S t u d e n t e r m a g a s i n f o r Te o l o g i , R e l i g i o n s v i d e n s k a b o g A r a b i s k - & I s l a m s t u d i e r, A a r h u s U n i v e r s i t e t

Oktober 2016
nr. 78

Fortællinger om martyrer
I anledningen af markeringen af Ashura, der fandt sted i midten af oktober i
år, har Figenbladets redaktør Janus Priess skrevet om begivenheden.

Hjælp til selvmord - aktiv dødshjælp

Debatten om retten til selv at bestemme over eget liv blusser jævligt op. FigenBladet måler pulsen på det etiske dilemma.

Djævelens færd og udtryk igennem tid
- Hvordan Djævelen transcenderer i tid og rum.

’’Vores måde at tale om ‘det onde’ på har ændret sig væsentligt op
igennem historien. Hvordan forholder den schweiziske filosof og kulturforsker sig til Djævelen som fænomen, og kan vi overhovedet bruge
myten til noget i dag?’’
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KEND DIN UNDERVISER

Kend din underviser: Else Kragelund Holt

I studerendes munde kaldes hun ‘fakultetets Margaret Thatcher’ grundet hendes umiddelbart über-stærke og arbejdssomme
facon. Dette indtryk blev der ikke rykket synderligt ved efter vores interview på kontoret. Hun er tydeligvis en kvinde med ben
i næsen, men også en livlig og glad fortæller, der emmer af dyb sarkasme.

Else fortæller, at hun som alle andre
havde mange overvejelser om, hvad
hendes fremtid skulle indebære. Derfor
valgte hun som de fleste andre at holde
et sabbatår.
”Jeg arbejdede som medhjælper på
et bibliotek, og overvejede at blive
bibliotekar, men at skulle have en vifte
af 23 forskellige fag på uddannelsen
forekom mig ikke særligt attraktivt.
Tanken om at blive gymnasielærer var
mig bestemt ikke nærliggende, efter min
egen gymnasietid. Så at læse teologi
blev nærmere et fravalg af en række
studier, bl.a. af jura som forekom alt
for borgerligt! Pludselig var der ikke
meget andet tilbage, og måske ville det
egentligt være ganske udmærket at blive
præst, ” afslutter Else.
ER DU SELV FRA ET KRISTELIGT HJEM?
”Jeg er vokset op i et pænt grundtvigsk
miljø, hvor kristendommen var den
grundlæggende bundlinje. Jeg har
været vant til morgensang, fadervor
og bordvers på den grundtvigske
efterskole, hvor jeg voksede op. Den var
særligt båret af en slags underliggende,
ritualiseret kristendom. Denne enkle
kristne praksis var naturlig for mig,
men det var den mere 'missionerende'
kristendom tværtimod ikke. Derfor
var det også et enormt chok for mig
at starte på teologistudiet og møde
den mere bekendende, udadvendte
kristendom, som vi eksempelvis ser den
på menighedsfakultetet.«
DER GIK OTTE ÅR MELLEM DU SKREV
DIN KANDIDAT OG DU FÆRDIGGJORDE
DIN PH.D. HVAD LAVEDE DU I DISSE
ÅR?
Else fortæller, at hun i denne
mellemperiode havde en del løst arbejde
som undervisningsassistent. Foruden
havde hun sit kandidatstipendium, det
som vi i dag kalder en ph.d. ”Og så fik
jeg også to børn”, fortæller Else videre.
Som så mange universitetsteologer blev
hun senere ulønnet hjælpepræst.

FOTO: ARKIV

ORD | FREJA CÆCILIE PETRI BONDGAARD

EN HEL TEOLOG
”Jeg synes, at det er enormt vigtigt at
minde sig selv om, at man er en hel
teolog, og ikke alene en fagnørd. At ens
fag indgår i en større sammenhæng,
fornemmer man særligt, når man holder
gudstjeneste. Det føles på en måde
meningsløst at tale uden ritualerne,
og prædikenen indgår om noget i en
større ritualiseret sammenhæng, som
i sig selv udtrykker en særlig teologi.
Ellers bliver det lidt ligesom kun at
spise flødeskummet på lagkagen, uden
at få bunden med. Man kan meget
hurtigt intellektualisere sin teologi, hvis
man ikke selv har fingrene nede i det.
Ritualet er så væsentligt, og sætter en
overordnet ramme for det sagte.
Så længe man kun siger noget, uden
selv at gøre noget, bliver det enormt
utilfredsstillende.«
HVAD ER DER MED DIG OG SALMER?
”Jeg har arbejdet med salmer seriøst
siden ’96. Jeg blev mere usikker på den
daværende salmeforskning, og tænkte,
at det måtte rumme mere end hvad jeg
selv havde lært. På det tidspunkt hang
salmeforskningen nært sammen med
den skandinaviske forskning med fokus
på salmernes placering i tempelkulten.
Den tyske og den skandinaviske
salmeforskning lignede hinanden
på mange områder, og tyskerne og
skandinaverne hadede hinanden af

mimetiske årsager.
Gennembruddet for min forskning blev
en session ved en konference i USA
der handlede om salmerne. Jeg kom
hjem helt overvældet og sagde til mine
kolleger: Jeg har hørt noget vanvittigt!
Det var en fuldstændig banebrydende
oplevelse for mig, og den internationale
forskning havde simpelthen rykket
sig overordentligt på dette felt. Disse
nye tanker blev startskuddet til Dansk
Kommentar til Davids Salmer, som
var et kollektivt projekt, hvor jeg var
hovedredaktør sammen med Kirsten
Nielsen, som jeg jo arbejdede sammen
med i mange år. ”
HØJ PÅ BIBELOVERSÆTTELSE
Vi spurgte ivrigt Else, hvilke spændende
projekter hun har gang i nu, hvortil hun
svarede:
”Lige nu er jeg med i Bibelselskabets
ny-oversættelse af Det Gamle
Testamente til "nudansk.’ Det bliver
en gengivelse hvor man undgår alle
de almindelige ‘kirkeord’ som ingen
udefrakommende kender. Vi søger en bog
som indbyder ’lægmanden’, og således
kan fungere som introduktion ind i
Bibellæsningen. Derfor har vi udeladt
indforståede begreber som synd, nåde
og barmhjertighed, og f.eks. er Noas ark
blevet til en båd.”
Selvom Else K. Holts fascination ligger
hos det hebraiske har hun tydeligvis
ikke glemt sin latin: ”Scriba sum, poeta
non sum”, udbryder hun. Det er et citat
fra en gammel begynderbog i latin.
”Jeg er skriver, ikke poet,” oversætter
hun og fortsætter, ”At oversætte poesi
kræver en poet, og i projektet medvirker
forfatteren Ida Jessen som sproglig
konsulent. Det har været et vidunderligt
samarbejde, og hun behersker om
nogen det enkle og præcise sprog,
som levendegør. Det har simpelthen
været skønt. Jeg har jo været helt høj
hele foråret igennem’’, afslutter hun
begejstret.
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Hjælp til selvmord - aktiv dødshjælp
I den seneste tid har medierne i stigende grad belyst svære emner, som aktiv dødshjælp og organdonation. Skal det være vores
eget valg, eller skal staten tage det for os? I begge tilfælde hører mange etiske overvejelser til.

