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KEND DIN UNDERVISER

Kend din underviser – René Falkenberg
Dette semester slås an med en af teologis helt store kanoner, den muntre René Falkenberg. Figenbladet fik en snak med en både
utrolig nørdet og meget festglad underviser, der har en stor forkærlighed til Paulus og karaokesang med sin makker Kasper Bro
Larsen.

ORD | LOUISE LUND OLESEN

FAST INVENTAR I FREDAGSBAREN I
EGEN STUDIETID
Om sin egen studietid fortæller han, at
han for det meste var i fredagsbaren,
men samtidig var ret nørdet, på sin egen
måde og på sine egne præmisser.
”Jeg gik i fredagsbar, så læste jeg
faktisk mest det jeg selv synes var
interessant, så gik jeg i fredagsbar,
tog til eksamen og gik i fredagsbar.”
For René var det sociale meget vigtigt
og det spiller også en stor rolle i dag,
hvor man ofte kan opleve ham som
sangstjerne til afdelingsfesterne.
Foruden at gå i fredagsbar, tog René sig
tid til, at studere og nørde koptisk, som
han faktisk brugte hele to år på.
”Det er jo ikke så nemt i dag at fordybe
sig i noget man er virkelig glad for,
desværre. Det ville jeg ønske, at man
havde mulighed for, det er rigtig
ærgerligt,” siger han og understreger,
at han synes det er vigtigt at man som
studerende også tænker på, hvad man
interesserer sig for, og ikke bare, hvad
man skal til eksamen i.
HUNDERÆD FOR PAULUS
René underviser i Ny Testamente og har
en særlig stor interesse for Paulus.
”Paulus er klart det, jeg synes er
sjovest i Ny Testamente, fordi han
er så forskellig og alligevel meget
lig mennesker i dag. Jeg ville
være hunderæd for at møde ham,
men alligevel stille ham en masse
spørgsmål”. René bruger især Paulus
i undervisningen til at skabe debat,
hvilket de studerende for det meste er
med på.
Noget der nemlig er vigtigt for René, er
at de studerende er kritiske og tør stille
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René var i første omgang optaget på
religionsvidenskab i sin tid, da han
havde en del fordomme om teologerne.
”Jeg troede de sad og bad hele tiden, ”
forklarer han. Det gik dog hurtigt op for
ham, at de faktisk var ret almindelige,
hvorfor han skiftede over til teologi i
stedet for.

spørgsmål.
”Man skal blive dygtig til at tænke selv
og danne sig sin egen mening,” forklarer
han. For René handler det ikke om, at
man som studerende skal kunne huske
en masse tekster udenad, så længe
man lærer at forstå og kritisk bearbejde
teksterne.
KLASSISKE SPROG SOM EN GAVE TIL
TEOLOGERNE
René fortæller ligeledes, at han ser
teologerne som særligt privilegerede, i
og med, at de har tre klassiske sprog,
der muliggør, at man kan dykke helt ned
i teksterne, når man skal fortolke og
forstå.
”Jeg er idealist, og jeg ønsker at de
studerende skal vide, at de har en unik
tilgang til tekstmaterialet, fordi de har
de tre sprog,” siger han afslutningsvis.

KARAOKESTJERNE
Har man endnu ikke oplevet
sangtalentet in action ved en
afdelingsfest, så skulle der efter sigende
være rig mulighed for det, ved næste
opkommende lejlighed.
”Første fest, hvor der var karaoke, var
det vist forstået som noget lidt kikset,
men min generation finder det er helt
naturligt, og vi kunne bare ikke lade
være, for vi elsker at synge, og så har
vi gjort det ved alle fester lige siden, ”
fortæller René, da vi spurgte ind til hans
helt særlige forhold til sang sammen
med Kasper Bro Larsen.
”Vi synger jo duet, men vi sloges ofte
om, hvem der skal synge mand eller
dame,” fortsætter han i et grin og lover,
at der nok skal komme en sang fra
makkerparret ved alle fremtidige fester,
hvor der er en karaokebar. Det var vist
en opfordring til festudvalget.
Med den note, vil vi afslutte vores
introduktion til Falken, der er en nørdet
sangfugl med en særlig fascination for
Paulus og klassiske sprog.

PROJEKT OM MANIKÆISME
Lige pt. arbejder René på et projekt om
manikæisme, der udmunder i tre bøger
om en religionsform, hvor eliten lever
af grønsager, som de mente indeholder
særligt mange lyselementer, der bringer
frelse. Dette minder blot en om, at
kristendom er mange forskellige ting,
og som René påpeger, er der vist 6000
forskellige former for kristendom, hvilket
gør det meget spændende for en forsker
som ham.
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TEMASIDEN - REFORMATIONEN

”Reformationen og Sproget – Hvorfor taler vi dansk? ”
Figenbladet har i anledningen af 500-året for reformationen i Wittenberg, stykket en
temaside sammen, hvor vi hver måned vil oplyse om, hvad vi egentlig har fået ud af reformationen, og hvad der ville være sket, hvis den ikke var gennemført i Danmark. I denne
måned ser vi nærmere på reformationens påvirkning på sproget, og hvorfor vi ikke taler
plattysk i Danmark i dag.

”TILBAGE TIL KILDERNE! ”
Den religiøse propaganda, der ulmede
i reformationstiden, fik ben at gå på,
da trykkekunsten blev udviklet i midten
af 1400-tallet. Derved kunne man
nemmere sprede budskabet og kritikken
af kirkens autoritative magtudøvelse.
Især slagordene ”Tilbage til kilderne”,
blev væsentlig for, hvilket sprog vi taler
i dag.
Da den daværende danske konge,
Christian II, så den enorme
gennemslagskraft Luthers oversættelse
af Bibelen havde i Tyskland, blev han
stærkt inspireret og beordrede straks, at
man gjorde det samme på dansk, hvilket
blev gjort, i al hast. Det skulle dog blive
Christian III’s oversættelse, fra 1550,
der fik større betydning.

NATIONALISME OG DET DANSKE
SPROG
Reformationen har haft en stor
indvirkning på dyrkelsen af det
danske sprog, især igennem
salmer og salmedigtning.
Mange præster skrev om det
danske sprog og sprogbrug, op mod
1700-tallet, bl.a. Anders Sørensen Vedel,
der i 1575 udgav sin oversættelse af
Saxo’s Danmarkshistorie, ”Den danske
krønike” på et rigt og varieret dansk
sprog, foruden at han udgav den første
danske samling af folkeviser i 1591,
”Hundredvisebogen”. Sidstnævnte har
altså haft en nationalistisk virkning,
da den nåede ud til alle lag af
befolkningen.
Grundtvigs nationalromantiske salmer,

I dagens Danmark, forbinder man ofte
sproget, med det at være dansker. Det
er vigtigt for mange, at man kan tale
dansk, når man bor i Danmark og når
man betegner sig som dansker. Dansk er
vores modersmål, men har vi egentlig
altid talt dansk?
LATIN SOM KIRKENS OG
UDDANNELSERNES SPROG
Før reformationen, stod især latin
stærkt, både som kirkens sprog, men
også i de højere uddannelser. Kirken
benyttede latin både på skrift og i
tale og skulle man have en boglig
uddannelse, foregik undervisningen
på latin. Det var altså især i de højere
samfundslag, at latin blev anvendt.
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kender mange sikkert også, hvor en
særlig fælles folkeånd er blevet dyrket
med det danske sprog som modersmål,
hvilket har virket identitetsskabende
for mange danskere, både i skolerne og
kirken.
HVIS IKKE…
Hvis ikke reformationen var nået til
Danmark, kunne vi altså meget vel
have talt plattysk i dagens Danmark,
i de mere jævne befolkningslag, da
sproget havde en stærk indflydelse og
påvirkning på landet, især i de sydlige
områder.
FOTO | EKSISTENS

DEN PLATTYSKE PÅVIRKNING
Den mere jævne befolkning, både i
by og på land, var stærkt præget af
plattysk. De fleste var endda tosprogede,
og talte både dans og plattysk, eller
endda en slags blandingssprog. Mange af
de ord vi har i dag, er delvist eller helt
importeret fra plattysk, bl.a. forstavelser
som be- og for-. Men hvorfor taler vi så
ikke plattysk i dag?

