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Byzantinske Forviklinger
En indføring i Byzantinsk historie, selvforståelse og identitet, ift. at kunne betegne sig som romer, i år 1912’s Grækenland. Her præsenteres et forsvar for det
byzantiske riges romerske karakter.

Temasiden - Reformationen og Individet
Fejringen af Reformationen fortsætter i dette nummer, denne gang er det Luthers
indflydelse på det enestående individ, og hvorfor vi måske ikke er så enestående
alligevel.

Introduktion til mesopotamisk Religion
En kort indføring i nogle af guderne og myterne fra Mesopotamisk religion.

”Kend din Underviser” - Amerikanske Brent Nongbri
Figenbladet har denne måned sat besøgende lektor Brent Nongbri i stævne. Vi spurgte
Brent om sin forskning, livet som underviser samt hans store kærlighed til det maritime.
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KEND DIN UNDERVISER

Kend din underviser – Brent Nongbri
Brent Nongbri er et relativt nyt ansigt på instituttet, hvor han arbejder som ”visiting associate professor”, og Figenbladet har i den erkendelse søgt at sætte den amerikanske ekseget i stævne. Det er der
kommet dette lille interview ud af.

ORD | HENRIK DAHLIN

”Jeg kommer oprindeligt fra Texas,
hvor jeg tog min uddannelse og
senere underviste. I 2010 tog jeg til
Australien for at undervise i tidlige
kristne manuskripter. Det blev til 6,5 år
i Sidney, og så kom jeg her.”

FOTO: PRIVAT

Vi sætter os ned i det nøgne kontor. Jeg
får at vide, at alle Brents bøger ligger
i kasser et andet sted. Jeg starter med
at spørge nærmere ind til, hvor Brent
er fra:

der ændrede mit perspektiv helt, ikke
bare på Paulus, men også på hans
samtids verden. Mange kommentarer
til romerbrevet er lig hinanden, hvor

IKKE TEOLOG, MEN EKSEGET
Idet undertegnede selv læser teologi,
pirres interessen for at spørge Brent, om
han også er teolog:
”Nej, jeg læste klassikere, humaniora
ved universitetet i Austin, Texas. Derfra
gik jeg på Yale Divinity School, hvor jeg
fulgte sprogfag. Det var med henblik på
en grad i bibelske studier. Her var både
latin, græsk, tysk og hebraisk påkrævet.
Senere tog jeg en ph.d samme sted, og
jeg brugte i alt seks år ved Yale.”
KRISTNE MANUSKRIPTER OG BEGREBET
RELIGION
Brent fortæller, hvilke emner han
beskæftiger sig med til daglig:
”Jeg interesserer mig meget for Paulus'
breve, men jeg er også særligt optaget
af metodologiske spørgsmål – fx
udviklingen af begrebet ”religion”. I dag
arbejder jeg mest med tidlige kristne
manuskripter, og jeg er ved at skrive
en bog om forståelsen af dem som
arkæologiske artefakter, og ikke bare
som bærere af tekst.”

tidligere har undervist: ” I Australien
ville de optage undervisningen pga.
folk i fjerne egne, der tog kurset. Det
er forståeligt, men kan ikke kompensere
for tilstedeværelse. Her er det rart,
at klasserne er små og de studerende
engagerede.”
ELEFANTEN I RUMMET
Vi er ved at nærme os afslutningen, og
det falder mig ind at høre lidt om Brents
holdning til et emne, der ligger hans
hjemland nært – Trump:

rækkefølgen er byttet om, men sådan er
det ikke med Stowers.”
Hvad er eksegesens berettigelse, spørger
jeg:

”Det er skræmmende. Det hænger over
de diskussioner, jeg har med min kone.
Og da jeg i november var tilbage i USA,
føltes det som et meget anderledes
land. Men institutionerne i USA er sat i
verden for at holde de andre elementer
af statsapparatet i balance, så det bliver
spændende at se, om de kan det.”

”Jeg kender ikke danskernes forhold
til Bibelen, men i USA bruger mange
fejlagtigt Bibelen til at argumentere
for det ene eller det andet. Det foregår
på alle niveauer, og mange kender ikke
bogens rette sammenhænge”
SKUMSPRØJT OG BRITISK KANONILD
UNDER NAPOLEONSKRIGENE
For at det hele ikke skal være tør
faglighed, spørger jeg Brent, om der er
bøger eller serier, han kan lide:

I forlængelse deraf får jeg spurgt Brent,
om han har et fagligt idol:

”Jeg er en stor fan af Patrick O’Briens
bøger. Han skriver om den britiske
flåde under Napoleonskrigene. Det
er historisk fiktion, og han nørder
virkelig det faktuelle grundlag igennem.
Han har læst alle de datidige aviser
og flåderapporter, ligesom han går i
detaljer med sejlads som form. Men han
er også bare en god karakterudvikler.
Bøgerne fik mig sidenhen til at sejle lidt
selv. ”

”Jeg kan rigtig godt lide en fyr ved
navn Stan Stowers fra Brown University.
Han skrev en kommentar til romerbrevet,

DANMARK OG ANDRE STEDER?
Jeg undrer mig over, hvad mon
forskellen er imellem de steder Brent
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TEMASIDEN - REFORMATIONEN

”Reformationen og Individet – Hvorfor er vi så enestående? ”
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 individet, og hvorfor vi er så enestående.
Det senmoderne menneske skal hele
tiden realisere sig selv. Det skal hele
tiden søge det mest sande jeg og
konstant overbevises om, at det er
enestående, at det er unikt. Dog kan
alle de beslutninger virke forvirrende
for mange. Fokus i denne artikel er ikke,
hvordan man undgår disse spørgsmål og
selvrealiseringen, men hvor det stammer
fra. Hvor idealet om, at skulle stå ”ene”
har sin oprindelse.

SPLITTELSE I INDIVIDET
Ordet individ, stammer fra det latinske
”individuum”, og betyder udeleligt, men
op gennem 1700-tallets renæssance,
begynder ordet at få modsatte
betydninger, nemlig det ”adskilte” eller
”partikulære” og kommer altså til at
afspejle den spaltning, som individet er
opdelt i. Det, der kommer til at definere
individet, er måden det adskiller sig fra
den anden, dvs. de særtræk der netop
gør jeg til mig, og derved ikke dig.
Denne tanke frembringes også af Luther,
der netop ser splittelsen som det, der
udgør mennesket, dvs. mennesket er
sin splittelse. Luther legitimerer denne
spaltning af mennesket og dets vilje,
gennem den gode gamle Paulus, ”For jeg
forstår ikke mine handlinger. Det, jeg
vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader,
det gør jeg. ” (Rom 7, 16). Vi er altså,
ifølge Luther, ikke frie til at gøre det vi
vil.
MENNESKET ER FRIHED
Filosoffen Pico della Mirandola, udgav
i 1486 skriftet ”Tale om menneskets
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FRIHED TIL NÆSTEKÆRLIGHED
Hos Luther betyder frihed dog noget helt
andet. Luther betegner friheden, som
en frihed til næstekærlighed. Friheden,
er for Luther ikke en frihed FRA noget,
dvs. fra pligter eller en særlig funktion,
men en frihed TIL, nemlig til gode
gerninger der gavner næsten og ikke sig
selv. Mennesket er kaldet til at realisere
kærligheden.
Gode gerninger frelser ikke, i Luthers
optik, det gør troen alene, derfor vil
alle gode gerninger kun tjene næsten
alene. Kærligheden kan ikke lade være
med at søge den andens bedste, mens
mennesket dog er bundet af sin vilje,
nemlig til at søge sit eget bedste, og
heri ligger splittelsen for Luther.
STÅ ENE – ENESTÅENDE
I renæssancehumanismen bliver
idealet dog, at man søger væk fra
den anden, ind i sig selv, mod det
sande jeg og selvrealisering. Man skal
være enestående og unik. I direkte
modsætning, finder vi reformationen
og den religiøse tradition, der
placerer individets autenticitet i
næstekærligheden. Her bliver fokus
og udgangspunktet nemlig den anden.
Man står ene, med hjælp fra den anden,
der ser kærligheden i en, dvs. at den
anden ser ud over ens fejl og mangler,
og blot ser kærligheden. Her skelnes

der mellem at ”stå – ene ved den andens
hjælp”, dvs. dybt afhængig, eller ”Stå
ene - ved den andens hjælp”. Det er
i den sidste, kristendommen placerer
sig. Man skal umyndige sig, men
anerkende, at man står ene, er sig selv,
i kraft af hjælp fra andre. Denne hjælp
er indirekte og uudtalt, den er, ifølge
Kierkegaard, den ”største velgerning”. Vi
er altså ikke individer som sådan, for vi
står i kraft af andre, men vi er forbundne
sociale væsener.