ORD | LOUISE LUND OLESEN
I Danmark er aktiv dødshjælp stadig
ulovligt, men debatten har levet sit
stille liv i de seneste par år, bl.a. med
fremkomsten af filmen ”Stille Hjerte”.
Her ses Morten Grunwald i rollen som
lægeuddannet ægtemand til Esther,
spillet af Ghita Nørby. I filmen tager
familien afsked med Esther under
en weekend, hvor ægtemanden har
forberedt nogle piller, der skal udfri
hans kone fra hendes fremskredne
sygdom ALS, som lukker ned for
organerne et efter et , indtil man til
sidst er helt lam, men dog stadig ved
fuld bevidsthed. Denne sygdom tog
livet af min oldemor, noget jeg først
for nyligt fandt ud af. En frisk og klog
dame, der pludselig kun kunne skrive,
indtil hun slet ikke kunne kommunikere.
En form for levende grønsag. Det døde
hun altså af.

FÆNGSLET FOR
MEDLIDENHEDSDRAB AF EGEN
KONE
For nylig kørte en sag med den
71-årige ægtemand Mogens Arlund,
der blev idømt 50 dages betinget
fængsel for det, som han mener,
er samfundets opgave. ”Så længe
der var fremskridt, var jeg imod
det og ville ikke hjælpe hende,”
udtaler Mogens Arlund, der
4 | FIGENBLADET

IKKE NY DEBAT
Selvom der hele tiden kommer nye
sager og nye holdninger og meninger,
er debatten langt fra ny. Mange husker
sikkert, da Diana Benneweis tog livet
af sin lungesyge far i 1993. Hun skrev
senere episoden ind i en bog, hvilket
resulterede i voldsomme anklager og til
sidst en sigtelse, der dog blev frafaldet
igen. En ny måling fra Megafon viser
dog, at størstedelen af danskerne er
enige om, at aktiv dødshjælp er en god
ting.

om aktiv dødshjælp højst sandsynligt vil
have ændret sig indenfor ti år, selvom
han dog ikke billiger det.
Han peger bl.a. på to nøglebegreber,
der har vundet frem i debatten, nemlig
”selvbestemmelse” og ”værdighed”.
Jacob Birkler mener dog samtidig , at
man skal kigge på, hvordan patienter
bliver hjulpet allerede i dag . Her peger
han på, at man eksempelvis lader
mennesker dø, eller fremskynder deres
behandling vel vidende , at de dør af
det – sådan, at døden altså indtræffer
hurtigere.
Måske har vi altså allerede en form for
aktiv dødshjælp i Danmark, måske er
vi langt fra, men om det så er etisk
korrekt, det er en længere debat.

ETISK RÅDS FORMAND: INDENFOR TI
ÅR ER LOVGIVNINGEN ÆNDRET
Formanden for etisk råd, Jacob Birkler,
udtalte , i forbindelse med premieren på
”Stille Hjerte” i 2014 , at lovgivningen
FOTO | TV2 NYHEDER

VÆRDIGT LIV, VÆRDIG DØD
Mange af dem der vælger at få foretaget
aktiv dødshjælp, er mennesker der lider
af dødelige sygdomme, præcis som min
oldemor. Sygdomme, der er langsomme,
men alligevel tiltagende . Sygdomme der
æder en bid for bid.
Derfor vælger mange at tage til
udlandet, primært Holland eller Schweiz,
for at få en værdig død – som det
bliver udtrykt.
Man må spørge sig selv, hvor længe
livet er værd at leve ? Samtidig må
man også spørge, hvornår man skal
give op, og indse, at tingene ikke
bliver bedre.

ligeledes fortæller, at hans kone havde
tryglet og bedt alle, selv lægerne, om at
hjælpe hende til at dø, og fortsætter:
”Sygdommens konsekvenser var på
livstid, og det kunne jeg ikke byde
hende. ” Derfor, trods sin modvilje, hjalp
han sin kone med at tage så mange
sovepiller, at hun ikke vågnede igen.
Han kommer med et forslag til, hvordan
man ville kunne organisere aktiv
dødshjælp i Danmark, så andre slipper
for at stå i samme situation.

DEBAT

Burkini eller Badedragt
Burkini-forbuddet på nogle strande i Frankrig har delt vandene i denne sommerperiode. Debatten er kogt over og man har diskuteret den kvindeundertrykkende klædedragt indenfor Islam, men er det ikke ligeså kvindeundertrykkende og nedsættende, at
bede kvinder om at tage deres tøj af på stranden?
FOTO | ARKIV

ORD | LOUISE LUND OLESEN
Mange har sikkert set billedet. Tre
fuldt påklædte, uniformerede franske
politimænd, der tvinger en ældre kvinde
til at afklæde sig, så hun lever op til
den dress-code, der er blevet bestemt på
en offentlig strand, der egentlig burde
være for alle. Men åbenbart ikke for
hende.
BURKINI ELLER JUMPSUIT
Da jeg hørte om forbuddet mod burkini,
på stranden i den franske by VilleneuveLoubet, blev jeg først forarget som
religionsvidenskabsstuderende, fordi man
kan finde på at diskriminere en religion
på den måde. Nonner går vel for pokker
også næsten helt tildækkede. Desuden
tror jeg ikke, at de ville sige noget til
mig, hvis jeg marcherede ned på deres
strand iført et jumpsuit, alene fordi det
ikke er religiøst ladet eller muslimsk.
Dernæst, blev jeg forarget som kvinde.
For hvad bilder de sig egentligt ind,
at bestemme, hvad kvinder må gå i?
Hvem siger, at det ene ikke er ligeså
kvindeundertrykkende som det andet.
Det ene sted står der måske, måske
ikke, en far, en ægtemand eller onkel

og beder en kvinde om at dække sig til.
Det næste sted bliver selvsamme kvinde
bedt om at smide tøjet.
IT’S A MANS WORLD
Hvordan ville det mon lyde, hvis en
mand blev bedt om at dække sig til,
når han kom slentrende i vandkanten
i et par alt for små speedos, hvor
ølvommen hang henover? Ville det være
mandeundertrykkende? Findes det ord
overhovedet?
Pointen er, at mændene i mange år
har troet, at de skulle bestemme, hvad
kvinder må og ikke må iføre sig. Man har
åbenbart glemt, at det er ligeså sexistisk
at bede en kvinde tage en badedragt på,
som det er at bede hende om at tage en
burka eller burkini på.
I STRID MOD
MENNESKERETTIGHEDERNE OG SUND
FORNUFT
Dette forbud, har også været hele
møllen igennem. Der er dem, der er
enige i forbuddet og nærmest synes den
ukendte kvinde på stranden slap billigt,
og så er der dem i den anden grøft, der
mener det er en grov overtrædelse af
menneskerettighederne.

Retten til selv at
bestemme over sin
egen krop (læs,
kvindens ret til at
bestemme over sin
egen krop), er en
evig debat, der måske
aldrig stopper. Først
var der debatten om
retten til prævention,
så abort og nu retten
til selv at klæde sig
på. Med mindre man
skal føle sig som
et barn på 4 år, der
stadig får hjælp af
sine forældre, så man
ikke ender med at gå
i skole i gummistøvler
med underbukser på
hovedet, så burde
man måske anerkende
et voksent menneske,
og give dem den frihed og banale ret
det er, at klæde sig selv på.
MODEPOLITI NEJ TAK
Vi behøver ikke et modepoliti, så kunne
i venligst lade os selv om at tage tøj på?
Når det er sagt, så skal det også siges,
at det ikke nytter, at man bare kigger
den anden vej. Ser du en, der bliver
diskrimineret, så grib ind. Lad være med
at lægge dig om på den anden side,
så du også kan blive stegt igennem på
ryggen. Det er vores alles ansvar, at
gribe ind overfor fanatisk islamofobi
eller kvindeundertrykkelse. (Også overfor
mandeundertrykkelse endda!).
Bare fordi det ikke rammer dig i dag,
betyder det ikke, at det ikke kan komme
til det.
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Fortællinger om martyrer
Ianledning af Ashura 1438 AH (2016 e.v.t.), der i år fandt sted midt i oktober.