SALMERNES INDFLYDELSE PÅ DEN
BREDE BEFOLKNING
Mange institutioner, fortsatte dog
deres brug af latin, bl.a. i hæren og
de højere uddannelser, men dansk fik
stor fremgang hos den mere jævne
befolkning, nemlig igennem sang. Hans
Tausen, teolog og overbevist lutheraner,
indførte i 1526 dansk gudstjeneste i
Viborg, hvor han fik virke som luthersk
præst. Allerede allehelgensdag året
efter, blev der sunget salmer på dansk,
og det tog siden fart. Tausen var stærkt
inspireret af at have hørt salmer sunget
på tysk i Wittenberg, hvorfor han
oversatte lutherske salmer til
dansk og selv skrev en del salmer,
til brug i gudstjenesterne.
Salmebogen fik en væsentlig
betydning for den almindelige
dansker, især Hans Thomissøns
”Den Danske Psalmebog”,
der blev den første officielle
salmebog i kirken, i 1569. Denne
blev nærmest et minileksikon af
uundværlig viden, men bogen var
dyr, så ofte blev sangene sunget
og lært udenad, hvilket har
virket som en massiv styrkelse af
det danske sprog og danskernes
sproglige bevidsthed.

ORD | LOUISE LUND OLESEN

Kilder: ”Hvorfor taler vi dansk? Om
reformationen og Sproget”, af Marita
Akhøj Nielsen, Forlaget Eksistens, 50 kr.

ARTIKEL

Hellige Tre Konger
Helligtrekonger fejres den 6. januar, som den dag hvor De hellige tre konger nåede frem med gaver til Jesusbarnet. Alt
afhængig af hvor man befinder sig i verden, kan man se forskellige typer af fejringer. I Italien møder man heksen La
Befana, mens man i Danmark ikke finder de store festligheder.
markeret med et fakkeloptog til kirken
med præster og gejstlige forrest, hvor
man fulgte efter en stjerne på en
stage samt efterfølgende stjernemesse
i kirken. Med reformationen blev de
katolske skikke i forbindelse med

Jesusbarnet, men hun havde for travlt
til at tage med dem. Dette fortrød hun
senere, og derfor gik hun ud i verden, og
til hvert barn hun mødte, uddelte hun
slik, og dette gør hun stadig. I Spanien
er det De Hellig Tre Konger, der kommer

FOTO | KRISTELIG DAGBLAD

ORD | M. M. LUNDKVIST
Den 6. januar fejres Helligtrekonger,
som oprindeligt var den begivenhed, der
markerede julens afslutning. Det, der
er tilbage af helligtrekonger i Danmark,
er en markering i Folkekirken. Man
finder også, at nogle af
de ældre generationer
lader juletræet stå inde
til denne dag eller tænder
et helligtrekongerlys om
aftenen den 5. januar.
Mange steder i udlandet,
især i de katolske og
ortodokse lande, har
Helligtrekonger en stor
betydning. På Bornholm
har man forsøgt at
genskabe de gamle
traditioner.

FEJRINGEN AF
HELLIGTREKONGER
Helligtrekongerfesten har sit
De Hellige Tre Konger kom med gaver til Jesusbarnet på Helligtrekongerdagen. De fremstilles ofte med forskellige
udspring i epifanifesten, som
hudfarver, for at indikere at fejringen af Jesus var for alle og ikke kun for jøderne.
de ortodokse kristne stadig
fejrer den 6. januar (efter
Helligtrekonger smidt ud af kirken, og
med gaver om natten til den 6. januar,
den julianske kalender). Epifanifesten
traditionerne blev videreført i mere
hvor børnene aftenen før sætter mad ud
fejrer Jesus dåb i Jordanfloden, den
folkelige skikkelser. De fattige og de
til De Hellige Tre Konger og vand og hø
efterfølgende åbenbaring som Guds søn,
studerende klædte sig ud og sang
ud til deres kameler.
Jesu fødsel, miraklet i Kana, og De vise
ved dørene for at tjene lidt penge.
mænds tilbedelse af Jesus-barnet. I
Festlighederne blev for voldsomme,
300-tallet blev den 25. december dagen, og det endte med, at det lokale politi
hvor Vestkirken fejrede Jesu fødsel.
forbød dem i løbet af 1800-tallet.
Den 6. januar fejrede man stadig
FAKTABOKS:
Epifanifesten, som blev mere og
HELLIGTREKONGER I NUTIDEN
Helligtrekongerlys: Et trearmet lys, der
mere koncentreret om De vise
Bornholms museum har i Rønne forsøgt
indeholdt en mængde krudt, som sagde
mænds tilbedelse af Jesusbarnet.
at genskabe traditionen ved at invitere
bang, da de tre lys nåede sammen.
Helligtrekonger er en direkte aftager
borgere til helligtrekongersaften.
Lyden af krudtet markerede julens
heraf. I Østkirken fortsatte den 6. januar Aftenen byder blandt andet på
afslutning.
med at være dagen, hvor man fejrede
fakkeloptog med udklædte konger og
De tre vise mænd: Tallet tre kan komme
Jesu dåb, mens fejringen af de tre vise
historieoplæsning.
fra de tre gaver (guld, røgelse og
mænd hørte til juledag sammen med
I Italien giver heksen La Befana børnene myrra), som Jesusbarnet modtog eller
Jesus fødsel.
gaver til Helligtrekonger. De artige børn
det faktum, at når Messias var født,
Især i middelalderen havde
får slik og gaver, mens de uartige får
skulle der komme tre konger.
Helligtrekonger en stor betydning i
kul. Fortællingen lyder, at de hellige
Danmark. Fejringen blev blandt andet
tre konger kom forbi hende på vej til
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INTRODUKTION TIL RELIGION																							

En kort introduktion til nordisk religion

														

Aserne og vanerne er to gudeslægter i førkristen religion i Skandinavien. De fleste guder vi kender, kommer fra aseslægten, blandt andet guderne Odin, Thor, Balder, Tyr, Frigg, Heimdal og Ydun, mens frugtbarhedsguderne Frej, Freja og Njord
er vaner. Alle guderne vil være en del af kampene ved Ragnarok.
ORD | METTE MARIE LUNDKVIST
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De nordiske guder kendes især fra
Snorres Edda, skjaldedigtningen,
samt de islandske sagaer. Odin
hører man meget om i disse værker,
hvilket kan skyldes, at han var gud
for poesien og kongerne. Thor er til
gengæld en af de mest populære
guder blandt bønderne. Idet når
Thor kastede sin hammer Mjølner,
kom der lyn på himlen. Lynene har
været ledsaget af regn, der har
været afgørende for afgrødernes
vækst. Af frugtbarhedsguder har
vanerne haft en stor betydning,
især Frej har haft betydning for
høsten. Ved verdens ende, Ragnarok,
vil guderne kæmpe sammen mod
kaosuhyrerne og jætterne.

