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KEND DIN UNDERVISER

Kend din underviser – Henrik Reintoft Christensen 

I denne udgave af Kend din Underviser, har Figenbladet talt med Henrik Reintoft Christensen, der er ansat som 
lektor på religionsvidenskab.  

ORD | THEIS OXHOLM 

Før religionsvidenskab 
blev bortvist, først til 
Tåsingegade og senere 
til den nuværende 
placering i Nobelparken, 
lå undervisningen ovre 
i hovedbygningen ved 
vandrehallen, og det 
var her Henrik, den 
studerende, slog sig 
løs i både fagrådet, 
festudvalget og som 
studievejleder.  

Som han selv siger, 
var tiderne anderledes, 
hvilket betød, at han 
havde frivillige fag, 
altså hvor underviseren 
frivilligt underviste. For 
Henrik betød det, at 
han kunne se frem til 
undervisning i akkadisk med Hans Jørgen. 
Ikke nok med at være blevet undervist 
af Hans Jørgen, ser Henrik sig også som 
fjerde-generations religionsvidenskaber. 
Med dette mener han, at han er blevet 
undervist af Jørn, der er undervist af 
Jeppe, der er undervist af Armin, og 
inden længe, mener Henrik, at vi kan 
se en femte generation, da han selv har 
ph.d. studerende, der muligvis også er 
blevet undervist af alle de overstående.  

Med disse ting, kunne man jo tro, at han 
havde været en travl ung mand på sit 
studie, men når man spørger, er svaret 
dog kort: ”nej.” Dette kunne muligvis 
skyldes, at Henrik selvfølgelig ikke havde 
travlt med at færdiggøre sit studie, og 
gik cirka 16 semestre på universitet (ja, 
han er selv lidt i tvivl om præcist hvor 
mange semestre, der blev brugt) – men 
for at forsvare Henrik lidt, skal det siges, 
at det både er med barsel og andet, og 
der var faktisk SU tilbage da han blev 
færdig! 

FORSKNING 
Ud over diverse udgivelser, arbejdes 

der lige nu fra Henriks side bl.a. med 
et projekt om død og mindekultur, 
hvor en af undersøgelserne går på 
brugen af populærkulturelle objekter og 
musik til begravelser, samt præsternes 
forhandlinger og beslutninger af, hvad 
der kan og ikke kan lade sig gøre. Udover 
dette medvirker Henrik i et internationalt 
projekt om religion og medier. Når der 
spørges til, om han har et særligt emne 
han er glad for eller en større drøm, er 
svaret igen: ”Nej.” 

Han får dog udtrykt med et 
smil, at han er glad for ikke at 
være naturvidenskabelig: ”De 
har det med at slå igennem 
tidligt eller ikke at blive til 
noget, men med humaniora og 
samfundsvidenskab topper man 
først sent.”  

MEMES OG ANDET POWER 
POINT GØGL 
Med det samme vi skifter 
retning i interviewet fra det 
alvorlige til det ”useriøse”, 
flyver det ud af munden på 
Henrik: ”42!” Dem der har haft 
undervisning med Henrik ved, at han ikke 

kun er en nørd på sit fag, 
men også med sin humor. 
I sin undervisning, bruger 
Henrik mange memes og 
forskellige underholdende 
illustrationer. Som han 
selv udtrykker det, 
bruger han for meget tid 
på forberedelse til sin 
undervisning, og helt 
sikkert for meget tid på 
at finde illustrationer og 
memes hertil, så det er 
godt han også selv har en 
forkærlighed til dem.  

ØLBRYGNING 
”Det er vel noget 
senkapitalistisk hipster 
pjat.” Det er svaret på, 
hvorfor man begynder 
at brygge sin egne øl, 
hvilket en flok studerende 

fandt ud af Henrik gør, sent på 
aftenen efter Julerevyen. Ikke nok med, 
at han selv mener, det er noget hipster 
pjat, så er det da også IPA’er der brygges, 
hvilket igen er noget hipster noget. Ifølge 
Henrik selv, har der ikke været en eneste 
mislykket brygning i nanobryggeriet, 
men det skyldes nok mest, at han bl.a. 
brygger sammen med en kirurg, der har 
hygiejnevanvid.

FOTO | PRIVAT

FOTO | ARKIV
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INTERVIEW

ORD | SIGNE RIIS HELBO
 
     Jeg viser Huxi klummen og lader ham 
læse den igen. Han smiler skævt: ”Jeg 
ville nok have formuleret den anderledes 
i dag, men jeg mener det samme – og jeg 
har stadig ikke oplevet nogle mirakler!”  
     Når folkekirkens rolle i samfundet 
drøftes, hævder mange, at den spiller 
en væsentlig rolle i livets store 
begivenheder – både de glædelige og de 
triste. Det er dog ikke noget Huxi mener, 
at have mistet ved sin udmeldelse: ”De 
kulturelle aspekter som bryllup og dåb 
er for mig at se nogle praktikaliteter, 
der efterhånden er blevet udhulet deres 
religiøse betydning. Hvis ikke man tror 
på det, man bekender sig til i ritualerne, 
bliver de tomme og der er så meget 
andet vi kunne gøre end at udføre tomme 
ritualer.”  
     Han taler godt for sin sag, og jeg 
tager mig selv i at nikke forstående 
til hans velovervejede svar. Samtidig 

undres jeg over, hvor principielle de 
stigende udmeldinger af folkekirken er. 
Med stemmer i debatten som Ateistisk 
Selskab, der dyrker ateismen religiøst, 
opstår der i min optik en risiko for, at 
man melder sig ud af folkekirken for at 
tilbede en ny ”tro”. Så firkantet mener 
Huxi ikke, at det behøver at være: ”Det 
eneste principielle for mig er, at tro er 
en privatsag. Hvis jeg er noget, er jeg vel 
agnostisk ateist. Jeg synes, at Ateistisk 
Selskab er nogle hatte. De gør præcis 
det, de tordner imod – de missionerer. 
Dér mener jeg, at de underminerer deres 
eget budskab.” I mit stille sind fristes 
jeg til at ytre min absolutte enighed i 
sidstnævnte udtalelse med et ”amen”, 
men lader det bliver ved tanken.  
 
ET PERSONLIGT VALG 
     Der følger unægteligt en vis magt 
i kølvandet, når man rammer så bredt 
et publikum som Huxi og den er han 
sig bevidst: ”Jeg håber, at det er 

karakteristisk for alt, hvad jeg laver, at 
jeg kaster nogle bolde op i luften, som 
folk kan reflektere over. Jeg er bevidst 
om, at jeg har oparbejdet en position, 
hvor jeg har et talerør, der taler højere 
end mange andre og derfor er det vigtigt 
at være ekstra opmærksom på, ikke at 
blive missionerende for egne meninger. 
Jeg ønsker, at folk præsenteres for noget, 
som de selv tager stilling til – det er min 
mission. Filmen knækker for mig, når 
man mener, at en anden skal tro og gøre 
det samme.”  
     Det er svært for mig, at være uenig i. 
Det personlige forhold til Gud er jo netop 
det, jeg som kristen lægger vægt på – 
den køber Huxi dog ikke: ”Man kommer 
ikke udenom, at der står i jeres håndbog, 
at I skal missionere og hvis ikke man 
tager Bibelen alvorligt ord for ord er man 
vel nærmere ude i, at det er et filosofisk 
skrift, som man tilgår selektivt og tager 
man så overhovedet sin tro alvorligt?” 
     Hvad der skulle have været et 

Troen på tilværelsen - Interview med Huxi Bach
   
Det er påskeferie, solen skinner og jeg har sat satiriker og radiovært Huxi Bach stævne, for at tage en snak 
om personlig tro og forholdet mellem stat og kirke. I 2009 skrev han en klumme, hvori han udlagde sine 
overvejelser i forbindelse med sin udmelding af folkekirken. Her ytrede han en følelse af, at det ikke gav 
mening for ham at være medlem og at han ikke har oplevet et eneste guddommeligt mirakel i sin levetid. 
Jeg spurgte ind til, hvilke overvejelser han har gjort sig siden da.

FOTO | PRESSE
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INTERVIEW

uskyldigt påskeinterview viser sig snart 
at sætte mine egne tanker i gang. 
Missionsbefalingen iklædes en negativ 
klang, når den sidestilles med tvang, 
men den fremgår tydeligt som en del 
af evangeliet. Som kommende præst er 
det mit ønske at forkynde evangeliet, 
men hvor går grænsen? Her går det op 
for mig, at Huxi på fineste vis efterlever 
sin egen mission; han kaster bolde op 
i luften, som jeg tvinges til at gribe i 
refleksion.  
 