HVIS IKKE...
Det kan siges kort. Hvis ikke
reformationen var kommet til Danmark,
var vi stadig individer, men vi ville nok
ikke have den moralske opfattelse af, at
det sande individ hjælper andre til at
stå ene.
FOTO | EKSISTENS

RENÆSSANCEHUMANISMEN OG LUTHER
At vi i dag er individer, kan vi ikke
takke Luther for alene. Der er to
kilder, til det moderne, selvstændige
individ. Den ene, er en mere sekulær
kilde, nemlig renæssancehumanismen.
Den er udgangspunktet for den
videre tænkning, som bryder frem
med reformationen, dvs. en slags
forgangstanke for den individopfattelse,
Luther bringer frem.

værdighed”, hvori han blandt andet
kommer frem til, at mennesket er frihed
i sig selv, med uanede muligheder.
Mennesket er ikke bundet af noget,
mennesket blev til som overskud, noget
ekstra, og kan derfor frit realisere sig
som det vil. Det er altså menneskets
opgave selv at finde sin funktion i
verden, da der ikke er skænket nogen
på forhånd. Syndefaldet er fortid, det er
en mulighed blandt mange, men det er
ikke noget der hæmmer eller binder os.
Det enkelte menneske skal ikke bøde for
arvesynden. Hvert enkelt menneske skal
skabe sig selv og stå til ansvar for sig
selv. Vi er vores egne skulptører.

Kilder: ”Hvorfor er vi så enestående? Om
reformationen og individet”, af Chrstian
Hjortkjær, Forlaget Eksistens, 50 kr.

AKTUELT

Først når tingene er besværlige, er de værd at tale om.
Esther blev syg med leverkræft, som bare 1½ år gammel. Det fik hendes forældre til at gå nærmere ind i
debatten om organdonation, og om hvorvidt der i Danmark bør være ”formodet samtykke”, fra man er 18
år gammel. En artikel om organdonation, og hvorfor det er vigtigt at tage stilling.

D. 1 september 2014 får Esther,
halvandet år gammel, konstateret en
sjælden type leverkræft. Siden den
dag har hendes forældre Karen og Lasse
Heidelbach kæmpet. Først en kamp
mod tiden, da Esthers sygdom var så
alvorlig, at en levertransplantation
var eneste udvej. Siden en kamp for
indførelse af det, der kaldes ”formodet
samtykke” i sammenhæng med
organdonation i Danmark.

TAL OM DET!
Det er Karens opfattelse at man
kan pege på to forskellige problemer
når det kommer til danskernes
stillingtagen til organdonation:
Manglende oplysning omkring emnet,
og frygten for at tage snakken
indbyrdes om, hvad det er man egentlig
ønsker når døden indtræffer. ”Når vi
skal tale om organdonation, så kommer
vi faktisk på en kæmpe opgave som
individer, fordi der er så mange følelser
forbundet med det,” sig hun.

FOTO | ORGANDONATION-JA TAK

Det er Karens opfattelse, at når vi
ikke får talt om vores holdning til
organdonation med vores nærmeste,
medfører det, at vi ligger et enormt
pres på de pårørende, hvis vi skulle gå
bort før ventet. ”Afdødes beslutning,
skal netop give plads til sorgen,
og fratage pårørende et ansvar, når
de i forvejen står i en svær situation.
Formodet samtykke skal gøre det

ORD | JOHANNE ROM STAGE

Der går otte måneder fra Esther er
kommet på ventelisten til hun har
fået sin nye lever. Og i denne ventetid
finder Karen og Lasse ud af, hvor
lidt de, og alle andre egentlig ved
om organdonation, og hvor dårlige
vi er, til at tale om det indbyrdes.
Derfor opretter de organisationen
”Organdonation –ja tak”, som har
til formål at kæmpe for indførelse af
”formodet samtykke”. De mener, at man
fra man er 18 år, automatisk bør være
tilmeldt organdonation, og altså aktivt
skal melde sig fra i stedet for at melde
sig til.

nemmere for den pårørende, at være
i denne situation, at have mistet en
af sine kære. Det fratager dem en
byrde.” Karen ser således også en
etisk problemstilling i ikke at tage
stilling til organdonation, da man
fralægger sig ansvaret og pålægger det
de pårørende. For ”Organdonation – ja
tak” er det ikke vigtigt om du siger ja
eller nej, men det er vigtigt at du tager
stilling.

hæve de levende over de døde. I
stedet for at tale om afdøde som
et reservelager, fortrækker hun, at
man hylder den handling det er, at man
med teknologi, medmenneskelighed
og næstekærlighed, har sagt ja til
organdonation, som går ind og
hylder livet for et andet menneske.
På den måde kan man undgå, at
døden bliver en hæmsko for livet, ifølge
Karen.
”For mig har organdonation fået en
ny betydning. For i stedet for at være
så berøringsangst for døden, er jeg
kommet frem til at kunne leve med at
kigge døden i øjnene, fordi jeg kan se
det smukke i, når livet bliver delt
mellem to sjæle. For hver dag når
jeg kigger på Esther, så er der et
andet menneske oppe i universet, som
jeg takker. Mennesker, der ikke har
prøvet at have døden inde under huden,
med hensyn til organdonation, har ingen
jordisk mulighed for at vide, hvad vi
andre har gået igennem. Og gudskelov
for det! Men med ”formodet samtykke”
tager man et udgangspunkt i, at vi som
samfund formodentlig gerne vil hjælpe
hinanden, og jeg kan ikke forklare på
andre måder, hvor nødvendigt det er,
at andre tager stilling til det her.
Jeg beder virkelig indtrængende folk,
der ikke ved noget om det her, om i det
mindste at tage stilling."

LIVET OVER DØDEN
Etisk råd har påpeget en problematik
ved organdonation, som ligger i det, at
afdøde nemt kan blive et medikament
til opretholdelse af et andet liv. Det
mener Karen, at man undgår ved at
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INTRODUKTION TIL RELIGION																							

En kort introduktion til mesopotamisk religion

														

Mesopotamisk religion er den tidligste religion, som vi har adgang til med deres egne skriftlige kilder. Mesopotamisk
religion består af tre forskellige kulturer, den sumeriske, den assyriske og den babylonske. Flere af guderne har navne
efter de forskellige kulturer. For eksempel er Enki en gud i den sumeriske religion, og den samme gud har siden fået
navnet Ea i den babylonske og assyriske religion. I det følgende vil der komme en kort beskrivelse af guderne og
menneskenes forhold, samt en kort beskrivelse af to myter, Enuma Elish og Atrahasis.
ORD | M. M. LUNDKVIST

Menneskene og guderne var afhængige
af hinanden. Guderne var afhængige af,
at menneskene ofrede til dem og tog
sig af deres templer, mens menneskene
var afhængige af gudernes beskyttelse.
Uden den guddommelige beskyttelse
ville ulykker ramme menneskene i form
af de dæmoner, der fandtes i verden.
Inde i byerne lå gudernes templer,
og herinde stod en kultstatue. Byens
hovedgud havde sit tempel nær centrum.
Templerne fungerede som gudernes
hus, hvor de boede sammen med deres
familier. Præsterne var ansat til at tage
sig af gudernes behov, ved blandt andet
at give dem mad. Ved at sørge for, at
guderne var tilfredse, forhindrede man,
at de ville forlade byen.
MYTERNE ENUMA ELISH OG ATRAHASIS
Myten Enuma Elish fortæller om
gudernes og verdens skabelse og om,
hvordan Marduk blev overgud for alle de
andre guder i panteonet. Marduk dræbte
Tiamat i denne myte og skabte kosmos
ud fra hende (ligesom Odin og hans
brødre gjorde af Ymer i nordisk religion).
Menneskene blev skabt af Ea, og de fik
det formål af Marduk, at de skulle skaffe
føde til guderne og bygge deres templer.
De andre guder var så taknemmelige
for det Marduk udførte, at de byggede
Babylon til ham. Marduk var en
6 | FIGENBLADET

Atrahasis er en anden myte. Den starter
med at beskrive tiden, hvor guderne
arbejdede, og selv måtte bygge deres
egne templer og skaffe sig deres egen
føde. Guderne skabte menneskene for
at de kunne arbejde. Menneskerne blev
for mange, og Enlil kunne ikke sove
for deres larm. Han besluttede sig
for, at det var nødvendigt at udrydde
menneskene. Enki forhindrede dette hver
gang, blandt andet da Enlil ville sende
en syndflod, advarede Enki Atrahasis
om dette. Atrahasis byggede et stort
skib, så han kunne redde sin familie,
sig selv og nogle dyr for den kommende
syndflod. Enlil blev skuffet over, at
det ikke lykkedes ham at udrydde
menneskene. Guderne fandt andre
måder at mindske menneskernes antal
på, blandt andet ved at lade dæmoner
tage spædbørn og gøre nogle kvinder
ufrugtbare.
Atrahasis, den babylonske
syndflodsmyte, har en del fællestræk
med fortællingen om Noahs ark, den
kristne syndflodsmyte.
FAKTABOKS:
Mesopotamisk betyder mellem floderne. Landet
hvor religionen blev dyrket lå mellem to floder,
Eufrat og Tigris. Livet udfoldede sig langs med
floderne.
Frugtbarheden var især knyttet til gudinderne.
En vigtigt gudinden var Ishtar, hun var gudinde
af kærlighed, krig samt planeten Venus.