besluttede de to slægter, at nogle vaner
skulle flytte til Asgård, og nogle aser

ASERNE OG VANERNE
I Asgård bor aserne, og her regerer
På denne sten fra Gotland kan man øverst se Odin
Odin som gudernes konge. De faldne
samt hans ottebenede hest Sleipnir.
krigere kommer til Valhal, Odins
borg, og hver dag slås de, så de er
til Vanaheim. Aserne sendte Hœnir og
klar til at bistå aserne under Ragnarok.
Mimer til vanerne. Hœnir var stor
Odin skal sammen med to andre guder,
og smuk, og han blev hurtigt deres
der nogle steder benævnes Ve og Vile,
høvding. Med Mimer ved sin side rådede
havde dræbt urjætten Ymer og skabt
de sammen, men hver gang Mimer
den verden, vi kender ud fra hans
ikke var der, kunne Hœnir ikke tage en
legeme. Sammen har de også skabt de
beslutning. Vanerne indså, at aserne
to første mennesker, Ask og Embla, ud
havde snydt dem ved at sende den
fra to stykker træ. Odin gav dem liv, Vile uduelige Hœnir, og de huggede hovedet
førlighed og Ve sanser.
af Mimer og sendte hovedet tilbage til
aserne.
Der findes 9 verdener, den ene af dem er
Midgård, hvor menneskerne har hjemme.
I midten står verdenstræet Yggdrasil, og
LOKE OG RAGNAROK
Odin hang fra dette i 9 dage for at få
Loke bor hos aserne og anses som en
kendskab til runerne. Thor er Odins søn,
af dem, men han er af jætteslægt.
og oftest optræder han som bekæmper
Ofte kommer han på kant med aserne,
af jætter med sin hammer Mjølner.
og dette skete også, da han var
I Vanaheim bor vanerne som er
frugtbarhedsguder. De mest kendte er
de tre vaner, der kom til aserne efter
deres fredsaftale. Disse tre er Njord,
der er havgud, og hans børn Freja,
der er kærlighedsgud og Frej, der er
frugtbarheds- og kærlighedsgud.
Da aserne og vanerne sluttede fred,
6 | FIGENBLADET

medvirkende til Balders død. Efter dette
blev han lænket, og han sidder lænket
indtil Ragnarok, hvor han vil kæmpe på
jætternes side.
Balders død er startskuddet til Ragnarok.
Efter dette starter fimbulvinteren, der
varer i 3 år uden sommer imellem. Så
starter krigen, hvor guderne kæmper
mod jætterne og kaosuhyrerne.

Fenrisulven vil blive Odins bane, mens
Thor og Midgårdsormen vil dræbe
hinanden. Solen bliver slugt af den ulv,
der jager den over himlen, jorden synker
ned i havet, alt brænder, og verden går
under. Verden vil dog opstå igen, den
gamle sol vil have født en ny sol, inden
den blev slugt, og et menneskepar, Liv
og Livtraser overlever. I den nye verden
vil der også være guder til stede, Balder
og Høder vil blandt andet komme til at
være der.

FAKTABOKS
Ragnarok betyder gudernes skæbne
Balders død: Frigg, Balders mor og Odins kone,
fik alt i verden til at love, at de ikke ville skade
Balder på nær misteltenen. Loke gav denne til
Balders blinde bror Høder, da alle aserne skød
til mål efter Balder. Misteltenen ramte Balder
og dræbte ham.

																							

PRÆDIKEN - AKTUELT

Prædiken - Søndag seksagesima (d. 19/2-17), første tekstrække
Efter mange henvendelser, har Figenbladet taget de gode forslag til sig, og hermed fået vores første prædiken med i bladet, fra i
Søndags. Læs og nyd den over en kop kaffe - måske diskuter det i læsegruppen?

ORD | SIGNE RIIS HELBO

Jesu lignelser kan være svære at forstå.
Teologiske pointer ligger gemt under
overfladen, men for det blotte øje synes
det svært at gennemskue, hvad man
skal tage med. Jeg kender mange, der
sukker opgivende, hvis man udsætter
dem for bibelske lignelser, og det er
sjældent, at man, udenfor de teologiske
universitetsgange, finder folk, der er friske
på at diskutere mulige tolkninger.
Hvis ikke vi lytter ordentligt, er al
kommunikation ufrugtbar. Vi kan være
optagede eller forstyrrede af uvæsentlige
ting, der gør, at vi ikke hører de
væsentlige ting, der siges til os i livet.
Nogle gange skal ordene sås flere gange,
før de kan blomstre.
I forhold til dagens tekst, er det én
ting at forstå lignelsen om sædemanden.
Det er umiddelbart letforståeligt, at sæd,
der sås på klippegrund, ikke kan slå rod.
Ligeledes er det ikke overraskende, at den
sæd, der falder blandt ukrudt, vil blive
kvalt. Ej heller vil sæd kunne vokse, hvis
den ædes af fugle. Den sæd, der
sås i god jord, vil derimod give
en frugtbar høst. Det er til at
forstå!
Alligevel synes der at
være en vis uforstand blandt
Jesu disciple, hvorfor han
må bestræbe sig på selv at
udlægge lignelsen. Jesus
siger, at for disciplene er Guds
hemmelighed åbenbaret. De skal
kunne forstå; sæden er ordet.
Ordet om Gudsriget. Jesu ord.
Herefter uddyber han, at
de forskellige grundlag svarer
til hvordan vi mennesker tager
imod ordet. Dertil bringes andre
komponenter i spil; Satan,
trængsler, forfølgelser, verdens
bekymringer og rigdommens
blændværk. Alle komponenter,
der formår at dræbe ordets
vækst. Her er det, at det kan
begynde at blive vanskeligere.

Jeg forestiller mig, at de færreste går
gennem livet uden af og til at føle dets
pludselige meningsløshed eller uden at
mærke en udmattelse af trængsler og
bekymringer. I værste fald kan man opleve,
at denne meningsløshed griber fat og
overtager en indefra, så man ikke længere
formår at være til. I sådan en situation vil
man drives længere og længere ind i sig
selv af et dæmonisk stormvejr, indtil man
ikke længere kan se livets glæder – måske
oplever man det blot for en stund, måske
slet ikke.
De dæmoniske magter, som
meningsløsheden, trængslerne og
bekymringerne er i stand til at
fremprovokere, lever af at dræbe. Deres
næring er indesluttetheden, tilstanden
hvor øjne og ører lukkes og intet andet får
ilt end deres brutale brøl om en illusion
af virkeligheden, hvor intet har mening.
En illusion, der lader dæmonerne herske.
En tilstand, hvor intet kan gro, men alt
visner. Når man derind, opfyldes man af
en lammende ligegyldighed, hvormed
virkeligheden mister sin betydning og
farverne mister deres glans.