JAGTEN EFTER MENING 
     Troen er, for mig, en af de ting, der 
sætter tilværelsen i perspektiv. At beskue 
tilværelsen som skabt gør, at det hele 
giver mening – selv i meningsløsheden. 
Jeg kaster det store spørgsmål om 
tilværelsens betydning på bordet til den 
agnostiske ateist: ”Det er sgu et stort 
spørgsmål. Langt hen ad vejen er jeg så 
agnostisk, at jeg tror på det, jeg kan se, 
høre og røre, men samtidig må jeg sige, 
at jeg ingenlunde bilder mig ind, at der 
ikke er ting, der er større end det. For 
mig er det dog ikke ensbetydende med en 
gud. Det er blot et udtryk for, at vi endnu 
ikke har fundet ud af det, eller at vi 
simpelthen er for dumme til at forstå det. 
Jeg holder meget af videnskaben, fordi 
den ofte kan forklare nogle ting relativt 
absolut. Videnskaben erkender, at der er 
huller, men troende siger, at der ingen 
huller er, for de ved jo, at Gud ved det.” 
Jeg tilføjer et slet skjult ”gudskelov”, 
da jeg netop mener, at tilværelsen er 
så perfekt i sin kompleksitet, at der 
nødvendigvis må være en større mening 
bag. Huxi fortsætter: ”Logikken gør os 
også opmærksomme på de ting, vi ikke 
ved. Ateistisk Selskab er på vej ud ad en 
sti, hvor alt skal forklares med logik. Det 
mener jeg er helt plat. For mig handler 
det om at hvile så meget i sin uvidenhed, 
at man affinder sig med de ting, man ikke 
forstår.”  
     I al stilhed overvejer jeg, om ikke 
der i denne accept ligger en overgivelse 
af uvisheden til en faktor uden for vor 
egen forstand – i så fald tangerer det vel 

nærmest til en form for religiøs, om end 
personlig, tro. Han uddyber: ”Jeg har en 
mening og du har en mening, men om 
hele det store cirkus har en mening, det 
aner jeg ikke og det kan jeg sagtens leve 
med. Hvis der kommer en på den sidste 
dag og siger, at det hele var ligegyldigt, 
så ville jeg tænke ”fint”!”  
     Der er noget betagende ved Huxis 
evne til helt henkastet at acceptere 
tilværelsen i dens helhed uden at gøre sig 
tanker om, hvorvidt der ligger andet bag. 
Personligt mener jeg, at mennesket har 
et iboende behov for ånd, der risikerer 
at kvæles, hvis det hele handler om 
videnskabelig logik. Jeg fascineres, når 
jeg møder en, der virker så afklaret med 
sin personlige overbevisning – på trods af 
dens afstand til min. Denne fascination 
kunne man ønske blev dyrket mere i den 
generelle samfundsdebat, da tro netop 
træder ind dér, hvor tilværelsen bryder 
med den menneskelige fornuft – dér hvor 
mennesket ikke ved, men blot kan tro.  
 
MENNESKET PÅ GODT OG ONDT 
     Når man ser sig omkring, er det 
ikke umiddelbart svært at få øje på 
menneskets ondskab. Derfor er det 
interessant at snakke om, hvorvidt 
mennesket overhovedet er godt. Det 
mener Huxi, at det er: ”Men mennesket 
er samtidigt sindssygt komplekst. Det har 
et uopdyrket potentiale til at blive endnu 
bedre. Instinktivt ligger egoismen i os, 
men den har udviklet sig i forbindelse 
med at vor selvforståelse bliver bedre. 
Fordi mennesket er så kompleks en 
sammensætning, mener jeg, at det er 
enormt vigtigt, at troen er en privatsag, 
da man er nødt til at gøre op med sig 
selv, hvordan man vil balancere det gode 
og det onde. Derfor er det problematisk, 
når man kommer ind i en større 
organiseret forsamling, hvor nogle på 
forhånd har dikteret det.” Jeg beder ham 
uddybe, hvad det vil sige at gøre gode. 
Hans svar tyer, ikke overraskende, til en 
videnskabelig forklaring: ”Instinktivt i os 
handler de rette valg jo om overlevelse. 
Den menneskelige hjerne bliver bedre og 

bedre til at indrette samfund, der bedst 
muligt indfrier vore behov.” Lidt for 
optaget af den argumentation afbryder 
jeg ham for at indvende, at det gode så 
nærmere bliver et pragmatisk anliggende 
end et etisk, men det er han ikke enig 
i: ”Nej, de to hænger sammen. Vi slår 
eksempelvis hinanden ihjel i mindre 
grad, men det er fordi, vi pragmatisk har 
fundet ud af, at det ikke fungerer. Det er 
evolutionært uholdbart, at vi kun tænker 
på os selv med hovederne begravet i 
hver vor iPhone, for så falder det hele 
fra hinanden - den gode retning er, at 
vi skal blive her.” For en teolog er dette 
en interessant observation. Handler det 
gode i tilværelsen om at vedholde den 
eller at udholde den? Endnu engang slår 
det mig, at vort syn på både mennesket 
og tilværelsen er ret forskelligt. Mon det 
er det forskellige syn, der gør udslaget i 
vor forskellige tro – eller er det troen, der 
gør udslag i vort syn?  
 
MENNESKET OG MAGT  
     Vi bliver hurtigt enige om, at 
mennesker let lader sig korrumpere af 
magt. Huxi maler billedet for os: ”Glæden 
ved indflydelse og magt er en boblende 
urkraft så dybt i os, at den slipper vi 
ikke af med.” Spørgsmålet er så, hvordan 
mennesket kan holde dette instinkt i 
skak. Huxi svarer: ”Det omgår man ved at 
iværksætte systemer, hvor magten aldrig 
bliver absolut og isoleret på et enkelt 
eller ganske få mennesker. På den måde 
er det ret simpelt – selvom det er lettere 
sagt end gjort.”  
     Et presserende spørgsmål, når man 
drøfter mennesker, magt og religion er, 
hvorvidt man kan bebrejde religionerne, 
når de anvendes til menneskelige 
magtkampe. Svaret på dette er vi heldigvis 
relativt enige om: ”At bebrejde de 
såkaldt hellige skrifter er at underkende 
mennesket. Vi bør være nået til et sted, 
hvor vi er kloge nok til at tænke selv. Jeg 
tror ikke på, at der nogensinde har været 
et menneske, der har slået op i Bibelen 
eller Koranen og har læst, at utro kvinder 
skal stenes og tænkt ”jamen det er det, 
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INTERVIEW                                          INTERVIEW

vi gør”. Der har altid stået et 
andet menneske bag, der har 
kunnet udnytte de bøger til 
en anden dagsorden også.”  
 
FORHOLDET MELLEM STAT 
OG KIRKE 
     Folk melder sig ud af 
folkekirken, fordi de ikke 
tror på Gud. Jeg har en 
fornemmelse af, at mange 
risikerer at forfalde til det 
klassiske billede af manden 
på skyen. Måske burde man 
sætte en større teologisk 
samtale i gang, hvis 
folkekirken fortsat berettiget 
skal være folkets kirke. Dette 
anser Huxi ikke som en reel 
mulighed: ”Måske, men jeg 
misunder på ingen måde dem, 
der skal foretage den debat. 
Det er jo et trosspørgsmål. 
Hvis man vil nærme sig en 
definition af Gud ligger der jo 
i det, at vi skal blive enige 
om, hvad der er det rigtige 
og det tror jeg ikke, at man 
kan.”  
     Selvom Huxi har meldt sig 
ud af folkekirken er kampen 
for en adskillelse mellem 
stat og kirke ikke hans 
hovedprioritet: ”I princippet 
er jeg ligeglad, men jeg 
mener, at vi bør adskille, da 
jeg synes, at det spænder 
ben for religionsfriheden og 
-ligheden, når staten øser 
penge i folkekirken. Jeg 
synes, der er noget sundt i, 
at staten holdes religionsfri. 
Derudover har jeg svært ved 
at se folkekirken som et reelt fællesskab, 
når troen er så personlig en ting.”  
     Jeg er meget enig i, at troen er 
personlig. Alligevel er der, for mig at se, 
fortfarende en virkning i organiseringen 
af de forskellige konfessioner, som godt 
kan bibeholdes uden at det personligt 
reflekterede valg går tabt. Selve troens 
kerne nikker Huxi anerkendende til, men 
han synes, at der er et paradoks mellem 
det personlige valg og organisering af 
tro: ”Folk holder ikke op med at tro, 

hvis man laver en adskillelse. Mennesker 
jager mening på forskellige måder og 
det holder vi ikke op med. Folk er blot 
begyndt at søge den andre steder end 
i organiseret religion og det synes jeg 
ikke, der er noget galt i. Kristendommen 
fylder kun et fingerknips i den samlede 
tidshistorie. Tro har altid forandret sig og 
det vil den altid gøre.” 
 
