i et biokulturevolutionært perspektiv. Vi bad ham efterfølgende om at nedfælde 
de tanker han delte under oplægget i en kronik til FigenBladet.

AF ANDERS KLOSTERGAARD
Lustig in die Welt hinein (Lystig nu i 
verden ind)
Gegen Wind und Wetter! (i mod vind og 
vejr!) 
Will kein Gott auf Erde sein, (Vil ingen 
gud på jorden være) 
Sind wir selber Götter. (er vi selv guder).

Sådan hedder det i sidste strofe af Mut 
i Schuberts Winterreise fra 1827. Jeg 
bruger Mut eksemplarisk som udtryk for 
den situation, en åndshistorisk udvikling 
har bragt det moderne menneske i. 
Vi har afskaffet guder og himmelsk 
baldakin og taget herredømme over 
eget liv, sådan da; for jeg taler ikke om 
mennesker flest, i fortid eller nutid; men 
om en intellektuel bevægelse fra det 
aksiale opgør med arkaiske religioner, 
dens åndshistoriske gennembrud fra det 
sjette århundrede f.v.t. og frem, som har 
præget åndselite og dens strømninger. 
Vi er, på godt og ondt, blevet guder, 
om vi vil det eller ej: Vil ingen gud på 
jorden være, er vi selv som guder! Men 
hvad har det med sidste bøn i Fader Vor 
at gøre? Fri os fra det eller den O/onde 
(begge læsninger er plausible). Meget; 
men for at forstå det, må vi gå en 
Zaubergang, som tager os fra antikken 
og frem til i dag. 

BIOLOGI OG KULTUR
Det gælder her grundlæggende for alt 
vedrørende kultur og samfund. Den, 
der ikke formår at føre regnskab over 
3000 år, lever fra hånden og i munden. 
Perspektivet er biokulturevolutionært. 
Det betyder tre ting. For det første, at 
der ikke eksisterer kultur uafhængigt 
af menneskelig biologi. Vi er totaliter 
et aliter biologiske væsener, hvis 
nærmeste frænder skal findes blandt 
bonoboer og chimpanser, som vi deler 
99 procent af vort DNA med. For det 
andet giver det faktisk mening at 
foretage en sondring. Også kultur er 
biologi; men den repræsenterer en 
kompleks form for biologi, som ikke 
kan forklares darwinistisk. Bioevolution 
forudsætter sensu stricto, at genetiske 

informationer og karakteristiska 
videregives til ens afkom. Det 
er anderledes med kultur, hvor 
vi kommunikerer med hinanden. 
Det adskiller os ikke fra en 
række evolutionært komplekse 
dyr som delfiner, elefanter og 
ikke mindst hominoider, altså 
menneskeaber; men det gør 
en væsentlig forskel. For det 
punkt for ca. syv millioner år 
siden, hvor chimpanser og 
vort fælles ophav skiltes, fik 
stor betydning. Vi rejste os 
på benene for fem millioner 
år siden og fik i løbet af de 
følgende millioner år hjerner, 
der i omfang vejer tre gange så 
meget som chimpansers. Derfor 
er hominidernes biokulturelle 
evolution betydelig mere 
kompleks end chimpansers. 
Det gælder især homo sapiens 
sapiens, hvis fremkomst går 
ca. 150.000 år tilbage. Er vi i kraft af 
denne udvikling blevet bedre? Som 
Raymond Dart for 65 år siden hævdede 
og Robert Ardrey siden spidsformulerede 
det: Vi er gået fra killing apes til killing 
humans. I den sammenhæng har vi ikke 
meget at prale af; men, og det er det 
tredje punkt, i forhold til indsigt og 
kompleksitet er det rimeligt at fremhæve 
en progressiv, skønt ikke teleologisk 
udvikling. Vi er både blevet klogere 
og mere komplekse. Men igen vil jeg 
godt påminde om: Aldrig har vi med en 
sådan grad af effektivitet og i et sådant 
omfang som nu kunnet tilintetgøre 
andre. Jeg har, som det også viste sig 
ved Faglig Dag, kolleger, der er mere 
optimistiske end jeg. Måske er det en 
teologisk fortid, der slår igennem; men 
det kunne også være en større grad af 
indsigt: Fri os fra det onde. 