FOTO | ARKIV

DETTE HELLIGE EVANGELIUM SKRIVER
EVANGELISTEN MARKUS:
Jesus gav sig igen til at undervise nede
ved søen. Og en meget stor skare flokkedes
om ham, så han måtte gå om bord og
sætte sig i en båd ude på søen, mens hele
skaren stod på bredden inde på land. Og
han lærte dem meget i lignelser, og i sin
undervisning sagde han til dem: »Hør
her! En sædemand gik ud for at så. Og
da han såede, faldt noget på vejen, og
fuglene kom og åd det op. Noget faldt på
klippegrund, hvor der ikke var ret meget
jord, og det kom straks op, fordi der kun
var et tyndt lag jord; og da solen kom
højt på himlen, blev det svedet, og det
visnede, fordi det ikke havde rod. Noget
faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede
op og kvalte det, så det ikke gav udbytte.
Men noget faldt i god jord og gav udbytte;
det voksede op og groede, og noget bar
tredive og noget tres og noget hundrede
fold.« Og han sagde: »Den, der har ører
at høre med, skal høre!« Da han var
blevet alene med sine ledsagere og de
tolv, spurgte de ham om lignelserne. Og
han svarede dem: »Til jer er Guds riges
hemmelighed givet, men til dem udenfor
kommer alt i lignelser, for at de skal se
og se, men intet forstå, de skal høre og
høre, men intet fatte, for at de ikke skal
vende om og få tilgivelse. Og han sagde
til dem: »Forstår I ikke denne lignelse?
Hvordan skal I så kunne forstå de andre
lignelser? Sædemanden sår ordet. Med dem
på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at
når de har hørt det, kommer Satan straks
og tager det ord bort, der er sået i dem.
De, der bliver sået på klippegrund, er dem,
der straks tager imod ordet med glæde,
når de har hørt det; men de har ikke rod
i sig, de holder kun ud en tid, så når der
kommer trængsler eller forfølgelse på
grund af ordet, falder de straks fra. Andre
er dem, der bliver sået mellem tidslerne;
det er dem, som har hørt ordet, men
denne verdens bekymringer og rigdommens
blændværk og lyst til alt muligt andet
kommer til og kvæler ordet, så det ikke
bærer frugt. Men de, der bliver sået i den
gode jord, det er dem, der hører ordet og

tager imod det og bærer frugt, tredive og
tres og hundrede fold.« Mark 4,1-20.
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Som med alle andre bobler, kan denne
dæmoniske illusion kun ødelægges,
når fokus flyttes; når man slipper
indesluttetheden og rækker ud.
”Livet er et mirakel”, siger man.
Kristendommen fortæller os, at livet er
en gave, der er skænket os. Deri ligger
den dybere mening, selvom følelsen
af meningsløshed ofte kan ramme.
Nøglen til at nyde gaven til fulde er at
gennemskue, hvordan man kan holde sig
flydende, når man føler, at man drukner;
hvordan man kan tæmme dæmonerne,
når de brøler. Den nøgle er givet os, hvis
vi tør lytte og forstå.

FOTO | ARKIV

Jesus taler om, at Guds hemmelighed
er åbenbaret for hans disciple. Alligevel
forstår de den ikke. Jesus er det ord,
Gud har sendt til os, for at vi skal kende
hans hemmelighed.
Den sikkerhed han
stiller os, hvormed
han garanterer os
sin kærlighed og
sin tilgivelse. I
Markus-evangeliet
er det således, at
folkene først forstår
Guds hemmelighed,
idet Jesus dør.
Først da er Guds
hemmelighed fuldt
åbenbaret for dem,
så de kan forstå, at
Jesus sandelig var
Guds søn. Med ham er
der så at sige skabt et
bånd mellem denne
verden og Guds rige.
Vi får et glimt af hans
herligheds mening,
hvis vi tør tage imod
det. Nøglen ligger
foran os.

8 | FIGENBLADET

”Den der har ører at høre med, skal
høre!”. Hvis vi lader vore øjne og ører
være lukket, vil vi hverken se eller høre.
Lige så kan vi ikke tage imod Jesu ord,
hvis ikke vi lytter. Jesus levede et liv
med trængsler, lidelser og blev til sidst
ramt af den ultimative magtesløshed
udtrykt i sine ord på korset: ”Min Gud,
min Gud! Hvorfor har du forladt mig?”.
På samme måde, vil vort liv rammes af
smerte, meningsløshed og magtesløshed
– det er et vilkår. Menneskelivet er
ikke fuldkomment. Men det, vi kan
bruge Jesus til er, at vi, trods vor
menneskelige svaghed overfor indre
og ydre dæmoner, vil kunne mærke en
styrke i det løfte, der er givet os. Løftet
om, at tilværelsen ikke er meningsløs
og at vi, trods magtesløshed er elsket
og værdsat – og det er af ubeskrivelig
betydning!

Den, der tør lytte til de ord, skal
høste frugten. Den, der trods trængsler,
bekymringer og livets momentære
meningsløshed formår at fastholde det
ord, Gud har givet os, vil høre og forstå
at troen og håbet bliver de redskaber,
hvormed vi opretholder det bånd, der
er skabt for os og igennem hvilket
kærligheden skal løbe og give vækst, så
vi kan tage imod den skænkede mening
og bære frugt, tredive og tres og
hundrede fold. Amen.

																			

PRÆDIKEN - A
KTUELT

Spørgsmål til Søndagens Prædiken
HVAD SYNES DU ER DEN VIGTIGSTE
POINTE I SØNDAGENS TEKST?
Det centrale i lignelsen er ordet, der sås
– og hvilken frugt giver et sået ord, hvis
ingen hører det. For mig ligger der en
overskyggende teologiske pointe i dette
budskab.
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HVAD KAN VI BRUGE DEN TIL I DAG?
Vi lever i en tid, hvor alting risikerer
at blive et kapløb. Jeg ser en potentiel
fare for, at vi – i vores optagethed af
ydre ting – glemmer vort indre og kører
os selv i sænk. Vi skal huske, at stoppe
op og høre de vigtige ting; vinden der
suser, bølger der bruser, mennesker, der
griner. Og det er den mulighed, Jesu ord
åbner for os, hvis vi tager imod hans
ord. Med ham er intet et kapløb; livet er
allerede vundet.

fortsat skal være en kirke for folket,
en opgave i rent faktisk at få folket
med. Her bliver det nødvendigt at tale
om, hvad det vil sige at tro på Gud.
Gud bryder med vore menneskelige
begreber, hvorfor billedsprog, bønner,
salmer, musik og kunst fortsat bør
inddrages i forkyndelsen. Kirken er
et af de få rum, hvor vi slipper for
konkurrencementalitet, sammenligninger
og følelsen af utilstrækkelighed.
Derimod er det et rum fyldt med nærvær,
tilgivelse, fællesskab og kærlighed – og
ja, det er i den grad relevant!