Dette er et billede af en kudurru. På venstre
side er guderne afbilledet ved de symboler,
der hørte til dem. For eksempel er halvmånen
måneguden Sin, mens Ishtar er afbilledet ved
Venus.

FOTO | HTTPS://TRAVELTOEAT.COM/BABYLONIAN-KUDURRU-AT-THE-LOUVRE-2/

GUDERNE
Der var mange forskellige guder i den
mesopotamiske religion. Hver husstand
havde en eller flere personlige guder
og de forelagde husstandens problemer
for de guder, der var højere oppe i
panteonet.
Der var ingen gud, der havde den
fuldkomne magt, derimod regerede hver
gud over en del af kosmos. De tre guder,
som blev anset for at være de vigtigste
i den sumeriske religion, var: Enki, herre
af jorden, Enlil vindens herre og An,
himmelguden.

lokalgud for byen Babylon, der ikke
havde nogen rolle i mytologien. Hans
kult og betydning bredte sig i takt
med, at Babylons politiske magt og
kulturelle indflydelse voksede. Dette kan
ses i ovenstående myte, hvor Marduk
blev anset som den øverste guddom i
panteonet.

																							

INTRODUKTION TIL RELIGION

En kort introduktion til gudindedyrkelsen i hinduismen
Indisk religion fylder meget lidt på det religionsvidenskabelige studie, hvorfor FigenBladet har valgt at vie
subkontinentet og dets religiøsitet mere spalteplads. I dette nummer tager vi et kig på det gudindedyrkende.
ORD | NANNA MARIE MONDRUP-HANSEN
SAKTI I GUDEFORM
Den feminine energi-pol i hinduismen
kaldes således sakti og komplementerer
den maskuline energi-pol. Specielt for
saktisme er, at den feminine kraft træder i
centrum for tilbedelsen, som kraften, der
skaber, opretholder og ødelægger verden.
Begrebet er altså en smule modstridende
og ambivalent - ligesom sakti kan forstås
som en universel, uforanderlig energi,
kan sakti også manifesteres i form af den
store gudinde Mahdevi. Hun personificeres
yderligere ved brugen af forskellige
gudinder.

Indenfor religionen findes der således også
tre hovedretninger, hvor saktismen er den
retning, der har sit fokus på den feminine,
kosmiske kraft sakti.
De to øvrige retninger, saivisme og
vaisnavisme, koncentrerer sig henholdsvis
om Siva og Visnu, der begge er maskuline
guddomme.

Den skabende del og bekæmpelsen af
det onde ses blandt andet, når sakti
manifesteres som Durga. Hun er en
personificering af det moderlige og
skabende, men ses også som en magtfuld
kriger. I det ødelæggende og mere
blodtørstige aspekt forbindes sakti med
gudinden Kali, der er kendt som voldsom
og krævende blodsofre. Alt efter hvilket
aspekt af gudinden man har
brug for, tilbeder man den respektive
gudinde, der beskæftiger sig med dette
specifikke område.

FOTO | ARKIV

Hinduismen er majoritetsreligion i Indien
og med omkring en milliard tilhængere
på verdensplan er det den tredje største
af verdensreligionerne. Da hinduisme
egentligt er en betegnelse, der dækker
mange forskellige sydasiatiske traditioner,
kan den af åbenlyse årsager ikke tilskrives
en bestemt ophavsmand. Hinduismen
bekender sig derfor heller ikke til et enkelt
helligskrift eller en enkel trosbekendelse
og adskiller sig altså gevaldigt fra de
abrahamitiske religioner, ligeledes også
på gudefronten med sin polyteisme og
vældige gudepanteon.

et udtryk for feminisme, men ligesom
forståelsen af karma-, tantra- og
yogabegreber har lidt under en vestlig
begrebsforskydning og -forvanskning,
kan saktismen nok ikke beskrives
så umiddelbart. Indiens hierarkiske
kastesystem med brahminen (mandlig
præst) øverst afspejler et patriarkalsk
samfund, hvor kvindens placering
underlægges mandens autoritet. På den
anden side kan kvindens rolle i samfundet
og den kosmologiske orden dog ikke blot
affejes som underliggende manden, når
måden hvorpå, det feminine modstykke
komplementerer den mandlige gud, er
ganske essentiel i den brede hinduisme.

Tilbedelsen af gudinden kan formentligt
allerede dateres tilbage til 2500-2000 fv.t,
hvor gudinde-lignende lerfigurer er fundet
i Indusdalen. Dette er dog forholdsvist
spekulativt grundet sparsomt materiale,
muligheden for åben fortolkning af de
arkæologiske fund og manglende tydning
af skrifter.
ET UDTRYK FOR FEMINISME?
Som nævnt er det den kvindelige kraft der
er i hovedsæde i saktismen, hvilket også
betyder at en forestilling om passivitet fra
de mandlige guders side hersker: ved hjælp
af sakti kan det feminine modstykke til
den mandlige gud handle aktivt, hvorfor
de mandlige guder er afhængige af kraften.

På billedet ses Kali stående på Siva

I Vesten og måske særligt i New Agekredse opfattes dette sommetider som
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Byzantiske forviklinger
Et forsvar for det byzantiske riges romerske karakter.
ORD | KAARE DAMGAARD KJÆRHUS
En efterårsdag i 1912 blev den lille
græsktalende ø Lemnos besat af græske
styrker og den osmanniske garnison blev
jaget bort. En lokal dreng og senere
professor i byzantinsk historie, Peter
Charanis, har siden hen skrevet, hvordan
de græske, på græsk hellenes, soldaters
møde med de lokale, viste sig at være et
møde med en svunden æra.

Umiddelbart virker det absurd, at en
græsk dreng i det 20. århundrede
identificerer sig som romer. Vi lærte jo i
skolen, at det romerske rige gik under i
476 e.kr. med afsættelsen af den sidste
romerske kejser Romulus Augustus, at
romerne begyndte at identificere sig som
franskmænd, italienere eller portugisere
og at den mørke middelalder lagde en
tung dyne over Europa de næste tusinde
år.
Det er i midlertidig kun halvdelen af
sandheden. Vesteuropæerne ophørte
ganske vist med at være en del af det
romerske rige og at identificere sig
som romere. I de østlige egne fortsatte
romerriget derimod ganske uforstyrret af
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VESTEUROPÆISKE FRÆKHEDER
Indtil det østromerske riges fald
til osmannerne i 1453, vedblev det
østlige rige at blive kaldt ‘Basileia
ton Romaion’, det romerske rige,
og dets indbyggere vedblev at
blive kaldt romere af indbyggerne
i både venlige og fjendtlige
omkringliggende stater længe
efter rigets fald, ligesom drengen
på Lemnos. Der var dog særligt
en gruppe, der efterhånden ikke
kaldte disse græsktalende kristne
for romere - vesteuropæerne. Det
begyndte i det små i det ottende
århundrede. Efter at det romerske
rige havde lidt nederlag på
nederlag til slavere og arabere i det
syvende århundrede, begyndte dets
prestige at falde samtidig med at
det katolske Frankerriges prestige
steg markant efterhånden, som
det dækkede stadig større dele af
det nuværende Frankrig, Tyskland
og Italien. Frankerrigets nok mest
berømte leder, Karl den Store,
havde enddog den frækhed at
lade sig krone til romersk kejser af
paven i Rom juledag år 800.
Frankerne var dog pinligt bevidste
om, at kejseren i Konstantinopel
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Kort efter besættelsen af øen beordrede
den græske kontreadmiral Pavlos
Kountoriotis sine soldater til at
garnisonere øens landsbyer. Soldaternes
tilstedeværelse vakte naturligvis en
del nysgerrighed blandt øens beboere,
særligt blandt øens børn. Charanis
beretter, hvordan en soldat reagerede
på børnenes nysgerrighed ved at spørge
en dreng: “Hvad kigger du på?”. “På
hellenes” svarede drengen. “Er I ikke
selv hellenes?” spurgte soldaten. “Nej,
vi er romere,” svarede drengen.

