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VOXPOP
Sommeren er så småt blevet til efterår, og universitetet er nu vågnet op fra sin dvale. I Nobelparken
har der været fart over feltet med hundredvis af nye ansigter. Uge 35 er nemlig kendt som den famøse
”rusuge”, hvor nye studerende på både grundfag og tilvalg får muligheden for at lære hinanden at kende
gennem sjove og udfordrende aktiviteter samt sociale og faglige arrangementer. Det er en uge, hvor de
nye studerende får styr på deres nervøsitet, ro på deres fortvivlede sind, svar på en masse spørgsmål
og forhåbentligt stiftet nye bekendtskaber med de folk, som de skal tilbringe de næste mange år med.
Vi har spurgt fire nye studerende fra henholdsvis Teologi, Religionsvidenskab og Religion, Politik og
Samfund, hvordan de har oplevet deres rusuge.
Af Dina Heiberg Madsen og Emma Mølgaard Raun

		
		

Thomas Kingo, 21 år, Teologi

”Jeg synes, det har været vildt
spændende at møde en gruppe
af folk, som er vildt forskellige”.
Thomas fortæller, at han selv
kommer fra en kristen baggrund, og derfor har beskæftiget
sig med kirken og mennesker de
sidste 20 år. ”Det har været vildt
sjovt, at mærke folk, som har et
interessefelt inden for teologi,
men som fortidsmæssigt ikke
har beskæftiget sig med det på
samme personlige måde, som
jeg selv har – det har givet rigtig
meget allerede på fem dage”.
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ter, at han ikke drikker alkohol,
men at han godt kan lide at give
den gas, og derfor faldt de første pubs ikke helt i hans smag.
”De sidste steder på pubcrawlen
kunne jeg slå mig løs, og det var
for fedt”. Han foreslår samtidigt,
at man kunne have stillet en
række spørgsmål på de første, og
mere stille steder, så man kunne
lære hinanden bedre at kende.

Vi gik efterfølgende hen til Bolette fra Sydasienstudier, som
har valgt at tage sit tilvalg i Religion, Politik og Samfund. ”Der
har været et stort engagement fra
tutorerne og vi er blevet hjulpet
godt igennem det, uden det var
for meget”. Derudover fortæller
Bolette, at der på programmet
har været noget for alle – også
til de, som ikke drikker. ” Som
tilvalg vil man gerne hygge sig
Afslutningsvis spurgte vi Tho- igennem rusugen i stedet for, at
mas, hvorfor han har valgt lige der skal være øl involveret i det
netop at læse Teologi og han for- hele”.
klarede, at den instituerede kirke begrænser den gud, som han Vi spurgte igen, om der har væselv tror på. ” Målet er ikke at ret noget, der var mindre godt
blive præst, men at møde men- ved rusugen, hvortil Bolette svanesker her og møde mennesker rede: ”Der var ikke så mange fra
senere i livet samtidigt med at tilvalg, der mødte op i rusugen,
kunne fordybe mig i Biblen”.
hvilket var ærgerligt når man
bruger rusugen til at møde folk
i, men der er ikke meget, der ellers har været negativt”. Herefter
fortalte Bolette, hvorfor hun lige
netop har valgt sit tilvalg i RPS.
” Jeg kommer fra Sydasienstudier, hvor vi ikke rigtig har noget, som hedder ”religion” som
et fag, hvilket jeg føler mangler
meget, så det har været en del af
motivationen, og så er RPS en
blanding af samfund og politik,
så det er en god måde at harmonere fagene på”.

Vi spurgte efterfølgende Thomas, hvad der var mindre godt,
og hvad der eventuelt kunne laves om til næste år. ”De første
tre pubs på pubcrawlen var lidt
staged, jeg manglede lidt et dansegulv”. Thomas fortæller heref- Bolette Schrøder, 25 år, Tilvalg - RPS

snakke om flygtninge på en dårlig måde, når de ikke ved noget
om det. Samtidigt vil jeg gerne
kunne lære folk noget gennem
religionen og så er det også en
interesse”.

Karina Vadh, 22 år, Religionsvidenskab

Vi fik også fat i Karina, som lige
er startet på bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab.
”Det bedste ved rusugen var
pubcrawlen, fordi jeg synes det
gjorde min rusgruppe meget
tættere på hinanden da vi var
gode til at holde sammen på
pubcrawlen og snakke sammen
og generelt at være sammen.
Derudover har jeg generelt været rigtig glad for tutorgruppen,
hvor vi har haft et godt socialliv.
En masse hygge – specielt på
tømmermændsdagen”.

Signe Villebro, 23 år, Teologi

Vi fangede herefter Signe fra
Teologi, som fortalte følgende:
” Det var godt med en blanding
af en masse faglighed som forelæsninger samt sociale aktiviteter, og så var det dejligt at møde
hinanden på forskellige måder”.