HVORDAN ER DIT GUDSBILLEDE?
For mig er Gud langt større, end hvad
der menneskeligt kan begribes – og
dermed også langt større end os. Milan
Kundera skrev engang: ”Mennesket
tænker, og Gud ler!”. Et citat, der meget
godt indfanger, hvordan vi mennesker
ustandseligt jagter mening og hver
gang vi finder den, tror vi, at vi har
fundet sandheden. Problemet er, at den
egentlige sandhed undslipper. Den hører
til i Guds rum, hvortil vi kun kan sende
vor tro og vort håb.
HVAD ER KRISTENDOM FOR DIG?
Kristendommen er, for mig at se, løftet
om, at vi er tilgivet og elsket – trods
vor fejlbarlige utilstrækkelighed. Guds
ultimative kærlighed, åbenbaret gennem
Jesus, lader en ro og tillid indtræde i os,
hvormed vi kan klare at leve et liv, hvor
vi udleveres til hinanden.
HVAD ER KIRKEN STØRSTE
UDFORDRING I DAG OG ER DEN STADIG
RELEVANT FOR SAMFUNDET?
Kirkens vigtigste opgave er, at
forkynde Guds ord. Det er dog ikke
længere nok. Kirken har, hvis den

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

REJSEBREV

Rejsebrev - Oxford Centre of Hindu Studies

Hvordan er det egentlig at skulle studere i et helt andet land? Figenbladet bad Lisette Hededal, der pt. læser ved Oxford
Centre of Hindu Studies, om at fortælle om hendes oplevelser indtil videre.

ORD | LISETTE HEDEDAL

Bortset fra de mange hjemløse på
gaden, fremstår Oxford først og
fremmest som et centrum for læring.
Det vrimler med studerende, professorer,
ældre akademiske ægtepar, mænd og
kvinder med kapper om skuldrene og
børn i skoleuniformer. At være en nørd
er ikke blot et ideal... Det er en præmis
for overhovedet at være her! Passion
og dedikation synes at fylde alles
hjerter, hvad end det gælder studie eller
fritidsinteresse – eksempelvis Quidditch,
Taruithorn (”Oxford Tolkien Society”),
poetry readings eller den berømte
roklub.
Jeg har set frem til at kunne få lov til
at udfolde mig fagligt efter interesse,
uden at skulle bekymre mig om diverse
snærende universitetsreformer. Den
akademiske frihed forbundet med Oxford
University bunder naturligvis også i en
større økonomisk frihed end derhjemme,
som muliggør at jeg kan få tutorials,
deltage i store diskussioner, samt
forelæsninger con amore, og udvikle
en bred vifte af kompetencer (faglige
såvel som sociale) uden at have et
beskæftigelsesministerium til at ånde
mig i nakken.

10 | FIGENBLADET
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Nu har jeg efterhånden boet i Oxford
i et par uger. Et akademisk år er her
inddelt i Hilary, Trinity og Michaelmas,
hvor de to første forløber henover
foråret og er den periode, hvor jeg er
indskrevet som studerende ved Oxford
Centre for Hindu Studies. Jeg har været
her flere gange før, i forbindelse med
min bacheloropgave samt en ekskursion
med det sanskrithold, som jeg var en
del af. Trygheden ved at kende byen
nogenlunde og ikke mindst flere af de
personer, som jeg kom til at omgås
dagligt (herunder Lena og Tanja, som
også læser religionsvidenskab på AU),
gjorde det mindre smertefuldt at flytte
fra henholdsvis kæreste og kat hjemme
i Aarhus.

Med afsæt i mine sanskrit-kompetencer
har jeg givet mig i kast med at lære pali
ved Bjarne Wernicke-Olesen, og i Trinity
forhåbentlig ved den legendariske
prof. Richard Gombrich. Sideløbende
deltager jeg i undervisning i buddhistisk
hybrid sanskrit, som er det sprog, de
fleste Mahayana buddhistiske tekster er
forfattet på. Tiden vil vise, hvilket af
de to sprog, mit hjerte banker for – om
jeg skal følge i de berømte danske palifilologers fodspor eller om min dybfølte
interesse for Mahayana overtrumfer.
Jeg er efterhånden kommet videre fra
min umiddelbare forvirring, ved at
tilpasse mig et nyt miljø – eksempelvis
har jeg accepteret at alt er indrettet
efter venstre side modsat derhjemme,
at uparfumerede husholdningsprodukter
ikke er at finde, samt den (for en
dansker) næsten provokerende høflighed
(fremmede, der tiltaler dig ”my love”
og undskylder, når du går ind i dem)
og formalitet; Eksempelvis skulle jeg
i forbindelse med anskaffelsen af mit
bibliotekskort aflægge ed på at jeg ikke
ville beskadige eller stjæle nogen af
bibliotekernes bøger...
Jeg møder konstant nye og altid
søde mennesker fra hele verden – på
gaden, på centret og på det hyggelige,

internationale kollegium, hvor jeg bor.
Jeg formår endda at holde mit afsavn
til min kat, Kafka, i skak ved at traske
forbi og snakke med nogle af den lokale
kattedames mange sorte katte.
Snoede brostensgader, kirker og colleges
med tårne og spir, sorte katte, munke
og Harry Potter-entusiaster i fuld
kostume, dunkle pubs og de smukkeste
biblioteker... Les temps sont dur pour
les rêveurs (og såmænd også for andre,
kan man sige) – men Oxford og OCHS
er udemærkede refugier, hvor der er
plads til at reflektere og tilkæmpe sig
en viden, som gerne skulle hjælpe os
til at forstå os selv og hinanden som
mennesker. Derudover hvordan vi på
forskellig vis får mening ud af livet og
den omgivende verden.

LEDER

FIGENBLADET NR. 80

Et frivilligt ansvar

Dermed ikke sagt, at man kan sammenligne de
to ting, men fællesnævneren er netop dét at
engagere sig i noget andet og større end en selv;
nemlig fællesskabet. Eksempelvis har FigenBladet
eksisteret siden 2003 og er nu blevet udgivet hele 80
gange, hvilket er lidt af en bedrift, da alt arbejdet
udelukkende er udført af frivillige kræfter. Nok er
arbejdet på FigenBladet ikke den form for frivilligt
arbejde, der gør den store forskel for mennesker på
globalt plan, men jeg ynder at tænke på FigenBladet
som et udtryk for, hvordan frivilligt arbejde er
med til at skabe en sammenholdende atmosfære i
studiemiljøet. Foruden at bidrage til et mere fagligt
og socialt nuanceret miljø, er der klart også en
personlig vinding ved at tage initiativ og ansvar for
fællesskabet. Ved at engagere sig i studiemiljøet og
udvide sit netværk udvikler man nye kompetencer:
både faglige, såvel som personlige. Ligegyldigt
hvilken form for frivilligt arbejde, man beskæftiger
sig med, vil man altid udvikle sig af det og blive
erfaringen rigere.
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Frivilligt arbejde findes i mange afskygninger, men
har altid det tilfælles, at det udføres af personer, der
er villige til at donere dyrebar tid for fællesskabets
skyld - hvilket er fantastisk taget i betragtning af, at
vi lever i en individorienteret tidsalder. Her kan man
selvfølgelig diskutere, om mange ikke blot udfører
frivilligt arbejde, fordi filantropiske tendenser ser
godt ud på cv’et – men ligegyldigt hvad, indebærer
det dog en vis form for dedikation og overskud at
engagere sig i frivilligt arbejde, hvad enten det er
ved at hjælpe med at opbygge en skole i Afrika eller
lange øl over disken i fredagsbaren.

Figenbladet har nu udgivet
hele 80 blade gennem tiden!

På FigenBladets vegne vil jeg gerne takke alle, der
tager sig tid til frivilligt arbejde. Tager sig tiden til
at engagere sig - selvom de ikke får penge for det,
og selvom frivilligt arbejde handler om at give til
fællesskabet, er det i sidste ende lige så meget en
gave til sig selv og en måde at udvide sin horisont
på. Vigtigst af alt, er det dog det smukke ved at give
uden at forvente noget til gengæld.