‘den mørke middelalder’ i vest.
Ganske vist mindede dets indbyggere
ikke om, hvad vi almindeligvis forbinder
med en romer. Den stereotype romer var
polyteist, talte latin, og betragtede Rom
som rigets hovedstad. Den stereotype
indbygger i det sene østlige romerrige
var derimod kristen, talte græsk og anså
Konstantinopel, det nuværende Istanbul
i Tyrkiet, for rigets hovedstad. Begge
typer betragtede sig som romere, selvom
de på overfladen ikke havde meget til
fælles.

med betydelig bedre ret kunne hævde
en sådan titel. Frankernes løsning
blev en påpegelse af, at kejseren i
‘Romania’ ikke regerede over et latinsk
imperium, men blot regerede over
‘Imperium Graecorum’, grækernes
rige. Det var et succesfuldt forsøg på
‘fake news’ og langsomt, men sikkert,
begyndte den nye betegnelse at vinde
udbredelse i Vesteuropa samtidig
med, at det stadigt køligere forhold
mellem Østriget og vesteuropæerne
kulminerede i en splittelse af den
kristne verden i en henholdvis vestlig
katolsk del og østlig ortodoks del og det
vesteuropæiske fjerde korstogs plyndring
af Konstantinopel i 1204 e. Kr.
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I år 1557, omtrent hundrede år efter
rigets fald, fandt den tyske historiker
Hieronymys Wolf, på en ny betegnelse
for det østromerske rige - Det
Byzantinske Rige.
Ordet ‘byzantinsk’ var en reference
til hovedstaden Konstantinopels
navn før kejser Konstantin den
Store gennemgribende ændrede
den lille græske by Byzantion ved
Bosporusstrædet fra en flække til
en storby med hundredetusindvis
af indbyggere. Med betegnelsen
‘byzantinsk’ ønskede Hieronymus
sandsynligvis at påpege det ortodokse
græsktalende østriges forskellighed
fra det klassiske Rom som det så ud
under kejser Augustus. Som borger
i det ‘hellige romerske rige af den
tyske nation’, som Tyskland hed
på daværende tidspunkt, ønskede
Hieronymys naturligvis ikke at indrømme
byzantinerne deres selvkarakterisering
som romere. Ellers ville betegnelsen
‘romersk rige af den tyske nation’ klinge
en anelse hult.
Betegnelsen er imidlertidig uheldig
af flere grunde. Først og fremmest er
den anakronistisk. Værre endnu bærer
betegnelsen en lang række negative
konnotationer. Således benyttes
det i dagligsproget som synonym
for intrigrant, rænkespil, unødigt
kompliceret, forviklethed, bureaukrati

eller diplomatisk dobbeltspil. Det
byzantinske hof var bestemt ikke uden
intriger, men næppe i et omfang,
der kan retfærdiggøre, at riget blev
synonymt med sådanne betegnelser.
Men lad os vende tilbage til den
romerske dreng på Lemnos i år 1912.
Med hvilken ret kan han hævde at
være romer? Er det ikke at strække
betegnelsen for vidt? Er han ikke rettere
en hellener, eller måske ligefrem en
byzantiner, ligesom soldaten undrende
spørger ham om?
Det skal understreges, at
identitetsmarkøren ‘romersk’ under
romeriget ikke blev forstået på samme
måde som nutidige begreber som
‘national’ eller ‘nationalist’. Romersk
identitet var baseret på at handle
romersk og at leve anerkendende under
romersk lovgivning. Referencer til en
fælles historie og ophav var ikke
afgørende for at blive identificeret
som romer. Det nærmeste vi kommer
en nutidig parallel, er en art
forfatningspatriotisme iblandet et
kraftigt civilkodeks, således som det kan
forekomme i USA.
Til drengens forsvar af sin romerske
identitet er det værd at påpege hvor
lang tid, der er gået siden det klassiske
Rom, togabærende senatorer og Julius

Cæsar. Intet mindre end 2012 år er der
mellem Julius Cæsars fødsel og drengen
på Lemnos! Den romerske kultur har
naturligvis ændret sig radikalt over en
så enorm periode. En nutidig dansker har
næppe heller meget til fælles med Gorm
den Gamle, en nutidig englænder med
Shakespeare eller en franskmand med
Napoleon, og i disse tre tilfælde er der
enddog kun gået henholdsvist 1000, 500
og 200 år i mellem.
Endvidere er det værd at påpege, at
romersk kultur på Cæsars tid indgik i
en frugtbar symbiose med græsk kultur.
Kejser Claudius (10 f. Kr - 54 e. Kr)
roste således en højtstående tilrejsende
til Rom for “at kunne tale begge vores
sprog” det vil sige græsk og latin. At
den romerske dreng på Lemnos talte
græsk, og ikke latin, er altså ikke
et afgørende kontinuitetsbrud i den
romerske kultur.
Til anklage mod drengen er det
i midlertidig værd at bemærke,
at det romerske riges geografiske
tyngdepunkt med tiden flyttede over
tusinde kilometer mod øst, fra Rom til
Konstantinopel. Er det retfærdigt at tale
om en kontinuerlig romersk identitet,
når dets epicenter flyttes til en ny
kontekst over tusinde kilometer borte?
Hertil er nutidens engelske identitet en
passende parallel. En engelsktalende
australier eller canadier hævder ofte
deres engelske, eller britiske identitet
uagtet, at deres respektive stater
geografisk befinder sig tusindevis af
kilometer fra England.
Vi i Vesteuropa har alt for længe
negliceret byzantinernes hævdelse
af kontinuitet med romerne,
blandt andet på grund af indbildte
mindreværdskomplekser over
Middelalderens kulturløshed i Vesten.
Herfra skal derfor lyde en appel til at
fremme betegnelsen ‘romersk’ til fordel
for ‘byzantinsk’, når talen falder på det
sene romerske rige.
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Oxford - en intens og fortryllende by
For omkring et år siden blev jeg tilbudt en plads på Oxford Centre for Hindu Studies (OCHS). Jeg skulle være studerende på Oxford
University! Stedet, der i mine og mange af mine bekendtes øjne blev anset for at være Europas hovedstad for læring. Jeg følte en
god blanding af ærefrygt, spænding og glæde ved udsigten til dette akademiske eventyr.

ORD | LENA MOLIN
Mit første indtryk af Oxford som by var
en følelse af, at jeg de næste mange
måneder skulle leve i et stort, gammelt
slot. Ligegyldigt, hvor man kigger hen,
ser man høje, majestætiske bygninger
og smukke kirker pyntet med statuer,
tårne, kupler og meget mere. Mange af
disse bygninger er flere hundrede år
gamle og nyere bygninger er forsøgt
holdt i samme stil, både når det kommer
til udsmykning og mangel på isolering!

Jeg fandt hurtigt ud af, at der i det
akademiske Oxford er to obligatoriske
spørgsmål, man kan være sikker på at
blive stillet. Nemlig “hvad studerer
du?” og “hvad er dit projekt?”.
Oxford er et sted, hvor din vigtigste
handelsvare er dit intellekt, hvor høje
ambitioner er underforstået, og jeg
blev pænt bedt om at forklare mit
bachelorprojekt.
Det var tydeligt, at der var høje
forventninger til ens egne tanker, ideer
og fremtidsplaner, hvilket var en meget
intimiderende men positiv oplevelse.
At føle sig taget seriøst og hørt som
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Forløbene er hårde, læsemængden er
enorm, og det kan være svært at vænne
sig til at skulle skrive et begavet essay
til hver uge, men udbyttet er tilsvarende
stort. På trods af at England er kendt
for sin forkærlighed til te, er kaffe
blevet en fast del af min hverdag, efter
at have været her.
Lige nu sidder jeg for eksempel på min
yndlings-arbejdscafé, der ligger i en
boghandel. Her sidder jeg omringet
af bøger, studerende, der kæmper
med deres ugentlige essay, og dem,
FOTO | PRIVAT

En anden ting, der hurtigt omfavner
en i mødet med Oxford, er ikke som
de mange smukke bygninger en
håndgribelig fysisk ting, men snarere
en fornemmelse, der ligger i luften.
Intensitet. En overvældende intensitet,
som mere er en præmis end et forslag
for ens personlighed, hvis man vil begå
sig i en by, hvor målet ikke er at være
god til sit felt men at være den bedste.
Mit første møde med denne indstilling
var til Wednesday Lunch på OCHS. Det
er en hyggelig, ugentlig tradition, hvor
alle er inviteret, men hvor størstedelen
af deltagerne er Ph.D-studerende,
lektorer og professorer.

en ligemand til anerkendte professorer
er noget af det, Oxford University kan.
Undervisningen foregår ikke i store
klasseværelser men på små hold til
lectures eller én til én med underviseren
til tutorials. Fokus er på den enkelte
studerende, og undervisningen bliver
tilpasset efter behov. Jeg er meget
interesseret i musik og hinduisme og fik
derfor skræddersyet et forløb om det.

der er færdige og nu sidder opslugt
i en akademisk diskussion med deres
professor til tutorial. Læringen er
taget ud af klasselokalet og ind i det
private og gøres gerne over en kop
te eller en afternoon cocktail. Det er
blevet personligt og interessant på en
måde, jeg ikke havde forestillet mig var
muligt.
Det er både med dyb ærgrelse og
en smule lettelse, at jeg om to uger
drager hjem. Det har i sandhed været
et eventyr. Jeg har siddet med ved
high table dinner i Christ Church,
stået for bunden af trappen, der var
inspirationskilden til hullet i Alice i
Eventyrland, set min medstuderende
Tanja tabe sin sko som Askepot på vej
op ad Hogwarts' vindeltrappe, været til
koncerter, drukket pints på de lokale
pubs og skrevet opgaver til langt ud
på natten. Det har været en sand
fornøjelse!