Da vi spurgte Signe om det
mindre gode i rusugen, svarede
hun glad, at der ikke var noget
at sætte fingeren på, og fortsatte
Da vi spørger Karina om det i stedet med at rose tutorerne og
mindre gode har hun ikke så fortælle, at det var dejligt at starmeget at sige, men nævner dog, te dagene med en sang.
at tutorerne gerne måtte have
startet samtalen bedre på den ”Jeg har valgt at læse Teologi,
første dag. ” Første dag havde jeg fordi jeg har været på højskole
brug for, at tutorerne snakkede og blev der igennem inspireret
lidt mere, da det var meget aka- til at vide mere om, hvorfor det
vet ved vores bord. Der var bare danske samfund er som det er
totalt stille hele tiden”.
- hvad er dansk kultur, hvad er
Til sidst fortæller Karina, at hun
blandt andet har valgt dette studie, fordi hun gerne vil kunne
tage del i den offentlige debat om
flygtninge, velvidende, at hun
har belæg for sine argumenter. ”
Jeg er træt af at høre om folk, der
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teologiens rolle i dag og på længere sigt, hvad skal kirken betyde og hvad skal dens funktion
være? Altså finde mere dybde
generelt”.

Vi vil gerne takke de fire studerende for deres udtalelser, og så
ønsker vi selvfølgelig alle nye
studerende held og lykke med
deres studietid på Aarhus Universitet!

TEMASIDE

Reformationen og Krigen: Hvorfor slår vi ihjel?

Det er officielt blevet efterår, regnen siler ned over Danmark, men der er lys forude, for
FigenBladet udkommer endnu engang med en indførende artikel i Reformationens indflydelse på vores liv i dag i anledningen af 500-året for Luthers 95 teser.
Af Louise Lund Olesen

Krig betragtes af mange som noget umenneskeligt, men samtidigt nødvendigt. Krig kan tolkes
som forsvar eller angreb. I denne
artikel dykker vi ned i, hvad kirken og ikke mindst Luthers syn
på krig, har været gennem tiden,
og hvordan det har formet vores
syn på krig i dag.
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KRIGENS NØDVENDIGHED
- DEN RETFÆRDIGE KRIG
Carsten Selch Jensen fastslår
meget hurtigt i sit bidrag til forlaget Eksistens’ temaserie om
Reformationen, at Luther ikke
var revolutionerende, i forhold
til hans tanker om den retfærdige krig.Når man snakker om
kristendom i dag, tænker de fleste nok næppe på krig. Mange vil
nok værge til et af de ti bud: ”Du
må ikke slå ihjel”, eller det kristne bud om ”at vende den anden
kind til”. Der var dog imidlertid
en anden opfattelse på Luthers
tid, nemlig at krig ofte var nødvendigt, og endda legitimeret
af Gud. For teologen Augustin
var krigen nødvendighed for
at opnå fred, altså nærmest et
instrument til en opfyldelse af
Guds bud. Augustin mente, at
mennesket efter syndefaldet,
ikke længere kunne lade være
med at synde. Krig var altså for
ham både en konsekvens af syndefaldet, men også et middel til
at opnå en gudspåbudt fred mellem mennesker. Krigen var derfor til for at bekæmpe synden,
og sådan blev tanken om den
retfærdige krig, manifesteret.

LUTHERS TO-REGIMENTELÆRE - DET VERDSLIGE OG
DET ÅNDELIGE
En tanke, som også opstod hos
Augustin, var adskillelsen af den
verdslige øvrighed og den gejstlige magts ret til at føre krig. For
Augustin, og senere Luther, var
det den af Gud indsatte øvrighed, der alene kunne påbegynde
krig, mens almindelige kristne
skulle udøve pacifisme, det vil
sige gøre som Jesus har sagt vende den anden kind til.

”Hvorfor slår vi ihjel? Om Reformationen og Krigen” af Carsten
Selch Jensen, Eksistensen 2017,
80 sider, 50 kr.

For Luther hørte det ikke de
kristne eller gejstligheden til
at føre krig. Det var en ret givet til den verdslige øvrighed,
som handler på Guds vegne i
en kamp mod det onde, som
kristne dog ikke må indgå i. Alligevel er det en borgerlig pligt
for kristne at være soldater. Luther skelner altså, om end det
kan være svært at gennemskue,
mellem den verdslige verden og
Guds rige.
NATIONAL MESSIANISME
I middelalderen kom man dog
på andre tanker. Her mente
man, at alle krige principielt
var retfærdige krige, det vil sige
forsvarskrige med formålet at
opretholde Guds fred. Såfremt
man ikke vandt en krig, var dette tegn på en syndig fyrste, konge eller befolkning. Ofte så man
fyrsten eller folket som særligt
udvalgt af Gud, hvorfor alle krige var retfærdige. Dette kaldes
national messianisme, at folket
er særligt udvalgt, og derfor altid kæmper en krig for Gud.
Thomas Aquinas fremførte
dog et påbud, en lille regel, der
skulle opfyldes, før en krig reelt set kunne ses som retfærdig.
Fjenden skulle have syndet og
fjenden skulle ligeledes indlede
krigen. Han så altså krig som
en slags strafferedskab, mod de
onde fjender i forsvar mod det
gode. På den måde bliver krigen
som forsvar set mere bredt.

