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KEND DIN UNDERVISER

Kend din underviser: Jørn Borup
Allerede da Figenbladet aftalte at mødes med Jørn Borup, blev det klart, at livet som a fdelingsleder er lig med en overfyldt
kalender. Vi kunne lige klemme os ind oveni frokosten, da et formiddagsmøde blev aflyst. Pladsen i den høje kontorstol, en halvflad yogabold i Jørns tilfælde, giver ikke meget tid til den indre forsker, men ikke desto mindre er det en udfordring, han har
taget på sig efter tidligere afdelingsleder Lene Kühle.

Spørger man Jørn, hvorfor han dog har
så meget stående, svarer han prompte:
”Jeg har meget mere derhjemme!” Men
er det bare til pynt, kunne man spørge
sig selv, eller har det en funktion
- udover at sætte kulør på et ellers
ret farveløst kontor ? ”Jeg har det ind i
mellem med til undervisning i Japansk
religion eller Buddhisme. Altså, nogle
køber sko eller frimærker, og jeg køber
religiøs kunst og kitsch ,” som han
udtrykker det og spørger straks, om jeg
ikke også selv købte noget, da vi var på
Summerschool i Sri Lanka, hvilket jeg
nok må erkende.
INTERESSE FOR FREMMEDE KULTURER
Jørn Borup er oprindeligt uddannet
religionshistoriker, men interessen for
religion stammer fra forskellige rejser
i ungdommen, bl.a. med sine forældre.
Det er nemlig det fremmede, der har
fanget ham.
Efter flere ture til Asien – og en dygtig
gymnasielærer – valgte han at gå
hele vejen, men der var lang vej til
fastansættelse.
”Jeg ernærede mig bl.a. med foredrag
og kurser ved siden af en masse små
kortvarige ansættelser og eksterne
lektorater. Derudover har jeg været
rejsebogsforfatter og startet mit eget
forlag,” lyder det beskedent.
FORLAGET UNIVERS
Jørn startede i 2004 sit eget forlag i
samarbejde med to kollegaer, da han
ikke lige vidste, hvad han ellers skulle
bruge sin uddannelse på. Han indså dog
hurtigt, at det var svært både at have et
forlag, lave foredrag og skrive rejsebøger
m.m., da han fik fast arbejde ved Aarhus

FOTO: ARKIV

AF LOUISE LUND OLESEN
Når man træder ind på det store kontor
på 5. sal, er man ikke straks klar over,
hvor man står, hvis ikke man lige så
navneskiltet på døren. Rundt omkring
hænger der diverse tæpper og flag,
der står figurer og altre på hylderne
og stemningen oser af Asien, nærmere
bestemt Japan.

Universitet.
”Jeg har holdt det til noget fagligt
relevant, og nu udgiver jeg kun
det, jeg gider og har lyst til. Det
skal bare løbe rundt, så jeg kan
udgive nogle interessante bøger
inden for religionsvidenskab.”
Bøgerne er henvendt til alle med
interesse for religion, dog primært til
universitetsstuderende.

relevant. Der er nogle ture, der er uden
ECTS, og så er der nogle, der er med,
men begge typer er meget givende. Det
giver et godt forhold mellem studerende,
og mellem studerende og underviser. Det
binder det sociale og faglige sammen,”
fortæller Jørn om at være underviser
på Summerschool, der bl.a. har været
i Nepal og Sri Lanka. Jørn afslører
ligeledes, at han og Marianne arbejder
hårdt på en tur igen i 2018. ”Der er
mange måder at studere religion på,
men jeg synes ikke det er det samme,
hvis man bare læser i bøger. Når man
studerer levende religion, er det vigtigt
at opleve den dimension uden for
bøgerne, ” afslutter Jørn.
Selv var jeg med i Sri Lanka i 2015 og
det kan helt klart anbefales, uanset om
man er ligeså stor en nørd som Jørn
eller ej.

HOPPET I MED BEGGE BEN
Når Jørn tænker tilbage til sin egen
studietid, lyder det som om, at den var
lige så travl, som hans hverdag er blevet
med stillingen som afdelingsleder. Han
færdiggjorde studiet på normeret tid,
hvor han læste religionshistorie som
hovedfag og Japansk på sidefag. Han
var en ægte nørd, selvom det ikke var
noget, han var vant til: ”Da jeg gik i
gymnasiet var jeg en rigtig doven hund.
Jeg kom ind på religionshistorie på min
4. prioritet og fandt ud af, at det var
både skide sjovt og skide spændende,
så jeg begyndte at læse langt ud over
pensum. Jeg fik en tendens til at
springe over, hvor gærdet var højest,
men dengang var der heller ikke noget,
der hed fremdriftsreform. ”
STUDIEREJSERNE MED MARIANNE
FIBIGER
”Det er, både fagligt og socialt, rigtig
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ARTIKEL

Moskeer der overrasker: Dzemat-moskeen
Studerende på Arabisk- og Islamstudier, Helen Ali, har besøgt den dansk-bosniske
Dzemat-moske i Vejle, hvor hun har lavet en dags feltarbejde som en del af forskningsprojektet Moskeer i Danmark II. Læs hendes beretning om besøget herunder.
Afslutningsvis fik jeg mulighed
for at interviewe Yasmin, som er
bestyrelsesmedlem i foreningen/
moskeen, og han fortalte, at bygningen
tidligere havde været en fabrik, som
var gået konkurs. Det er overraskende,
hvordan man kan omdanne en tidligere
fabrik til en moske, som formår at
give én en oplevelse af det spirituelle
Mellemøsten.

FOTO | PRIVAT

AF HELEN ALI, STUDERENDE PÅ ARABISK- OG ISLAMSTUDIER

Som studerende på Teologi,
Religionsvidenskab eller Arabisk- og
Islamstudier har vi alle en forestilling
om, hvordan religiøse bedesteder
ser ud, og vi bliver derfor næppe
overraskede, når vi træder ind i kirker,
synagoger eller templer. Alligevel er
der nogle bedesteder, som formår
at overraske os; disse bedesteder er
moskeer i Danmark. Som muslim har jeg
besøgt en del moskeer, og hver gang,
jeg er trådt ind en moske, er jeg blevet
overrasket.