Det er stort og det er vigtigt.

NM

Stor tak til alle der har
bidraget gennem tiderne.

Derfor fejrer vi det med denne
lille påskekylling, der bare
ikke kunne vente med at
klække!

- Redaktionen
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STUDIEMILJØ

MatchPoints Seminar - Reformationen og det danske samfund

Aarhus Universitet den 20. - 21. maj 2017
Aarhus og Aarhus Universitet spiller en central rolle i forbindelse med markeringen
af 500-året for Reformationen. Den officielle del af markeringen sættes i gang med
en stor folkeoplysende konference i Aarhus, samt endnu et MatchPoints-seminar.
Målgruppen er bred og inkluderer også studerende. (OBS: få billetter!)
RELIGION OG SAMFUNDSRELEVANS
Har man brug for at blive overbevist
om, at teologi og religionsvidenskab
er nogle af de mest samfundsrelevante
fag i dag, kunne det være en god idé at
tilmelde sig årets MatchPoints Seminar.
Det foregår i år under overskriften
”Reformationen og det danske
samfund”. Har man ikke brug for at blive
overbevist, fordi man godt vidste det

reformationens betydning for det
danske samfund. Det sker i mindre
sessioner med 3-4 oplægsholdere fra
forskellige fag under overskrifter som
”Lighed, demokrati, individ og stat”,
”Reformation og religionskritik”,
”Velfærdsstaten” og ”Køn og
ligestilling”. To gange hver dag er fem
seminarer i gang samtidigt.

sit navn fast med bogen Historiens
afslutning og det sidste menneske, og
som siden har skrevet utallige bøger om
politik og samfundsudvikling i globalt
perspektiv, bidrager med et foredrag med
titlen ”Consequences of the Reformation
for European Political Development”.
Lørdag aften inviteres deltagerne
sammen med H.M. Dronningen til
festforestilling i Musikhuset med

i forvejen, så har man en enestående
chance for at opleve MatchPointsseminaret afprøve rækkevidden af
samfundsrelevansen.

STORE HOVEDNAVNE
Seminaret har fokus på det danske
samfund, men for at sætte Danmark
ind i en større sammenhæng, har
man inviteret nogle af de største
internationale navne inden for deres
respektive felter til at holde fælles
hovedforedrag. Professor Thomas
Kaufmann, der er ophavsmand til
begrebet om konfessionskultur, holder
foredrag om den danske reformation
i et europæisk perspektiv. Professor
Lyndal Roper, som netop har udgivet
en rost Luther-biografi, hvor hun går
meget tæt på personen Martin Luther,
vil holde foredraget ”Luther and dreams”.
Professor Francis Fukuyama, som slog

opførelse af bl.a. 1. akt af Bo Holtens
helt nye Luther-opera.

RELIGION SOM FORKLARINGSFAKTOR
Hvad kan man forklare med religion?
Det er et godt spørgsmål. Historikere og
samfundsforskere har haft en tendens
til at se religion ud fra en magtdiskurs:
Religion blev et praktisk instrument for
magthavere, når undersåtterne skulle
styres. Teologer har måske en tendens
til at se religion som forklaringen
på alting eller i hvert fald meget. På
MatchPoints Seminar mødes forskere fra
mange forskellige fag, for at diskutere
12 | FIGENBLADET

MATCHPOINTS SEMINAR OG
REFORMATIONSJUBILÆET 2017
Seminaret er en del af den officielle
fejring af reformationsjubilæet og
arrangeres af Aarhus Universitet og en
bred national arbejdsgruppe med lektor
Michael Böss i spidsen i samarbejde med
Aarhus Kommune, Folkeuniversitetet
og Præsidiet for Reformationsjubilæet
2017. Med seminaret åbnes den officielle
del af reformationsfejringen i 2017. Du
kan læse mere om konferencen på www.
matchpoints.au.dk

STUDIEMILJØ

BARERNE PRÆSENTERER

FORENINGERNE PRÆSENTERER
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INDBLIK

Kærlighedens kår i den flydende modernitet
ORD | FREJA CÆCILIE PETRI BONDGAARD
FOTO | ARKIV

I begyndelsen af forrige måned mistede
vi en af vor største sociologiske tænkere
i det 20. århundrede. Den polskfødte
jøde Zygmunt Bauman, som har boet
det meste af sit liv i England, blev 91 år
gammel. Han underviste på universitetet
i Warzawa, hvor han dog mistede sit
job under den anti-jødiske kampagne
i 1968. Det var en række uroligheder,
begyndende i 67, bl.a. udløst af den
forværrede økonomiske situation og
de drastiske stigninger i kødpriser, der
havde fundet sted året forinden. Der
var tung censur mod det intellektuelle
liv, hvilket mundede ud i protester
mod regeringen fra akademikere og
de intellektuelles side. Der blev ført
en anti-zionistisk kampagne af den
polske indenrigsminister General
Miechyslaw Moczar, hvilket resulterede i
masseemigration af polske jøder, og blev
den direkte årsag til, at Bauman flyttede
til Israel for at undervise indtil 1971.
Herefter bosatte han sig i Leeds, hvor
han boede indtil sin død.
Vi kender ham bedst fra hans værk
‘’Modernitet og Holocaust’’ fra 1989
og hans tanker om den flydende
modernitet. Derudover har han skrevet
en lang række bøger, der forholder sig
til spørgsmål som solidaritet, identitet,
14 | FIGENBLADET

etik og kærlighed. [Text Wrapping
Break][Text Wrapping Break]I 2003
skriver han værket ‘’Den flydende
kærlighed’’, hvori han spørger, om vi
i ‘det flydende’ er ved at miste grebet
om den autentiske kærlighed, og
kærligheden som den var. Han stiller
spørgsmålstegn ved parforholdets og
kærlighedens udfoldelsesbetingelser i en
postmodernistisk tilværelse, hvor intet
er defineret af en sand og fast kerne,
hvor vi helst undgår bindinger, og i
højere grad ønsker at flyde og således
blive passive aktører i eget liv end at
foretage et definerende valg.
DET FASTE OG DET FLYDENDE
Værket er skrevet ind i hans generelle
samtidsdiagnose af den postmoderne
verden, som han kalder ‘den flydende
modernitet’. ‘Det flydende’ står i kontrast
til ‘det faste moderne’, som netop
stabiliseres igennem et solidt styrende
kapitalistisk system og den rationelle
bureaukratiske orden. I det moderne
skabes de konstituerende fællesskaber
og institutioner som vi kender
dem, partiet og kernefamilien med
dertilhørende kønsroller. Nationalstaten
skabte selve rammen om samfundslivet
og demokratiet, og de sociale klasser
var faste, i den forstand, at individet