6

RETFÆRDIGE KRIGE OG
MISSIONSKRIGE
I middelalderen, fremtræder en
ny krigsform, som dog sætter
den retfærdige, ligeværdige forsvarskrig lidt på spil. Det handler om Guds krig, om korstoge-

ne mod kættere og hedninge. I
disse tilfælde, behøvede man
ikke længere at råde bod for sine
drab i krig, men kunne tvært i
mod råde bod på synder ved at
deltage i korstogene og slå ihjel
i Guds navn. Man tolkede korstogene som forsvarskrige ved at
se dem som krige i forsvar mod
kristendommen, der potentielt
ville kunne være i fare i kristne lande, og lande der tidligere
havde været kristne, eller tilhørt
Romerriget. En legitimering
som til dels, ifølge Carsten Selch
Jensen kan sidesættes med den,
som muslimske terrorister (så
kan man diskutere, hvor meget
de egentlig ER muslimer eller
ej), har brugt ved diverse terrorangreb siden 2001.
HVIS IKKE...
Hvis ikke Luther slog de 95 teser
op i 1517, ville der stadig være
krig. Luther har næppe ændret
radikalt på synet på krig i religionens tegn, men han har dog
været med til at definere og diskutere, hvorvidt der kan talesom
retfærdige krige, og hvem der i
så fald skal udøve disse.
Fra at man så krig som en nødvendighed, mener Carsten Selch
Jensen, at man i dag forsøger at
bekæmpe krig, og i stedet arbejder efter idealet om retfærdig
fred. En utopi, der kæmpes for
gennem blandt andet organisationer som FN.
Om krig er uundgåeligt eller noget grundlæggende menneskeligt, vil vi lade være op til debat
hos jer, kære læsere. Dette var
blot en lille indføring i den retfærdige krig, som den kom til
udtryk hos Luther.

FAKTA
Tonsuren - det hellige haircut
Tonsuren er en rituel klipning til gejstlige mænd, som flertallet til daglig kender som ”munkefrisuren”. Ordet tonsur kommer af det latinske ord ”tondere”, som så belejligt betyder ”at klippe”. FigenBladet dykker ned i fænomenets oprindelse.
Af Emma Mølgaard Raun

I romersk-katolske klostre klippede man først de nye munkes
hår kort med sakse, hvorefter
barberingen og frisuren i sig selv
først skete samtidig med munkeløftet, hvilket formentlig er
grunden til begrebsvalget. Selvom denne frisure er genkendelig
for de fleste mennesker, er dens
oprindelse ikke entydig, og kan
heller ikke eksakt dateres.
I Mellemøsten, længe før vores tidsregning, symboliserede
denne form for klipning sorg.
Derudover kan fjernelse af hår i
religiøse sammenhænge spores
tilbage til antikken, hvor man i
flere kulturer ofrede dele af håret. I Egypten og Grækenland
barberede mænd eksempelvis
en cirkel på toppen af hovedet
for at honorære solens gud. En
anden antik skik var, at barbere sine mandlige slaver, hvilket
flere historikere mener at være
årsagen til de senere munkes
frivillige barbering, da de dermed refererede til sig selv som
Kristus’ slaver.
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set er blevet associeret med erotik og seksualitet, kan det også
være en mulighed, at cølibatet
har været en afgørende faktor i
beslutningen om hårfjernelse af
klosterbeboere.
Det er derudover også en mulighed, at menigheden har hentet vejledning direkte fra Biblen
hvor der i eksempelvis i 1. Korintherbrev kap. 11 står: ”Enhver mand, der beder eller taler
profetisk med noget på hovedet,
bringer skam over sit hoved.”
og: ”Lærer naturen ikke selv, at
det er vanærende for en mand
at have langt hår”. Det er måske
en smule søgt, men dog ikke
umuligt på baggrund af andre
eksempler på bogstavelig stillingtagen fra biblen.

Der er ikke længere tradition
for tonsur inden for det katolske
munkevæsen, da man kan sige,
dragten i dag er tegn nok. Der
er dog stadig munke, der frivilligt klipper sit hår af, og endnu
flere – også uden for klostrene –
der ufrivilligt har tonsur-frisure.
Hos katolske nonner bliver en
hårtot klippet af, når hun optages i klostret som et symbol på
Alt ovenstående er mulige ek- forsagelsen af verdsligheden og
sempler på tonsurens rødder, forfængeligheden.
som i al fald belyser hårets historiske rolle i religiøse sammenhænge. I spørgsmålet om
hvorfor traditionen er gået fra
en hel barbering til delvis barbering (tonsuren), er det selvfølI senere tid fik både mænd og gelig oplagt at drage paralleller
kvinder fjernet håret på hovedet, mellem tonsuren og Kristus’ tornår de skulle indvies i klostre. nekrans ved korsfæstelsen, og at
Dette symboliserede religiøs denne frisure indikerer hengifromhed, skabte gruppeidenti- venhed til Kristus eller sågar en
tet og viste ydmyghed, da langt imitatio Kristi.
og velplejet hår ansås at være
tegn på forfængelighed, hvilket Religiøs hårfjernelse dyrkes staikke passede til den verdens- digvæk mange steder rundt i
forsagende livsanskuelse. Efter- verden den dag i dag. Hos budsom cølibat også var en del af dhister er både munke og nonklosterpakken, og hår historisk ner flere steder klippet skaldet.