Som en del af mit feltarbejde under
professor Lene Kühles projekt Moskeer
i Danmark II har jeg haft æren af at
besøge Dzemat-m oskeen. Moskeen er en
del af Dansk-Bosnisk Venskabsforening,
beliggende på Dianavej 10 i Vejle og,
som udover at huse en moske, også
rummer en cafe, to separate køkkenalrum for mænd og kvinder, et legerum
med computere og billardbord for unge,
nogle kontorer og et gæsteværelse. Ved
første øjekast ligner bygningen et hvidt
parcelhus med slørede vinduer, og man
må derfor allerede glemme ideen om en
stor moske med kuppel og minerater.
Formanden Alvin byder mig og min
gruppe velkommen ved vores ankomst,
han beder os om at have vores hovedslør
på, og fortæller os lidt om hvordan
dagen kommer til at forløbe. Vi er ikke
de eneste udefrakommende gæster.
Nogle minutter efter vores ankomst,
ankommer en klasse fra en kristen
højskole, som også skal observere
moskeen og fredagsbønnen.
Da jeg træder ind i moskeen, føles
det som at blive taget tilbage til
Mellemøsten. Jeg er ikke længere i
Danmark, omringet af den skandinaviske
arkitektur, men nærmere i en blanding
af det muslimske Østeuropa og det
gamle Mellemøsten. Det første, jeg får
4 | FIGENBLADET

Moskeen har åbent en gang om måneden
for rundvisninger , og det er meget
anbefalelsesværdigt at deltage. Min
oplevelse har overbevist mig om, at
moskeer ikke skal forestilles, men
opleves!
Mihrab (til venstre) og Minbar i Dzemat-moskeen
i Vejle, som Helen besøgte.

øje på, er den koral-farvede, symbolske
væg, der har former udskåret øverst, så
det ligner toppen af en moskes indgang
og som markerer adskillelsen mellem
mændenes og kvindernes side. Jeg
sætter mig i kvindernes side, på det
grønne og røde tæppe. Tæppet dækker
hele gulvet og er delt op i rektangulære
firkanter med arabiske mønstre, der
markerer, hvor man skal stå under selve
bønnen; desuden markerer tæppet også
vejen mod Kabaen i Mekka.
Kort tid efter starter fredagsbønnen,
hvor alle mænd stiller sig i rækker
bag ved imamen. Jeg observerer de
forskellige mænd, som er kommet for at
bede fredagsbønnen. En god blanding af
unge, midaldrende og gamle mænd. Her
er ingen dresscode. N ogle er kommet i
jeans, andre i jakkesæt og endnu andre
i hættetrøjer og joggingbukser. Fælles
for dem alle er bønnen, og den rolige,
afdæmpede og ikke mindst spirituelle
stemning af koranvers, ahadith og
en fredagstale omhandlende de gode
gerninger, og hvordan donationer er
gode gerninger.

ARTIKEL

Hvorfor fejrer vi Mortensaften?
Til minde om manden, der nægtede at blive biskop, og senere tog sin straf over gæssene.
Vi har for ganske nylig fejret Mortensaften, nemlig d. 10. november. Det er en tradition, der stadig har masser af liv i sig, og
både bliver fejret hjemme i de små stuer med and og brunede kartofler, og i sognegårdene, som byder ind til gudstjeneste og
mortensand. Men hvad er historien bag denne helligdag, og hvem er manden bag myten?
FOTO | ARKIV

AF FREJA CÆCILIE PETRI BONDGAARD
Mortensdag falder d. 11. november
og er oprindeligt en katolsk festdag
tilegnet mindet om Martin de Tours.
Herhjemme er det en helligdag, der
stadig lever i bedste velgående, trods
helgenfejringer mistede deres betydning
ved reformationen.
Datoen, d. 11 november, markerer dagen
for Martin De Tours begravelse i 397.
FRA LEGIONÆR TIL MUNK
Martin de Tours er født 315 i Pannonien,
det nuværende Szombathely i Ungarn.
Som ganske ung meldte han sig ind i
hæren i Gallien, det nuværende Frankrig,
hvor han fem år senere blev munk. I
Gallien rygtedes han hurtigt for sit
varme sind og hjælpsomme væsen, og
blev inden længe kendt for at være en
mand, der tog sig af de fattige.
Senere vendte han, stadig som munk,
hjemad mod Ungarn for at kristne
området. Martin omvendtes selv til
kristendommen i 330’erne, men myten
fortæller, at han på sin mission i
hjemstavnen kun fik kristnet sin egen
moder. Også her blev han en vellidt
mand, der drog personlig omsorg blandt
egnens dårligt stillede.
En af de mest berømte myter, knyttet
til hans navn, går ud på, at Martin, som
selv var fattig og intet andet ejede end
en kappe og sit våben, tog sit sværd,
og kløvede kappen i to dele foran
byporten i Amiens, og lagde den ene del
om en kold tigger. Eftersigende havde
han natten efter fået en indre vision,
hvor han så den opstandne Jesus, som
fortalte ham, at Martin selv havde
været tiggeren, som havde haft brug for
varme.
BISKOP IMOD EGEN VILJE
Da der skulle udnævnes ny biskop i
Tours i 371, faldt valget enstemmigt
på Martin. Byens befolkning var enige:
Martin var en god og højtæret mand
med den rette tro. Fortællingen går på

at byens borgere søgte efter ham med
lys og lygte, rundt i hele byen inden
bispeindsættelsen. Men Martin ville ikke
være biskop, hvorfor han fandt skjul i
en gåsesti, men gæssene skræppede op
og afslørede ham. Fortællingen beretter
endvidere, at gæssene skulle straffes for
deres åbenmundethed, og således skulle
der indføres en gåseslagtningsdag,
og dette blev anstødsstenen til at
tilberede dem som mortensgæs. Før
i tiden var gæs meget dyre, særligt i
Danmark, hvorfor det hurtigt blev en
fastimplementeret del af traditionen, at
spise andre former for fjerkræ.
HELGENKÅRING
I 659 blev han helgenkåret som
‘’Galliens apostel’’, som den første
nogensinde der ikke også samtidig var
martyr.
Inden reformationen var
helgenberetninger alment kendte, måske
med Santa Lucia og Sankt Hans som
de mest berømte, men Luther slog en
kritik an mod de katolske helgener og
mente at denne praksis tenderede mod
afgudsdyrkelse. Det er katolsk skik at
navngive sine børn efter en helgen, og
selv er Luther faktisk navngivet efter
Martin de Tours.

I middelalderen blev helgener nærmest
opfattet som et talerør mellem det
verdslige og det åndelige, og det
var netop denne ophøjede status
Luther opponerede imod. Han anså
det for værende en menneskeskabt
konstruktion, som distancerede
mennesket fra Gud. Ydermere påpegede
han, at helgendyrkelsen bestemt ikke
havde sit ophav i Bibelen.
Efter reformationen blev stort set
alle helgenmalerierne også fjernet fra
kirkerne, som vi næsten ikke har flere
efterladenskaber fra i dag. Navnene på
kirkerne er dog hængt ved, særligt med
Vor Frue Kirke, som refererer til helgen
Jomfru Maria.
MARTINS SENE ÅR
Efter mange år i askese grundlagde
han en religiøs eremit-orden ved
Poiters, som blev det første kloster i
hele Gallien. Efter han blev bispekåret,
tog han ophold ved et forladt område
i nærheden, som senere udviklede
sig til klosteret Marmoutier, som
benediktinerordenen tog til sig. I hans
levetid fik han opført en række klostre,
og snart fulgte andre kristne hans
eksempel og flere klostre opstod. Martin
de Tours døde i 397 på en missionsrejse.
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De nye formænd

Efterårssemesteret 2016 er ved at være ved vejs ende og nye kræfter har overtaget arbejdet i festforeningerne ARABAR og Theos Bar. FigenBladet har spurgt de nye formænd om deres roller i studiemilINTERVIEW MED SARAH BRANDT, FORMAND FOR ARABAR, AF JANUS PRIESS
FOTO | PRIVAT

ER DER MANGE DAMER I AT VÆRE
BARFORMAND?
"Sindssygt mange damer!"
Marie (kasserer):"Der er mange flere
damer i at være kasserer - det er jo dér,
alle pengene er!"