GUDERNE OG ONDSKABEN
Vi tænker hyppigt guder som positive 
væsener. Gud er god, som man 
vaneteologisk siger. Ser man imidlertid 
på arkaiske religioner, fremstår 
guderne underligt bøse, lunefulde og 

lettere upålidelige. Skik følge eller 
land fly. Sådan gælder det også med 
guder. Tilgivelse og nåde er ikke de 
mest iøjnefaldende træk hos arkaiske 
guder, hvad blot kursorisk læsning i 
arkaiske billeder og tekster til fulde 
dokumenterer. Offerkult og bøn skal 
tages alvorligt, hvis fanden ikke skal 
slippes løs i Laksegade. Gør man 
omvendt, hvad man skal i relation til 
den guddommelige verden og anerkender 
den for, hvad den er, kan man leve 
et langt og frugtbart liv, indtil lyset 
slukkes, og man overgår til en fugtig 
tilværelse i dødsrigets klamme haller.
Arkaiske religioner har dæmoner; 
men som guderne er de ambivalente. 
Udtrykket daimon er græsk og 
betegner en midler mellem den 
himmelske og jordiske verden, men vi 
kan uproblematisk løfte det op på et 
tredje-ordens niveau og gøre det til et 
komparativt begreb i et etic perspektiv. 
Det er dæmonernes opdrag at midle 
mellem guddommelig og jordisk verden. 
I et verdensbillede, hvor de to skal 
holdes adskilt, for at der ikke opstår 
problemer, bliver dæmonerne, som min 
kloge kollega Lars Albinus for mange år 
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siden skrev det i en Ph.d.-afhandling, 
den diskursive instans, som gør kontakt 
mellem to grundlæggende uforenelige 
domæner mulig. 

UDVIKLINGEN TIL DUALISTISK 
FORSTÅELSE
Meget forandrer sig i tidens løb. 
Således også religioner. Af en lang 
række socio-kulturelle grunde blev 
arkaiske religionstyper gjort til genstand 
for reflekteret hudfletning i elitære 
strømninger i Kina, Indien, Israel og 
Grækenland fra det sjette årh. f.v.t. og 
frem. Uden at gå til angreb på religion 
per se begreb en filosof som Xenophanes 
– i en foregribelse af Feuerbach 2400 
år senere −, hvordan guderne ikke har 
skabt menneskene i deres billede. Det 
er mennesker, som tegner guder i egen 
skikkelse: “Æthioperne siger, at deres 
guder er braktudede og sorte, trakerne, 
at de er blåøjede og rødhårede” (Diels-
Kranz frg. 16, jf. frg. 14-15). Med de 
aksiale religioners fremkomst skiftede 
guderne natur og sind. De blev ensidigt 
gode, og menneskene i sig selv omvendt 
onde. Verden blev forstået som et 
fængsel, mennesket skulle forløses fra. 
Tilsvarende det kosmiske fangehul blev 
kroppen opfattet som sjælens fængsel. 
Her mistrivedes den i fordærveligt 
kød: per aspera ad astra. Kun et liv 
som stjerne eller udødeligt væsen 
kunne give menneskene et holdepunkt: 
evighedslivet hos gud. Dæmonerne 
levede videre, men deres rolle blev 
overtaget af den gode dæmon: Kristus. 
Hvad med de andre dæmoner? Ja, dem 
måtte man opfinde en ny funktion til. 
Overtog Kristus rollen som agathos 
daimon, den gode mellemmand mellem 
gud og verden, måtte synd og ondskab 
tilsvarende have et ophav og mediatorer. 
Det blev Satan og de bøse dæmoner. 