INDBLIK

Evolution i et hindu perspektiv

Hverken intelligent design eller evolutionisme er forbeholdt vestlig tankegang. C. Mackenzie Brown giver i ”Hindu Perspectives on Evolution” et indblik i den baggrund, som
hinduismen forstår evolution ud fra i dag.
Af Nanna Marie Mondrup-Hansen
FAKTABOKS

Dharma er et komplekst begreb, der har forskellige betydninger. Overordnet kan dharma forstås som den moralske og religiøse
pligt enhver troende bør leve efter.
Der kan desuden refereres til den universelle
og evige dharma, der er grundlag for kosmos eller den mere personlige dharma, der
knytter sig til enkeltpersonen afhængig af
kaste og køn og kan forstås mere som individets samfundspligt.

Det er ingen nyhed, at Darwins
evolutionsteori ofte kolliderer med
religiøse forestillinger. Kreationismen er et vaskeægte eksempel på,
hvordan religion kan fungere som
diametral modsætning til videnskabelige teorier. Undersøgelser
viser dog, at evolutionstanken accepteres hyppigere blandt hinduer end blandt eksempelvis kristne
evangelister, men evolutionstanken
ligger måske heller ikke så fjernt fra
hinduismen, som man umiddelbart ville tro.
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OLDGAMMEL RELIGION OG
MODERNE VIDENSKAB I ÉT
Der argumenteres for, at dashavatara-læren er et bevis på, hvordan evolutionstanken ligger implementeret i hinduismen. Læren
omhandler Vishnus manifestering
på Jorden. Vishnu inkarnerer sig
ved hjælp af sine ti avatarer, når
problemer af kosmisk karakter skal
håndteres. Argumentet indebærer, at læren om Vishnus ti avatarer er en forsimplet udlægning
af Darwins evolutionsteori. Den
første af Vishnus avatarer, Matsya,
har skikkelse som en fisk. Næst i
rækken er Kurma, der manifesteres
som en skildpadde. Efterfølgende
inkarneres Vishnu som Varaha, der
tager form som et vildsvin. Den
næste avatar, Narasimha, er halvt

menneske/halv løve. Den femte
avatar, Varmana, er et dværgelignende væsen, medens de næste
fire avatarer Parashurama, Rama,
Krishna og Balarama alle er menneskelignende. Den sidste avatar i
rækken, Kalki, er endnu ikke nedsteget til verden. Med de ti avatarer
og progressionen af deres natur, fra
havdyr til menneske, forudsættes
det, at tanken om evolution allerede ligger gemt heri.
En af fortalerne herfor var Helena Petrovna Blavatsky, medstifter
af Teosofisk Samfund. Hun mente ligeledes, at dashavatara-læren
kunne forstås som en præsentation
af Darwins evolutionsteori, og at
afvisningen af en radikal dualisme
mellem Gud og verden var i fuld
overensstemmelse med moderne
videnskab i modsætning til kristendommen og dens ekstra-kosmiske skabergud.
Blavatsky er et eksempel på den
orientalisme og eksotisme, der udsprang i kølvandet af kolonisering
af Indien. Det blev almindeligt at
forsøge at trække paralleller mellem vestlig og indisk tænkning.
Sanskrit-professoren Monier-Williams udtalte ligeledes: ”Indeed,
the Hindus were Spinozists 2,000
years before the birth of Spinoza.
Darwinians centuries before the
birth of Darwin, and evolutionists
centuries before the doctrine of
evolution had been accepted by the
Huxleys of our time”.
KLASSISK HINDU TANKEGODS
For at for at få et mere reelt indblik
i hinduismens forhold til evolution, må man undersøge de forskellige traditioner og filosofiske

FOTO: ARKIV. VISHNU.

retningers standpunkter til universets skabelse. I Rigveda beskrives
verdens skabelse som noget cyklisk. Kosmos er evig og har ingen
begyndelse. Der findes forskellige
udgangspunkter og argumenter for
skabelsen af verden indenfor de
forskellige filosofiske retninger og
traditioner: En teistisk kreationisme, hvor de himmelske legemers
bevægelse og den komplekse strukturering af organismer beviser
skabergudens intelligente design.
En aftagende evolutionisme, hvor
Brahman er ophavsmand til alting.
Ud af elementerne jord, vind, æter,
vand og lys skabes frøet, hvorfra alt
levende udspringer. Alt er struktureret og etableret af en bagvedliggende intelligens (Brahman/Gud).
En tiltagende evolutionisme, der
er inspireret af samkhya-filosofien,
der indeholder et element af ateisme og non-teisme.

KUNSTNER: RABI BEHERA

Her gør en ontologisk dualisme
mellem prakrti (materien) og purusa (ånden) sig gældende. I denne
filosofi accepteres struktureringen
af verden, men idéen om en bevidst
designende skaber bag afvises.
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Hvad enten forestillingen omhandler den materielle evolution eller
den tilsyneladende evolution/manifestation, antages det, at bevidstheden, gengivet ved sjælen, ånden
eller Selvet, ikke er et produkt af
evolutionen, men enten uafhængig
af eller årsag til den. Den klassiske
dharmiske forestilling om evolution er derfor en kritisk opponent til
den moderne darwinistiske evolutionsteori. De karmiske handlinger
udspiller sig i den fysiske verden,
således at den spirituelle evolution kan udfolde sig på det åndelige plan. Den ageren, der implicit
ligger i karma-begrebet, påvirker
dharma og dermed de muligheder,
der åbner sig i forbindelse med reinkarnation. En sådan opfattelse
strider imod moderne videnskab,
der med sin ikke-finalbestemte
tilgang tilkosmos resulterer i en
skepsis mod Darwins teori blandt
hinduer i dag. Selvom læren om
karma og reinkarnation bevirker
en skepsis overfor evolutionsteorien, muliggør den også en accept af
den. Tanken, der frastødte mange i
Vesten, ligger ikke fjernt for hinduer. Forestillingen om, at mennesket