LEDER

KLUMME

En specialestuderendes refleksioner

ORD | LOUISE LUND OLESEN
Netværk, netværk, netværk. Det er nok et udtryk man
er stødt på før, i sin senmoderne tilværelse, hvor det
handler om at realisere sig selv og at man så vidt muligt
skal skubbe sig frem med albuerne. Men man må ikke
glemme hinanden.
Dette indlæg skal ikke være endnu en af de der
formanende tekster, der siger, hvad man skal og
ikke skal. Tanken bag denne leder, er at påminde
jer studerende om, at vi også skal netværke blandt
hinanden. De fleste, som har ambitioner, om det er
på universitetet, i den offentlige sektor eller i private
virksomheder eller NGO’er ved, at det er vigtigt at man
netværker og skaber sig kontakter i den branche man nu
vil ind i, efter endt studie. Det er også vigtigt.
MEN, man skal også huske på, at ens medstuderende
er kommende kollegaer, kommende medarbejdere eller
ligefrem kommende chefer, der gør det muligt for en,
at udleve sin drøm. Derfor vil jeg bare minde dig, min
medstuderende, om, at netværking ikke bare er en
rulletrappe der går op til næste etage. Det kan i det
lange løb også betale sig at interessere sig for, hvad ens
kammerater går og laver, hvilke projekter de interesserer
sig for og hvilke studiejobs de har erhvervet sig.
Det er her inspirationen kan ligge og måske kan
de en dag være nøglen til, at man får det job man
ønsker sig. Måske kan man, ved at have været en god
medstuderende, få gode kontakter gennem andre. Man
skal dog huske at skelne mellem netværking og Social
Climbing. Selvom man har fået et fedt studiejob gennem
en ven eller veninde, er det væsentligt, at man ikke
glemmer netop det. Man skal ikke vende ryggen til sit
fundament. Deri ligger forskellen.
Derfor er det nok også bedre, at bruge ordet SPARRING,
frem for netværking. Man skal gensidigt inspirere
hinanden og drage nytte af hinandens viden, så man får
den bedste uddannelse og de bedste muligheder senere
hen i jobsøgningsjunglen.
Brug hinanden, der er en grund til, at vi sidder i store
klasseværelser og auditorier. Vi er her for hinanden og
det skal vi huske. Dan en læsegruppe, diskussionsklub
eller spørg ind til dine medstuderendes fritidsjob eller
den opgave i lige har afleveret.
Universitetsstudiet er mellem-menneskeligt og det er
her dannelsen sker, det er her vi lærer mest, netop
sammen med andre.
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Hvorfor man bør netværke
mellem medstuderende

ORD | SIMON JYLOV
Det er en kold tirsdag
morgen, og der er
stille på læsesalen.
Det er der altid på
denne tid af dagen. Jeg
åbner vinduet. Kigger
ud. Ser de mange
cykler, mennesker ja studerende og
undervisere,
der
kommer travende fra den store
kampplads – også kendt som ringgadekrydset, hvor der hver
morgen udkæmper sig hårde kampe mellem bilister, cyklister,
gule busser og forvirrede professorer, der vandrer over gaden
med hovedet skruet ned i Heideggers Sein und Zeit.
Jeg sætter musik i ørene – Wagners Valkyrie, og tager en slurk
af kantinens velkendte kaffe, der minder mig om forgangene
tider. Kaffen smager, som kaffen altid har smagt – men
glæden over det velkendte hænger endnu ved. Og i disse, for
vort studie og lands, så vanskelige tider skal man huske at
glæde sig over de små ting i hverdagen og livet. Alt kommer
og går – det er både glædeligt og smerteligt.
Fra teologis moderne bygninger ses nu en kirkehistoriker
suse ud, jage afsted! Hvad mon han skal? Pludseligt går
det op for mig, at han skrider imod det forjættede land –
mod Tåsingegades tidligere så trygge rammer. Væk fra den
teologiske diaspora. Åh, jeg længes tilbage til svundene
tider i de gamle bygninger, hvor min egen studietid så kækt
begyndte.
Musikken slår over til Prokofiev - Dance of the Knights. Tonen
bliver dyster. Jeg sidder et øjeblik over specialearbejdets
tunge byrde og reflekterer. Er det mon godt nok? Skulle jeg
gøre det anderledes, og hvor længe mon Theosbar har åbent
på fredag? Åh Theosbar. Lastens hule. Syndens fristed! Stedet
hvor blandingen af lunkne Ceres og stærke drikke sløver
sanserne og tvinger selv stolte mænd i knæ! Mange har tabt
kampen i dette Sodoma, og mange har lidt under fristelsens
tjenere bag barens velkendte skranke. Men ak! Dette sted
har dog alligevel medført mange gode stunder og mange
opsigtvækkende oplevelser, som erindres som tågede minder
sløvet af arnbitterens bitre moralske eftersmag. Der! Der har
jeg selv tabt kampen mod lysten! Der har jeg mistet mangt
og meget, og så sent som for ganske nyligt et lille uskyldigt
pyntelommetørklæde, hvorefter jeg efterladtes som en
Samson, der af Delaila fik taget sit kraftfulde hår!
Jeg tager endnu en slurk af den efterhånden lunkne kaffe og
kigger tilbage på specialet. Den forestående opgave, der skal
færdiggøres og forhåbentlig bibringe folkekirkens historie en
passus om fordums tiders kirkelige instanser. Tilbage – tilbage
til arbejdet, oh du overspringshandlingens mester!
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Siouxindianerne demonstrerer mod Dakota Access Pipeline
ORD | METTE MARIE LUNDKVIST
Efter indsættelsen af Donald Trump som USAs præsident er protesterne omkring olierørledningen, Dakota Acces Pipeline,
blusset op igen. At få bygget olierørledningen står højt på Trumps dagsorden, og kort efter hans indtrædelse som præsident,
underskrev han to dekreter, der gjorde dette muligt. Hæren har i februar 2017 givet den sidste tilladelse til at påbegynde
projektet. Demonstranterne er kommet tilbage til siouxreservatet, og siouxindianerne vil indlede en ny retssag mod denne
afgørelse.
Oprindeligt sejrede siouxindianerne i december i afgørelsen om, at olierørledning ikke skulle gå gennem deres reservatet.
Miljøaktivister og siouxindianere er bekymrede for risikoen for, at olierørledningen kom til at forurene siouxindianernes
drikkevand. De havde demonstreret sammen i flere måneder. Det var ikke kun vandet, som var fremme i debatten. Helligt land
og områder ville blive berørt af olierørledningen.
Demonstranterne holdt folk hen, mens siouxindianernes advokat prøvede at bremse olierørledningen i retssalen. Hæren, der
ejer det område, som olierørledningen skulle gå igennem, besluttede, at de ville lede efter en alternativ rute. Afgørelsen var
ikke definitiv, idet sagen kunne ankes af energiselskaberne, og fordi beslutningen blev truffet under den daværende præsident
Barack Obama.

Donald Trump i konflikt med den Katolske kirke
ORD | ELLA MARIE HOLGÅRD
Donald J. Trump formår mildt sagt at splitte det USA, han 20. januar 2017 blev præsident for. Det ses blandt andet, blandt
de katolske vælgere. Trumps politik lægger stærkt op til en skærpelse af reglerne for abort, hvilket falder godt ind i
den katolske kirkes syn på liv, der ifølge dem begynder ved undfangelsen. Trumps ”Pro Life”-linje, der har til formål at
kæmpe for de ufødte børns rettigheder, falder derfor i katolikkernes smag. Mange fremtrædende katolske debattører
mener dog, at resten af Trumps politiske agenda falder uden for den katolske kirkes etiske normer. Her kan man blandt andet
nævne Trumps hårde linje mod indvandring i USA. Trump agter efter eget udsagn at bygge en mur ved den
mexicanske grænse, så indvandringen, her iblandt indvandringen af mange katolikker, holdes på et minimum. Det strider
ifølge flere katolske vælgere imod det princip, at alle er noget værd i Guds øjne. Trumps plan om at afvikle ObamaCare
falder heller ikke i god jord hos de katolske vælgere. Den katolske sociallære, der er opbygget omkring antagelsen af
at alle menneskers værdi er lige i Guds øjne, er mildest talt uforenelig med punkterne på Trumps agenda.
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STUDIEMILJØ

BARERNE PRÆSENTERER

Arabar præsenterer:
fest nr. #50, fredag den 31.
marts
Baren har åben fra 16-02.00
Og der er adgang for alle!
Der vil som altid være kolde
øl, men også en lækker
hovedret, i form af varme
toasts og selvfølgelig en
lækker kage, til at fejre
jubilæet!