TID TIL ET PUSTERUM 
     Jeg hører ofte om folk, der anvender 
kirken som et pusterum fra det hektiske 

liv, der leves omkring os. På den måde 
bliver kirken et sted, hvor man kan 
trække sig ud af sammenligningsræset, 
konkurrencementaliteten og 
individualiseringens korrumpering. 
     Huxi ser anderledes på det: 
”Alternativet kan være alt muligt, - det 
kan være tennis! Jeg tror simpelthen ikke 
på, at det kun er religion, der kan give 
det pusterum. Nogle gange handler det 
om, simpelthen ikke at tænke på noget. 
Jeg kan godt lide at skabe et pusterum, 

Troen på tilværelsen - Interview med Huxi Bach (fortsat)
   

FOTO | PRESSE
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INTERVIEW                                          INTERVIEW

hvor jeg slukker radioen, når jeg laver 
mad, så jeg bare kan lade tankerne flyde 
uden at koncentrere mig om noget andet. 
I virkeligheden handler det vel blot om 
en eller anden form for distraktion – en 
fysisk ting, en gentagelse af noget; om 
jeg hakker grøntsager eller sidder med 
perlerne fra en bedekrans i hånden er 
hip som hap for mig. Jeg tror ikke, at 
religion er det eneste svar, men det er 
vidunderligt, at det virker for nogle.”  
 
BLASFEMI OG PARAGRAFFER 
     I Danmark har vi en blasfemiparagraf 
trods det faktum, at det sjældent holdes 
i hævd. I sig selv må den siges at være 
en anerkendelse af religioners hellighed. 
Spørgsmålet er, om det er berettiget i 
dagens Danmark: ”Jeg synes ikke, at vi 
skal have den. Den er unødvendig. Jeg 
tror ikke, at man ville se flere Koran- 
eller Bibel-afbrændinger, hvis den blev 
afskaffet. Folk gør det jo alligevel og det 
er ikke gratis at have et samfund. Hvis 
vi vil have ytringsfrihed kræver det, at 
vi accepterer, at det engang imellem 
gør ondt. Hvis en person vil brænde 
Bibelen siger det jo en hel masse om, 
hvilken type person han er, men man kan 
ikke have ytringsfrihed uden, at nogen 
måske vil sige noget, der gør os kede af 
det. Det ligger i det begreb. Hvis vi vil 
løse flygtningekrisen eller den grønne 
omstilling vil det koste. Vil vi ikke betale 
prisen, kan vi ikke gøre det.”  
     Jeg fanges mellem mit grundlæggende 
ønske om den enkeltes frie valg og mit 
ønske om at opretholde et vist niveau i 
den mellemmenneskelige respekt. Huxi 
afbryder kærkomment mine uafsluttede 
overvejelser med tilføjelsen: ”Man har 
jo også ytringsfriheden til at svare igen 
og sådan må det være. Vi kan ikke have 
et samfund, hvor noget er så helligt, at 
vi ikke må pege på det eller gøre grin 
med det.” Jeg må være tilbøjelig til at 
give ham ret og håbe på, at mennesker 
generelt er bedre, end jeg tror.   
 
ER DANMARK ET KRISTENT LAND? 
     Når man har meldt sig ud af folkekirken 
og i øvrigt hælder til at adskille stat og 
kirke er det interessant at høre, hvordan 
man har det med den evindelige snak 
om, at Danmark er et kristent land. 

Det har Huxi det dog fint med: ”Vi har 
været et kristent land længe og den 
kristne kulturarv fylder. Vore tænkemåder 
og sprog er funderet i det. Du har sagt 
”gudskelov” utroligt mange gange og 
jeg har sagt ”fandeme nej” et par gange 
og helt nede i de små detaljer er vi bare 
en kristen kultur. Det er til gengæld 
ikke nødvendigt, at det udpensles i 
regeringsgrundlaget – gud bedre det! Det 
har jo heller ikke noget at gøre med at 
definere, hvad vi er, men hvad vi ikke er. 
Det er i den grad overflødigt.” Endvidere 
mener han ikke, at vi ophører med at 
være et kristent land, såfremt man en 
dag skulle adskille den politiske og den 
åndelige sfære: ”Vi sletter ikke hele vor 
historie og det, vi står på skuldrene af 
ved en adskillelse. Jeg tror, at det vi står 
på skuldrene af er stærkt nok til, at hvis 
vi udvikler os henimod en adskillelse, så 
eroderer grundlaget ikke under os.” 
 
     Efter en god snak skilles vore veje 
med enigheden om, at der uanset hvad 
er flere sten på vejen mod en eventuel 
adskillelse af kirke og stat. Med et 
gensidigt anerkendende smil på læben 
lader vi troen på tilværelsen blomstre 
videre i hvert vor sind og kaster tilliden 
mod hver vor mening. Og det er sådan, 
det skal være.

FAKTABOKS
Huxi Bach er satiriker og vært på 
programmet ”Huxi og Det Gode Gamle 
Folketing” på Radio24syv. Til efteråret 
turnerer han med sit fjerde one-man 
show ”Ind Til Benet”. Hans mål er at 
opfordre folk til at tage et reflekteret 
valg.
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 PRÆDIKEN                  PRÆDIKEN

Prædiken – Mariæ Bebudelsesdag 
ORD

ORD | STUD.THEOL MIKAEL BRORSON

Igennem tiden har Mariæ bebudelses dag 
givet anledning til mange spekulationer 
over Marias jomfruelighed. Var hun nu 
også virkelig jomfru? Kan det nu også 
passe? Hun var jo altså trods alt gravid, 
og al vores viden og erfaring peger jo 
på, at det ikke kan lade sig gøre for en 
jomfru.

Men hvor er denne spekulation om 
Marias eventuelle jomfruelighed dog et 
tidsspild uden lige. Det er intet andet 
end blændværk og falsk forargelse, og 
det er en problematik, som vi hurtigst 
muligt skal gøre os færdige med og 
verfe bort! Den skygger nemlig for det 
altafgørende budskab, som evangeliet 
rent faktisk forkynder, og som vi hører 
igennem dagens tekst.

Mariæ bebudelses dag er ikke en 
diskussion af en bestemt kvindes 
eventuelle jomfruelighed for to 
tusinde år siden. Tværtimod er det en 
markering af Guds inkarnation, Hans 
menneskevordelse. Vi markerer, at Maria 
bærer på og føder selveste Guds Søn, fordi 
Gud vælger at påtage sig menneskelig 
skikkelse og blive menneske, for derved 
at gribe ind i historien: Vi fejrer, at 
“Ordet blev kød og tog bolig i blandt os”

I denne Guds indgriben i verden ligger 

alt vores håb og al vores salighed. 
For som mennesker er vi døde i vores 
overtrædelser og vores synder. Det 
er det eneste almenmenneskelige der 
eksisterer: synden. At vi lever indkrogede 
og selviske, evigt og altid fokuserede på 
os selv og vores eget, frem for at se de 
mennesker, der har brug for os. Og derfor 
giver det heller ikke mening at tale om 
fortabelsen som en eller anden fjern, 
fremtidig risiko, som vi skal bestræbe 
os på at undvige. For fortabelsen er en 
realitet, den er vores fælles virkelighed 
den dag i dag. Vi er fortabte, og vi vader 
vitterligt rundt i Dødsriget lige nu, døde 
i vores synder og helt uden mulighed for 
at redde os selv. Der er ingen vej ud af 
Dødsriget.

Tilsyneladende, i hvert fald. Men så 
er det, at vi kan vende os til dagens 
evangelietekst, og lære, at Gud på 
denne dag lod Maria vide, at hun skulle 
føde en søn og give ham navnet Jesus, 
den Højestes søn, som skal sidde på sin 
fader Davids trone og være konge over 
Jakobs hus til evig tid. Gud åbnede 
således ikke en dør ud af Dødsriget. Men 
han steg ned til os i Dødsriget, idet han 
blev menneske og sendte sin søn, Jesus 
Kristus. Og dermed åbenbarede Han, 
som vi hører i epistellæsningen, ”livets 
ord og livet”, for os hernede i de dødes 
rige. Midt i vores død og fortabelse, taler 
Gud livets ord til os.

Og så er vi nok døde i vores synder, 
fanget i dødsriget uden udvej. Men Gud 
er steget ned til os, han er “nedfaret 
til dødsriget”, som vi bekender det i 
trosbekendelsen hver søndag, ikke først 
ved sin opstandelse, men allerede ved 
sin menneskevordelse, ja, netop her, da 
han blev menneske. Her bankede Gud 
på helvedes porte, som vi synger i den 
gamle Grundtvig-salme:

I kvæld blev der banket på Helvedes port, 
så dundrer den rullende torden,
herolden var stærk og hans budskab fuld-
stort,
thi lyttede alt under jorden.

Gud blev altså menneske, og i sin Søn 
steg Han ned til os og bankede på 
Helvedes port, og det var sandelig med 
et budskab stærkt og fuldstort: “Jeg er 
vejen, sandheden og livet”! Gud sender 
sit Ord, livets Ord, ned til os mennesker 
som er døde i vores synder, og således 
åbenbarer Gud sig som vores liv, det 
sande liv i fællesskab med Ham.