allerede havde et tilhørsforhold, som
gav et snus om hvilken retning det
ville være naturligt at bevæge sig
i. Dette er modsætningen til den
flydende modernitet vi befinder os i i
dag, hvor intet som helst er fast.
"Alle faste, indgroede forhold med
tilhørende ærværdige forestillinger og
meninger bliver opløst, og de nye, der
dannes, bliver forældede, inden de kan
nå at stivne. Alt fast og solidt fordufter"
Dette er egentligt et citat fra 1848
af Marx og Engels, men omfavner
med overraskende præcision Baumans
tanke. Grunderfaringen af bevægelse
og forandring er den samme, men i
det postmoderne samfund har tempoet
accelereret.
Og netop ind i denne kontekst skriver
Bauman sin analyse af kærligheden. Han
sammenligner det moderne parforhold
med aktier, som man køber fordi de skal
give udbytte af sig, og oplever man ikke
et rimeligt overskud indenfor en given
periode, kan man heldigvis erstatte
dem med nogle nye. Bauman, som altid
er utrolig kritisk, nærmest på nippet
til at blive moralisende overfor det
nye, spørger også, om vi overhovedet
kan tillægge ægteskabet og det ja, vi
tilsiger hinanden i kirken, den samme
værdi som vi kunne i tidligere tider,
når vi lever i en verden, hvor alt står
til genforhandling og revurdering dag
efter dag, og intet som sådan har en
værdi i sig selv, men alene igennem sine
egenskaber og sit afkast.
ER LIDENSKABENS GENSTANDFELT
BLEVET ERSTATTET MED MATERIEL
KONSUMPTION
Bauman illustrerer nutidens samfund
med et litterært eksempel hentet fra
Italo Calvinos værk ‘’De usynlige byer’’.
Han bruger det til at belyse, hvordan
der er indtruffet en transformation i
vores forståelse af lidenskab. Førhen
ville langt de fleste garanteret forbinde
lidenskab med romantik, tosomhed og
som værende et begreb, hvis indhold
ikke kan realiseres uden den anden.
Har vores navlebeskuende individualitet,

INDBLIK

Spurgte vi indbyggerne i Leonia, en
af Calvinos usynlige byer, hvad deres
største lidenskab er, ville de svare
‘'nydelsen af nye ting’', at lytte til de
nyeste melodier, iklæde sig de nyeste
og fornemmeste gevandter, mens
resterne hver morgen venter tavst på
at ryge i skraldevognen. Det centrale
er fornemmelsen af, at rense sig fra
det gamle, at fjerne fornemmelsen af
urenhed. Det vækker til alarmerende
genkendelighed i nutidens samfund,
og er ifølge Bauman en af årsagerne
til datingportalernes opblomstring.
Her kan man rutinepræget og
maskinelt sortere i udseende, erhverv
og angive ønskede interesser hos den
potentielle partner. Lever partneren
så ikke op til forventningerne, kan
man altid ‘’trykke på sletteknappen’’.
Men står du først i det, og har
handlekraftigt turdet at lægge en del
af dig hos den anden, for at lade ham
varetage det med omsorg, er det ikke
tilsvarende nemt at slette en fortid
fuld af minder. Har du først den ægte
vare kan det modsætningsvist blive
en lang og træg vej. Gudskelov afskyr
vi børn af postmodernismen, alt hvad
der er solidt og varigt - og søger blot
den øjeblikkelige tilfredsstillelse,
hvor vi forhåbentligt kan undgå at
lægge for meget af os selv i det.
INTIMITETENS HIGEN SOM
BAGGRUND FOR KULTUR OG
KÆRLIGHED
For Claude Levi Strauss er ‘’mødet
mellem kønnene det sted, hvor
naturen og kulturen første gang
mødte hinanden, - og er af samme
årsag al kulturs udgangspunkt
og oprindelse. Sex var den første
ingrediens i homo sapiens’ naturlige

selvfølgelig ønsker individet også det
i dag, samhørighed med det andet
menneske, at bevæge sig fra den
susende for-elskelse til det sted, vi
sletter ‘’for’’ og blot elsker.
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ført os i en retning, hvor vi ikke
behøver den anden? Vores lidenskaber
kan jo opfyldes igennem kunsten,
musikken, litteraturen - eller hvor
end vores passion ligger, og de
intime behov opfyldes tilsvarende let
i dag, uden
individet behøver at lade sig
trælbinde.

udrustning, der blev gjort til
genstand for kunstige, konventionelle
og arbitrære distinktioner - al kulturs
fremmeste aktivitet’’. Sådan skriver
Bauman.
Den mest bemærkelsesværdige
‘første kulturelle handling’ var
forbuddet mod incest. Et sådant
forbud nødvendiggjorde en inddeling
af kvinder i kategorier, der ikke
skulle deltage i seksuelt samvær.
Disse strukturelle regulativer af
udbytning af kvinder mellem de
enkelte familiegrupper og klaner,
var en nødvendig forudsætning for
udviklingen af højerestående kulturer.
Freud, hvis teorier Strauss bygger
videre på, mente, at alle børn havde
en medfødt libido, og det først er
den dag, hvor sønnerne vælger ikke
at slå deres fader ihjel for at tilegne
sig moderen, at de overskrider deres
drift til at begå incest. Instinktet
er naturligt, men det er først når
over-jeg’et kan undertrykke driften,
at mennesket bliver et kulturvæsen.
Uden et incestforbud, var der så at
sige intet grundlag for en kultur.
Det var altså i mødet mellem
kønnene, hvor kulturen for første
gang gjorde brug af sin kreative
differentieringskunst, at den faktisk
fødtes.
Det naturlige i det seksuelles rækken
ud efter hinanden, er et udtryk for en
dyb allestedsnærværende higen efter
at kunne omsætte dette sanselige
fællesskab til et fællesskab med en
dybere samhørighed og forening. Og

KÆRLIGHEDEN OG DØDEN KAN KUN
BETRÆDES ÈN GANG
I sit værk nævner Bauman den
tjekkiske forfatter og dramatiker
Ivan Klima. For ham er den
fuldbyrdede kærlighed, det fænomen
der stiller sig allernærmest døden.
Kærligheden og døden defineres som
de to absolut stærkeste fænomener i
menneskelivet. Det som er så særligt
er, at de næppe lader sig gentage,
men forbliver enestående fænomener,
der i deres uvisse vildhed negligerer
alt andet end sig selv.
Bauman anvender billedet af Heraklits
flod, til at fuldbyrde billedet, hvor
tanken altså er ‘panta rhei’; at alting
flyder. Ligesom floden skiftes ud med
nyt vand og dermed ikke længere er
den samme, er kærligheden dynamisk.
Den reneste kærlighed lader sig ikke
gentage og får du en chance mere, vil
den aldrig være magen til.
Når det kommer til den fuldendte
kærlighed og døden, kan man kun
dyppe tæerne i dem én gang. ‘’De
er i sandhed deres egne hoveder
og haler, idet de foragter og
negligerer alt andet end sig selv’’,
som Bauman skriver. De afsluttes
ofte så abrupt, at man, hvis det
endelig var - ville indtræde i noget
ganske andet, og altså begynde
helt forfra. Kærligheden og døden
har ingen selvstændig historie har,
men er begivenheder, der bryder
ind i det menneskelige liv, og som
ingen kausal forbindelse har til
andre begivenheder, bliver de på en
måde ubegribelige. Derfor kan man
hverken lære at elske eller dø, eller
lære at holde kærligheden indenfor
sin rækkevidde og døden udenfor. Før
eller siden vil det nok slå til i al sin
vildskab, og til den tid vil man stå
ganske uforberedt.
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BOGANMELDELSE