TOTEM præsenterer:
BA og KA oplæg
21. april, kl. 13-16
Kære alle
religionsvidenskabere!
Vi gentager sidste års
succes.To studerende fra
Religionsvidenskab inviteres
ind til at fortælle om deres
bachelorprojekter, og én
studerende fortæller om
speciale. Efterfølgende lægges
op til spørgsmål om alt, lige fra opgavens indhold til idé- og skriveprocessen. Vi ser
det som et fordelagtigt arrangement for kommende bachelorskrivere men også som et
spændende og ikke mindst hyggeligt, fagligt arrangement for de af jer, som allerede har
afleveret bachelorprojekter og specialer
Så.. Kom til kage, kaffe og faglighed i hyggelige rammer! Vi ses den 21. april!
Mere information om oplæg vil blive offentliggjort løbende.
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Hinduisme i Mauritius
Et blik ind i en mangfoldig verden af ritualer.

”Here all local forms of Hinduism from
North- East- West- and South-India
meet. These different forms have lived
together and inspired each other for
more than 150 years”
(Swami, Ramakrishna mission, Vacoas)

Denne udtalelse rammer meget godt
noget af det, som gør Mauritius
interessant. På en ø på størrelse med
Fyn og langt ude i det indiske ocean
møder vi ikke kun et koncentrat af
Indiens forskellige traditioner, vi møder
dem også i fællesskab. Det betyder
ikke, at nogle af de lokale traditioner
efterånden er valgt fra. Tværtimod, så
vælges mange af de lokale traditioner
til af all hinduerne på øen, hvilket
har skabt en akkumulering af religiøse
fester.
Derudover er Mauritius også, hvis vi
ser bort fra Nepal, det eneste sted i
verden, hvor hinduer i diaspora udgør
en majoritet. Det har klart betydning for
hinduernes selvforståelse, hvor de bl.a.
markerer deres majoritetsstatus politisk,
men også ved at indtage det offentlige
rum med mange store og spektakulære
processioner.
Derudover er hinduismen i Mauritius
også en af de ældste hinduismer i
diaspora, hvorfor mange af den nu femte
til sjette genration af efterkommere kun
har et sporadisk kendskab til Indien,
ligesom mange af dem ikke længere
har familie der. Indien betyder noget
for dem, som hinduismens moderland
(Bhārat Mātā), men de forstår sig
primært som mauritianske hinduer,
og det er de stolte af. De har nu også
efterhånden skabt en hellig geografi
i Mauritius, som et spejl af Indien,
hvorfor de ikke behøver at tage til
Indien for at tage på pilgrimsfærd.
Det fungerer i bedste velgående på
Mauritius, hvor en sø kaldet Grand
Bassin eller Ganga Talao er målet.
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Alt det gør Mauritius helt unik,
hvorfor jeg i skrivende stund og
med hjælp fra Carlsberg Fondet nu
befinder mig i Mauritius for tredje
gang inden for et år og for fjerde
gang i alt. Og det er derfor ikke
kun fordi at klimaet er dejligt,
og rommen er billig, hvilket
nogle af mine kolleger nok ville
hævde, men for at blive klogere
på Mauritiansk hinduisme, som jeg
regner med at skrive en bog om.

FOTO | ARKIV
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MAURITIUS HISTORIE I KORTE TRÆK
Mauritius har en lang kolonihistorie bag
sig. De første som opdagede øen var
arabiske handelsrejsende helt tilbage i
900 tallet. De mødte en ubeboet ø, men
de slog sig aldrig ned der. Portugiserne
var de næste til at besøge øen i
begyndelsen af 1500-tallet, men det
var først med hollænderne i slutningen
af 1500-tallet, at der fandt deciderede
bosættelser sted. I 1638 erklærede de
øen for hollandsk koloni. Men efter at
have drevet rovdrift på øens skove og
udryddet den mærkelige fugl dodoen
forlod de Mauritius igen i 1710.
11 år efter i 1721 var det
franskmændenes tur til at erklære
sig som øens kolonimagt, og de
omdøbte øen til Île de France. Det
var også dem som hentede slaver
til øen fra det sydlige Afrika og fra
Madagaskar, og efterhånden udviklede
øen sig til et rigt område med vægt
på sukkerrørsproduktion. Det betød
samtidig også, at øen blev interessant
for andre europæiske stormagter,
og efter Napoleonskrigene overtog
englænderne magten over øen i 1810,
og de gendøbte øen Mauritius.
I 1835 blev slaveriet ophævet, og
der var nu brug for arbejdskraft
til at overtage det arbejde, som
slaverne tidligere havde udført i
sukkerrørsplantagerne. Og det blev
startskuddet til at englænderne fragtede
indiske kontraktarbejdere til øen. De
kom i første omgang fra Tamil Nadu og

Andra Pradesh i Sydindien, men kort tid
efter fulgte henholdsvis indere fra Bihar,
Bengal og Uttar Pradesh fra det nordlige
Indien og fra Maharashtra og Gujarat i
Nordvest Indien.
I 1968 blev øen uafhængig og et
medlem af Commonwealth landene, men
det var først i 1992 at den erklærede sig
som selvstændig republik. Republikken
havde en del startvanskeligheder med
en del politisk uro, til følge, men i
dag fungerer demokratiet stort set,
og landet er i rivende udvikling, da
de har været gode til at lokke store
investeringsfirmaer og banker til
landet. Det betyder også, at landet har
været igennem en sekulariserings- og
rationaliserings proces, hvilket også
sætter sine tydelige spor i tilgangen til
religion, som gerne skal kunne passe ind
i en travl hverdag.
HINDUER OG HINDUISME I MAURITIUS
I dag udgør hinduer omkring 51 % af
den samlede befolkning i Mauritius, og
de fordeler sig i fire etniske grupper,
hvor af den største gruppe er de såkaldt
hindi-talende Nordindere, derefter
kommer de tamilsk-talende Sydindere,
så de Telegu-talende fra Andra Pradesh
og til sidst de Maharathi-talende fra
Maharashtra og Madhya Pradesh. Det
interessante ved denne opdeling er, at
den også blandt den nu 5-6 generation
af migranter stadig består. Og det
kommer udover sprogene, som de ønsker
bevaret, også tydeligt til udtryk i både
tempelarkitekturen og i forskellige
lokale religiøse festivaller, som alle er
bevaret.
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Alt dette kunne medføre en form for
lokal-etnisk protektionisme, men
som det har vist sig i Mauritius, så
kan det også skabe et reservoir af
ritualer, til gensidig og fælles brug.
To af dem er Thai Pusam, Kavadee,
det oprindelige tamilske processionsog piercingsritual, og den nordindiske
procession i forbindelse med
MahaāSivratriī (Den store nat for
ŚSiva). Men også Navaratri, Diwali,
Govinda- og Ganesa Chaturthiī og en
mængde andre fester, som har særlig
betydning for en af de fire etniske
grupper, bliver i Mauritius i større
eller mindre omfang dyrket af alle.

THAI PUSAM, KAVADEE
Thai Pusam, Kavadee er en festival
som falder i den tamilske måned Thai
og kavadee betyder alter, som man
skal bære med en krukke med mælk
fra en flod eller et helligsted og op
til et Murugan tempel (Murugan
er det tamilske navn for Kartikeya
eller Skandha). Det er vigtigt, at
deltagerne er stille, så de kan vandre
i andagt og kun tænke på guden
Murugan. Tidligere gik pilgrimmene
derfor med et tørklæde om munden,
men idet selve handlingen også
skal ses som en ofring af sig selv
til guden, har det udviklet sig til
et piercingsritual, hvor mange af
deltagerne ikke kun bliver piercet
igennem tungen og kinderne, men
også mange steder på kroppen.
Desuden er de altre de bærer blevet
større og større. Denne udvikling
har fundet sted inden for de sidste
10-15 år, og det ser ud som om, at

MAHAĀSIVRATRIĪ
MahaāSivratri , den store fest for
guden ŚSiva, bliver af de fleste
hinduer på øen fremhævet, som
den vigtigste fest i løbet af året,
og som er den fest, der samler alle
hinduer. Festens højdepunkt burde
være den 12 timers lange natlige
pujaā, hvor ŚSiva tilbedes 12 timer
i træk fra kl. 18 om aftenen til kl.
6 næste morgen, men der er fundet
en forskydning sted. I dag fylder
det som går forud for den natlige
tilbedelse næsten mere.
Og her drejer det sig også
om processioner med
spektakulære altre kaldet
kavards, som bæres fra alle
de små lokale templer rundt
omkring på hele øen og ned
til Grand bassin. Målet er
at hente vand i den hellige
sø, som så siden bliver ofres
på Sivas lingam i de lokale
templer på selve Sivas nat.

altre må siges at repræsentere en
moderne form for pilgrimsfærd. Det
er ligeså meget et ”show of” vil nogle
hævde. Men faktum er, at også denne
pilgrimsfærd øger sin popularitet. For
bare 15 år siden var processionerne
mindre og her var man ikke fælles
om at bære et stort alter, men den
enkelte pilgrim gik med sit eget lille
kavard på skuldrene.
MAURITIUS SOM LABORATORIUM
Som det fremgår, er Mauritius
et interessant feltlaboratorium
for moderne hinduisme, hvor
pilgrimsfærd, processioner, religion
og smerte og performance – alle
centrale religiøse fænomener, kan
undersøges. Det betyder, at jeg nok
aldrig bliver helt færdig med øen.
Og det er altså ikke kun pga. den
billige rom, det tillokkende klima og
et fantastisk imødekommende folk,
som gør feltarbejde nemmere her end
mange andre steder i verden.