FRI OS FRA OS SELV
Resten er historie. Er Gud god, kan det 
onde hverken afledes af eller tilskrives 
guden, men flyttes anderswohin. Det 
onde blev et mellemværende mellem 
anti-gud og menneske: Fri os fra det/n 

O/onde. I den sammenhæng er der 
ikke forskel på Platon og kristendom. 
Den sidste var, som allerede Nietzsche 
så det, en bombastisk version af den 
første: vulgærplatonisme for folket.
Ved vejs ende følger et voldsomt spring 
frem til religionskritik og romantik. 
Caspar David Friedrichs ensomme 
vandringsmand behøver ikke længere 
stirre ud i endeløs horisont. Han kan 
vende blikke indad. Han er selv blevet 
gud: Will kein Gott auf Erde sein, sind 
wir selber Götter. Det er et fremskridt; 
men det er dyrekøbt. For mennesket 
sidder tilbage med aben: 

Fri os for det onde personificeret ved 
os selv. Vulgærversionen er allehånde 
nutidsterapier, som skal hjælpe 
mennesket til at komme overens med 
sig selv. Projekt menneske, som tog sin 
begyndelse ved det aksiale gennembrud, 
er blevet projekt selvterapi. Fri os for 
det onde er blevet til fri os for os selv. 
Deri ligger der måske en indsigt, som 
kan bruges positivt til at reducere 
mængden af vold og masseødelæggelse, 
som homines necantes excellerer i; 
men jeg er ikke jubelidiot. Synden lurer 
fortsat ved døren.      

Ondskaben i os selv? »Projekt menneske, som tog sin begyndelse ved det aksiale gennembrud, er 

blevet projekt selvterapi. Fri os for det onde er blevet til fri os for os selv.«  
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Kristen moral – nu som før
Aarhus-teologen Johs. Sløks "Kristen moral før og nu" udkom første gang i 1959, og man kan og bør vel spørge sig selv om, 

hvad en genudgivelse skal nytte. Til en begyndelse kan man i hvert fald sige, at spørgsmålet om den kristne moral og dens be-

skaffenhed ingenlunde nyder mindre opmærksomhed, end det gjorde på førsteudgavens udgivelsestidspunkt. 

AF STUD. THEOL. ISAK KRAB KOED
Det er ikke siden 1959 gået af mode 
at søge efter den i vort liv rette 
Kristusefterfølgelsesdåd, som kan 
leve op til de kristelige idealer og 
overhovedet eftergøre den livsmåde, som 
kommer til udtryk i Kristi forkyndelse. 
Lige siden farisæerne hos Matthæus 
spurgte Kristus, om det var tilladt at 
svare kejseren skat, har vi grundet 
over, hvad det skal betyde, når Kristus 
svarede: ”Så giv kejseren, hvad kejserens 
er, og Gud, hvad Guds er.” Hvordan lever 
man sit liv i dette spændingsforhold? 
I anledning af den tiltagende 
flygtningestrøm har dette spørgsmål 
atter fået særlig påtrængende relevans, 
og man har hørt allehånde påstande om, 
hvad det kristeligt set må være pligtigt 
at gøre, og hvordan Kristi forkyndelse 
forholder sig til konkrete, politiske 
forslag. Sløk har godt fat om disse og 
andre moralske påstandes karakter, når 
han i forordet bemærker, at de moralske 
synspunkter, der fremføres, ”i reglen 
[forekommer] de pågældende mennesker 
at være selvindlysende og indiskutable, 
og når der rejses kritik af dem, bliver 
selve denne kritik fordømt som moralsk 
forkastelig” (Sløk, 2015:15). 

KRISTEN MORALLÆRE?
Anliggendet for Sløks bog er nu ikke 
at gå særskilt i rette med sin tids 
forskellige påstande om moralsk 
selvindlysende følger af Kristi 
forkyndelse, men at undersøge, om 
man egentlig kan tale om en kristen 
morallære. Til dette formåls opfyldelse 
giver Sløk sig i kast med en redegørelse, 
der viser udviklingslinjerne i kristen 
moral- og livsforståelse. Sløks pointe 
er todelt. For det første illustrerer 
Sløk, at forestillingen om, hvori en 
kristelig morallære måtte bestå, til 
stadighed forandres igennem Kristi 
forkyndelses omkalfatring i mødet med 
de til enhver tid vekslende kulturelle 
strømninger, kirken må stille sig i 
opposition til henholdsvis godtage for 
at overleve tidernes skiftende luner 
og gøre sig forståelig. For det andet 