INTERVIEW MED THOMAS EHLERS,
FORMAND FOR THEOS BAR, AF FREJA
CÆCILIE PETRI BONDGAARD

AT BLIVE BARFORMAND - ER DET
NOGET DU ALTID HAR DRØMT OM?
"Nej, det er det ikke. Men nu er jeg
rigtig glad for at være med, og for at
være formand, for jeg møder rigtig
mange mennesker, og jeg nyder det
rigtig meget."
FØLER DU DIG I KONTAKT MED GUD,
NÅR DU STÅR OPPE I BAREN?
"Hvis Gud er den folkekirkekristne Gud,
som de fleste danskere tror på, som jo er
den reneste form for kærlighed, så ja, så
føler jeg mig meget i kontakt med Gud,
når jeg står i baren!"
HVILKEN SANG SÆTTER DU PÅ, HVIS
DU SKAL HAVE GANG I FESTEN?
"Den der dabke-sang (arabisk
folkemusik, red.) du ved. ”Warni Warni”
med Omar Suleyman."
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NÅEH, THOMAS. NU ER DU JO BLEVET
BARFORMAND. HAR DET ALTID VÆRET
DIN DRØM, AT INDLEDE EN KARRIERE
SOM BARTENDER?
”Altså, nu vil jeg gerne ligge tryk på, at
man ikke er bartender, fordi man er en
del af en fredagsbar. Her er det sociale
og positive studiemiljø i fokus, og det
er dét, som betyder noget for mig.” Jeg
spørger Thomas hvad hans store drøm
så er, men han griner og siger, at det
er han slet ikke fuld nok til at svare på
dette spørgsmål endnu.
ER DER MANGE DAMER I AT VÆRE
BARFORMAND?
”Da jeg først officielt bliver barformand
midt i november, kan jeg af gode grunde
ikke svare på det. Men jeg vil heller ikke
anbefale fyrene at melde sig ind i baren,
for at lave damer.” Thomas trækker på
skuldrene, og vil vist helst ikke tale om
damer længere.
HVILKEN SANG SÆTTER DU PÅ, NÅR
DER SKAL FYRES OP TIL EN VILD FEST?

FOTO | PRIVAT

HVAD BETYDER STUDIEMILJØET FOR
DIG?
"MEGET! Studiemiljøet er jo vigtigt, for
det er her vi er, og jeg synes, at man
kommer lettest igennem studiet, hvis
man har et godt studiemiljø. ARABAR er
rigtig god, fordi vi er et lille studiemiljø,
så vi kommer hinanden rigtig meget ved.
Det er også vigtigt, at vi kan mødes
over andre ting end undervisning og
forberedelse!"

HVAD BETYDER STUDIEMILJØET FOR
DIG?
”Studiemiljøet betyder utrolig meget
for mig. Jeg er et socialt væsen, så at
engagere mig i baren, hvor netop det
sociale er omdrejningspunktet, var mig
meget nærliggende.
Jeg synes Theos bar er en meget vigtig
instans på vores studie. Som teologer
har vi en form for stigma klæbende til
os, hvorfor det netop bliver så vigtigt,
at de andre studerende kan forbi
og se at vi rent faktisk er ‘’normale
mennesker’’.”

”Trods mit inderlige had til Disneysange, må jeg altså erkende at det er
dem, der får alle til at skråle højlydt
med og virkelig skaber fest og god
stemning. Jeg tror, at det måske er en
slags humaniora-ting, at være nostalgisk
i den grad.”
FØLER DU DIG I KONTAKT MED GUD
NÅR DU STÅR BAG BAREN?
”Nah, jeg har ikke været på talefod
med nogle af de tre, der gemmer sig i
treenigheden ret længe. De så vist en
facebook-besked, de ikke lige skulle
have set, og så gik det støt ned ad
bakke derfra. Vores barslogan er dog
''vi tager dig tættere på himlen’’, så
der gemmer sig vel en lille forkyndelse
i bunden af hver Ceres,” siger Thomas
og ligner en der græmmes over sit eget
udsagn, som han synes lød en kende for
folkeligt.

																											

AKTUELT

Juleaften – hedensk eller kristen tradition?

De fleste ved nok godt, at nisser ikke har meget at gøre i Biblen, og at juletræet nok heller ikke
lige stammer fra Ægypten, men hvor meget er egentlig kristne elementer, og kan man overhovedet
sige, at j ulen er en kristen højtid, eller er det hele bare hedenske kætterier?

Med udgangspunkt i en Eliade
-opgave fra 1. semester (s krevet af
undertegnede), vil vi i denne artikel
se nærmere på den store danske
højtid: Julen . Den fylder meget
for mange og er nærmest årets
højdepunkt. Butikkerne glæder sig
så meget, at de plastrer vinduer og
tøjstativer, madhylder og gangarealer
til med guirlander, hjemmelavede
musetrapper og blinkende lyskæder,
så snart Halloween er overstået .
Nogle kan endda ikke vente så længe.
Men ved vi egentlig, hvad vi laver?

FOTO | PRIVAT

AF LOUISE LUND OLESEN

JULETRÆET MED SIN PYNT
Juletræet er efterhånden blevet den
vigtigste del af julen. Det er det , vi
danser om, vi klæder det fint på, og
synger for det . Det kan virke bizart,
stillet sådan op. Især hvis man tilføjer
verset ”Først så skal det vises, siden
skal det spises”, fra den danske
julesalme ”Juletræet med sin pynt”. Vi
personificerer træet i mange salmer, og
synger om at spise træet. Det er næsten
kannibalisme . Men, for at komme
tilbage til sagen, så er træet altså et
”Axis Mundi” . Det er centrum for dagen
og dansen. Hvor traditionen kommer fra,
er en gåde, men meget tyder på, at det
ikke har rod i kristendommen, selvom
der går historier om, at Martin Luther
fandt et træ på vej hjem en vinteraften,
og tog det med ind i stuen.
STJERNEN PÅ TOPPEN
Hvor kommer stjernen på toppen så
fra? Der er mange muligheder. Det kan
være fra de bibelske fortællinger om
Jesu fødsel. Især myten fra Matt 2,
1-12, hvor de tre vise mænd ledes af
Betlehemsstjernen. Nogle vil måske
indvende, at man altså sætter en engel
på toppen. Ingen problem, den klarer
Luk 2, 1-21, hvor det er engle der viser
hyrderne vej. Altså en kristen tradition.
Eller hvad?
VINTERSOLHVERV – FEJRING AF
SOLENS GENKOMST

Der var engang, hvor jul var noget man
drak. Det gjorde man ved den hedenske
tradition omkring vintersolhverv, der
også inddrager lyset. De tilbad solen og
lysets tilbagekomst. Så måske stammer
julestjernen herfra? Betegnelsen j ul
stammer muligvis også fra ordet hjul ,
der symboliserer cyklisk tid.
Kirken valgte at lægge Jesu fødsel
oveni allerede etablerede traditioner
omkring lysfesten, fordi der manglede
en mærkedag. Historierne går på, at det
stammer helt tilbage fra 1200-tallet,
hvor en Islandsk gut skriver om, at man
nu også skal til at feste med de kristne.