FOTO | PRIVAT

Det kan kaldes en akkumulering
af festivaller, men også en
festivalisering af hinduismen, idet
de daglige og ugentlige pujaāer i
templet synes at spille en mindre
rolle. Det er der ikke tid til i en travl
hverdag. Til gengæld lægges der
større vægt på de mest udtryksfulde
festivaller, hvor ikke kun deltagelsen
har været stigende inden for de
seneste år, det har den personlige
investering i dem også været.

deltagerne hvert år skal overgå sig
selv. Også børn ned til 6 års alderen
bliver i dag piercet. Og jeg må
indrømme, at det gjorde lidt ondt i
mit moderhjerte, at se små børn stå
og græde og ryste, mens de ventede
på, at det skulle blive deres tur, og så
se den smerte de måtte udholde, da
de blev piercet.

Ligesom med processionerne
under Thai Pusam, så forstås
processionerne i forbindelse
med MahaāSivratriī også
som en pilgrimsfærd, hvor
det at vandre langt med de
tunge altre anses som en
offerhandling.
Det er et interessant
skue at se, hvordan det
offentlige rum for en lille
uges tid er fyldt af de små
processioner, som primært
består af unge mænd, som
med deres solbriller, høj musik
og ekstravagante og kæmpe store
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Befri Gudstjenesten
Den 19. februar, en kølig vinterdag, tog Figenbladets chefredaktør sin dramaturgistuderende søster ved hånden og tog i Århus
Domkirke. Teatret Svalegangen havde fra 18.-25. februar opsat stykket ”Befri Gudstjenesten” og det trak folk til. Her kommer
en hudløs ærlig anmeldelse af oplevelsen, både fra en Religionsvidenskabsstuderende og en Dramaturg.
FOTO | TEATRET SVALEGANGEN

ORD | LOUISE LUND OLESEN OG
DRAMATURGISTUDERENDE PERNILLE
LUND OLESEN

Befri Gudstjenesten er en gentænkning
af den kristne gudstjeneste som
vi kender den. Men hvordan griber
man det an både dramaturgisk og
religionsvidenskabeligt? - Må man
overhovedet lave det om? Ifølge den
online debat er der delte meninger om,
hvad man må foretage sig i et kirkeligt
rum.
Hver aften, mens stykket ”Befri
Gudstjenesten” var på programmet i
Århus Domkirke, forelå et nyt tema, lige
fra tro til bæredygtighed og sundhed.
Den 19. februar var temaet ”Fællesskab”,
med prædiken fra selveste Sherin
Khankan, Imam, og stifter af Danmarks
første kvindelige moské.
FORVENTNINGENS GLÆDE
Helt tomme for forventninger, stillede
jeg mig i kø med min storesøster,
ude foran Domkirken, hvor BKI meget
strategisk havde valgt at uddele
gratis kaffe, i vinterkulden. Oppe på
kirkemuren rullede små beskeder forbi,
som en del af arrangementet, under
overskriften ”Skriften på Væggen”.
En direkte reference til Luthers
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ophængning af de 95 teser, der skulle
være startskuddet til Reformationen, i
1517. Nu kunne man skabe sin egen lille
tese eller bare en besked til sin mor om,
at man har spist.
LAD KORSANGEN LEDE DIG
Vi trådte ind i kirken i en lind strøm af
mennesker, pakket ind i solidt overtøj
og støvler. Et program blev delt ud. Folk
var for længst holdt op med at snakke.
Lyden af gamle velkendte sange om
kærlighed lød rundt omkring fra sangere,
der sad på kirkebænkene i ens sort/røde
dragter. Vi blev ledt rundt om midterrummet i to rækker og endte sammen,
foran alteret. Her skulle vi, efter
beskeden, stå op i længe.
PER VERS OG DANSENDE FADERVOR
Det var tydeligt, at publikum skulle
have nogle minutter til at vende sig til
den nye form. En præst i mere moderne
klæder og danseduoen Don Gnu, der i
samarbejde med publikum fik danset sig
igennem Fadervor. De ældre, som der
nok var flest af til dette arrangement,
nød det tydeligvis, men jeg var skeptisk.
Det virkede lidt forceret i mine øjne,
der skulle mere til at overbevise mig.
Og så kom Per Vers, den danske rapper
på ”alter-scenen”. Her rappede han sig
igennem en meningsfyldt tekst, ”Pas Din
Tid”, der tydeligt fangede alle, unge som

gamle.
GOURMÉT OG GASTROMÉ
Efter sang og velkomstprædiken,
blev alle geleddet op mod alteret.
Det var tid til nadver. Først fik
man et bæger med Jesu Blod, her
i en mere velsmagende udgave, på
grøn te, honning og dild. De fleste
omkring os tyllede hurtigt dette
bæger, og underminerede, for mig,
hele ideen i nadveren. Derefter fik vi
en lille ”hovedret” serveret, en ”pie”
på oksehjerte eller artiskokhjerte til
vegetarerne, hvorefter man ved udgang
fra alterrummet, kunne knække sig
et stykke af Jesu Legeme i chipseform. En lidt ærgerlig måde, at holde
nadver på, efter min mening som
Religionsstuderende, da det
for mig at se, ikke skal være et måltid,
men en helhed af vin og brød, frem for
den opdeling vi kom igennem, som mere
mindede om et samlebåndsnadver. Her
manglede jeg altså ”Fællesskabet”.
AFTENENS HØJDEPUNKT
Efter nadveren, givet af Michelinrestauranten Gastromé, var der en
masse spildtid, øjensynligt pga. den
tilskyndede samlebåndsordning. Derfor,
var mange af kirkebænkene, for en
gangs skyld, fyldt op, da vi skulle
indtage sæderne, til aftenens prædiken.
Det var et smukt syn og ved første
fællessang, mærkede man det vi var
kommet for. Fællesskabet. Det, som
kirken, i mine øjne, bør stå for og være
samlingspunkt om, nemlig foreningen
af mennesker, på tværs af etnicitet og
religiøse overbevisning. Der blev sunget
moderne sange, men stadig med et
religiøst betonet indhold, der for mig at
se, blot ville få flere unge i kirke, skulle
man altså ønske at lade sig inspirere
af dette nytænkende og nyskabende
arrangement.
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KIRKEN ER FOR ALLE
Dette var noget man især fornemmede,
da Sherin Khankan, aftenens
meningsdanner, trådte på talerstolen,
og prædikede tolerance og forståelse på
tværs af etniske baggrund eller religion.
Selv fortalte hun, at hun kom fra et delt
hjem. En dansk mor og en muslimsk
far. En opfordring, helt klart på sin
plads, til, at vi er mere tolerante overfor
hinanden og husker at se hinanden.
En opgave, jeg mener hele stykket
formåede at opnå, gennem moderne
”salmer” og fællessang, fællesdans af
Fadervor og en måske mindre vellykket
samlebåndsnadver.
COLDPLAY OG EN NY TROSBEKENDELSE
Præsten Christina Laursen fremførte
en ny og mere moderne udgave af
trosbekendelsen. Personligt havde
jeg det meget ambivalent med denne.
Er trosbekendelsen ikke netop hele
fundamentet for den danske folkekirke?
Kan man bare lave om i den som det
passer en? Men så begyndte jeg også at
tænke over de ord hun sagde, som man
også kunne følge med i, i det uddelte
program. Har vores tro ikke ændret sig?
Tror vi da ikke mere på kærligheden i
kristendommen, frem for Himmel og
Helvede? Nok tror vi på, at vi mødes
igen efter døden, at døden ikke er
det endelige punktum, men tror vi på
opstandelsen? Om ikke andet, gav det
stof til eftertanke, når præsten omtalte
troen som grundlæggende kærlighed,