ORD | JANUS PRIESS
Hvert år, i shia-muslimske lande, mindes
tragedien i Karbala, hvor Husayn Ibn
Alis led martyrdøden i år 680 e.v.t.
Fortællingen om Husayns lidelser og død
bliver hvert år til et levende narrativ,
der skaber identitet og fælleskab for
shia-muslimer verden over, og i Libanon
bliver fortællingen også brugt til at
danne eksistensgrundlag for den nu
terror-stemplede bevægelse Hizbullah,
der kæmper imod ISIS i Syrien.
Mindet om Slaget ved Karbala danner
grundlaget for en af de vigtigste
traditioner i den shiitiske gren af Islam,
som udgør trosretningen for 10-20% af
verdens muslimer, og kan sammenlignes
med Jesu domfældelse og lidelser på
korset, som verdens kristne mindes
Langfredag, og opstandelsen på Kristi
Himmelfartsdag

OFRE OG MARTYRER
Husayn og hans familie ofrede sig i
kampen imod den uretfærdige kalif
Yazid I, og fortællingen om deres
martyrdom er blevet indlejret i den
shiitiske historiefortælling som
historien om den lille, men modige
mands kamp imod overmagten, endda
så meget at Husayns slogan kan høres
til mindehøjtideligheden hvert år; ”Alle
dage er Ashura - alle lande er Karbala!”.
Opfordringen til selvopofrelse kan
være konkret, som en opfordring til at
kæmpe imod undertrykkerne i Islamisk
Stat eller Israel eller blot en dagligdags
invitation til at støtte den lokale moské
eller at give en hånd med i arbejdet
for at fattige og udsatte kan få mad,
lægehjælp og andre nødvendigheder.
Især i konfliktfyldte områder er
fortællingen om Slaget ved Karbalāʾ

et effektivt virkemiddel i forsøget
på at samle shia-muslimer under de
fælles faner, både de militante og
de humanitære. Dette er tilfældet
i det sekterisk opdelte Libanon,
hvor Hizbullah, under ledelse af den
karismatiske leder Hassan Nasrallah,
hvert år samler tusinder af støtter, og
hvert år erklærer tilhørerne 'ansar alHusayn'; Husayns støtter.

HIZBULLAH OG FORTÆLLINGEN OM
ASHURA
Hizbullah har siden deres spæde
begyndelse i 1982 benyttet sig af
fortællingen om Husayns martyrium til
at skabe et fællesskab for shia-muslimer
i Libanon. Både i taler, medier og musik
skinner denne fortælling igennem, og
bruges som et samlingspunkt for store
arrangementer i det sydlige Libanon
hvert år. På denne tid sidste år, i 2015,
FOTO | AL MANAR TV

Hassan Nasrallah holder tale ved Ashura, 2015.
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FOTO | ARKIV

kunne publikum høre Hizbollahs
leder Hassan Nasrallah tale direkte
til shia-muslimerne i Libanon,
og høre ham sende hilsner til
de soldater der kæmper imod
terrororganisationer som Al-Qaeda
i Yemen, det selverklærede kalifat
ISIS, og også imod naboerne i
syd, Israel. Med en fast facon, der
sjældent afviger fra normen, bliver
Hassan Nasrallahs taler indledt
med en hyldest af alle de faldne
martyrer, både Husayn og hans
familie i Karbala i år 680, i krigen
imod Israel i 2006 og i kampen
mod ISIS siden begyndelsen af
2013. Med kommentarer som ”I er
alle Husayn” og den ceremonielle
erklæring ”vi græder stadig for
Husayn som vi gjorde for over
tusind år siden, og vi vil fortsætte
med at begræde Husayn; ikke tårer,
men blod” sætter Nasrallah rammen
for de ritualer der omgiver Ashura.
FORTÆLLINGERNES KULTURELLE
FUNKTION
I alle kulturer findes der særlige
fortællinger, der er med til at danne
rammen for den verdensforståelse
som de, der tilhører kulturen, har.
I USA findes fortællingen om den
lille mand, der kan blive præsident
eller erhvervsmand – vi kender den
alle sammen som ’den amerikanske
drøm’. Denne fortælling,

sand eller ej, er et narrativ, der
er solidt plantet i netop dét, der
er essensen af USA. Ligeledes
kan vi i den vestlige kultur finde
historier af både ældre og nyere
dato, der er solide piller i den
kultur vi omgiver os med. Dette
kan komme til udtryk i moderne
Hollywood-produktioner, hvor den
lille, splejsede mand må bevise
at kærlighed, passion og vilje
kan sejre på trods af modstand,
eksempelvis i blockbusteren
Forrest Gump, ligesom den bibelske
historie om David og Goliat og H.C.
Andersens Klods Hans kan findes i
den samme kategori.
På samme måde findes historien om
selvopofrelse og martyrium både i
de vestlige og de østlige narrativer.

AKTUELT

netop dette narrativ.
Det er det samme narrativ som
bliver brugt hvert år til Ashura i
Libanon, og som en motivation
og et samlingspunkt for shiamuslimerne, der ser Husayn som vi
i vesten ser Jesus; én der døde for
at redde os andre. Det er ikke bare
en kulturel person, men et ideal og
et forbillede, og brugen af sådan et
narrativ er ikke en tilfældighed; det
er en bevidst retorisk strategi, der
bygger i det kulturelle fællesskab
som alle shia-muslimer er en del af.
At Hizbullah bruger dette narrativ
i deres aktivering og overtalelse af
shia-muslimerne i Libanon er altså
ikke en overraskelse. Det er en
bevidst strategi, der kan benyttes
til at påvirke shia-muslimer, og som
kan bruges til at overtale publikum
til at tage del i, eller støtte,
kampen imod overmagten, lige
meget om det er Israel, Al-Qaeda
eller ISIS. Det er de kampe der
kæmpes lige nu, og i shia-muslimsk
retorik bliver disse sammenlignet
med Husayn Ibn Alis kamp imod
Yazid i 680 e.v.t., for som Husayn
skulle have sagt: ”Kullu yawmin
ʿAshuraʾ- kullu ardin Karbalaʾ!” –
”Alle dage er Ashura - alle lande er
Karbala. ”

MARTYR-NARRATIVET
Overalt i både vestlige og østlige
kulturelle fortællinger findes
historien om martyren, der ofrede
sig for almenvældet. Igen kan det
findes i religiøse tekster, moderne
fantasyfilm, og alle andre steder
hvor kulturen er båret frem af
produktioner. Da Jesus ofrede
sig for alle menneskers synder,
eller da Bruce Willis som Harry
Stamper ofrede sig selv for at redde
menneskeheden fra den sikre død
i filmen Armageddon, faldt begge
kulturelle personligheder ind under
nyheder | interview| information | debat | fag | underholdning | 7
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Djævelens færd og udtryk igennem tid
- hvordan Djævelen transcenderer i tid og rum

Du tænker nok allerede, hvorfor aldeles beskæftige sig med Djævelen, hvad er det mere end et middelalderligt gespenst med
horn? Og ganske bestemt har vores måde at tale om ondskaben på ændret sig op igennem historien, fra at tale om ‘den onde’
til ‘det onde’. Den onde er for længst uddrevet fra vor moderne prædikener til fordel for langt mere abstrakte begreb om ondskab, hvis dette følsomme område overhovedet berøres. Hvad kan vi bruge myten om Djævelen til, og hvordan forholder vi os til
Djævelen som fænomen? Følgende søger at placere ondskaben hos sin retmæssige genstand, og ligeså at identificere ‘ den onde’.
Såfremt man tror på Bibelen, kan man så overhovedet andet end at tro på Djævelen? Og er det egentligt ikke også bare noget
overtroisk pjank, som ingen oplyste og moderne mennesker bør beskæftige sig med?