Hvad man lægger i alle disse symboler,
og hvordan man derved ser på
traditionen, hvad enten det er hedensk
eller kristent , er kun op til den enkelte,
men det er helt sikkert en meget vigtig
begivenhed i det danske landskab.

SYMBOLERNES DOBBELTHED ER
AFGØRENDE
Men hvad er j ul så? Er det en
kristen fejring af Jesu fødselsdag?
En genskabelse af en myte? Er det
en lysfest? Eller er det bare noget vi
drikker? Og skal man spise juletræet?
Man må bare konkluderer, at der
er mange flertydede elementer og
symboler i julen. Der er især dobbelthed
i stjernen, der både kan referere
til lysfesten eller kristendommens
betlehemsstjerne eller selveste Jesus.
Der er julemanden, som enten er fra
helgenen St. Nicolaus eller Coca-Cola
reklamerne. Der er et grantræ med fehår,
nisser og trommer, vi får pakker og
ser krybbespil og vi synger salmer om
grantræer, stjerner og Jesus i Magasin
du Nord.
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10 Hurtige om Luther og Reformationen
I anledningen af 500 året for den protestantiske reformation i 2017, har Figenbladet samlet en lille brush-up liste, så du kan føle dig som en ægte Luther-ekspert. I
hvert fald når din familie begynder at spørge ind til Martin Luther, og hvad den der
reformation lige gik ud på.
AF LOUISE LUND OLESEN

luthersk protestantisme i Danmark fra
31. oktober 1536.

1. ”95 TESER MOD AFLAD”, 1517
Den 31. oktober, 1517, slog Martin
Luther (1483-1546) 95 teser op
på Kirkemuren i den tyske by
Wittenberg i protest mod kirken i
Rom. Her kritiserede han især kirkens
salg af aflad, altså frikøbelsen af
slægtninge fra skærsilden, som han
også protesterede mod . Derudover
eliminerede han pavens magt og
underminerede hans funktion, da han
skrev, at den eneste der bør stå over
mennesket er Gud.
Selvom teserne primært var ment som
en akademisk debat mellem teologer
og præster,blev teserne dog hurtigt
kendt i befolkningen, bl.a. pga.

3. LUTHERROSEN
Lutherrosen var Martin Luthers
eget personlige logo. Det var hans
underskrift. Han brugte det første gang i
1517, og det blev efterfølgende et bevis
på, at han havde skrevet en given tekst.
Det sorte kors i midten symboliserer
den korsfæstede. Placeret i midten af et

kostbart, end noget der findes på denne
jord.
Endelig ses det latinske ”Vivit” i det
blå felt, hvilket betyder ”Han (Kristus)
lever”.
4. I KRIG MED PAVEN
I sine teser kritiserer Luther p aven og
afskriver ham sin magt , især i tese 5
og 6. Her skriver han, at paven hverken
kan tilgive skyld eller nedsætte straf;
det kan alene Gud . Ligeledes skriver
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bogtrykkerkunsten, der kom frem i
midten af 1400-tallet.
2. DEN DANSKE REFORMATION, 1536
Kong Frederik I, regent fra 1523-1533,
afviste i sin tid, i sin håndfæstning,
luthersk kristendom. Dette ændredes dog
med den efterfølgende konge, Christian
III, der med en ny kirkelov indførte
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hjerte, skulle dette tilsammen betyde,
at man vil få retfærdighed, når man
tror med hjertet. Den sorte farve skal
symbolisere lidelse og død, men hjertets
røde farve modsat signalerer liv.
Bag hjertet, ses en hvid rose. Denne
symboliserer glæde og fred, der findes
i troen. Den er ikke identisk med den
fred og glæde, som gives i verden, men
er snarere en åndeligt givet glæde, da
den hvide farve skal symbolisere ånd
og engle. Den blå baggrund står for
himmelen, og sammen med den hvide
rose, skal disse to tegn altså symbolisere
den himmelske glæde, der allerede er i
verden, men som ikke er synlig.
En guldring omkranser symbolet, som
skal stå for evighed og rigdom. Det er
den himmelske rigdom, saligheden, der
varer evigt i himlen og er langt mere

han i en indskydelse i tese 26, at paven
slet ikke har en nøglemagt, altså her
underminerer han fuldstændigt pavens
position . Og det er han ikke glad for.
Derfor sættes først en kætterjagt i gang
mod Luther, hvis ikke han trækker sin
lære tilbage inden for 60 dage, og i
1520 udsteder paven en bandbulle mod
ham. Luther svarer dog flabet igen, da
han brænder bandbullen og udsender
mange skrifter mod paven , der bliver
så sur, at han bandlyser Luther fra den
katolske kirke. Det gør ham måske ikke
så meget, da det jo netop er den, han
gør op imod, men det betyder ikke bare,
at han ikke må komme ind i kirken , men
også at han kan henrettes som kætter.
5. BIBELOVERSÆTTER
Mens Luther er i eksil fra paven,
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benytter han ventetiden til at oversætte
Biblen til tysk med den tanke, at
alle skal kunne forstå den. Hele hans
tankegang er baseret på, at kirken skal
være for alle. Lige fra hans kritik af
aflad, der gav større fordele til de rige ,
til hans oversættelse af Biblen, selvom
endnu ikke alle kunne læse. Luther ville
fjerne alle mellemled mellem Gud og
menneske, så man fik den mest direkte
forbindelse. Ifølge Luther er man sin
egen præst, biskop eller endog pave.
6. ÆGTESKAB MED TIDLIGERE NONNE
Luther vender tilbage til Wittenberg
i 1522, og i 1525 gifter han sig med
Katharina von Bora, en tidligere nonne ,
som han får seks børn med.
7. ET UVEJR GJORDE HAM TIL MUNK
I sine unge år studerede Luther jura
efter sin fars ønske. En dag fanges han
dog i et voldsomt uvejr og skrækken
for at dø, rammer ham åbenbart så
hårdt, at han falder på knæ og beder
til Sankt Anna om, at han må overleve.
Til gengæld vil han indskrive sig som
munk. Det er et tilbud Sankt Anna
ikke kan afvise, så hun lader ham leve,
og få uger senere er han medlem af
Augustiner-eremitterne.
8. ”LUTHER”, 2003