Boganmeldelse, ”Things Fall Apart”
Den postkoloniale klassiker i en kritisk udgave, der kan holde folk beskæftiget i rigtig lang tid.
ORD | IDA BIRCH KOFOED
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I 1958 udgav Chinua Achebe bogen
Things Fall Apart, der afbillede
overgangen fra et traditionelt,
nigeriansk igbo samfund til en
kristen-synkretistisk koloni efter
missionærernes ankomst. Bogen blev
skrevet i årene, hvor Nigeria bevægede
sig fra koloni til uafhængig, og mange
undrede sig over, at Achebe valgte at
skrive bogen på engelsk. Achebes eget
argument var, at de koloniserendes
sprog var engelsk, og at bogen skulle
fremstå som et realistisk portræt af et
veletableret igbo samfund, i kontrast
til europæernes portrætter af de
uciviliserede afrikanere. Denne kontekst,
og meget mere, findes i Norton Critical
Edition udgivelsen fra 2009, hvor
Achebes tekst er akkompagneret af
omtrent femhundrede siders ”context &
criticism.” Listen af supplerende tekster
inkluderer blandt andet refleksioner over
kulturhukommelse, fortællemetoder,
Achebes forhold til kristendom og det
afrikanske verdenssyn, samt nærmere
specifikationer om igbo folket og
deres historie og kultur. Ligeledes er
der undervejs i selve teksten, som i
forvejen er etnografisk af natur i sine
nøje beskrivelser af igbo samfundet og
deres traditioner, inkorporeret fodnoter
med fakta om kulturen og oversættelser
af lokale betegnelser. Samlet set giver
det, med stadigt øje for, at bogen er
fiktion, et stærkt holdepunkt i realistisk
etnografi.

murstensudgivelse, men hvis man har
en smule faglig interessere for yoruba
folkene, kan det hurtigt blive pengene
værd. Norton-udgaven kan i hvert fald
varmt anbefales herfra.

Hvis bogens placering i nigeriansk og
kolonial kontekst ikke er nok af en
appetitvækker, kan den heldigvis mere
end det. Det er nemlig ikke blot en
bog med beskrivelser af yamsdyrkning,
flerkoneri og mytiske riter, men også
en god fortælling fokuseret i en
hovedperson, der bliver konfronteret
i sin stædighed, sine kønsidealer og
særligt i sin frygt for det ukendte.
Er man ikke interesseret i det
postkoloniale perspektiv er det
ikke nødvendigt med Nortons
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Things Fall Apart
Chinua Achebe, Norton Critical Edition,
2009
597 sider, 125 kr. i Stakbogladen

BOGANMELDELSE

Boganmeldelse, ”Det Herlige Land”
Hvis man hører stemmer, er det så Gud der forkynder, Djævelen der frister eller måske ens fantasi
der en et spiller puds?
ORD | IDA BIRCH KOFOED
FOTO | ARKIV

I Det Herlige Land fortæller Grace
McCleen historien om den tiårige
Judith, der vokser op i et afskåret,
kristenfundamentalistisk miljø. Judiths
mor døde efter fødslen, da deres religion
påbød, at hun ikke måtte modtage blod,
og Judith skulle sidenhen bære vægten
af et anstrengt forhold til hendes
far, som aldrig kom sig over tabet. I
skolen bliver hun mobbet for sin tro,
og det hjælper ikke, at menigheden
hver søndag går ud i arbejderbyen
for at forkynde den nært forestående
dommedag. På samme tid strejker alle
arbejderne på fabrikken hvor Judiths
far arbejder, men ikke Judiths far, for
det er ikke Guds vilje. Snart er både
Judith og hendes far offer for had fra
hele byen, og hadet viser sig at være
altødelæggende.
Det Herlige Land er en bearbejdelse af
ensomhed; Judith er overbevist om,
at hendes far ikke elsker hende, hun
er det eneste barn i hendes menighed,
og hendes jævnaldrene mener, at hun
hører hjemme på kolbøttefabrikken.
Judith har også mange spørgsmål til
Guds uransagelige veje, og svar bliver
ikke klarere af, at Han en dag svarer.
Med det store ansvar, der følger som
Guds Redskab, begiver Judith sig ud i
en dominoeffekt af mirakler, der starter
med sne og slutter med dommedag.
Judith er en gennemført karakter i en
bog gennemsydet af en fantasi, der
dagligt skal håndtere den kamp det er,
at være den hun er, og leve det liv hun
lever. Det Herlige Land er en fængslende
bog med et simpelt, kreativt sprog der
gør den svær at lægge fra sig – herfra
forsvandt den i al fald på én aften over
utallige krus te.

Det Herlige Land
Grace McCleen, Gyldendal, 2013
298 sider – 299,95 kr.
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ANNONCER

FigenBladet SØGER
Kære studerende på Teologi, Religionsvidenskab og
Arabisk-og Islamstudier
FigenBladet er i fuld gang på tasterne, men for at vi
ikke atter går i glemmebogen, har vi brug for frivillige kræfter, der vil hjælpe med at drive værket.
Vi mangler altid et par friske skribenter, der har lyst
til at bidrage til det fedeste studieblad på AU. Har du
en journalist, en anmelder, interviewer eller en tegner
gemt i dig, så tøv ikke med at skrive til os!
Vi søger folk til både vores underholdningssider, til
artikler, anmeldelser og interviews, alle talenter kan
bruges!
Hvis du kun har lyst til at bidrage med en enkelt artikel eller indslag, er der bestemt også mulighed for
det - alle er velkomne.
Pt. har vi INGEN medlem
mer fra Arabisk- og Islamstudier, hvilket er rigtig
ærgeligt, da vi gerne vil være et tværfagligt blad, så
skriv eller kig forbi!
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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FEBRUAR

ARRANGEMENT

BESKRIVELSE

28.

Foredrag

"På jagt efter dybden i overfladen", v/
Morten Thomsen Højsgaard, ph.d. og
redaktionschef for DR Historie og Tro.
Arrangeret af Religionsvidenskabelig
Forening.

MARTS

ARRANGEMENT

BESKRIVELSE

7.

Foredrag

"Fremstillinger af myte og magi i
samtiden", v/Laura Feldt, lektor ved
SDU.
Arrangeret af Religionsvidenskabelig
Forening.

8.

Oplæg
Introduktion

"Foreningsdag".
Kom og mød nogle af de mange
foreninger på afdelingen, bl.a. SIR,
Religionsvidenskabelig forening,
Figenbladet, Totem og mange flere!
(Axis Mundi).
Tidspunkt følger.

21.

Foredrag

"Originalsprog i religionsvidenskaben",
v/Sophie Bønding, ph.d., Mette V.
Mortensen, ph.d. og Signe Elise Bro,
gymnasielektor.
Arrangeret af Religionsvidenskabelig
Forening.

Spændende
arrangementer
FORENINGSDAG, 8.
MARTS
Kom og mød foreninger
som Totem, Fagrådet,
Figenbladet, Sir og mange
flere i axismundi og hør
om, hvad de forskellige
foreninger laver og hvorfor
netop DU skal være en
del af det sociale, faglige
fællesskab på studiet!
Arrangementen vil forløbe
over 3 timer, hvor man
kan komme og gå som
man vil og snakke med
repræsentanter fra de
forskellige foreninger.
Der vil blive serveret
kaffe/the og kage til de
sultne maver og tørstige
ganer, så tag fat i jeres
studiekammerater og mød
op til en spændende dag i
foreningernes tegn!
Axis Mundi, 8. marts
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– dit blad på nettet!