skulle nedstamme fra dyr, vælter
ikke hinduers verden i grus. Filosofien bag reinkarnation implicerer
netop, at et menneske i tidligere liv
kan have været af lavere kaste, eller
sågar haft eksistens som et dyr.
CIVILISATIONERNES
SAMMENSTØD
Selvom tanken om evolution ikke
var ny, var Darwins moderne teori alligevel kontroversiel. Den var
et produkt af udefrakommende,
fremmede kræfter og var ligeledes
opstået udenfor hinduismens egen
kulturelle, religiøse sfære. Den indiske filosof Sankara, der levede i
700-tallet, har med sin beskrivelse
af den fysiske verden som en illusorisk manifestation især præget den
mangel på empiriske undersøgelser, der har hersket indenfor den
religiøse tradition. Den kristne
filosofisk-teologiske ramme, der
havde omgrænset videnskaben i
Europa, fandtes ikke på samme
måde i Indien. For Sankara var teologiens eksistensberettigelse baseret på mødet med materialistiske
og ateistiske anskuelser, formålet
var ikke at inspirere til en empirisk
undersøgelse af verden.
Der hersker en generel opfattelse
i Vesten, blandt neo-hinduer, moderne læsere og eksegeter af, at hinduisme og evolutionsteori er yderst
kompatible. Ifølge C. Mackenzie
Brown er denne anskuelse yderst

misvisende. Det er et forsøg på at
harmonisere blandt andet samkhya-filosofiens opfattelse af evolution med den moderne forståelse heraf. Neo-hinduerne tilfører
endnu en vinkel; de ønsker, at videnskaben skal bekræfte oldtidens
spirituelle indsigter, men moderne
videnskab har i kraft af empirisk
undersøgelse stadfæstet et skeptisk princip, hvormed der sættes
spørgsmålstegn ved traditionelle
autoriteter og såkaldt ”åbenbaret”
visdom. Den dharmiske forståelse af verdens organisering og tidsopfattelse indeholder desuden et
non-progressivt syn, hvormed det
sociale hierarki fastholdes gennem
sin hellighed og verden er fastlåst i
en evighed af cyklusser. Den cirkulære, cykliske opfattelse af universet og af tid kontrasterer med den
moderne videnskabs lineære opfattelse.