Se mere på hjemmesiden http://
luther2017.dk/

Den 2 timer og 4 minutter lange film
om Martin Luther og hans liv – fra
det afgørende uvejr i 1505 til 1530.
En meget dramatisk fremstilling af den
tyske munk . Se den, hvis du tør.
9. LUTHERS LILLE KATEKISMUS
Som tidligere nævnt, var det vigtigt for
Luther, at kristendommen var for alle,
og at alle skulle kunne forstå den.
Derfor skrev han i 1528 en lærebog,
der på en letfattelig måde gennemgår
den protestantiske kristendoms
grundprincipper, de ti bud og den
apostolske trosbekendelse. Denne lille
bog er senere blevet brugt flittigt bl.a. i
skoler og til konfirmationsforberedelse
langt op i det 20. århundrede.
10. LUTHER SIGER… OM PAVEN
Luther var en mand, der ikke var bange
for at sige sin mening. Han skrev især
om Pave Paul III . En af de ting han
skrev om paven, var følgende: ”Levende
var jeg din pest, når jeg dør, bliver jeg
din død, pave. ” Det er her tydeligt,
at der er kold luft i mellem p aven og
Luther. Han har bl.a. skrevet en tekst
med titlen ”Mod pavedømmet indstiftet
af Djævelen” året inden sin død i 1546.
Av. Der er vist ingen der undrer sig over,
hvorfor han aldrig blev venner med den
katolske kirke igen.
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REJSEBREV

Et umenneskeligt Palæstina
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AF TANJA THORUP ANDERSEN
Lydbomber, tåregas, håndgranater.
For et par måneder siden havde jeg
associeret disse med krig, men efter jeg
har flyttet min dagligdag til Betlehem,
er midler som disse blot en del af
livet her. Skræmmende? Ja, det er
hammerskræmmende, at man vænner
sig til noget så ødelæggende så hurtigt.
Heldigvis, for mig, har jeg endnu ikke
oplevet det på tæt hold. Men det har
palæstinenserne.
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Dagen før min tur til Hebron var
læreren, jeg skulle tale med, blevet
overfaldet, sådan at forstå , at han
var blevet slået af en kvindelig,
israelsk bosætter. Kvinden er, efter
sigende, kendt for ofte at overfalde
palæstinensere – helt uden
konsekvenser. Manden havde været på
arbejde og i den forbindelse, befandt
han sig ude ved nogle oliventræer med
børnene fra sin klasse. Kvinden kom og
bad ham gentagne gange om at forlade
stedet, men manden vidste, at det var
tilladt at være der, så han nægtede
at gå, før hun kom med beviser for
sin påstand. Så slog hun ham. Foran
børnene og israelsk militær, der bare
trak på skuldrene. Flere af børnene
var efterfølgende ret påvirkede og
havde svært ved at koncentrere sig om
undervisningen. Heldigvis for manden,
var episoden blevet filmet, så han,
den dag jeg mødte ham, kunne tage
på politistationen og melde kvinden.
Politiet virkede meget skeptiske
for overhovedet at lukke ham ind i
bygningen, og havde han ikke haft
videoen af episoden med, var han ikke
blevet lukket ind. Politiet kunne i stedet
vende hele situationen , så det ville
ende med fængsel for den overfaldne.
Simpelthen fordi han er palæstinenser.

BØRNENES KAMP
Jeg har også besøgt flygtningelejre
i håb om at tale med børn og
skolelærere, der forhåbentligt kan
fortælle mig, hvordan flygtningebørns
liv og skolegang bliver påvirket af
konflikten. Særligt Aida Camp her i
Betlehem er nyttig for mig, da lejren
ligger klods op ad muren, og beboerne
dagligt er påvirket af israelske soldaters
overvågning med store geværer, de
ikke tøver med at bruge som trussel
– eller mere end det. Det er også ved
lejren, at man finder brugte lydbomber
og tåregas. I sidste uge stødte jeg
også på en brugt håndgranat. Jeg
er blevet mødt at venlige ledere og
lærere på skolerne i flygtningelejrene,
men de har ikke kunnet hjælpe mig
foreløbig. Det kræver nemlig, at jeg
sender en ansøgning til en overordnet
i Jerusalem, hvori jeg beskriver min
rapport meget nøje, hvem jeg er og
hvem, der kommer til at læse den. Om
de er bange for, at verden får øjnene op
for, hvordan børnene og deres skolegang
bliver påvirket af konflikten, ved jeg
ikke, men hele påpasseligheden giver
anledning til undren.
Lydbomber, tåregas, håndgranater.
Forfærdelige midler, der har været en
del af min hverdag i snart tre måneder.
Trods disse krigsassocierende midler
og tilstanden i Palæstina, føler jeg mig
hjemme her i Betlehem, og jeg vender
helt sikkert tilbage. Forhåbentligt til et
mere menneskeligt Palæstina.
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DAGLIGE FORHINDRINGER
I forbindelse med dette semesters
feltarbejde tog jeg for et par uger
siden til Hebron for at tale med en
ung mand, der er skolelærer på en
skole nær Shuhada Street. Gaden
er kendetegnet ved, at den er totalt
afspærret for palæstinensere. De
eneste, der får særlig tilladelse til at
passere, er dem, der enten bor eller har
særlige ærinder der, såsom skolegang.
De bosiddende kan derfor ikke få
familiebesøg, og hver gang man skal
frem eller tilbage, skal man gennem
et checkpoint. Det skal man flere
steder i Palæstina, eksempelvis når
man skal fra Jerusalem til Betlehem,
som jeg beskrev i sidste måned. Det
særlige ved checkpointet på Shuhada
Street er, at de israelske soldater kun
lukker én person igennem ad gangen,
som skal fremvise sit personlige ID,
eller pas som turist, samt sit bevis
for, at man må færdes på gaden.

Og soldaterne har ikke travlt. Det
kan hurtigt tage mere end en time at
passere checkpointet, hvorfor mange
børn og voksne dagligt kommer for sent
til skole eller job.

LEDER

Man skal turde at
fejle

Derfor er det endnu mere vigtigt, at vi husker
hinanden på at slappe af. At vi husker hinanden på,
at det er okay at fejle.
Man skal ikke være flov eller pinlig berørt over at få
en lav karakter eller måske endda dumpe. Tværtimod
skal man tage det for, hvad det er - et bump på vejen.
Sig pyt og kæmp dig videre. Alle har, eller vil prøve,
at dumpe. Det er i hvert fald de færreste, der kan
gennemgå fem år med eksamen hvert halve år uden at
gå ned med flaget på et tidspunkt - og det er okay!
Hvis du mærker maven, knuger sig sammen, hovedet
snurrer og sveden pibler frem, så tag en pause fra
læsningen. Rejs dig op. Bevæg dig. Gå en tur og
snus den friske luft ind. Helt ned i lungerne og tøm
hovedet for tanker. Man skal huske på, at man ikke
fejler som menneske, fordi man fejler i en eksamen,
eller fordi man ikke nåede at læse hele pensum.
Livet går videre - så nyd turen og træk vejret.
LLO

Moskeer i Danmark –
igen
ORD | LENE KÜHLE

FOTO | ARKIV

I den kommende tid vil mange studerende stresse
over eksaminer. Mange vil frygte den mundtlige
konfrontation med de vise undervisere, nogle vil
endda få brug for hjælp for at komme igennem
nervøsitet, pres og stress.