ORD | FREJA CÆCILIE PETRI BONDGAARD
Rougemont fastslår i hans lille
særprægede værk ‘’Djævelens part’’
forfattet mellem 1942-44 at ''Djævelen
er en myte, ergo eksisterer han og er
ustandseligt på færde''. Således er det
væsentligt at fastslå at Djævelen ikke
er en person, men snarere intethed,
tomhed og en usynlig stille røst,
der nærer et ønske om opløsning
af det gode i verden og væren.
Myten beskriver på dramatisk vis
dybtliggende strukturerer i den virkelige
verden vi udfolder os i, vi bevæger
os ud fra myten og således får den
sandhedsværdi. Vor timelige eksistens
bæres frem af en dynamisk kraft, som
har eksisteret længe før materialiterne
fik form, og bliver således en uafvigelig
urkraft.
Ifølge Det Nye Testamente var Lucifer
englen, som ikke ville tjene, men med
sit stolte jeg, snarere satte sig selv
mange stader højere end Gud Fader for
at kunne titte ned til den almægtige.
Ironisk nok. I kristendommen er det
stort at være lille, dét at tjene er kernen
i kristendommen, men hvor Lucifer
vælger modsat position, idet hans
misundende væsen ikke ville ‘nøjedes
med at tjene’. Det eneste sted Bibelen
taler om et decideret fald er hos Luk
10,8, hvor Jesus siger ‘’Jeg så Satan
falde ned fra himlen som et lyn’’. Han
var altså en del af den himmelske sfære
inden faldet.
Det minder ganske meget om den
gnostiske beretning, om skaberguden
Satanel, æonernes leder, som i visse
beretninger var en broder til den ældre
broder Jesuel, den himmelske Jesus,
hvor netop Satanel faldt pga. stolthed,
8 | FIGENBLADET

udøvelse af fri vilje og arrogance. I Es
14;13 hører vi også hvordan, i dette
tilfælde den babylonske konge, forsøgte
at overgå faderen, for at ophøje sig selv
over Gud. Det er i øvrigt på baggrund
af en læsning af Es 14:12 ‘’tænk,
at du faldt fra himlen, du strålende
morgenstjerne’’ som er baggrunden, for
navnet Lucifer, lysets bærer, (græsk for
morgengrybæreren ‘Eousforos’) vi bruger
i den kristne tradition. Således blev det
den gældende oversættelse i Vulgata,
selvom man ikke længere tolker verset
som en profeti, der netop blev opfyldt i
Luk 10,8.
I Det Nye Testamente kaldes denne
bagvaskeren, Verdens Fyrste, men for at
kunne leve op til denne titel må man
besidde.
‘’Nedstyrtet fra det evige liv vil Satan
have det grænseløse, nedstyrtet fra
at være, attrår han at ‘have’’. Således
skriver Rougemont. For at have må
man være. Men som allerede fastslået
er han ingenting, og ‘’intetheden
tilintetgør’’ for at bruge Heideggers ord,
og som fastslået er han intet andet end
intethed, med et indebrændt ønske om
tilintetgørelse af det gode i verden.
Heidegger taler om flere værensformer,
hvoraf den ene er ‘Vorhandensein’
(forhåndsværen). Vorhandensein referer
til de oprindelige objekter som f.eks.
solen, månen og skyerne. Vælger vi
at betragte Djævelen ud fra en sådan
præmis, kan vi betragte ham som en
grundlæggende givet struktur i verden.
Kan man måske sige, at Djævelen i
ringere grad havde mulighed for sin
ondskabsfulde færd i tidligere tider, hvor
vi troede på Djævelen i en mere konkret
forstand, og gav denne væren ved vor
interaktion? Og at det i vore dage, hvor

mennesket ingenlunde forholder sig til
ondskabens størrelse, da det forekommer
os som værende en for uhåndgribelig
størrelse, bliver det tilintetgørende
parameter, da vi dermed alene forholder
os til en ‘intethed’? Altså, at den
manglede omsiggivende bevidsthed
virker nedbrydende. Men lad nu blot
dette stå som en hypotese.
DJÆVELEN KAN STJÆLE VERDEN, MEN
ALDRIG DENS GUDDOMMELIGHED
Det er muligt, at denne afgrundens
engel kan besidde den fysiske verden,
ved at tilrane sig den - men han kan
aldrig gribe det guddommelige- eller
lade sig omfavne af dette, da han gav
sin sidste gnist af guddommelighed fra
sig da han faldt. Alt han kan få grebet
om er ‘skroget af dette univers’, som
Rougemont formulerer det. Han kan
tilrane sig det tomme hylster, men
ingenlunde essensen i verden, ægtheden
og dét, der skaber værd. Han forbliver
en tomhedens mester, en no-body, en
kropsløs ingenting - som aldrig kan
tilrane sig det timelige og det evige.
I Joh 8,-44 kaldes Satan en løgnens
fader, ham der er fader til sin egen løgn.
Vi hylder den frihed, som Djævelen
tilbyder os, som var det en guddom,
trods friheden ifølge den kristne
tradition, historisk set først kom til
verden med kristendommen. I Joh 8,34
siges at ‘’enhver som gør synden, er
syndens træl’’ og i v36, at det er Sønnen
der frisætter, hvis man virkelig vil være
fri. Alt Djævelen tilbyder er en falsk
bevidsthed om friheden, som leder os
mod en glemsel af syndernes forladelse.
HVORDAN FÅR DJÆVELEN GREBET OM
OS?
Djævelen er en trickster og for en

																			

var netop at disse mytiske tanker, skulle
omsættes til et sprog som gav mening
for samtidens menneske. I dag taler
vi nærmere om det onde som en kraft,
ingen af os benægter, men langt sværere
er det at knytte sigende ord hertil.
Men selv nu hvor han er afsløret, vil
han nok stadig spille os et puds i
verden. Det er netop hans sande formål;
at hviske ud i verdensaltet såvel til
individet ‘’du er alt for oplyst til at tro
jeg eksisterer’’, og fortsætte sin færd
FOTO | ARKIV

sådan, kræver det listige fupnumre og
skødesløs amoralsk adfærd at sætte
sit præg i verden. Derfor benytter
Djævelen sig af en række tricks. Han
første er hans inkognito, det at være en
‘ingenting’. Med Baudelaires ord:’’Hans
mest durkdrevne trick er at få os til
at tro, han ikke er til’’. Men Satan er
en vendekåbe, og hans andet trick er
hans legio, dét at kunne påtage sig
ligeså mange forskellige skikkelser, som
der er halmstrå på marken. Når dette
er tilfældet formår han at gestalte
sig i alt, og selv blive eet med den
anonyme masse. Er det mon Djævelens
ansigt der titter frem og gestalter sig
i Hitlerismen, fordi det er let at bryde
ind i en allerede fordærvet verden, hvor
passionerne ikke længere fordrer det
gode?

ESSAY

mod glemsel af syndernes forladelse og
det evige liv.
Kunne denne såede tvivl tænkes, at have
skubbet os nærmere mod rationalismens
tidsalder, en tidsalder som frarøver os
den religiøse støtte. Kunne det tænkes
at Djævelen har lettere ved at få sit
faste greb om os i en verden, i en
kultur som ikke længere opretholder
en fælles sandhed at bero på, og
som ikke længere hviler på et stærkt
trosfællesskab? Er det netop under
relativmens folder, vi bliver skrøbelige
og tilgængelige ofre for fandenivoldske
fangenarme?