viser han, hvordan Kristi forkyndelses 
grund uopgiveligt er en israelitisk 
verdensopfattelse, sådan at man allerede 
i forsøget på at tilpasse den græsk-
hellenistisk kulturs helt modsatrettede 
anskuelse grundlæggende har fordrejet 
forkyndelsens sigte. Medens det for en 
israelitisk betragtningsmåde nemlig 
forholder sig sådan, at menneskelivet 
i sig selv har værdi og er godt, fordi 
det er givet af Gud, og at mennesket 
som skabt i sjæl og krop er, som det 
skal være, et historisk væsen under 
Guds herredømme, er mennesket i en 
græsk-hellensk verdensopfattelse det, 
Sløk polemisk karakteriserer som ”det 
underligt sammensatte væsen” (Sløk, 
2015:153) af ædel sjæl fanget i beskidt 
kød, der derfor på forskellig vis skal 
stræbe efter at undslippe sig selv; 
en foreteelse, som uvægerlig griber 
til askesens form i dens divergerende 
afskygninger. Hvor målet for en 
græsk-hellenistisk inspireret filosofi 
på den ene eller anden måde er at nå 
ud af verden, viser Kristi forkyndelse 
mennesket tilbage til den med sin 
bastante pegen på dette nu som 
afgørelsens øjeblik og næsten som det 
spørgsmål, der kræver svar. Denne 
forkyndelse indebærer for Sløk, at 
”Jesus er ganske ubekymret om 
moralsk velanstændighed” (Sløk, 
2015:78), fordi menneskelivet i den 
”mister sit lange forløb”, hvorved 
mennesket mister muligheden 
for at påberåbe sig nogen særlig 
moralsk livsførelse. Enhver handling 
i øjeblikket er ”af ubegrænset 
rækkevidde, [menneskets] reaktion 
nu over for forkyndelsen afgør 
totalt og uigenkaldeligt, hvad det 
er” (Sløk, 2015:96). 

FORTSAT AKTUELT
Det er på én gang et hæsblæsende, 
kirke- og idéhistorisk ridt og en 
anliggendets kompleksitet taget i 
betragtning overraskende letlæst 
og fornøjelig fremstilling, dels, 
fordi Sløk ikke på noget tidspunkt 
taber sagen af syne og fortaber 

sig i perifere detaljer, dels, fordi den 
er sprogligt veloplagt og ikke tynget af 
et videnskabeligt noteapparat – hvad 
man så til gengæld kan savne visse 
steder, hvor man måtte ønske at sætte 
sig grundigere ind i en delmængde 
af argumentationen eller efterprøve 
et arguments holdbarhed. Alt i alt 
må "Kristen moral før og nu" varmt 
anbefales til den, der interesserer sig 
for spørgsmålet om forbindelsen mellem 
kristen moral og den forkyndelse, 
Kristus bringer. Det spørgsmål forbliver 
nemlig aktuelt og kan aldrig endegyldigt 
afgøres, hvad Sløk selv angiver årsagen 
til, når han anfører, at ”kirken er selv 
en kulturel dannelse; den er en af 
de institutioner, i hvilken en given 
tids livsstil tager sig skikkelse” (Sløk, 
2015:214). Og Sløk har noget afgørende 
at sige om det – nu som før.

Johannes Sløk (2015 [1959]) 
"Kristen moral før og nu" 
Hans Reitzels Forlag 
3. udgave, 1. oplag 
220 sider 
250 kr.
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En fiktiv roman med historiske træk
Dronningen af Saba og Kong Salomon er en roman om kærlighed og magt, mellem to (måske) historiske skikkelser fra før vores 

tidsregning. 