KLUMME

For lidt over ti år siden
stod jeg i spidsen for
et forskningsprojekt
om moskeer i Danmark.
Projektet var del af ’Det
danske Pluralismeprojekt’,
et projekt om kortlægning
af religion i Danmark, som
under ledelse af Viggo Mortensen og Marianne Qvortrup ,
havde opnået bevilling ved Det frie Forskningsråd. Projektets
resultater blev offentliggjort i en række bøger udgivet af F
orlaget Univers, hvor også bogen Moskeer i Danmark udkom
i 2006. Arbejdet med at besøge (alle) moskeerne i Danmark
blev i sidste fase vanskeliggjort af den optændte udenrigsog indenrigspolitiske atmosfære, som Jyllands-Postens
offentliggørelse af tolv tegninger over temaet ’Muhammed’ i
efteråret 2005 og ikke mindst reaktionerne derpå udgjorde.
Bogen var derfor superaktuel, da den udkom, men der er
heller ingen tvivl om, at ’Muhammedkrisen’ igangsatte
forandringsprocesser i moskeerne, som snart skulle gøre
(dele af) bogen uaktuel. Da jeg i foråret 2016 begyndte at
planlægge, hvad jeg skulle gå i gang med, når jeg stoppede
som afdelingsleder pr. 1 juli, virkede det derfor oplagt at
gentage moskeundersøgelsen. Projektet, som går under
navnet Moskeer i Danmark II, har foreløbig modtaget 60.000
kr. fra Aarhus Universitets Forskningsfond og fået eget logo,
hjemmeside og visitkort.

Projektet er placeret ved Center for Samtidsreligion,
som har en lang tradition for at inddrage studerende i
forskningsprojekter, fx i forbindelse med e-årbogen, hvor
studentermedhjælpere hvert år indhenter oplysninger om
de godkendte trossamfund i Danmark. Det er måske derfor
ikke så mærkeligt, at Moskeer i Danmark II også inddrager
studerende. For det første er der her i efteråret ansat fem
studentermedhjælpere ved projektet. For det andet har
1.årsstuderende fra Arabisk og Islamstudier som en del
af undervisningen i intro-faget lavet deltagerobservation
ved fredagsbønnen i moskeer i Aarhus, Silkeborg og Vejle
og derudover interviewet deltagere bl.a. om indholdet i
fredagsprædikenen. Endelig er der en række studerende på
Religionsvidenskab, som skriver BA-projekter eller frie opgaver
med relation til projektet. Projektet er derfor også blevet ret
komplekst at håndtere: Hvordan sikres informationsdeling?
Hvordan undgår vi at flere kontakter de samme moskeer?
Hvad kan udledes på tværs af de forskellige projekter?
Konklusionerne mødes vi til et seminar i december og
diskuterer!
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STUDIEMILJØ: I OG MED SEMESTERET SNART ER SLUT, ER DER IKKE NOGET NYT FRA FORENINGERNE

STUDENTERFORENINGEN FOR INDISK RELIGION

RELIGIONSVIDENSKABELIG FORENING
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STUDIEMILJØ

ARABAR PRÆSENTERER

Fredagsbar d. 25/11

Åbent 16-00
Som altid er der økologisk kaffe fra kl. 15

Julebar – d. 2/12

Julen nærmer sig med hastige skridt, og
d. 2/12 er der ikke blot sidste bar dette
semester, men der er også julebar!
I denne anledning vil baren have åbent fra
16-02 så du har rig mulighed for at svinge
hofterne til de sprødeste julesange.
Kom i god tid for fra 16-20 vil du kunne
købe 2 juleøl til den nette sum af 15,HUSK nissehuen, for baren giver et gratis
shot til ALLE, der dukker op med nissehue
på!
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Sekterisme efter det Arabiske Forår
Et tværfagligt forskningsprojekt - hvad islamforskning og religionsvidenskab kan
bidrage til i forståelsen af nuværende konflikter i Mellemøsten

Et af de centrale emner i medierne er
i disse dage kampene om Mosul og
Aleppo. Vi hører i TV og læser i aviserne
om shiitiske militser, sunniterne og
kurdere. Tilhørsforhold til religiøse
og etniske grupper skal også være
afgørende for udenrigspolitiske alliancer.
Den syriske præsident Bashar al-Assad,
som er alawit (en shiitisk sekt, red.),
befinder sig derfor naturligvis sammen
i en alliance med Iran, fordi begge
parter er shiitter , mens Saudi Arabien
spiller den førende rolle i en sunnitisk
blok. For at forklare refereres der gerne
til ’ancient hatreds’ som har præget
islams historie lige fra Muhammads død
og striden om hans legitime efterfølger,
der fulgte. Denne opfattelse at primære,
næsten ikke udskiftelige tilhørsforhold
determinerer politiske holdninger og
alliancer, betegnes som primordialisme.
Denne position spiller ikke en rolle i
akademiske diskussioner, men findes
hyppigt i medierne og endda i politisk
rådgivning fra ’think tanks’ . Desuden
er den meget udbredt i islamiske lande
selv.
I statskundskab, i hvert fald i
subdisciplinen ”International Relations”,
har tendensen derimod været at
negligere enhver betydning af kultur
for konflikter mellem staterne, fordi de
alle angiveligt forklares med interesser,
som er meget uafhængige af kultur
og regimeform. Med hensyn til de
nuværende konflikter i Mellemøsten
betyder det, at de primært kan forklares
som en magtkamp mellem Iran og
Saudi Arabien – og delvist mellem
USA og Rusland. Religiøse argumenter
er kun instrumenter i herskernes
hænder og har til opgave at mobilisere
befolkningen. Denne position kaldes
derfor instrumentalisme.
Begge positioner har betydelige
svagheder. Sunnitisk og shiitisk islam
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har aldrig været statiske,
såsom primordialister
ellers gerne hævder, men
tværtimod været forskellige
trosretninger som i dag ofte
opfattes som dele af en
shiitisk og sunnitisk blok,
igennem mange århundrede i
splid med hinanden.
Instrumentalisme bygger
på præmissen, at politiske
ledere har fuldstændig
anderledes værdier og
interesser end resten af
menneskeheden , hvis
ikke helt andre indsigter
i politiske gerninger . Og
selv hvis det var rigtigt, at
religiøse paroler kun har
til formålet at mobilisere
masserne, kan man ved hjælp
af instrumentalisme ikke
forklare, hvorfor de finder
genklang.
Dilemmaet mellem alt for
meget og alt for lidt kultur og religion
i forklaringer af nuværende konflikter
i Mellemøsten, blev drøftet i Islamic
Cultures and Societies Research
Unit, hvor forskere fra Arabisk- og
Islamstudier arbejder sammen med
kollegaer fra statskundskab og
antropologi, der forsker i Mellemøst- og
islamrelaterede emner. Det førte til en
ansøgning: ”Sectarianism in the Wake
of the Arab Revolts”.
Indenfor de rammer vil Morten Valbjørn
fra Statskundskab og Thomas Fibiger
fra Antropologi forsøge at bestemme,
hvilken rolle religion rent faktisk
spiller i forskellige konflikter, som
subsumeres under begrebet sekterisme,
med metodikker fra vores pågældende
discipliner. Det fjerde medlem af
vores gruppe er Ray Hinnebusch fra St.
Andrews Universitet i Skotland, en kendt
ekspert i syrisk politik og samfund.
Ud over vores egen forskning, skal
konferencer og workshops med fagfolk
fra de relevante discipliner bidrage til at