Kilder: Rougemont, Djævelens Part

HVORDAN GESTALTER DJÆVELEN SIG I
HITLERISMEN?
Rougemont analyserer med skarp pen
nazismen, og kredser om hvordan det
ellers oplyste menneske, med sin frie
vilje i behold, kunne falde for et så
rædderligt dødsregime. Er det netop
her Djævelen anvender sin inkognito,
og netop bibeholder sine tricks, ved at
personificere sig i Hitler?
Indtil nazismens fremfærd har vi i
mange år tænkt ondskaben som ligget
i ave, indtil den på allergrummeste
vis slår igennem i Auschwitz. Hitler
blev sendt for at vise mennesket den
skinbarlige sandhed, trods Djævelens
langvarige skjulthed, under sit alibi
som værende en no-body. Han forsøger
at lade os tro, at ondskaben dør med
Hitler!
Men ét er sikkert, og det er, at
ondskaben unægteligt er dybt forankret
i vor bevidsthed efter denne makabre
udryddelsesaffære. Og for os moderne
sekulariserede mennesker er det
umiddelbart vanskeligt, hvordan man
forholder sig til - og taler om det onde.
Sigtet med 1940’ernes afmytologisering

Denis de Rougemont, 1906-1985.

med at lade som om, han ‘bare’ er en
projektion med horn og hale, netop for
at få os til at tro han ikke eksisterer.
MEN HVAD SÅ MED I DAG?
I form af sin rolle som no-body og
universets frister formår Djævelen at
plante en dyb tvivl i individet, såvel
som i verden. Han bringer et ‘hvis’ ind
i verden med hans fristelser om mere
nydelse og mere frihed til at være
fri. Han er den, der styrker os i vores
tilbøjeligheder og dén, der lærer os at
indtage de gode frugter på en ond måde.
Han skaber falske løfter, lærer os at
pervertere det foreliggende, og leder os
nyheder | interview | information | debat | fag | underholdning | 9

REJSEBREV

Livet bag muren
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ORD | TANJA THORUP ANDERSEN

MIT MØDE MED BETLEHEM
Det var en meget speciel oplevelse, da
vi med bus kørte igennem Jerusalem,
og pludselig nåede den i gennemsnit 8
meter høje mur, der adskiller byen fra
Betlehem og resten af Vestbredden. Her
måtte vi stige ud, finde pas og visum
frem igen, og gå gennem et checkpoint,
10 | FIGENBLADET

Allerede anden
dag fandt vi en billig lejlighed, og
påbegyndte arabiskundervisning hos
en palæstinensisk/amerikansk kvinde,
der hurtigt inviterede os med på en tur
til Nazareth - byen hvor Jesus, efter
sigende, skulle være opvokset. På turen
fik vi for alvor arabertid at mærke,
da alle de andre skoleelever først var
samlet en time efter aftalt afgang. Da
vi endelig kom afsted, holdt vi længe i
kø ved checkpointet. Lederne på turen
havde bedt os danskere om at sidde
forrest, for hvis de israelske soldater
kunne se, at der sad lyshårede piger
i bussen, ville det højst sandsynligt
gå hurtigere og mere smertefrit.
Soldaterne trådte ind. Alle skulle vise
pas og palæstinenserne skulle vise
et kort, hvorpå der stod, at de havde
fået tilladelse fra staten til at forlade
Palæstina én gang om året. Hvert år
skal man som palæstinenser søge om
tilladelse til dette, og det er bestemt
ikke hver gang, man får godkendelse, så
der er ikke noget at sige til, at
skoleeleverne i bussen var helt
ekstatiske over, at de nu
skulle på tur. Desværre
var de så begejstrede, at
én ud af de to elever, der
ikke havde fået tilladelse,
men alligevel forsøgte at
tage med, blev opdaget
og sat af bussen. Det var
en mærkelig følelse at
sidde med, som blegfed
dansker, når soldaterne
FOTO | PRIVAT

Endelig kom dagen for afrejse fra
Danmark. Ryggen blev lastet med store
tasker, og min billet og mit pas lå klar.
Efter en god natterejse, ankom mine
to rejsemakkere og jeg til Tel Aviv.
Noget af det første, der mødte os var
en kø til paskontrol, hvilket der i sig
selv jo ikke er noget udsædvanligt i.
Det udsædvanlige bestod i, at selvom
køen ikke var lang, var den utrolig
langsommelig. Efterhånden kunne vi
tyde et mønster, hvor cirka halvdelen
hurtigt fik udleveret et 3 måneders
visum, mens den anden halvdel blev
sendt tilbage til et rum, hvor der ville
blive foretaget en ekstra afhøring. Her
vil israelerne vide, hvad man skal lave
i landet, og får de en fornemmelse af,
at man skal til Palæstina, vil de højst
sandsynligt sende os med næste fly,
retur til Danmark. Simpelthen bare,
fordi vi i deres øjne dermed støtter
palæstinenserne i deres interne
kontrovers. Heldigvis opstod der ingen
problemer; vi modtog hvert vores visum
og strøg direkte ind i landet.

hvor israelske soldater
sendte os videre til den
anden side af muren; til
Betlehem. Da mærkede
vi for første gang
opdelingen mellem Israel
og Palæstina, og uden
selv at have oplevet det,
føltes det som at være
tilbage i Tyskland ved
Berlinmuren.

ikke så meget som skævede til os.
SKØNNE PALÆSTINA
Forskellige steder i Betlehem er det
tydeligt, hvordan israelerne indtager
Palæstina. De bygger bosættelser som
kjoler ned over bjergene, og skellet
er også tydeligt ved, at der på den
israelske side er træer, mens dette er
et sjældent syn på den palæstinensiske
side. Jeg skal ikke gøre mig klog på
historien og på urolighederne mellem de
to lande, men jeg begriber simpelthen
ikke, hvordan det i år 2016 er muligt at
spærre en hel befolkning inde i en over
700 kilometer lang mur, uden at verden
griber ind.
Hverdagen i Betlehem bliver selvfølgelig
påvirket af konflikten, men livet
her er alligevel helt fantastisk. Nok
skal man vænne sig til den nævnte
arabertid, men det er også charmen ved
Mellemøsten; vi når jo nok det hele. De
sandfarvede huse, åbne og hjertevarme
mennesker, keramik og krydderier i
uendelige mængder. Ja, selv hummus
og falafel er jeg blevet vild med. Og
selvom det til tider er en krigszone og
der er fyldt med dyttende biler, så er
her simpelthen så roligt med lyden fra
moskeerne, en galende hane og med
ørkenen lige i baghaven. Trods mange
bekymringer, er jeg slet ikke i tvivl om,
at mit valg om at rejse til Palæstina i
mit udlandssemester var det helt rigtige.