REJSEBREV

Fremtiden ligger i Europa
Af cand.theol Simon Jylov

I slutningen af maj rejste min rejsemakker Cecilie og
jeg afsted til Wittenberg - reformationens hovedstad.
Jeg var inviteret derned som repræsentant for Den
Danske Folkekirkes ungdom, som jeg dog måtte oplyse arrangørerne om ikke eksisterede som organiseret
størrelse (endnu), men for arrangørerne handlede det
om at samle unge europæiske protestanter i Wittenberg for at diskutere fremtiden – en fremtid der står
solidt plantet i det europæiske samarbejde. For Europas unge protestanter er europæere, mere end nationalt orienterede. Bevares, vi unge var da bevidste om
vores respektive landes traditioner og kulturer, men
der var en tydelig bevidsthed om, at fremtidens lutherske og protestantiske kirkers virke ikke ligger inden
for nationalstaternes snævre rammer, men derimod i
et blomstrende europæisk samarbejde.Vi skulle, som
repræsentanter for vores respektive kirkesamfund,
diskutere kirkernes fremtid i EU, og hvilken rolle kirkerne fremadrettet skal have overfor nationalstaternes
regeringer.
Vi indlogerede os selvfølgelig på ”Luther-Hotel”. Et
smukt og imødekommende sted i den centrale del af
byen, hvor bykirken, stedet hvor Luther prædikede,
kunne ses og høres i baggrunden. Vi brugte den første aften på at vandre lidt rundt i byen – blandt andet
forbi slotskirken, hvor Luther opslog de nu så kendte
95 teser. Vi kom også forbi Luthers eget hus, hvor der
i dag er indrettet et smukt museum, og slutteligt kom
vi tilbage til bykirken, hvor vi til vores, og især vores
mavers, store glæde, opdagede et lille ishus, der i ugens
løb blev et fast sted at mødes til eftermiddagskaffe – en
så vigtig del af dagligdagen kan ikke udelades, blot fordi vi er til konference.
Konferencen den uge handlede generelt om EU, hvorfor der den første morgen var et debatarrangement
mellem forskellige vidende folk, der diskuterede Brexit, og hvilken betydning det vil få for det europæiske
samarbejde, ikke mindst i forhold til Frankrig, der på
daværende tidspunkt endnu ikke, havde valgt Macron. Jeg overværede nogle af de mange debatter, og
jeg må tilstå at lige så grundige som tyskerne er i deres produktionsapparat, lige så grundige er de, når det
kommer til længere forklaringer om udenrigspolitiske
forhold. Selvom jeg allerede var bekendt med tysk teologisk faglitteratur, så kom det som en overraskelse,
at de ikke kun skriver så grundigt, som de gør, men
at de også diskuterer således. Det var lidt tungt, men
dog spændende, og mit tyske blev mere end udfordret,
hvilket var godt, når man lever det lette liv i Danmark,
hvor engelsk så småt har overtaget helt, når det kommer til udenlandsk faglitteratur – desværre!
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Aftenen inden debatten mellem unge protestanter var
der økumenisk gudstjeneste i den store bykirke, hvor
Cecilie og jeg selvfølgelig skulle med. Gudstjeneste var
der, men økumenisk er nok så meget sagt. Vi havde
endnu ikke haft lejlighed til at møde de øvrige ungedelegerede, og kunne derfor ikke udpege dem, men da en
stor gruppe af unge mennesker kom ind i kirken, havde vi dog en anelse. Anelsen blev bekræftet, da præsten
gennemgik nogle af de øvrige store reformatorer, der
havde virket rundt om i Europa. Vi lyttede selvfølgelig efter om nu Hans Tausen blev nævnt – man er vel
lidt nationalist, når det kommer til den slags, og vi var
ikke de eneste. For selvom Tausen desværre ikke blev
nævnt, så blev den finske reformator Mikael Agricola nævnt, og da hørte vi to unge mennesker, fra den
før omtalte gruppe af unge mennesker, reagere med
et lille ”yes”. Vi kunne da konkludere, at vi havde ret i
vores anelse, og efter gudstjenesten lod vi os inkludere
i den nu pænt store gruppe af europæiske unge. Det
var onsdag aften, og som alle gode unge blev vi enige om at drikke en øl sammen – der er så meget der
samler os, og glæden ved øl er bestemt en af dem. Vi
kunne drikke et par øl på en nærved liggende tagterrasse, der ovenikøbet tilhører europaparlementariker
Arne Lietz. Til vores overraskelse var der ikke tale om
en tagterrasse, men derimod nogle brædder på et tag.
Samtalen gled nemt og ordentligt. Alle var utroligt
søde og imødekommende – et træk der synes fælles
for unge, der interesserer sig for samarbejde! Der blev
snakket om de nuværende projekter vi hver især gik
og arbejdede med, og jeg prøvede, på mit absolut bedste skoleengelsk, at forklare dem om mit speciale, der
handlede om Det Kirkelige Råd fra 1883 – 1901. Det
Kirkelige Råd er svært nok at beskrive på dansk, men
på engelsk var det lidt af en prøvelse.

KLUMME
Dog virkede de øvrige unge til at fange essensen, men
der var dog en vis undren over, at Den Danske Folkekirke ingen central ledelse har – en undren jeg deler!
Da vi sad der sammen alle de unge, kom vi hurtigt til
at tage hul på den forestående debat, vi skulle have dagen efter, og indholdet af debatten om aftenen og den
efterfølgende dag kan koges sammen til følgende: Der
var bred enighed om, at kirkerne har et ansvar. Et ansvar overfor menighederne og ikke overfor staterne.
Luthers bud om de to regimenter syntes ikke at være et
dogme, der skulle have indflydelse i fremtiden, og kirkerne skulle i langt højere grad, end de gør nu, udgøre
en aktivt handlede organisation, der i fremtiden ville
kunne stå i opposition til magthaverne. Samtidig skulle kirkerne være med til at arbejde for et stærkt Europa. En tanke der for mange danske teologistuderende
måske forekommer angstprovokerende, men ikke ved
konferencen i Wittenberg. For de unge protestanter
handler det om at gøre noget, og skal der gøres noget,
så skal man gøre det sammen! At prædike evangeliet
rent og purt, er for den europæiske ungdom en intetsigende floskel. Evangeliet skal prædikes ja, men evangeliet skal også efterleves. Der syntes næsten at være en
bonhoeffersk ånd over samlingen af unge mennesker
de dage i Wittenberg, og som deltager fra lille Danmark kan jeg kun sige, at jeg er overrasket og forhåbningsfuld! Ungdommen er ikke fremmedfjendsk og
angst for fremtiden. Den protestantiske ungdom har
gå-på-mod og styrke i troen til at sætte handling bag
de ord de siger. De protestantiske unge er europæere!
Slutteligt måtte jeg konkludere, at Folkekirken, som
flertals- og statskirke, i højere grad minder om den
katolske kirke i Italien. De øvrige protestantiske kirkesamfund har deres frihed overfor staten, og er uafhængige, hvorfor de dagligt arbejder for deres overlevelse,
i stedet for at forlade sig på statens støtte. Hvis Folkekirken fremadrettet skal have succes og være noget
for den enkelte, skal Folkekirken ud af det babyloniske
fangenskab og blive en selvstyrende og på en gang, aktiv national og international kirke.
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Religionskritik,
ja tak!
Af Jørn Borup