FOTO | ARKIV

AF MARTIN RIEXINGER, LEKTOR, ARABISK- OG ISLAMSTUDIER

løfte diskussionen om sekterisme i den
islamiske verden til et højere niveau.
Hvad er så mit bidrag? Jeg beskæftiger
mig med to relaterede spørgsmål. Som
historiker kigger jeg på tidsdimensionen
for udviklingen af sekteriske konflikter
i forskellige lande og regioner: Syrien,
Irak, Golfstaterne og Sydasien.
Udgangspunktet er hypotesen, at
hverken den mytiske, tidligste periode
af islam, eller indskrænkningen af
undersøgelsen af politiske udviklinger
til de sidste to årtier, fører til en
tilstrækkelige forståelse af de nuværende
konflikter.
I stedet skal man undersøge, hvordan
forholdene mellem forskellige muslimske
grupper i specifikke regioner har udviklet
sig i et tidsrum på mellem 50 og 250
år. Fra den franske økonomihistoriker
Fernand Braudel har jeg lånt begrebet
moyenne durée (mellemlang varighed)
for denne tidsdimension. Sydirak blev for
eksempel et område med shiitisk flertal,
fordi de lærde i de hellige byer Najaf og

KRONIK

Karbala konverterede landbefolkningen
i og omkring det nittende århundrede,
fordi de ønskede, at de skulle beskytte
dem imod wahhabitiske invasioner fra
den Arabiske halvø, som havde ført til
ødelæggelsen af disse byer i 1806 .
Men Osmannerrigets sunnitiske præg,
førte til eksklusion af shiiterne fra
staten, og også under britterne, og i det
uafhængige Irak, havde de kun sjældent
adgang til politisk magt. Men efter
det sunni-dominerede baath-regime i
Irak blev væltet i 2003, fik shiitiske
’sekteriske’ entreprenører mulighed for
at mobilisere shiiterne.
I denne kontekst overlapper mit arbejde
med Thomas Fibigers forskning om
den materielle aspekt af sekterisme
i Golfstaterne Bahrain og Kuwait,
fordi moskeer, helligsteder og andre
mødesteder, såvel som bykvarterer, ofte
er relaterede til den kollektive erindring
inden for de enkelte religiøse grupper.

ikke usædvanligt at besøge de andres
religiøse steder eller at deltage i deres
ritualer. Men idet puritanisering en af
sunni-islam, førte til nedrakning af den
slags ’lokative’ praksisser, blev grøften
mellem grupperne forøget.

Et moyenn durée-fænomen som jeg
undersøger mere nøjagtigt, er hvad
jeg kalder ’puritanisering af sunni
islam’ som forudsætning for Saudi
Arabiens nu førende rolle. Hvis vi blot
ser 80-90 år tilbage, ville mange have
betragtet det som en skør ide, at det
wahhabitiske Saudi Arabien skulle spille
denne rolle. I en periode var flertallet
af sunnitterne også sufister , og de
så derfor Wahhabiterne, på grund af
deres voldsomme opgør med sufistiske
praksisser, som ekstremister, ofte endda
som mere kætterske som shiitterne.
Men i en alliance med andre puritanske
bevægelser, som eksempelvis Ahl-i
Hadith i Sydasien, formåede Saudi
Arabien at overbevise mange sunnitter
om, at praksisser som besøg af
gravsteder og fejring af Muhammads
fødselsdag (mawlid), ingen basis har
i Koran og sunna, men er tilbedelse
af en anden end Gud og dermed
afgudsdyrkelse (shirk).
Lignende sted- og tidrelaterede ritualer
findes også i shiisme og mange steder,
blandt andet Indien eller Irak, var det
nyheder | interview | information | debat | fag | underholdning | 15
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Både nyt og gammelt i en pærevælling
De fleste har siddet med en salmebog i hånden og undret sig over dens indhold, samtidig har man
bladret febrilsk i løsarkene for at finde den der, du ved nok! Det er der nu gjort noget ved med
samlingen af 100 salmer- Et salmebogstillæg.
AF KASPER CHRISTIANSEN WITTRUP
LAURSEN
Da jeg på facebook så opslaget fra
FigenBladet om bøger til anmeldelse,
var jeg ikke i tvivl om at 100 salmer - Et
salmebogstillæg ville være noget for
mig. For med 18 års erfaring med salmer
tænkte jeg, at dette opslagsværk kun
kunne være en fordel for enhver.
SPÆNDER VIDT OG BREDT
Salmerne spænder vidt og bredt, fra
almindelige koraler til jazz og fra
komplicerede tekster til let forståelige
hverdagsting . Samlingen er opdelt
så det er let at finde den salme der
passer til årstiden, højtiden, dåb,
nadver, konfirmation, vielse, liv og tro,
mm. Nogle af salmerne har vi sunget
i adskillige år, mens andre ikke er så
kendte. N ogle tekster har fået nye
melodier, således der er større harmoni.
Mange af samlerne har lydt i årevis
landet over, så hvorfor er det nødvendigt
at trykke dem på ny?
Efter min mening er det vigtigt at samle
løsarkene i et tillæg, som giver folk
mulighed for nemmere at tage salmerne
til sig. Der er ingen tvivl om, at det
med denne samling er blevet nemmere
at indføre nye salmer, fordi de står
sammen med dem, man har sunget i
lang tid, men som man hver gang har
fået på et særskilt stykke papir.
I GUDSTJENESTEN
De gamle salmer sidder indprentet hos
de faste kirkegængere, men kan let få
de knap så faste kirkegængere til at stå
af. De nye salmer er noget vi kan være
fælles om, noget vi alle skal have lært.
Dermed ikke sagt, at de gamle salmer
skal skrottes, for dem skal vi stadig
værne om i gudstjenesten, men der er
intet til hindr ing for, at en ny eller to
sniger sig med om søndagen.
De nye salmer fortæller det samme som
de gamle, bare på en mere nutidig og
mere forståelig måde.
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Hertil er mange af de nye melodier
lettere i udtrykket og nogle mere
svingende end de gamle.
BLIVER DEN SÅ BRUGT?
Selv om det kun er 5 måneder siden den
kom på gaden, har den allerede nu solgt
godt. Flere kirker har også valgt at købe
tillægget, fordi de gerne vil bruge den i
gudstjeneste.
Hvis man ønsker at bruge den til
studiegrupper, kan man med fordel
købe bogen ”100 kommentarer til
salmebogstillægget 100 salmer”; heri
finder man kommentar til samtlige
salmer, både til teksten og melodien.