LEDER

Lad ikke frygten styre dig

NM

Om at skrive Revy
ORD | FRIGG OLDEN-OLSEN, GENERALDIREKTØR FOR TEOLOGISK
JULEREVY
Jeg elsker
Teologisk
Julerevy. Jeg har
været med siden
2012, og jeg kan
på ingen måde
forestille mig mit
efterårssemester
uden. Teologisk
Julerevy er min baby, og jeg lægger hvert år med glæde
de timer, der skal lægges. Julerevyen beriger ikke kun
mit semester, men hele mit studieliv. Revyens opgave er
naturligvis at underholde og gøre grin med undervisere,
religion og politik, men det er så meget mere end én aften i
december.
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Mange er bange for at følge deres hjerte, når det
kommer til uddannelsesvalg. Vi skal være så fornuftige
og rationelle som muligt , når det kommer til vores
fremtid, for hvad nu hvis ens drømmeuddannelse ikke
kvalificerer en til virkelighedens arbejdsmarked?
Vi humanister får den smidt i hovedet gang på
gang: D er er ikke brug for os, vi er for drømmende,
irrationelle og kan ikke bruges i ”den virkelige
verden”. Nogle gange er det næsten som om, at folk
siger: ”Kan du ikke bygge en bro? Hvad skal vi så med
dig?” Jeg har mødt dem utallige gange, i nattelivet
især. Det er også dem, der tror, at man selvfølgelig
skal være præst som religionsvidenskaber, at man som
teolog må være gammeldags og kedelig og, at man
som arabisk- og islamstuderende må være muslim.
Fordommene går ind, forstanden ud, så hvem er nu
egentligt den virkelighedsfjerne? Det indebærer, at
jeg ofte overvejer at lyve, når folk spørger, hvad jeg
studerer. Jeg orker simpelthen ikke, gang på gang, at
skulle forsvare mig og forklare, hvad jeg kan bidrage
med til samfundet.
Regeringen ynder at messe et vækst-mantra, der
rimelig klart udtrykker, at der ikke er brug for
”pladderhumanister”, der går op i græske verber,
indisk samfundsstruktur eller grønlandsk kultur.
Der spares på de humanistiske uddannelser, og der
oprettes flere og flere studiepladser på studier som
ingeniøruddannelserne. Ja, jeg har stiftet bekendtskab
med begreberne ”udbud” og ”efterspørgsel”, men
vil man virkelig hellere have en masse halvdygtige
ingeniører, der ikke rigtigt kerer sig om deres job, end
man vil have mennesker, der er passioneret omkring
dét, de laver? Jeg tror, at det i sidste ende resulterer
i et tab. Måske slipper vi for røde tal på bundlinjen
men hvad med det værdimæssige, kulturen, filosofien,
og alt det der, vi bryster os af, når vi forklarer
forskellen på mennesker og dyr? Kan menneskelig
værdi gøres op i kroner og ører? Bliver vi ikke kyniske
og åndsfattige uden humaniora? Er en rig civilisation
ikke en civilisation med et rigt åndsliv?
Jeg synes ikke, at man udelukkende skal basere sine
uddannelses valg på jobmuligheder i fremtiden,
for der er ingen, der med sikkerhed ved, hvad
denne bringer. Det, markedet efterspørger i dag, er
nødvendigvis ikke det samme i morgen. Der er ingen,
der har lyst til at vågne, når de er halvtreds og tænke,
at de har spildt deres bedste år på at lave noget,
der kedede dem halvt til døde - så jeg opfordrer til
at vælge med hjertet. Som regeringen nok selv ville
udtrykke det: ”D u er din egen lykkes smed” – det
må jo også indebære, at du vælger det studie, der
gør dig lykkelig, uden at tage hensyn til, hvad andre
mener om den sag.

KLUMME

Alle vi frivillige i revyen bruger et helt semester på at
skrive, øve og opsætte julerevyen, og det samarbejde og
sammenhold, der kommer ved at arbejde imod et fælles
produkt, er givende på mange måder. Man møder studerende
fra både teologi, religionsvidenskab og arabisk og
islamstudier, studerende, som kommer fra alle årgange, og
det er både spændende og lærerigt at udveksle erfaringer med
nogle, der kan give tingene et andet perspektiv end ens eget.
Revyen kræver meget tid og arbejde, men det man får igen,
gør hele indsatsen værd.
Det er mit helt klare indtryk, at har man det godt socialt
på sit studie, klarer man også det faglige godt. De trælse
obligatoriske fag eller vanskelige eksaminer bliver mere
tålelige, hvis man har venner og gode bekendtskaber, man
kan brokke sig til eller bede om hjælp. Jeg ved fra mig selv,
at mit sociale liv på universitet har påvirket mit studieforløb
i en positiv retning, og jeg ved ikke, om jeg ville kunne
holde til fem års hårde studier, havde jeg været det foruden.
Julerevyen er kun en af de ting jeg har involveret mig selv i,
men det er uden tvivl den, der har betydet mest for mig – og
revyen er en stor del af mit sociale liv på studiet.
Alle dem, der har lysten bør involvere sig, både studerende
og ansatte. Det er min utvetydige anbefaling. Om det så er
i Religionsvidenskabelig Forening, Theos Bar , Studienævnet
eller noget helt fjerde , så meld jer ind! Gør jer selv den
tjeneste at brug den ekstra tid på at engagere jer i jeres
studiemiljø, for det er i sidste ende så uendeligt vigtigt.
Det er vigtigt for den enkelte, men også for sammenholdet
på hele studiet. Det er vigtigt, at vi viderefører vores
foreningsliv, studenterpolitikken, semesterstartsfester og alle
de andre tiltag, der samler os og giver et forum, hvor vi kan
møde hinanden og lære hinanden at kende.
Jeg lover jer, at det bliver det værd.
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STUDIEMILJØ

NYHED - HANS JØRGEN LUNDAGER JENSEN KÅRET TIL RIDDER AF DANNEBROG
FOTO | ASGER LADEFOGED - STIFTEN

RELIGIONSVIDENSKABELIG FORENING

Tirsdag d. 8. november: BIG BUSINESS BUDDHISME - OG UDFORINGEN AT LAVE FELTARBEJDE OM DET, MAN IKKE
TALER OM v. Jørn Borup
Fredag d. 25. november: TRANSFORMATIONER I LATINAMERIKANSK KRISTENDOM - ETNOGRAFISKE STUDIER MED EN EKKLESIOLOGISK EFTERTANKE (Fællesforedrag med Teologisk Forening) v. Jakob Egeris Thorsen
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STUDIEMILJØ

ARABAR PRÆSENTERER

THEOS BAR PRÆSENTERER

Tombolabar 28/10
Theos slår pjalterne sammen med Teologisk Julerevy for en aften og
deler ud af en masse gode sager!
Ud over at få en kold øl i baren kan man spille med om en masse
fede præmier og goder, bl.a. signerede underviser-plakater,
boggaver sponsoreret af FIGENBLADET og MEGET MERE.
Det bliver den vildeste gaveregn og så kan man ovenikøbet støtte
en god sag, nemlig REVYEN!
Så trænger du til at få en øl og lettet samvittigheden, så kom ned
og gør en god handel og en god gerning!

Halloween-bar 4/11
Uhyggen breder sig igen i år, når TheosBar holder Halloween! Kom
udklædt som det mest uhyggelige skræmsel du kan tænke dig!
(Nok ikke lige den aften du skal trække i klovnemasken, men ellers).
Traditionen tro vil der være kåring af bedst udklædte!
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KRONIK

Religion: Mere end medier og politik i den lokale og globale landsby
Den amerikanske udenrigsminister har flere gange udtalt, at han skulle have læst religionsvidenskab, men noget tyder på, at
det kun er af politiske grunde. Religionsvidenskab er meget bredere end det, selv hvis man kun ser på religion og konflikt.