Gud griber altså, for nu at udtrykke det 
mere direkte i relation til dagens tekst, 
ikke bare ind i Marias liv her på Mariæ 
bebudelses dag, men han griber ind 
i mit og dit liv, idet han nedstiger til 
os, her i dødsriget, med sin herligheds 
glans, som Grundtvig videre betegner 
det i sin salme:

FOTO | FOLKEKIRKEN.DK
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 PRÆDIKEN                  PRÆDIKEN

I Helvede skinned Guds herligheds glans,
guldfarved de djævle kulsorte,
men murene revned for stråler i glans,
af hængsel fløj Helvedes porte.

Og så kan vi diskutere Marias jomfruelighed 
nok så meget og synes, at det er nok 
så forargeligt og anstødeligt. Men her 
står vi overfor kristendommens virkelige 
anstødssten, som gemmer sig bag vores 
overfladiske anfægtelse: At vi ikke ved egen 
kraft kan bryde Helvedes porte op og besejre 
døden, at vi ikke kan frelse os selv, men er 
helt afhængige af Gud. Vi kan ikke selv gribe 
livet, men må få det skænket af Ham. Kun 
Han løfter med Livets Ord hængslerne af 
Helvedes porte.

Således er det ikke os, der skal stige op til 
Gud, men Ham, som er steget ned til os. Gud 
“steg til lave hytter ned”. Og heri er netop 
vores frelse, at Gud kommer til os. Nok er 
vi fangede og døde i synden, men med sit 
livets ord griber Gud ind i vores liv. Han 
ydmyger sig, sender sin Søn og lader ham 
dø på korset, for derefter at opstå. Derfor er 
det heller ikke nogen tilfældighed, at Maria 
skal kalde barnet Jesus, svarende til det 
hebraiske Josva, der betyder: ”Gud er frelse”.

Hermed kastes også lys over den 
gammeltestamentlige læsning fra Esajas, 
hvor det fra profeten lyder: “Se, den unge 
kvinde skal blive med barn og føde en søn, 
og hun skal give ham navnet Immanuel.” 
Immanuel betyder nemlig “Gud er med os”, 
og det er jo netop frelsen. Livets Ord, det 
ord, hvoraf Gud skænker os livet, er netop 
Jesus, Immanuel: “Gud er med os”. Det er 
sådan Gud frelser os, det er ved at være 
med os, ved at komme til os, her, i vores 
fortabelse.

Og det er budskabet, til enhver, som tynges 
af livets hårdhed. De der bøvler med al for 
tidlig og urimelig sygdom, de der mærker 
alderdommens åg, de der føler sig ensomme. 
De der har mistet en kær, de der tynges af 
dårlig samvittighed over deres uformåen til 
at være der for andre og over deres slette 
handlinger. De, der føler sig forladte, og 
som føler, at livet ikke har udfoldet sig, som 
det skulle, eller føler, at livet er ved at køre 
af sporet. Til hver og én af os, der kender 
disse følelser, lyder budskabet, livets Ord, 
som tales til os i dagens evangelium: “Gud 
er med dig!”

Da kan vi leve vores liv i frimodighed; hver 
dag kan vi stå op, og vi kan gøre vores pligt, 

overfor samfundet, overfor Gud og overfor 
vor næste. Tage livet på os, med al dets 
hårdhed, urimelighed og uoverskuelighed. 
Og når vi så gang på gang fejler, når vi 
bukker under, når vi fornægter Gud, svigter 
hvor der er brug for os og lukker os ind i os 
selv og vores egen synd, så lyder livets ord: 
“Gud er med dig!”. Du er tilgivet. Dine synder 
er forladt. Og da kalder Gud os altså til livet, 
ja, han skænker os det i dette øjeblik.

Og så kan vi høre det sidste vers af Grundtvig-
salmen, i troen på, at Guds søn rent faktisk, 
ved jomfru Maria, har gæstet Helvede og 
skænket os vores synders forladelse, ganske 
uden vores fortjeneste,indsats eller gerning, 
men ved Hans uendelige nåde og kærlighed. 
Dét er livets Ord:

Så herlig opstod på den tredie dag
vor frelser, uskyldig korsfæstet;
thi er det på jord nu en salighedssag:
Guds Søn haver Helvede gæstet!

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden. 
Som det var i begyndelsen, således også nu, 
og altid og i al evighed. Amen.

FOTO | KRISTENDOM
.DK
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TEMASIDE - REFORMATIONEN

ORD | LOUISE LUND OLESEN 

Der er, som med mange andre ting, 
flere end én kilde, til danskernes 
arbejdsmoral. Det er ikke Luthers 
protestantiske arbejdsetik alene, vi 
kan takke for vores måde at arbejde 
på. Max Weber udarbejdede dog tanken 
om denne særligt protestantiske 
arbejdsomhed. Han mener, at religion 
har en stor betydning og indflydelse, i 
kapitalismens opståen, det er dog ikke 
den eneste kilde. 
For at forstå denne tanke nærmere, må 
vi gå ind i nogle forskellige retninger 
indenfor reformationen. 

LUTHERS ARBEJDSMORAL – ”KEND 
DIN PLADS” 
Luther formulerede en særlig tanke om 
Kald. Man kunne efter Reformationen 
ikke længere arbejde sig til frelse, som i 
den katolske tid. Gud alene har skænket 
en frelse, og man kan hverken gøre 
fra eller til, dog kan man vise Gud en 
ubetinget tillid, gennem arbejde. En 
form for taknemmeligheds arbejde.  
Mennesket er udpeget til et særligt 
stykke arbejde, og ifølge Luther, har 
man en særlig pligt til at udføre dette 
jordiske arbejde. Herved kan man sige, 
at Luther ophæver enhver form for 
arbejde, til et helligt kald og derved 
fremmer arbejdsomheden. Etikken er 
dog meget konservativ: Man kan ikke 
ændre sit kald, da man derved går imod 
Gud. Den plads man har fået, er altså 
ret statisk. Man skal altså arbejde, 
men nøjagtig som man altid har gjort, 
hverken mere eller mindre. Derved 
kan man sige, at Luther tilslutter 
sig middelalderens standssamfund, 
hvor fæstebønderne boede, levede og 
arbejdede samme sted hele livet. 
 
CALVINISME OG KAPITALISME 
Der, hvor Weber mener kapitalismen 
har sit udspring, i det religiøse felt, 
er da også Calvinismen, startet af den 
franske reformator Jean Calvin. Han 
havde stort set samme tankegang som 
Luther, en prædestinationstanke, hvor 
mennesket, ift. frelse, hverken kan gøre 

fra eller til, men der er dog et smuthul. 
Calvinisterne mente, at der var særlige 
tegn fra Gud, på om man var dømt til 
frelse eller ej. Har man succes, ja så er 
man højst sandsynlig udvalg til frelse. 
 
”TID ER PENGE”, BENJAMIN 
FRANKLIN 
I den calvinistiske tanke om succes som 
tegn på frelse, forenes altså fromhed, 
økonomisk fremgang og rigdom. 
Dette er altså hvad Weber kalder 
Kapitalismens Ånd.  
Et eksempel på denne udvikling, er 
Benjamin Franklins kendte ord ”Tid er 
Penge”, som Weber selv fremhæver. 
Her sammenstiller man altså antallet 
af produkter med tiden der bruges 
på produktionen. Effektivitet er et 
nøgleord.  
Efter reformationen, afskaffede 
man bl.a. en del helligdage og 
bededage, som ligeledes gjorde 
plads til flere arbejdsdage. Disse 
blev efterfulgt af forordninger der 
regulerede bøndernes fester, f.eks. 
hvor længe et bondebryllup måtte 
vare, hvor mange der måtte komme 
og hvordan man skulle være klædt. 
Det lyder strengt, men der var også 
Enevælde. Sammenlagt kom bønderne 
til at arbejde omtrent 50 % mere i 
perioden 1500 til 1800. Forestil dig en 
arbejdsuge på 56 timer.  
Det er dog ikke lig med en ændret 
arbejdsmoral. 

ARBEJDERBEVÆGELSERNE OG LUTHER 
I kølvandet på 1700-tallets 
landboreformer, hvor bønderne blev frie 
og mere selvstændige, urbaniseringen 
og industrialiseringen, brød en ny 
samfundsgruppe frem. Proletariatet. 
De dannede senere forskellige 
arbejderbevægelser, for at organiserer 
sig som en selvstændig klasse, stærkt 
inspireret af Karl Marx.  
Dette blev startskuddet til 
fagforeningerne, lønforhandlinger 
og strejker i lange baner. 
”Socialdemokraten” brød ligeledes frem 
af denne udvikling. Herved får vi altså 
overenskomster og større forståelse for 

begrebet ”Tid er Penge”, da man nu 
lærer, hvor meget ens arbejdskraft er 
værd, og i sidste ende, hvor meget ens 
løn BØR være. 
Deres slagord ”Gør din pligt”, minder 
meget om Luthers ”svigt ikke dit kald”. 