Vi skal have mere islamkritik i hele uddannelsessystemet, meldte undervisningsministeren ud i sensommeren. Baggrunden herfor er,
at 10 % elever kommer med ikke-vestlig baggrund fra
lande, hvor Grundtvig og demokrati måske ikke hører
til almene værdier.
Ideer og værdier skal udfordres, sagde hun, og det er jo
i grunden indbegrebet af meget dansk uddannelsespolitisk selvforståelse. At bortforklare konflikter og vold
begået i islams navn som noget helt andet end religion
er da også ligeså fagligt forvrænget, som den religionsforståelse, der ligger bag FNs underlige fordømmelse
af religionskritik. Religion er meget mere komplekst
(og interessant), end uskyldige tekster om det skønne
og sande.
Men religionskritik skal selvfølgelig være universel, og
ikke partikulær. Der må ikke (som i USA) lefles for
identitetsfetichistiske ekkokamre med ’trigger warnings’ og ’safe spaces’ for følsomme studerende, der
dyrker immuniteten mod andre folks meninger ved at
henvise til, at religion og kultur kun må beskrives af
de rette folk ’indefra’. Og den må ikke styres af den
kristne højrefløj, for hvem religionskritik er en strategisk kæphest til at forfølge andre (og især muslimer)
med nationalromantiske klicheer om kristendommen
som garant for kulturgenetisk danskhed. Folkeskolen
kunne givetvist have godt af en opstramning med flere
linjelærere og færre undervisningsbøger med religiøs
bias. Religionsundervisningen på gymnasier og universiteter må fortsat holde fanen højt med det, vi anser
som et ideal og faktisk praktiserer; lødig religionskritik.

PRÆDIKEN

Grøftegravere og brobyggere
13. søndag efter trinitatis
Af stud.theol Isak Krab Koed

EVANGELIUM
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas.
Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene: »Salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer:
Mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke
at høre.« Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: »Mester, hvad skal jeg gøre
for at arve evigt liv?« Han sagde til ham: »Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?« Manden svarede: »Du
skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din
næste som dig selv.« Jesus sagde: »Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.« Men han ville retfærdiggøre
sig selv og spurgte Jesus: »Hvem er så min næste?« Jesus svarede og sagde: »En mand var på vej fra Jerusalem
ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der
kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik
medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op
på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten
dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af
disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?« Den lovkyndige svarede: »Han, som viste
ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå du hen og gør ligeså!«
Amen.
Når man spørger folk på gaden, hvad kristendom handler om, lyder svaret ikke sjældent, at den handler om
næstekærlighed. Og de har ikke uret. Da en lovkyndig
under bjergprædikenen spørger Frelseren, hvad det
største bud i loven er, svarer han sådan: ”Du skal elske
Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl
og af hele dit sind. Det er det største og det første bud.
Men der er et andet, som står lige med det: Du skal
elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele
loven og profeterne.” Dette dobbelte kærlighedsbud er
altså det væsentligste, kristendommen har at sige om,
hvordan mennesker skal leve med hinanden. Dem, vi
mødte på gaden lige før og spurgte, hvad kristendom
handler om, giver Frelseren med andre ord medhold.

sten for lidt. For uanset, hvem næsten måtte være for
os, får han ingen gavn af de grøfter, vi graver imellem
os med diskussionen om ham. Måske falder han endda
lige lukt i dem, mens diskussionen røver os for den tid,
det ville have krævet at se ham, da han endnu ikke var
snublet, at få øje på ham i tide og give ham en hjælpende hånd. Et er i hvert fald klart: Det er morderlig svært
at holde nogen i hånden, hvis man har hovedet under
armen. Derfor er der også atter andre, som ryster på
hovedet af de teologiske kombattanter og i stedet tyr til
politiske løsninger. Og de har en stærk sag – for vi kan
naturligvis ikke have, at den stakkels mand ligger der i
grøften. Nogen må hive ham op af mudderet og fylde
den skrækkelige, brede grøft til.

I dagens evangelium spørger Frelseren en anden lovkyndig om, hvad der står i loven – og den lovkyndige svarer det samme. Du skal elske Herren din Gud af
hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke
og af hele dit sind, og din næste som dig selv. Manden
på gaden, den lovkyndige og Frelseren er således rørende enige. Den hellige grav synes velforvaret. Det vil
sige – indtil spørgsmålet lyder få øjeblikke senere: Men
hvem er så min næste? For som vi netop har hørt, giver
Kristus ikke noget klart svar på tiltale. Den uklarhed
har siden været en mægtig tidsrøver for Gud og hvermand, og vi er næppe færdige med at slås om spørgsmålet. Næsten er næsten umulig at få hold på. Nogle mener, at næsten er næsten ingen – at deres næste
kun er de allernærmeste. Deres familie, børn og måske
nære venner. Andre vil vide, at næsten må være alle og
enhver, at der næsten ikke er grænser for, hvem næsten
kan være. Og når diskussionen langt om længe næsten
bliver for meget for os, er den for længst blevet næ-