ORD | HENRIK REINTOFT CHRISTENSEN
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I en artikel i sidst års septemberudgave
af America – The National Catholic
Review skrev den amerikanske
udenrigsminister John Kerry, at skulle
han vælge noget om, ville han vælge
at læse religionsvidenskab. Han sagde
med egne ord: ”Jeg siger tit, at skulle
jeg tilbage til college, ville jeg nok
vælge at læse religionsvidenskab i
stedet for statskundskab. Det skyldes,
at religiøse aktører og institutioner
spiller en betydningsfuld rolle over hele
verden og på stort set alle de områder,
der er centrale for den amerikanske
udenrigspolitik” (Kerry 2015, 14, min
oversættelse).
Det er selvfølgelig glædeligt, at han
finder det relevant at beskæftige
sig med religionsvidenskab. Mange
amerikanske universiteter og colleges
har da også valgt at bruge citatet til at
reklamere for deres uddannelser med. Så
tilgiver vi ham nok, at han stadigvæk
primært ser religion fra et magt-ogmæglings perspektiv og kun i forhold
til (amerikansk udenrigs)politik. Det
er et perspektiv, der ofte fokuserer på
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konflikt og vold. På mange måder er
det det perspektiv, vi konstant
bombarderes med i nyheder
, hvor religion tilsyneladende
spiller en rolle i begivenheder
og problemer. Tilsyneladende,
fordi nyhederne selv kan være
med til at gøre nogle faktorer,
så som religion, vigtigere end
andre, endda i en sådan grad,
at nyhederne ikke så meget
er kilder til en konflikt som
kilder til deres perspektiv på
konflikten.
RELIGION OG KONFLIKT
Og selv, hvis vi bliver i den
del af religionsvidenskaben,
der handler om religion og
konflikt, vil Kerry kunne hente
meget viden. Den amerikanske
religionssociolog N.J. Demerath
III mener lidt illusionsløst, at vi
nok aldrig kan afgøre præcist,
hvilken rolle religion spiller, men at vi
altid vil enten underdeterminere eller
overdeterminere religionens rolle i
bestemte cases . Han mener dog også,
at det ikke nødvendigvis skal afholde os
fra at sige noget om religionens rolle,
og i det mindste burde vi forsøge at
finde ud af, om der er et mønster, der
går igen. For det første kan religion
reelt spille en afgørende rolle, men
for det andet kan det også være, at
religion kun er undskyldningen for at
gøre noget, eller det kan for det tredje
være en mellemting, hvor religionen
spiller en rolle som udløsende faktor,
mens de bagvedliggende faktorer ikke i
sig selv er nok til at udløse en konflikt.
Meget ofte, hvis ikke altid, vil der bag
disse konflikter også være politiske,
økonomiske, sociale, juridiske, etniske
etc. faktorer, der gør sig gældende.
KONFLIKT I DEN LOKALE LANDSBY
Så lad os tage et eksempel, som er –
eller kan være – lille og ubetydeligt
fra et udenrigspolitisk perspektiv, men
samtidig så vigtig, at det – i hvert
fald i dækningen – bliver et spørgsmål

om liv eller død. I en lille landsby i
Bangladesh opstod der en dag i midten
af august et masseslagsmål i en cafe
som efterfølgende blev rapporteret
i en lang række lokale, nationale og
internationale medier. Her ser vi på to
artikler fra BBC og Kristelig Dagblad.
BBC skriver, at beboerne var samlet for
at se det seneste afsnit af en populær
TV-serie. To mænd kom op at slås om
udviklingen i plottet, og hundredvis
af andre publikummer kastede sig ind
i kampen med knive og kæppe og
det endte med 100 sårede heraf 15
hårdt sårede. Til sidst i artiklen hører
vi, at TV-serien tidligere har fået to
teenagepiger til at begå selvmord, fordi
deres forældre ikke ville købe den kjole
som heltinden bærer.
Kristelig Dagblads historie er lignende:
uenighed om handlingen fører til
masseslagsmål med 100 sårede
hvoraf 15 skulle indlægges. Men
udover uenigheden om plottet er den
bagvedliggende faktor religion, eller
nærmere bestemt islam. En række
muslimske grupper er vrede over, at
regeringen tillader, at der bliver sendt
indisk tv. Det dokumenterer avisen med
et (i øvrigt ukrediteret) citat om, at
staten er med til at ”sprede degenereret
kultur”. Herefter slutter artiklen med
at referere til tre selvmord blandt unge
piger, som igen skyldes, at forældrene
nægtede at give dem heltindens kjole.
KONFLIKT I DEN GLOBALE LANDSBY
I begge medier har vi to konflikter:
Masseslagsmålet og så de afdøde
pigers konflikt med deres forældre.
John Kerry perspektivet, som er det,
medierne også er mest interesserede i,
er masseslagsmålskonflikten. Og det er
samtidig den konflikt, som de to medier
er mest uenige om, da Kristeligt Dagblad
bruger religion som element i en
forståelse af konflikten, mens der i BBC’
s dækning ikke er nogen bagvedliggende
forklaring. Betyder det, at den ene
dækning er mere rigtig end den anden?
Ja, måske. Begge redaktioner kan have
deres grunde til enten at underbelyse
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eller overbelyse religionens rolle i
konflikten. Religion beskrives ikke som
den udløsende faktor, men er i Kristeligt
Dagblad den bagvedliggende faktor, og
konflikten i den lille landsby, kan derfor
blive et billede på en meget større
konflikt, hvor aktivistiske muslimer
bekæmper degenereret kultur. Og, hvis
de gør det i en landsby i Bangladesh,
kan de også gøre det andre steder.
Og den konflikt er jo relevant at læse
om – også i Danmark. Omvendt hos
BBC, hvor sammenstødet kommer til at
fremstå mere irrationelt, da der ikke er
”noget vigtigt”, som fx religion, der kan
forklare det. Ved ikke at tildele religion
nogen rolle eller ved at tildele religion
en rolle som bagvedliggende faktor,
siger de to medier også meget om sig
selv (og deres læsere) og om den debat,
de forsøger at skrive sig ind i.
RELIGIONSVIDENSKAB: MERE END
POLITIK
Men Kerrys og mediernes perspektiv
har måske overset, at andet også kan
være på spil. Begge medier har brugt
informationen om de unge teenagepiger
som et fascinerende kuriosum, der står

lidt alene i artiklerne. De er formodentlig
med, fordi fascination ofte fremhæves
som et af tre nyhedskriterier (ved siden
af relevans og væsentlighed). Så set
fra et andet religionsvidenskabeligt
perspektiv kunne man tage
udgangspunkt i et begreb om mening og
undersøge publikums forhold til serien
og især unge teenagepigers forhold til
heltinden og måske betragte det som
en form for moderne gudindedyrkelse
eller spiritualitet, sådan som forskere
har gjort med andre fiktioner som fx
Ringenes Herre eller Twilight.
Det gode ved religionsvidenskab er,
at den har en meget stor og varieret
værktøjskasse til rådighed, der sætter
os i stand til at forstå og forholde os til
de dimensioner, der fokuserer på, hvad
der motiverer mennesker til at handle,
de faktorer der mobiliserer dem til at
handle, og endelig de strukturer, der
indlejrer disse i nogle større narrativer
– lokalt og globalt. Det betyder også,
at religionsvidenskab er meget bredere,
end det John Kerry forestiller sig,
selvom det ikke er derfor, han ønsker at
skifte.