VELFÆRDSSTATEN 
Den sidste væsentlige udvikling, mod 
nutidens arbejdsmarked, er velfærden. 
Efterspørgslen på arbejdskraft i 
efterkrigstiden, tvang mange kvinder ud 
på arbejdsmarkedet (til stor frustration 
for mange mænd). Som konsekvens af, 
at kvinderne kom ud og arbejde, har 
vi fået offentlige ydelser og services 
som børnehaver og ej at forglemme, 
færdigretter.  
Nu var op mod 3 ud af 4 danskere 
mellem 16 og 64 år på arbejdsmarkedet. 

HVIS IKKE… 
Hvis ikke Luther slog de 95 teser op 
på kirkemuren den dag i 1517, så 
arbejdede vi desværre nok stadig. Dog 
har hans tanke om Kaldsetik og senere 
Calvinismens sammenkædning mellem 
succes og frelse, uundgåeligt haft 
en indflydelse på vores opfattelse af 
arbejde og effektivitet. 
 

Kilder: ”Hvorfor er vi så flittige? Om 
reformationen og Arbejdet”, af Lars K. 
Christensen, Forlaget Eksistens, 50 kr.

”Reformationen og arbejdet – hvorfor er vi så flittige? ”
Hvad er der egentlig med os og arbejde? Hvorfor ræser vi rundt for at få en eller anden smart karriere og et job i toppen af 
bygningen? I denne måned handler det om reformationens indflydelse på arbejdsmoralen.

FOTO | EKSISTENS.DK
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LEDER KLUMME

Når rollerne byttes om
ORD | JACOB HARTVIG SANDAGER 
HANSEN

I min ph.d.-afhandling 
laver jeg en komparativ 
undersøgelse af den amerikanske 
yogaorganisation, Ananda 
Sangha, som et casestudie af, 
hvordan religion og spiritualitet 
i en globaliseret verden tilpasses 
til den lokale kontekst, de 
indgår i. For at undersøge 
denne problemstilling har jeg 
lavet feltarbejde i Anandas ashrams i henholdsvis Indien 
og Californien. Med udgangspunkt i mit feltarbejde vil jeg 
i denne klumme adressere en klassisk udfordring inden for 
antropologien, som jeg også selv oplevede i forbindelse med 
mit feltarbejde: Hvad gør man, når rollerne i feltarbejdet 
vendes på hovedet, og hvordan påvirker det feltarbejdet? 

Under mit feltarbejde boede jeg i Ananda Sanghas ashram, 
hvor jeg deltog i de daglige rutiner. Min deltagelse i forskellige 
aktiviteter gjorde det let at opbygge en relation til folkene 
i ashrammet, inden jeg interviewede dem. Dette bevirkede 
imidlertid, at folk ofte stillede mig personlige spørgsmål under 
interviewet, såsom: hvad jeg laver i min fritid, om jeg var i et 
forhold, var jeg selv spirituel, troede jeg selv på reinkarnation, 
og hvad jeg synes om at praktisere yoga? 

Når informanterne stillede mig spørgsmål, skiftede jeg som 
feltarbejder position med mine informanter, så jeg selv fik 
rollen som informant. Udfordringen herved var, at mine svar 
kunne påvirke informanternes svar i et efterfølgende interview, 
ligesom de også kunne præge nye gæsters opfattelse af 
Ananda. Som et eksempel kan jeg nævne et interview med 
en gæst, der var bekymret for, om Ananda var en sekt. Jeg 
forklarede vedkommende, at Ananda ikke havde nogle af 
de kendetegn, der karakteriserede en sekt. Efter dette lille 
intermezzo i interviewet var det tydeligt, at hendes svar blev 
mere positive over for Ananda. I de efterfølgende dage kunne 
jeg også observere, hvordan hun begyndte at give slip på sine 
forbehold mod Anandas spirituelle praksis, hvilket kom klart 
til udtryk, når hun deltog i en satsang - hun sang betydeligt 
højere, klappede med på melodierne og – vigtigst – hun 
begyndte at sidde tættere på alteret – en tydelig markering af 
en begyndende identifikation, eller i det mindste sympati, med 
Anandas spirituelle praksis.  

Pointen med dette er, at feltarbejderens blotte tilstedeværelse 
præger de informationer, man får – man bliver selv en del af 
det materiale, man indsamler. Kunsten bliver derfor at forstå, 
hvordan samspillet mellem mig og mine informanter har 
påvirket det materiale, jeg har indsamlet under mit feltarbejde.  

Det moderne livs kakofoni 

Jeg kan ikke helt afgøre, om det blot er tidens ånd, 
men der synes at være et krav til konstant selvudvikling 
og branding af sig selv. Vi viser os frem på de sociale 
medier for at skabe en illusion om det perfekte liv.  En 
selviscenesættelse, der udtrykker en voldsom narcissisme. 
Men samtidigt tror jeg, at det også dækker over en 
tomhed og mangel på egentlig essens i livet. I min optik 
repræsenterer denne selvbranding en usikkerhed over 
for kravet om konstant bekræftelse fra omverdenen. 
Vi har hele tiden så travlt med at leve op til diverse 
krav: Udseendemæssig og social fremtræden skal spille, 
samtidigt med at det ikke må halte på den faglige front. 
Et slags moderne renæssancemenneske, der skal forestille 
at beherske mange forskellige domæner, men aldrig 
oprigtigt opnår føling med sit sande potentiale og værd. 
Vi får tudet ørene fulde af, at vi skal dygtiggøre os, være 
ambitiøse og seriøse; men er der overhovedet tid til at 
opdage, hvilke ambitioner man har? Hvilke kompetencer 
man reelt besidder? Er der tid til at forstå, hvem man 
egentligt er som person, og hvad man kan og gerne vil 
med sit liv? 

Det er så svært at hvile i sig selv samtidigt med at 
vægten af samfundets vækstorienterede mobilitet tynger 
ens skuldre. Man skal konstant være omstillingsparat, 
hvilket betyder, at der er meget lidt tid til fordybelse 
og refleksion – meget lidt tid til at opdage sand passion 
og lidenskab. Det er ufatteligt ærgerligt: Alle opholder 
sig da i en tilstand af middelmådighed – og det er vel 
præcist det modsatte udfald man ønsker, når man har så 
stor fokus på sig selv?

På den ene side synes verden at centrere sig om det 
narcissistiske menneske, men på den anden side gør 
den slet ikke, når man lever sit liv efter den dikterede 
orden. Der fokuseres ikke på det væsentligste i en sådan 
tilværelse. Dermed ikke sagt, at nogen ikke udelukkende 
glæder sig ved materiel velstand og ”likes” på Facebook, 
men er flertallet ikke blevet lullet ind i en trummerum, der 
påtvinger en bestemt levevis? Det er da lidt paradoksalt, 
når vi bryster os af at leve i en individualiseret verden, at 
vi alle til en vis grad er blevet reduceret til strømlinede 
størrelser, der ikke skiller sig ud fra mængden.  

NM
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INDBLIK

Hvor går man hen, når man er en vikingenørd, der ikke kan få nok?
På Religionsvidenskab kan udbuddet af fag, hvor førkristne nordiske religion er i centrum 
føles virkelig begrænset. Når man er færdig med originalsprogsopgave på fjerde semester, 
og har deltaget i Jens Peter Schjødts Nordisk Religions valgfag til 5 ECTS, så er der faktisk 
ikke mere at komme efter. Men frygt ej, for VARG er til for dig!

ORD | MAI NØRSKOV NIELSEN

BLIV EKSPERT I OLDNORDISK SLANG OG 
FRÆKKE TILNAVNE 
VARG er ikke blot navnet på en berygtet 
trve kvlt black metal morder og musiker 
fra det legendariske norske one-man 
band Burzum, men findes her på Aarhus 
Universitet i en mildere udgave som Viking 
Age Reading Group. VARG som desuden 
også betyder ’ulv’ eller ’fredløs mand’ på 
norrønt er torsdag aften i det nuværende 
semester samlingssted for alle dem, der 
bare ikke kan få nok af det førkristne 
Norden (men som ikke har i sinde at dræbe 
nogen). Som navnet antyder, kan man – 
helt uformelt – komme til fælleslæsning 
af forskellige tekster med tilknytning til 
Vikingetiden eller den tidlige Middelalder. 
Under læsningen diskuteres betydningen 
af finurlige ord eller sjofle vendinger 
fremhæves.  Og sjofle vendinger er der 
masser af i det norrøne tekstkorpus! 
Forfatteren til følgende artikel har i tidens 
løb eksempelvis lært ord som: Bjórrefr 
(ølglad), féauðnu-maðr (en mand, der er 
heldig med sine får), ragr (betegnelse 
for en mand, der lader sig bruges som en 

tæve) og ræða (parringslysten).  

Ud over at beskæftige os med frække 
ord, så gennemgås der udrag fra kendte 
helteepos som Völsunga saga – dén 
med Sigurd Fafnersbane – digte fra 
den poetiske Edda som Sigrdrífumál, 
uddrag fra den angelsaksiske Beowulf og 
oldengelske digte såsom The Battle of 
Maldon er blot nogle af de mange tekster, 
som der i tidernes løb er blevet nørdet 
med, samtidig med at der pløjes masser 
af kaffe, the og småkager ned i halsen og 
hygges på bedste vikingemanér.  
 