AF STUD. THEOL MIA HAUCHROG 
NILSSON
Jeg havde ikke lang tid til at læse og 
anmelde denne bog, ca 9 dage. Men 
det gjorde ingenting. Bogen er meget 
fængende, og den nævner ting, vi i 
vores studier, og vel egentlig også 
almindelige kristendomsundervisning 
i folkeskolen, kan nikke genkendende 
til; Pagtens Ark, templet i Jerusalem, 
historien om David og Goliat. Og 
selvom man ikke er bekendt med store 
dele af de religiøse historier, vil man 
alligevel sagtens kunne læse bogen 
med stor fornøjelse. Udover de jødiske 
traditioner, er der også nævnt andre 
guder og religioner, som jeg ikke var 
særlig bekendt med, men som jeg fik et 
indblik i via denne roman, der fortæller 
historien om personerne og rigerne 
mellem Etiopien og Israel ca. 1000 år 
før vores tidsregning. 

EGENRÅDIG OG VILJESTÆRK
Makeda møder vi som den første, en 
ung pige. En pige der er nysgerrig og 
eventyrlysten. Vokset op uden far, og 
mistede sin mor tidligt. Hun er fra en 
lille landsby i det Sabeanske rige, hvor 
hun har boet hos hendes fars ven, der 
efter hendes mors død tog hende til 
sig, velsagtens fordi han følte skyld 
over hendes far, hans ven, bare forlod 
Makedas mor efter at havde gjort hende 
gravid. Han er en stor mand i landsbyen, 
og det er indforstået at Makeda skal 
giftes med hans søn, når de er gamle 
nok. Hendes iver efter at finde hendes 
far, får hende til at vende alt det hun 
har kendt til, ryggen, og bringer hende 
ud på en lang rejse, hvor hun møder 
venner, fjender og kærlighed. Historien 
er meget levende fortalt, og man føler 
næsten støvet kradse i halsen, og solen 
der brænder i huden.

FØLSOM OG FANGET
Salomon er søn af kong David og hans 
yngste hustru, Batseba. Salomons mor 
ønsker storhed for sin søn, og igennem 
hele hans opvækst skubber hun i 
retningen af magten. Også selvom det 
måske ikke er det han øsnker. Da kong 

David lægger for døden, og hans anden 
søn Absalom næsten har overtaget 
farens rige med magt og snilde, træder 
Batseba til med en snu plan, og får gjort 
Salomon til konge af Israel. Salomon er 
en meget ung og naiv konge. Han har 
et romantisk syn på tilværelsen. Hans 
mor er hans rådgiver, og uden hende 
havde han nok ikke kunne holde landet i 
skak. Salomon er, i grove træk, Makedas 
modsætning. 

ALT I ALT…
En voldsomt underholdende og fangende 
roman. Og på trods af, at forfatteren er 
dansk og nutidig, føles historien stadig 
levende. Det er tydeligt at mærke, at 
Anne Lise Marstrand-Jørgensen har 
gjort sit forarbejde godt, og hendes 
research har på ingen måde været 
spildt. Det er en velfortalt roman, med 

gode detaljer, og et godt twist, der er 
med til at binde hele historien sammen. 
Fortællingen er meget troværdig, og 
man får en naturlig medfølelse med de 
to hovedpersoner. Jeg vil anbefale alle 
der holder af en god bog, at læse denne 
roman. Jeg tror de fleste vil få noget 
ud af den, den er let læselig, og kræver 
ingen specifikke præferencer i forhold til 
emnet. 

Anne Lise Marstrand-Jørgensen
”Dronningen af Saba og Kong Salomon”
Gyldendal
480 sider
299,95 kr. (vejl. Pris)

nyheder | interview | information | debat | fag | underholdning | 17



18 | FIGENBLADET

THEOS BAR

FREDAGSBARER I NOVEMBER 
OG DECEMBER

20/11 PROMBAR
SUIT DEN OP FRA SLAP, TRÆK I 
DEN FINE KJOLE OG BESTIL LI-
MOUSINEN! RØD LØBER, SLOW 
DANCE OG ’PAGNE!
RING TIL AARØ LIMOUSINE UD-
LEJNING PÅ 61 75 55 56 OG FÅ 
15% RABAT! 