100 salmer - Et salmebogstillæg,
Forlaget Eksistensen, 2016
168 sider
150 kr.
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Hvad kan Jesus egentlig tillade sig i postmodernismen?

En kærkommen refleksion over opstandelses-debatten, hvor Sandbeck og Nielsen vinker farvel til
bogstavtro bibelfundamentalisme og religiøs naivitet.
AF STUD.MAG. MICHAEL RYTTER
Hvordan kan en religionsvidenskaber
med et teologisk begær, som
mig, fange sine medmenneskers
opmærksomhed med noget så tørt som
en boganmeldelse af dette eksegetiske/
systematiske værk.
Umuligt? Sandsynligvis.
Men har vi ikke alle en forkærlighed
for voldsomme tv-debatter, hvor der
ofte hverken er plads til indhold eller
konklusioner?
Selvfølgelig krydret med vores alle
sammens jødiske konge: … Martin
Krashnik.
Enter Ramsdal-debatten:
Præst tror ej på Jesu opstandelse fra de
døde. Præst siger til Jyllands Posten,
at han nogle gange lyver overfor
menighedsfolk, der siger, de gør. Præst
bliver skældt ud af andre præster. Præst
kommer i Deadline. Deadline opstiller
debat. Krashnik bliver forvirret og
forstår ikke debatten. Debat slutter.
En million læsebreve senere og pointen
er stadig ikke klar.
Men nu har postmodernismens helt egen
Lars Sandbeck og fader, Anders Eyvind
Nielsen, taget kampen op mod uoplyste
samfundsdebatter og forfattet denne
bog. Og dét, mine kære medmennesker,
er lækkerier.
HVEM SAGDE NEKROTEOLOGISK POESI?
Sandbeck har tidligere gjort sig
bemærket som debattør i diskussioner,
hvor den teologiske puls slår højt. Hans
position placerer sig ofte med sympati
for den filosofiske tradition, vi finder
i den sproglige vending med navne
som Sløk, Wittgenstein eller Habermas.
Titlerne indebærer emner som Guds
død, det mytiske sprog, kristen ateisme,
polemik mod positivistiske naturalister
og en direkte afsked med den almægtige
Gud. Det er altså ikke en underdrivelse
at skrive, Sandbecks hjertesag består
i en poetisk nekroteologisk tilgang til
aktuelle kirkelige diskussioner.
Forvirrende? Ikke just.
Sandbeck kan være genvejen til
gudsbilleder som kun Niels Grønkjær
kan formidle og kun Klostergaard kan
forstå. Så fat mod. Selv uden en sublim
sølvhjelm kan I være med her.

JESUS ELLER KRISTUS?
Bogens titel fremmer en klar distinktion
mellem ”Jesus” og ”Kristus” som hhv.
et blik på den historiske Jesus og den
ophøjede Kristus.
Problemet ved Ramsdal-debatten
fandtes netop i denne skelnen, hvor
”Jesu” opstandelse blev opfattet som
en historisk hændelse, hvilket medførte
en debat som sjældent rakte længere
end til spørgsmålet om evangeliernes
pålidelighed som objektiv kilde til
historien.
Når Sandbeck og Nielsen modsat
gør klart at her er tale om ”Kristi”
opstandelse, kan debatten brede sig ud i
en teologisk refleksion.
Ligeså kalder undertitlen på en
tilgang, hvor sproget står som
virkelighedsskabende, og skrifterne
bliver tilgået ud fra de genrer, de består
i.
Det bliver f.eks. fremhævet, at
Markusevangeliets udlægning er
fuldstændig ligeglad med, hvordan og
hvad Jesus er opstået til. Den ophøjede
Kristus bliver ikke omtalt i fysikalistiske
vendinger og spørgsmålet om, hvorvidt
Jesus fysisk-biologisk stod ud af graven,
er slet ikke interessant her. Sandbeck
og Nielsen er dog enige om, at Jesus
Kristus virkelig er opstået fra de døde.
Men hvad betyder virkelig? Og hvad
betyder opstanden?

forbigås, at en debat som denne netop
skaber muligheden for at reflektere over
traditionens ofte forglemte nuancering
ind i nutidens sprog, og herved kan
forene moderne konstruktiv forkyndelse
og klassisk teologi.
Så hvad er det egentlig, jeg sidder med i
hånden? Blot endnu en fremmarcherende
bodsgang mod kristendommens
afmytologisering?
Ikke just. For dette projekt handler først
og fremmest om oplysning. Oplysning
til folket.
Så læs, mine kære medmennesker!
Læs, forstå og genfortæl indtil jeres
bedstemødre ved at deres kedelige
Jesus, som kun vil være død i tre dage,
bliver rykket rundt af postmodernismens
teologer og ophøjet til et poetisk
legeme i det intellektuelle håbs
sag som et rationelt våben mod al
fundamentalisme og radikalitet i
samfundet!
Men bedstemor skal jo egentlig også
være her, såååøh: Læs, forstå og undgå
hjertestop, for opstandelsen er ikke
virkelig. Sådan da.
”Kristi Opstandelse”
Af Lars Sandbeck & Anders Eyvind
Nielsen. Udgivet af Eksistensen d. 11.
marts 2016.
Sideantal: 183 s.
ISBN: 9788741000053
Pris: 189 kr.

PAULUS, PAULUS OG PAULUS
Bogens hovedfokus ligger på Paulus’
brevlitteratur, og nu skal jeg nok gøre
det kort (for hver gang jeg nævner
Paulus, er der i gennemsnit 3,5
religionsvidenskabere, der bladrer videre
til næste artikel):
Paulus beretter om at have mødt ”den
opstande Kristus” selv, men ikke at have
set herren i kød og blod. Kristus er altså
her virkelig opstået i et nyt legeme –
men ikke i et fysisk legeme – nej, Kristi
legeme referer til kirken, menigheden,
nadverelementerne eller dåbsritualet i
sit hele.
KONSTRUKTIV FORKYNDELSE
Debatten som helhed bliver af
udefrakommende ofte stemplet som en
portion teologisk tomgang. Men her
nyheder | interview | information | debat | fag | underholdning | 17

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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