Hvem kan deltage?  
Alene navnene på de førnævnte 
tekststykker får formentlig læseren til at 
løbe skrigende væk – men vær ikke bange! 
VARG er for alle interesserede, og det er 
ingen forudsætning for deltagelse, at man 
kan angelsaksisk, oldengelsk, islandsk 
eller norrønt. VARG er for alle dem, der har 
lyst til at læse tekster fra det førkristne 
Norden, fordi de synes at historierne er 
spændende, sjofle, grinagtige og voldelige, 
ikke blot på Religionsvidenskab, men for 

alle fakulteter. VARG er ledet af en 
tovholder, som udvælger et tekstuddrag, 
der forberedes til hver session. Dette kan 
enten være en studerende eller en Ph.d. 
studerende fra forskellige fakulteter, 
så ud over at stifte bekendtskaber med 
voldelige, provokerende og seksuelt 
ladede tekster – og lære nye bandeord 
eller gode scorereplikker – så får man 
også nye bekendtskaber på tværs af 
studierne, og samtidig kan man øve sig på 
sin islandske udtale – hvis man tør!  
 
Hvis alt dette lyder som noget for dig, så 
tøv ikke med at sende en mail til Anna 
Solovyeva, der står for dette års VARG på 
følgende mail: ans39@hi.is for at komme 
på mailinglisten og modtage fede tekster 
til de kommende sessions. Registrering for 
deltagelse er ikke nødvendig – bare kom 
og vær med!

FOTO | ANNA SOLOVYEVA
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STUDIEMILJØ

STUDIEMILJØ

Kom og vær med i VARG!

Torsdage fra 17-19, i lokale 444, 1485.

Skriv til Anna Solovyeva på ans39@hi.is for nærmere 
information.

Hvad er årgangsrepræsentanterne?
ORD | ANNE MARIE & NIKOLAJ, TOVHOLDERE AF ÅRGANGSREPRÆSENTANTERNE
Måske har du hørt ordet, men aner ikke hvad det betyder, måske vil du bare gerne vide mere om, hvad det præcist er – forklaringen kommer 
her: Det er et antal personer fra hver årgang på teologi, som er skabt for at have fokus på, hvad der sker på årgangene og hvad der eventuelt 
kan/skal gøres. Det kan være alt i relation til studiet – stort som småt. Det er en gruppe der er nedsat for at skabe større kommunikation 
mellem de enkelte årgange, den enkelte studerende og Studienævnet. Gruppen er dannet ud fra et ønske om at have en bedre/større føling 
med årgangene. Desuden kan repræsentanterne være en aktiv del af det sociale liv på årgangen ved at skabe rammerne for sociale aktiviteter 
– alt efter behovet på den enkelte årgang. Repræsentanterne kan også engagere sig i diverse udvalg og arbejdsgrupper. Der er i skrivende 
stund nedsat en skrivegruppe og et aktivistudvalg. Folkemødet om kandidatstudieordningen er et eksempel på et vellykket udvalg. 

Hvis du sidder som læser og din interesse er vakt for udvalgsarbejde og/eller arbejdsgrupper er du velkommen til at kontakte os.  Der er 
ikke noget krav om at man på forhånd skal vide noget om noget – det er det motto vi arbejder ud fra i årgangsgruppen. Årgangsgruppen 
fungerer som en base for erfaringsudveksling, hjælp og vejledning i det omfang der er brug for det, hvilket vi håber kommer jer til gode. 

Der skal desuden afholdes valg af årgangsrepræsentanter på hver årgang hvert år, senest ved udgangen af september. En vigtig information 
i den forbindelse er også at vi forventer at holde minimum to møder pr. semester. Ét møde ved starten af semesteret og ét inden læseferien. 
Vi håber at denne tekst har givet noget afklaring og gjort årgangsrepræsentanternes rolle mere håndgribelig – ønsker du at vide mere er du 
mere end velkommen til at tage fat i repræsentanterne på din årgang.
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KRONIK

ORD | JOHANNE LOUISE CHRISTIANSEN, 
VIDENSKABELIG ASSISTENT, PH.D.

For præcist to år siden skrev jeg en 
kronik til Figenbladet med titlen: “Ph.d.-
studerende – studerende eller forsker og 
underviser?” Her prøvede jeg at forklare, 
hvad en ph.d.-studerende egentlig laver 
og selvom jeg måske i den pågældende 
kronik lyder til at vide, hvad jeg taler 
om, er det mig stadig en gåde hvorfor 
ph.d.-studiet skal være som det er. Nu er 
jeg på den anden side… Jeg forsvarede 
i november 2016 min ph.d.-afhandling 
med titlen “My Lord, deliver me from the 
people of the evildoers (rabbi najjiniī 
mina l-qawmi l-zalimina)” (Q28:21): The 
root īz-l-m and the semantic field of 
oppression in the Qur’an” (en titel som 
skal ændres, hvis den skal have nogen 
chance ved siden af Jussi Adler på 7/11s 
bestsellerstativ). 
Færdiggørelsen af min afhandling var 
dog ikke uden konsekvenser. Selvom 
jeg havde stor faglig støtte fra begge 
mine vejledere, Professor Hans Jørgen 
Lundager Jensen (AU) og Professor (mso) 
Thomas Hoffmann (KU), er afslutningen 
af mit ph.d.-studiet noget, jeg vil se 
tilbage på som en hård og stressende tid. 
Når jeg ser mig omkring på universitetets 

afdelinger, synes det desværre at være 
mere reglen end undtagelsen blandt de 

ph.d.-studerende. På et eller andet 
tidspunkt knækker vi på den ene eller 
anden måde nakken på at opnå den 
ph.d.-grad. Hvorfor? Hvad kan sådan 
én egentlig bruges til? Og hvad så 
nu? Hvad sker der når man pludselig, 
efter lang tids kamp med en bog, som 
kun fem mennesker i verden kommer 
til at læse, står på den anden side? 
Jeg har en ph.d.-grad i humaniora. 
Hvad kan jeg? 

Bare rolig, kære læser, jeg vil ikke 
bruge hele denne kronik på at tåge 
rundt i min egen (professionelle) 
eksistentielle krise. Men som med en 
kandidatgrad i Religionsvidenskab, 
teologi, Arabisk- og islamstudier eller 
et fjerde humanistisk fag må der efter 
endt ph.d.-uddannelse stilles nogle 
spørgsmål: Hvilke kvalifikationer 
har min uddannelse givet mig til 
īdet virkelige liv’? Hvordan får jeg 

dem italesat, så de kan bruges i diverse 
professionelle kontekster og ikke bare 
ligner tom akademisk ordekvilibrisme? 
Jeg har været så heldig at få en længere 
ansættelse som videnskabelig assistent 
på Religionsvidenskab og er udover det i 
gang med at sende ansøgninger til diverse 
akademiske stillinger rundt omkring i 
verdenen. Hvis det ikke lykkes, er planen 
netop at bevæge mig ud i verdenen uden 
for universitet. Trods hvad jeg måske 
har givet udtryk for indtil videre, er jeg 
fortrøstningsfuld. Som min kollega, Ella 
Paldam (som for resten også lige har fået 
sin ph.d.-grad), skrev i sit debatindlæg 

til Politiken d. 18. november 2016: “Min 
nørdede, faglige fordybelse har givet 
mig generelle kompetencer, som vil 
gavne vores samfund fremover.” Viden 
om og kritisk analyse af det islamiske 
autoritative tekstkompleks i kombination 
med bredere religionsvidenskabelige 
teoretiske og metodiske perspektiver 
er der brug for i verdenen i dag. Så 
lad os overleve endnu en omgang 
såkaldt ī'humaniora bashing’ med den 
dertilhørende devaluering og eventuelle 
nedskæringer af vores fag! 

DISPENSATIONSPROJEKTET
Udover at jeg er i gang med en revision 
af min afhandling (og dens titel!) til 
udgivelse, arbejder jeg især med ét tema i 
Koranen og den tidlige formative islam: 
dispensation.  
Koranen er kendt som en tekst, der 
indeholder diverse påbud og forbud. 
Især det senere lovgivende materiale 
giver tilsyneladende strenge regler for 
fx alkohol (Q5:90-91), rituel renselse 
(Q5:6) og faste (Q2:183-87). Koranen 
italesætter dog også muligheden for at få 
dispensation fra mange af disse regler. Se 
bare det følgende vers om fasten:

Måneden Ramadan, hvori Koranen blev 
sendt ned som en retledning til menneske-
ne, som klare beviser på retledningen og 
Sondringen, i den skal enhver af jer, der er 
hjemme i denne måned, faste. For den, der 
er syg eller på rejse, gælder et antal andre 
dage. Gud ønsker at gøre det let for jer og 
ikke svært. Så overhold antallet, og lovpris 
Gud, fordi Han har retledt jer! Måske er I 
taknemmelige! (Q2:185)

DISPENSATION FRA `HUMANIORA BASHING’? 