27/11 JULEBAR
HAR JULEMANDEN GJORT MERE 
END BARE AT KYSSE MOR? DRIK 
DE FORFÆRDELIGE MINDER VÆK I 
THEOS BAR, OG BLIV VED TIL DU 
HAR EN RØD NÆSE SOM RUDOLF. 
HO HO HO.

4/12 JULEFESTEN
DER ER INGEN BAR DENNE DAG, 
MEN TIL GENGÆLD ER DER DEN 
ÅRLIGE JULEREVY OG JULEFEST

VI SES I BAREN!
»VI HAR DRUKKET SOMA OG ER 
BLEVET UDØDELIGE, VI HAR OP-
NÅET DET LYS, SOM GUDERNE 
OPDAGEDE!«
RIGVEDA 8.43.3

NOVEMBER I THEOS BAR
WINTER IS COMING! DAGENE BLIVER 
KORTERE OG TØMMERMÆNDENE BLIVER 
LÆNGERE. SPIRITUSPRISERNE? JA, DE 
ER RIMELIGE

DIT BILLEDE HER

DIT BILLEDE HER – SKAL DIT BILLEDE I 
FIGENBLADET? TAG DIT INSTAGRAMBILLEDE 
FRA BAREN MED #THEOS_BAR.



UNDERHOLDNING

Folkekirkelig nødhjælpsorganisation 
nedlægger sig selv
ORD | SOPHIE LØNNE HUNDEBØLL
Efter massiv kritik fra visse 
folkekirkelige grene, har den kirkelige 
nødhjælpsorganisation Folkekirkens 
Medhjælp valgt at lukke og slukke. »Vi 
kunne simpelthen ikke længere have 
det på samvittigheden, at folk skulle 
gå og føle sig frelste, når de gav til 
flygtningene,« udtaler den tidligere 
organisations generalsekretær.

PISK OG PIGBÆLTE
Folkekirkens Medhjælps lokaler står 
gabende tomme, da organisationens 
tidligere generalsekretær viser os rundt. 
I debatten om den kirkelige nødhjælp 
var grimme ord som ”hykleri” og 
”selvpromovering” blevet hverdagskost 
for organisationens medarbejdere. »Vi 
prøvede ellers først at udstyre giverne 
med piske og pigbælter, så de kunne 

pine sig selv samtidig med, at de 
ydede hjælp. Vores håb var, at de på 
denne måde ikke ville nyde deres egen 
godgørenhed,« udtaler den tidligere 
generalsekretær. »Det viste sig desværre, 
at mange netop så ud til at finde stor 
glæde i at fremvise sårene på de sociale 
medier, så de kunne fortælle om, hvor 
langt de var villige til at gå i den 
gode sags tjeneste.« Også forsøg med 
t-shirts til organisationens frivillige 
med mundrette slagord som ”Jeg er ikke 
ophav til mine egne gode gerninger” 
mislykkedes, da de frivillige i dén grad 
nød at føle sig som redskaber for Guds 
handlen i verden. 

NÆSTEN ER KUN LIGE VED
Til sidst så den kirkelige 
nødhjælpsorganisation ingen 
anden udvej end at trække stikket: 

»Når syndserkendelsen er på spil, 
tør vi ikke deltage længere« siger 
generalsekretæren og tørrer sig 
over panden. Den borgerlige præst 
og debattør, Tine Hverv, bifalder 
organisationens tiltag: »Endelig 
bliver der sat grænser for hykleriet! 
Organisationer kan ikke udvise 
næstekærlighed. Og som jeg tidligere 
har sagt, kan vi i øvrigt ikke udvise 
næstekærlighed over for folk, som 
befinder sig i helt andre lande. Nu er 
flygtningestrømmen så også kommet 
til Danmark, men de er jo altså helt 
nede i Rødby. Først når de kommer 
hjem til mig og beder om min hjælp, 
er de min næste.« udtaler Tine Hverv, 
som slutteligt bemærker, at hendes 
dørtelefon er i stykker. 
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NOVEMBER ARRANGEMENT     BESKRIVELSE