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

BOGANMELDELSE

Påsketur i Berlingoen

Kært barn har mange fortolkninger, og i denne novellesamling fortæller syv danske
forfattere med udgangspunkt i påsken.
ORD | IDA BIRCH KOFOED
"Gennem
den
Kulsorte
Sky:
Påskehistorier" er en samling af syv
noveller, der alle er skræddersyet
til et formål, nemlig
at udbrede
påskebudskabet til de sekulariserede
danskere. Bag idéen står de danske
biskopper og daværende kirkeminister
Manu Sareen, som har stillet opgaven
til syv danske forfattere, blandt andre
Bjarne Reuter og Pia Juul. Hver novelle
introduceres med et afsnit fra Bibelen.
Den første novelle introduceres med
læren om Palmesøndag fra Markus 11,
1-11 og den sidste novelle introduceres
med læren om Påskesøndag fra Lukas 24,
13-33. Der imellem præsenteres vi for syv
noveller, der spænder lige så bredt som
pensumlisten i Religionshistorie. Bjarne
Reuter skriver om Thomas og de andre
disciple i dagene op til påsken; om deres
forhold til Jesus og hans mirakler og om,
hvordan de sjældent kunne begribe, hvad
Jesus mente, men aldrig tvivlede på hans
ord. Dy Plambeck skriver til gengæld om J,
den karismatiske dreng, der ledte oprøret
mod lærernes kageordning, som blev
uddannet tømrer, led under finanskrisen,
men nu
kører Citroën Berlingo og
hænger ud foran Frellsen Chokolade.
I de tematisk tungere historier, er AnneLise Marstrand Jørgensens behandling af
sorgen over tabet af en datter og Lars
Husums fortælling om en familiefar,
der overlever en kræftsygdom, at finde.
Novellesamlingens særlige styrke er
dens mangfoldighed. Der er ikke én
af historierne der er ens, og de synes
alle inspireret af den pågældende
forfatters kreativitet og fortolkning,
hvilket sagtens kunne være blevet
bogens faldgrube, da den kunne have
distraheret sig selv i sådan en grad, at
man glemte formålet med historierne,
men dette forhindres
ved at have
Bibelsegmenterne mellem novellerne.
Det er en overskuelig lille bog, og den
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fungerer udmærket som en introduktion
til påsken og danskernes forhold hertil.

Gennem den Kulsorte Sky
Dy Plambeck m.fl., Kristeligt Dagblads
Forlag, 2015
147 sider – 199,95 kr.
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En indføring i apologetik af mesteren selv
En bog om at forsvare den kristne tro overfor ikke-kristne. Dog med en mere fleksibel og nytænkende tilgang, der ikke er dikterende.
ORD | STUD.THEOL. MIA HAUCHROG
NILSSON
En af hvor tids største teologer, Alister
E. McGrath, har begået en bog om
apologetik. Den tager fat på de helt
grundlæggende principper indenfor
kristen apologetik, og gør det på en
måde, så man forstår det – uden videre
undervisning – til trods for det høje
faglige niveau der er at finde i bogen.

Alister E. McGrath
”Forsvar for troen – en indføring i
apologetik”
192 sider
199,95 ,- (Vejl. Pris)

ET FORSVAR FOR TROEN
Meningen med apologetik er ”at vise
indholdet i den skatkiste, som den
kristne tro vitterlig er,” siger McGrath
og fortsætter: ”Apologetik skal ikke ses
som en defensiv og fjendtlig reaktion
mod verden”. Bogen er en form for
håndbog til dem, der ønsker at begive
sig ud i samtaler med ikke-kristne
om kristendom, om Guds eksistens
og andre af livets store spørgsmål.
EN INDFØRING I APOLOGETIK
Som det så sigende fremgår af
bogens titel, er dette en indføring.
Bogen lægger klart op til nærmere
undervisning, og i slutningen af hvert
kapitel giver McGrath da også en liste
med bøger til videre læsning. Ved
kun at være en indføring, og ikke et
kæmpe apologetisk værk, er den da også
letlæselig, og giver læseren mulighed for
at se, om man har interesse for emnet.
NOK IKKE FOR GUD OG HVER MAND
Selvom jeg personligt synes, at det er
en god bog med gode grundlæggende
metoder og samtaleteknikker, vil jeg
dog ikke anbefale den til min mand,
hvis interessefelt er i en helt anden
boldgade. Bogen er meget farvet af
læserens interessefelt , og hvis jeg ikke
læste teologi, ville jeg nok ikke synes,
at det var ligeså god en bog. Men er
man en religionsnørd, der til tider
ønsker vejledning i kristne samtaler med
ikke-kristne mennesker, er dette helt
klart en bog , der er en læsning værd.
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ANNONCER

FigenBladet SØGER
Kære studerende på Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk-og Islamstudier
FigenBladet er nu genopstået, men for at vi
ikke atter går i glemmebogen, har vi brug
for frivillige kræfter, der vil hjælpe med at
drive værket.
Vi mangler stadig et par friske skribenter,
der har lyst til at bidrage til det fedeste studieblad. Har du en journalist gemt i dig, så
tøv ikke med at skrive til os! Hvis du kun
har lyst til at bidrage med en enkelt artikel
eller indslag, er der bestemt også mulighed
for det - alle er velkomne.
Vi håber, at du har lyst til at være med!
På vegne af redaktionen,
Louise Lund Olesen og
Nanna Marie Mondrup-Hansen
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Kalender | 24.10 2016 – 28.11 2016
OKTOBER
27.

18.3021.30

NOVEMBER
1.

12.0013.00

ARRANGEMENT

BESKRIVELSE

Foredrag

HVOR LÆNGE ER EN SEKT EN SEKT?
Oplæg ved Annika Hvithamar, lektor
ved Københavns Universitet.
Arrangeret af Religionsvidenskabelig
forening.
Afholdes i Axis Mundi.

ARRAMGEMENT

BESKRIVELSE

Frokostmøde

KRIGSTRAUMER OG ÅNDSBESÆTTELSER
I UGANDA.
Oplæg ved ph.d. Lars Hedegaard
Wiliams.
Arrangeret af Center for Samtidsreligion
(CSR).
Afholdes i 1453, 415.

4.

14.1516.00

Foredrag

DEN GENERØSE ORTODOKSI:
ELLER HVAD VAR DET NU LIGE,
KRISTENDOMMEN DREJER SIG OM?
Oplæg ved Professor Niels Henrik
Gregersen, Københavns Universitet.
Arrangeret af Teologisk forening.
Afholdes i 1453, 415.

8.

18.3021.30

Foredrag

BIG BUSINESS BUDDHISME - OG
UDFORDRINGEN AT LAVE FELTARBEJDE
OM DET, MAN IKKE TALER OM.
Oplæg ved Jørn Borup.
Arrangeret af Religionsvidenskabelig
forening.
Afholdes i 1451, 117.

25.

14.1517.00

Fællesforedrag

TRANSFORMATIONER I
LATINAMERIKANSK KRISTENDOM
- ETNOGRAFISKE STUDIER MED
EKKLESIOLOGISK EFTERTANKE.
Fællesforedrag.
Oplæg ved Jakob Egeriis Thorsen.
Arrangeret af Religionsvidenskabelig
forening og Teologisk forening.
Afholdes i 1453, 415.
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Spændende
arrangementer
HVOR LÆNGE ER EN SEKT EN
SEKT?
Lektor i Religionsvidenskab ved
Københavns universitet, Annika
Hvithamar, holder oplæg om
Jehovas Vidner.
Den religiøse gruppe har eksisteret
i over hundred år i Danmark og
er et af de største trossamfund i
landet. Dog betegnes den ofte som
Ny religiøs bevægelse eller sekt.
Hvordan har Jehovas Vidner som
bevægelse udviklet sig i dag?
Hvad kendetegner Jehovas Vidner?
Hvordan bør man kategorisere
bevægelsen i et samtidigt
perspektiv?

Torsdag d. 27. oktober
kl. 18.30-21.30
Axis Mundi
KRIGSTRAUMER OG
ÅNDSBESÆTTELSER I UGANDA.
Lars Hedegaard Williams, ph.d. ved
Religionsvidenskab, fortæller om sit
feltarbejde i Uganda, der efter 20
års borgerkrig, har en stigende grad
af forskellige former for lidelse.
Lars har gennem sit feltarbejde
forsøgt at finde forståelse af de
mange lidelsesformer og -praksisser
knyttet til kirker, heksedoktorer og
vestlige psykologer.
Oplægget vil basere sig på en
komparation af de forskellige
praksisser og lidelsesforståelser.

Tirsdag d. 1. november
kl. 12.00-13.00
1453, 415
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