FOTO | ARKIV
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Her har vi en klar dispensation, nemlig 
at hvis man ikke kan faste (pga. sygdom 
eller rejse), så skal man ī'bare’ gøre 
noget andet. Verset forklarer også, at 
dispensationen gives, fordi Gud ikke 
ønsker at gøre det besværligt for de 
troende. Reglen for dispensation er 
således, at det normalt påbudte/forbudte 
gøres frivilligt/tilladt under bestemte 
omstændigheder, og denne tanke 
synes at være del af en større strategi 
om at inkludere og ikke besværliggøre 
religionen for så mange mennesker som 
muligt. I de senere islamiske juridiske 
traditioner bliver dispensationstanken 
udfoldet til fulde og får den tekniske 
term rukhsha. Faktisk bliver dette begreb 
italesat som én af islams grunddogmer, 
og de islamiske lærde fremhæver 
herigennem islam som en din al-yusr, ‘en 
nemhedens religion’.

Når man læser i Koranen, bliver det hurtigt 
klart, at dispensation og fleksibilitet 
fremkommer på mange niveauer. For 
eksempel er der en gennemløbende brug 
af de såkaldte undtagelses- eller illa-
fraser og af hvad jeg vil kalde Koranens 
ī'del-fraseologi’. Således står der i Q3:69: 

En del af Skriftens folk ville ønske, at de 
kunne lede jer vild. De leder dog kun sig 
selv vild, uden at de aner det.

 
I Koranen tages der hele tiden forbehold: 
Det er ikke alle i den generiske (og 
problematiske) betegnelse īBogens folk’ 
eller ahl l-kitab, som er vildledt, kun 
nogle. 
I mit dispensationsprojekt vil jeg 
undersøge Koranens dispensationsprincip, 
som synes – hvis ikke unikt så – italesat 
på en ny måde i Koranen. Det teoretiske 

perspektiv er inspireret af Roy A. 
Rappaport, som, selvom de fleste kender 
ham fra andre ting, også har gjort sig 
systemteoretiske overvejelser. Ifølge 
Rappaport gælder det for alle ‘levende 
systemer’ (og religioner må siges at være 
sådanne systemer), at der opstår en 
nødvendig spænding imellem princip og 
dispensation. Systemer vil på den ene side 
begrunde deres identitet i visse urokkelige 
principper; men på den anden side må de 
(hvis de altså vil overleve på langt sigt) 
udvise fleksibilitet i forhold til en altid 
foranderlig omverden. Hvis principperne 
er for ‘bløde’, trues identiteten; men 
hvis de er for strenge, er systemets 
videre eksistens i fare. Én vigtig forskel 
mellem systemer består derfor i, hvordan 
de artikulerer dette ‘bløde felt’ imellem 
de to poler.  Et sådant ‘blødt felt’ synes 
at være formuleret bevidst i Koranen 
gennem dets dispensationsprincip.
Igennem en undersøgelse af den 
tekstuelle basis for princippet om 
dispensation og herigennem Koranens 
fokus på pragmatisme og fleksibilitet, 
håber jeg at mit nye projekt kan 
problematisere en tendens til at omtale 
Koranen som en sort/hvid tekst. 
Især i īpopulære’ forståelser og 
anvendelser af Koranen læses og refereres 
der ofte til teksten i basale dikotomier. 

Dispensationsprincippet er et eksempel 
på, at Koranen ikke altid fungerer på en 
sådan måde. Her har jeg i stedet tekstens 
dobbelttydighed i søgelyset igennem en 
vis kritisk tøven eller usikkerhed over for 
dens egne strenge påbud og forbud. Det 
må netop være en sådan tøven som er 
nødvendig for at nuancere for simple eller 
ligefrem īfundamentalistiske’ læsninger 
af Koranen. 
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Danmarkshistorie fra et religiøst perspektiv
Fra Danmarks tilblivelse som kongedømme i vikingetiden til den moderne globalisering af Danmark har religion i mere 
eller mindre grad gennemsyret den danske historie på en sådan måde, at den er en stor del af den danske nationale 
identitet.

ORD | KAREN RASK PEDERSEN

Danmarks Radio sendte i november 
2016 en række programmer i serien 
”1000 års tro”. I forbindelse med 
serien, som Peter Lodberg selv har 
været med til at skabe og medvirke i, 
har han udgivet bogen ”Danskernes tro 
gennem 1000 år” som en selvstændig 
forlængelse af serien. Serien og 
bogen følger langt hen ad vejen 
hinanden. De starter i vikingetidens 
overgang til kristendom, hen over 
til middelalderen og reformationen, 
for til sidst at bevæge sig over i den 
egentlige danske statsdannelse og de 
mere moderne tider.

LEVENDE HISTORIESKRIVNING
Normalt er historiebøger noget, man 
forbinder med store, tunge bøger, som 
kan være et stort projekt at komme 
igennem. ”Danskernes tro gennem 
1000 år” er derimod alt andet end 
stereotypen af en historiebog. På 
sine 270 sider formår Peter Lodberg 
at gøre tusinde års historie til en 
spændingsroman, som man let 
kommer igennem. Sproget er levende 
og billedeligt, hvilket til tider næsten 
kan gøre det svært at lægge bogen 
fra sig igen. Den mørke middelalder 
fremstiles så levende, at det er helt 
tydeligt, hvordan denne ellers mørke 
periode har været med til at opbygge 
og farve danske institutioner, som 
vi kender dem i dag, fremfor kun at 
omhandle pest, undertrykkelse og 
krige. Selv dele af den danske historie 
som normalvis kan forekomme lange 
og indviklede, så som reformationen, 
redes ud i overskuelige dele, der 
giver et overblik over de forskellige 
magtkampe, der har været med til at 
påvirke processen. 

Samtidig tager den sidste del af 
bogen også en spændende drejning. 
Her sættes nutidens islamisme op 

overfor de marxistiske 
terrorgrupper, og 
der trækkes en del 
fællestræk. Begge 
ønsker at realisere 
en samfundsmæssig 
utopi gennem vold. 
Selvom de marxistiske 
terrorgrupper er anti-
religiøse, og islamismen 
er udsprunget af 
islam, er det alligevel 
sammenligninger som 
denne, der også vidner 
om, at terrortruslen har 
været i vores samfund 
langt før 9/11, og at det 
ikke kun er udsprunget 
af fundamentalistiske 
religiøse bevægelser. 

DANSK NATIONAL IDENTITET
Den nordiske frugtbarhedsgud 
Frejs særlige dyr var et svin, og 
til juleblótet i december spillede 
han netop en central rolle. Det er 
anekdoter som denne, der i løbet at 
bogen er med til at fremhæve små 
detaljer om den danske tradition, 
som man ellers aldrig har skænket en 
tanke. Samtidig vidner det også om, 
at religion er dybt indlejret i en del 
af de traditioner, som er blevet et 
varemærke for den danske identitet. 

I en tid hvor man snakker så meget 
om sammenhængskraft, og hvad 
kriterierne er for at være dansk, giver 
”Danskernes tro gennem 1000 år” et 
godt bud på en del af dette. Bogen 
giver en ide om, at det langt hen ad 
vejen har været religion og tro, der har 
været med til at forme de traditioner, 
organisationer og til dels også det 
system, som vi kender i dag. Det 
understreges også af fremstillingen af 
Jellingestenen, som den danske stats 
fødsels- og dåbsattest. Danmarks 
historie har altså de sidste tusinde 

år været påvirket af religion, men 
på en sådan måde at mange tager 
det forgivet i dag. Det er i hvert fald 
nok de færreste, der skænker Frej en 
tanke til jul, når man sidder med den 
traditionelle, danske flæskesteg.  

Forfatter: Peter Lodberg
Forlag: Kristeligt Dagblads Forlag
Udgivelsesår: 2016
Sideantal: 270
Pris: 249, 95 kr
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Det daglige mirakel 
Endelig en bog og endda en dejlig bog på dansk om den klassiske tænker og digter Ralph Waldo Emerson, som ihærdigt til-
stræbte en forsoning mellem platonisme og kristendom samt leverede gode bud på en forening af idealisme og realisme.

ORD | CAND.MAG. I IDÉHISTORIE OG 
FORFATTER LISE SØELUND

Der er en del moralske dilemmaer 
igennem et langt liv, og man påtager 
sig også nogle moralske forpligtelser, 
men af og til bliver man vidne til 
lidt af et moralsk forfald. Det fører 
til en del moralske overvejelser og 
spørgsmål, som snart indebærer et 
moralsk ansvar, hvor man er tilbage til 
dilemmaet om det moralsk acceptable 
eller forkastelige. De moralske 
tømmermænd er en helt anden sag, 
men en moralsk livsform vil de fleste 
nok gerne forstå deres liv i lyset af, 
og det er det sidste, at Ralph Waldo 
Emerson, der levede i perioden 1803-
82, beskæftigede sig med. Undertitlen 
på Troels Nøragers bog er da også 
”Religion som moralsk livsform”, og 
den er udgivet på forlaget Eksistensen.