24. 12.00 -
13.00

Frokostseminar "MINDFULNESS I AARHUS I DAG"
v/Jørn Borup og studerende. Oplæg om 
Mindfulness-undersøgelse. 
(bygn. 1453, lok 415) 
Arrangeret af Center for SamtidsReligion

25. 12.00 - 
14.00

Research talk "WONDER WOMAN: FORHOLDET 
MELLEM UNDREN OG FEMINITET HOS 
KIERKEGAARD OG IRIGARAY" 
v/Tone Frank Dandanell. Philosophy and 
Intellectual History. 
(bygn. 1467, lok. 616)

26. 12.00 - 
17.15

Seminar "FREGERSLEV - A UNIQUE 
HORSEMAN'S BURIAL FROM THE 
VIKING PERIOD"
Aarhus University, Moesgaard, 
Foredragssalen 
(bygn.4206, lok.139) 

19.30 - 
22.30

Studenterkredsen "HJERTET SLÅR OG SLÅR – OM 
UDKANTENS OPSTÅEN OG FREMTID"
v/Jens Smærup Sørensen, forfatter.
(Mogens Zielerstuen, Studenterhus 
Aarhus)

30. 14.15 - 
16.00

Foredrag "THE CALIPHATE AND THE RISE OF 
THE 'ISLAMIC STATE': BACK TO THE 
FUTURE?" v/Professor James Piscatori 
(1482-105)

DECEMBER ARRANGEMENT BESKRIVELSE

3. 19.30 - 
22.30

Studenterkredsen "KUNST OG KRISTENDOM" 
v/Hans Jørgen Frederiksen, lektor i 
kunsthistorie ved Aarhus Universitet
(Preben Hornungstuen, Studenterhus 
Aarhus)

4. 17.00 - 
00.00

Fest DEN TRADITIONELLE JULEFEST FOR 
TEOLOGI, RELIGIONSVIDENSKAB OG 
ARABISK-OG ISLAMSTUDIER 
(Nobelkantinen og Stakladen)

7. 14.15 - 
16.00

Seminar AIAS FELLOWS’ SEMINAR: ”JEWS 
AND JEWISH COMMUNITIES IN THE 
EARLY BYZANTINE BALKANS AND THE 
AEGEAN. COMMUNAL ORGANISATION 
AND EVERYDAY LIFE” 
v/ Alexander Panayotov 
(The AIAS Aud., bygn. 1632)

9. 13.15 - 
16.00

Foredrag ”NEW PHILOLOGY AND EARLY 
CHRISTIAN MANUSCRIPTS” 
v/ postdoc, ph.d. René Falkenberg 
(bygn. 1453, lok. 415).
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Spændende  
arrangementer

MINDFULNESS I AARHUS I DAG
En ny undersøgelse udført af 
otte studerende under ledelse 
af Jørn Borup har identificeret 
144 mindfulness-udbud i Aarhus, 
mens en tilsvarende undersøgelse 
fra 2012 fandt 83 udbud. De 61 
flere udbud svarer til en stigning 
på 74 % på tre år og viser klart, 
at mindfulness er et begreb og 
en praksis, i vækst. Jørn Borup 
og studerende holder oplæg om 
Mindfulness-undersøgelse ved 
frokostseminar, arrangeret af Center 
for SamtidsReligion

Tirsdag d. 24. november
Kl. 12 - 13 
Bygn. 1453, lok. 415

AGAINST MANI’S DARK OPINION”: 
ANTI-MANICHAEAN POLEMICS IN 
THE SYRIAC TRADITION
This lecture deals with the 
Syriac authors who polemicized 
against Mani and the religion he 
founded in the middle of the 3rd 
century AD. These Syriac authors 
considered Manichaeism one of 
the most threatening Christian 
heresies. The lecture will provide 
a chronological overview of the 
anti-Manichaean polemical texts 
throughout Syriac literary history.

Foredrag v. postdoc, ph.d. 
Flavia Ruani, Ghent University, 
Department of Literary Studies, 
arrangeret af forskningsenheden 
Den Kristne Orient

Fredag d. 27. november
Kl. 13.15 - 16
Bygn. 1453, lok. 516