både til os selv og hinanden og derved
understregede aftenens tema, nemlig
fællesskabet. Hvis ikke det er en form
for religion, eller i det mindste kernen
i Kristendom, så ved jeg ikke, hvad
det er. Det kan så diskuteres, om vi
skal til at reformere trosbekendelsen,
og kristendommen endnu engang, så
det passer til den moderne danskers
religiøse overbevisning eller ej. Måske
kan det trække flere unge med, at Per
Vers rapper hver aften og der bliver
delt gourmét ud til nadveren, måske
virker det modsat, så vi rent faktisk
kommer væk fra det væsentlige, nemlig
skriften og ordet. Afslutningsvist sang
vi i 3-stemmigt kor sangen ”Fix you”,
der skabte dybe religiøse undertoner
hos mig, og virkelig underbyggede
fællesskabsfølelsen. Vi er i samme båd,
vi er her for hinanden. Noget man ofte
glemmer, i det senmoderne, flyvske
samfund, hvor alle har travlt med deres.
NYTÆNKENDE, DOG VELKENDT
– BEMÆRKNINGER FRA EN
DRAMATURGISTUDERENDE
Som publikum eller gæst til en
kristen gudstjeneste, er der bestemte
elementer vi forventer og måske endda
ligefrem forlanger af en sådan religiøs
begivenhed. Her fik vi serveret nadver
med menu fra Gastromé, et lidt mere
high-end alternativ end det vi er
vant til. Fadervor fik en koreografi og
kirkerummet var belyst af teaterlamper.
Præsten og korsangere var

iklædt stilfulde cardigans istedet
for rober og to dansere fra Don Gnu
illustrerede løbende, hvad der blev talt
om. Fra et rent dramaturgisk synspunkt,
var begivenheden i den grad inspireret
af gudstjenesten og det virkede ikke
på noget tidspunkt fremmedartet i
kirkerummet, hvilket er en bedrift i sig
selv. Opbygningen fra introduktion, over
nadver til prædiken og udgangsbønnerne
fungerede fint omend der var små
”ventepositioner undervejs” der lod til
ikke helt at have den ønskede effekt.
Publikum lod sig ikke falde ned i tempo
men strømmede igennem punkterne
på dagsordenen. Hvilket jeg formoder
er grunden til vi sluttede 20 min før
planlagt. Der blev belyst religiøsitet
og fællesskab fra flere vinkler og samlet
set var det et godt bud på hvordan
en gudstjeneste også kan se ud, da
man ikke på noget tidspunkt følte sig
”forladt” som publikum, men var trygge
ved at vi blev guidet godt igennem. Alt
i alt et spændende take på en moderne
version af en gammel problemstilling
- hvad er det egentlig der får folk til
at deltage i religiøse handlinger? Per
Vers eller fællesskabet? Teaterlamper og
koreografi, eller genkendeligheden og
trygheden?
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Stykket ”Befri Gudstjenesten” rejser,
som både jeg, og min søster har
bemærket, det aktuelle spørgsmål om,
hvad tro egentlig er og hvor meget
man kan tillade sig at pille ved den, før
den ikke længere er den samme. Det
er en meget relevant debat, og måske
er det netop tid til, at vi nytænker
gudstjenesten, for at bevare religionen,
eller måske benytter kirkerummet
som et samlingssted, for en slags
civilreligiøsitet, hvor vi hylder danskhed
i al dens diversitet og mangfoldighed,
et sted hvor vi kan være fælles og alle
er den del af dette fællesskab. Alt i alt
var oplevelsen en succes for os begge.
De opnåede det de ville, de genskabte
gudstjenesten i moderne klæder, uden at
fjerne det væsentlige, nemlig troen og
fællesskabet, der især kom til udtryk i
de mange fællessange.
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FigenBladet SØGER
Kære studerende på Teologi, Religionsvidenskab og
Arabisk-og Islamstudier
Denne gang søger Figenbladet personer, der har været i
PRAKTIK eller er i ARBEJDE!
Vi vil gerne hører hvad DU bruger din viden og dine kompetencer til, som du har tilegnet dig gennem studietiden!
Det kan både være tidligere og nuværende studerende.

Har du et RELEVANT eller ANDERLEDES studiejob?
Måske arbejder du i en fritidsklub med unge fra forskellige religiøse baggrunde? Det kan være du er gæstepræst eller underviser konfirmander? Eller har du
startet din egen forening?
Så vil VI rigtig gerne høre fra DIG!
*****************************************
Vi søger STADIG medlemmer fra Arabisk- og Islamstudier, da vi rigtig gerne vil være det tværfaglige blad vi
annoncerer med, så skriv til os 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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UNDERHOLDNING

Åndeligt Fravær
Louise Lund Olesen

Foråret er så småt ved at overtage. Solen stråler
som aldrig før og fredagsbaren begynder igen at
blive fyldt med sommerglade mennesker der vælter
sig i øl. Derfor er det da oplagt at tage en pause fra
studiet, sætte sig udenfor i Nobelparken og løse en
lille quiz fra Figenbladet!
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Vandret
På denne dag i begyndelsen
af kalenderåret, er dag og
nat lige lange.
Den sidste kejser af
romerriget. (2 Ord)
Kulørt ugeblad med
forkærlighed for de
kongelige.
Denne gruppe demonstrerer
mod Donald Trumps Dakota
Access Pipeline.
Betegnelse for mandlig
præst i Hinduismen
Hvilken Michelin-restaurant
stod for nadveren til "Befri
Gudstjenesten"?
Denne form for papirklip er
særlig populær i Påsken.
Hvad betyder det latinske
Individuum oprindeligt?

Lodret
Den tredjestørste
verdensreligion
2 Anden betegnelse for,
automatisk tilmelding til
organdonation. (2 Ord)
6 Hvilken stat er Brent Nongbri
fra?
7 Himmelguden i Mesopotamisk
religion.
8 Årlig begivenhed i Uniparken.
12 Arabiske handelsrejsen,
omkring år 900, opdagede
denne ø.
13 Denne rapper sang til "Befri
Gudstjenesten" I Aarhus
Domkirke. (2 Ord)
1
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30.

19.30

FOREDRAG

“Sangen vil blusse i himmelske sale”.
Foredrag i Studenterkredsen v/ postdoc.
på litteraturhistorie og nordisk og
musik, Jakob Schweppenhäuser.
Sted: Mødelokale 2, Studenterhus
Aarhus, Fredrik Nielsens vej, 8000
Aarhus C.

30.

31.

14.00

14.1516.00

APRIL

PHD FORSVAR

FOREDRAG

“Contemporary Chumash Religion: The
Revitalization of indegenous tradition
in Native California", v/Ella Paldam.
Sted: Mødelokale 2, 1421.
''Emerson - religion som moralsk
livsform''.
Afholdt af Teologisk Forening v/Troels
Nørager.
Sted: Lokale 415, bygn. 1453

ARRANGEMENT

BESKRIVELSE

5.

14.00

PHD FORSVAR

"Between Unity and Diversity Articulating Pre-Christian Nordic
Religion and its Spaces in the Late Iron
Age", v/Luke Murphy.
Sted: Mødelokale 2, 1421.

7.

15.0017.00

OPLÆG

"Karriereveje for Religionsvidenskab",
v/Arts Karriere.
(nærmere information følger).

11.

13.0015.00

KURSUS

"Analyse", afholdt af StuDIY.
Få styr på analysestrategi, fortolkning,
diskussion m.m.
Sted: 1441 -112.
OBS tilmeldingsfrist 9/4

21.

14.1516.00

FOREDRAG

’’Dantes vej fra helvede til Paradis: Den
guddommelige komedie’’ v/Teologisk
Forening.
Sted: Lokale 415, bygn. 1453

FACEBOOK:

Fremhævede
arrangementer
STUDIY SYNOPSIS, 30. MARTS
Få styr på den mundtlige eksamen
med en indføring i synopsis,
pentagon-modellen, disposition
m.m.
STED: 1451 - 219
KL. 13-15
OBS TILMELDINGSFRIST 28/3

PHD FORSVAR: “CONTEMPORARY
CHUMASH RELIGION:
THE REVITALIZATION OF
INDEGENOUS TRADITION IN
NATIVE CALIFORNIA", V/ELLA
PALDAM.
30/3, 14.00.
Sted: Mødelokale 2, 1421.

KAPSEJLADS, "KAMPEN OM DET
GYLDNE BÆKKEN" 2017, 28.
APRIL
Traditionen tro afholdes
Nordeuropas største
studenterarrangement, den 18.
udgave af Kapsejladsen!
Modige kvinder og mænd vil sejle
tværs over unisøen, bunde øl og
dyste om det Gyldne Bækken og
det vil blive LEGENDARISK som
altid!

Sted: Uniparken, fra 6.00

FIGENBLADET

figenbladet

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/

– dit blad på nettet!