EMERSONS MANGE KVALIFIKATIONER
Emerson repræsenterer en form for 
teologi eller religionsfilosofi, der 
trækker på både den klassiske tradition 
såvel som den romantisk-idealistiske 
tænkning, og det er tillige at betragte 
som en filosofisk-teologisk refleksion 
over religion, og det har altid sin 
nytte i et samfund. Han er mangesidig 
og nuanceret i sin tænkning og sine 
egenskaber, idet han både er teolog, 
digter, filosof og essayist, men i 
bogen her er han kendetegnet som 
moral- og religionsfilosof. Emerson 
bevægede sig fra rollen som præst 
til formidler af en moralsk-religiøs 
vision om det gode og lykkelige liv, 
fordi religion i hans optik er uløseligt 
forbundet med en moralsk livsform. 
Det er ikke at betragte som en moral 
i en snæver forstand, for Emerson er 
også platoniker, så der er for ham en 
ubrydelig kobling mellem viden og 
dyd eller visdom og det gode liv, men 
man skal huske at leve og ikke tænke 
eller reflektere for meget, hvorfor 

han gik til kamp imod den såkaldte 
reflekterende tidsalder.

AMERIKAS ATHEN
Emerson blev født i 1803 i Boston 
i det daværende New England, som 
man også kaldte for Amerikas Athen, 
fordi man her fandt en slags klassisk 
guldalder, hvor folk var frie til at 
tænke og tale, og hvor tænkningen 
som følge heraf blomstrede gevaldigt. 
Det intellektuelle miljø havde de 
allerbedste betingelser i byen, og det 
nød Emerson såvel som hans gode 
ven David Thoreau godt af. Det gav 
dem desuden optimale muligheder 
for at udvikle deres idéer og udgive 
deres værker om bevægelsen 
transcendentalisme, som 
de begge bekendte sig 
til.  Transcendentalismen 
er delvis et tidstypisk 
fænomen, der er præget 
af romantikken og de 
idealistiske filosoffer, og 
som eksempelvis har til 
formål at gå imod det 
reducerede fornuftsbegreb 
og påstanden om, at vi ikke 
kan nå frem til en erkendelse 
af virkeligheden, som den er 
i sig selv, hvilket Kant stod 
på mål for i sine filosofiske 
værker. 

REFORMATORER
Emerson var med i de 
politiske reaktioner, 
der havde til formål at 
reformere områder indenfor 
uddannelse og de sociale 
tilstande, og det gjaldt ikke mindst 
protester overfor slaveriet. Emerson 
var fortaler for ”the science of ethics” 
eller etikkens love, og han mente, 
at det enkelte individ måtte stå til 
ansvar overfor sin Skaber. Den Gud-
billedlighed, som Bibelen tilsiger 
os, da vi er skabt i Guds billede, bør 

enhver i henhold til Emerson tage 
alvorligt og som følge heraf forpligte 
sig på at arbejde med at blive et 
bedre menneske. Det kan man så 
tænke lidt over, men man skal ikke 
tænke for meget over, hvorvidt man 
bør læse bogen om Emerson, for den 
er bestemt værd at gå i gang med og 
blive klogere på. Vi mangler de gode 
bøger om de gode folk i det gamle 
Amerika, som faktisk også tænkte, 
mens vores egne gode folk gik rundt 
og gjorde det samme herhjemme som 
eksempelvis Grundtvig og Kierkegaard 
i København, og som Emerson så 
rigtig siger det, så må man ”have mod 
til at gå selv”. 

”Emerson – religion som moralsk 
livsform”
Af Troels Nørager.
Udgivet af Eksistensen den 2. februar 
2017
Sidetal: 249
ISBN: 978 87 410 0160 9
Pris: 249 kr.
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FigenBladet SØGER
Kære studerende på Teologi, Religionsvidenskab og 
Arabisk-og Islamstudier

Har du en ide til en god artikel eller et interview?

Vil du fortælle om dit relevante studiejob? En for-
ening du er medlem af eller dit praktik-/udlandsop-
hold? 

Så tøv ikke med at skrive!

Vi søger STADIG medlemmer fra Arabisk- og Islamstu-
dier, 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



UNDERHOLDNING

Åndeligt Fravær
Louise Lund Olesen

Eksamenstiden nærmer sig. Du har sikkert styr på  
det. Du har sikkert læst hele pensum. Du har nok  
også læst alt det der ekstra-litteratur. Om du har  
forberedt dig? Jeps. Fuldstændig klar... Hvis det 
ikke lige er dig, så gør det, du gør  bedst, 
overspringshandlinger! Snup vores lille  krydsord, og 
få følelsen af, at have opnået et  eller andet! ;) 
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Vandret
5 Det kaldes også den 22. april. (2 

Ord) 
9 Buksetype, ofte forbundet med 

lærerstanden. (2 Ord) 
11 Denne plante har det med at 

stikke. 
13 Humanioras hold til kapsejlads. 
14 Bordtennis med øl. 
15 Hovedpersonen i "Skam", sæson 

4. 
16 Det danske ord for "Survey". 
17 Denne engel overbragte Maria 

nyheden om, at hun skulle føde 
Jesusbarnet. 

18 Den århusianske version af 
Roskilde-festival. (2 Ord) 

19 Ved denne mærkedag brænder 
man ofte (symbolske) hekse. (3 
Ord) 

Lodret
1 Dem der står bag artistisk 

festival. 
2 Royal person, der for nylig fyldte 

10 år. (2 Ord) 
3 Teolrådets nye navn. 
4 Ved denne type løb er der en 

meget bestemt dresscode. 
6 Det laver månedens underviser 

Henrik Reintoft gerne i fritiden. 
7 Her kan du nørde tekster fra 

vikingetiden. 
8 Komikeren med det musikalske 

efternavn, ? Bach. 
10 Den (ofte) passive agent ved 

mundtlig eksamen 
12 Det danske flag. 
19 Betegnelsen for den støtte 

studerende modtager hver måned 
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APRIL ARRANGEMENT     BESKRIVELSE

28. - Fest Kapsejlads, "Kampen om det Gyldne 
Bækken",
Uniparken.
Tag din bedste kammerat under armen 
og kom ned i parken og hep på Humbug 
og alle de andre hold!

HELE dagen (husk efterfesterne)

MAJ ARRANGEMENT BESKRIVELSE

2. 17.00-
19.00

Fællesforedrag "Reformationsperspektiver", 3 
oplægsholdere giver deres særlige 
perspektiv på reformationen.
(Axis Mundi)
Arrangeret af Religionsvidenskabelig 
forening og Middelaldercirklen.

4. 16.15-
18.00

Festforelæsning Nietzsche og kristendommen – kritiske 
"betragtninger", v/Søren R. Fauth.
Bygning 1441, aud. 1.

I forbindelse med tværfagligt seminar, 
ved Børge Kristiansens 75 års 
fødselsdag.

Arrangeret af Religionsvidenskabelig 
forening.

5. 13.15-
15.00

Samtale "Religiøs pluralisme: En Samtale", 
v/ Prof. MSO Thomas J. Hoffmann, 
Københavns Universitet og prof. MSO 
Peter Lodberg.
Lokale 415, bygn. 1451
Arrangeret af Teologisk forening.
(OBS indgang koster 30 kr. husk 
kontanter)

5. 16.00-
21.00
(efter-
fest i 
Theos-
bar)

Fest Artistisk Festival - En fejring af dit 
"studiemiljø".
Nobelparken.
Arrangeret af Artsrådet Aarhus 
Universitet; Studenterrådet på Arts.

10. 19.00-
23.59

Foredrag "Scientology", v/Robert Dam, der 
fortæller om sit liv i Scientology.
Ny munkegade 118 (matematisk 
institut).
Arrangeret af Tågekammeret.
(Adgang ved medlemsskab af 50 kr.)
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Kalender |  28.04 2017 –  30.06 2017

FACEBOOK: FIGENBLADET

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

Spændende  
arrangementer

Arrangement i an-
ledningen af Børge 
Kristiansens 75 års 
fødselsdag, 4. maj

Tværfagligt seminar torsdag den 
4. maj 2017 kl. 10.30–17.30

Aarhus Universitet, Tåsingegade 
3, bygn. 1441, aud. 1

Hele dagen vil være spækket 
med spændende tværfaglige 
oplæg blandt AUs forskere fra 
tysk til idéhistorie til teologi 
osv., som til sidst vil blive 
afsluttet med Børge Kristiansens 
festforelæsning. Dagens oplæg 
er gratis, er åbent for alle 
interesserede og kræver ikke 
forhåndstilmelding.

Artistisk festival, 5. 
maj

Så er det atter tid til Artistisk 
Festival, der er kulminationen på 
Artsrådets forårskampagne, der i 
år har fokus på studiemiljø!

Det foregår fra kl. 16:00 til 
21:00 d. 5. maj sammen med 
fredagsbarerne, fagrådene og 
de andre foreninger på Arts 
og altsammen mens du nyder 
det nye udendørs studiemiljø i 
Nobelparken!