Eller måske skal der ligefrem bygges en bro over den,
én med mægtige sveller og et godt, solidt rækværk, så
der altid er noget at række ud efter for den næste, der
måtte komme forbi, mens nogen har hovedet under
armen og overhovedet ikke ser ham. Og det kan virkelig være godt med sådan en bro. Brobyggeri er bestemt
ikke af vejen. Selv om vi da hører om broer, der revner
de forkerte steder og bringer folk i fare, er idéen jo god
nok: hvis broen er ordentligt bygget, kan den bringe
næsten sikkert over. En bro kan godt bære næsten – og
det er da til at overskue at bygge sådan én. Ingen af os,
der sidder her, skal gøre det selv. Vi kan nøjes med at
stemme på politikere, der vil have flere broer, og betale
vores skat, så samfundet kan finansiere lønnen til dem,
der skal bygge broen. Vi behøver ikke engang betale
med glæde! Broen står ligedan for det, blot mønten i
kassen klinger. Det gør næstekærligheden til at bære
for os. Men grøftegravere, forener eder!
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For er denne politiske løsning – at bygge en bro med
et godt rækværk – virkelig udtryk for næstekærlighed?
Er den ikke snarere udtryk for en slags næstenkærlighed, en substitut for vores egen hjælpende hånd, som
tager brodden af næstens behov for hjælp, så vi – altså
vi, hver især af os, som vi sidder i kirken i dag foran
Guds åsyn – lettere kan bede os undskyldt? Siger man
måske ikke, at vejen til Helvede er brolagt med gode
undskyldninger? Tager vi det mundheld for gode varer, er broen i grunden ubrugelig i vore bestræbelser
på at elske næsen, som budet byder det af os, og vi er
tilbage, hvor vi begyndte – eller rettere: vi er helt på bar
bund, for ikke blot har vi brudt med den politiske bro,
vi har også brændt broerne bag os til det evindelige
grøftegraveri, vi forlod, da vi blev brobyggere.
Og så alligevel ikke. For idet vi står der – med stakkevis af ubrugelige brosten omkring os og brændte
broer bag os – bemærker vi måske en lighed mellem
de brobyggere og grøftegravere, vi har lagt bag os. For
selv om de er forskellige, er det i grunden samme mishag, der driver dem: Lignelsen om den barmhjertige
samaritaner er ikke tydelig nok til at fortælle os klart,
hvad vi skal lære ad den, hvad Gud vil, at vi skal gøre.
Frelseren har uld i mund, og så må vi andre, der er
godt skåret for tungebåndet, sætte lignelsen på begreb
og sørge for, at den er til at forstå, så vi kan gøre ligeså
på rette måde og lyde det bud, ja, den lov, lignelsen
udsiger – hvad enten det så er ved som grøftegraverne
at udtænke detaljerede forestillinger om, hvad Frelseren nøjere mente, eller ved som brobyggerne at kaste
vrag på dén diskussion og bygge sig uden om budet.
Begge sætter de med andre ord deres lid til loven – politisk eller guddommelig – som vejen til at kunne lyde
det, Gud byder dem. Begge er de for små til at forstå
budets storhed og må derfor formindske det. Brobyggerne ved at gøre det til konkrete, overskuelige politiske initiativer. Grøftegraverne ved at gøre næsten til
en abstraktion, en birolle i deres intellektuelle disput.
Apostlen Paulus var ikke i tvivl om, hvad han mente
om den måde at tænke på, da han skrev det brev til
menigheden i Galatien, vi hørte et stykke af tidligere.
Den duer ikke, ”for af lovgerninger vil intet menneske
blive retfærdigt,” skriver han.
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Loven, der virker så lovende på os – grøftegravere og
brobyggere, som vi er – holder ikke, hvad den lover.
Den barmhjertige samaritaner, der har lagt navn til
lignelsen, var da heller ikke optaget af cirkulærer og
forordninger, da han afveg fra sin rute og lod hånt om
sine gøremål for at gå hen og tilse den sårede, der lå i
grøften efter røvernes overfald. Han kunne ikke gøre
”ligeså”, for han havde ingen detaljerede forskrifter at
rette sig efter, end ikke en ulden lignelse at tage udgangspunkt i. Alligevel indlod han sig ikke som en
grøftegraver på det bekvemme tidsrøveri, hvis mulighed uden tvivl bød sig – kræver loven mon virkelig

af mig, at jeg, en samaritaner, skal hjælpe denne jøde,
hvis folk foragter mig? Hvis jeg skal elske min næste
som mig selv, hvem er så min næste – er det også denne mand? Og så vidt, vi ved, gjorde han heller ikke
som en brobygger den sønderslåede mand til en politisk sag, fór ikke til Jeriko for at trykke plakater, holde
taler fra ølkasser og tale med byens honoratiores for
at vinde deres støtte til mere politi på vejen mellem
Jerusalem og Jeriko. Næh, som skrevet står – han hjalp
bare. Uden videre. Simpelthen. Og derved blev han anderledes end brobyggeren og grøftegraveren, som i deres lidenhed måtte formindske budet, berøve det noget
af dets vælde, for at forstå det. Derved blev han stor.
For han blev tvunget af kærligheden, af den medynk,
han fik med den nødstedte, da han så ham – og som vi
sang: kun den er i Guds rige stor, hvem kærligheden
tvinger. Og var det nu vores egen kærlighed, det kom
an på, da var vi igen lige vidt; da måtte vi mismodige betragte samaritaneren som en freak, et misfoster,
en art psykisk syg anomali af uselviskhed. For kender
man sin egen kærlighed, ved man også, hvor lidt den
tvinger, og hvor let, den undertvinges af vore indre
grøftegravere og brobyggere, når den står i vejen for
os, eller går itu, når vore forventninger skuffes. Ja, så
ved man, at den har grænser, at den er såre begrænset.
Men når man som os er samlet her i Mellerup Valgmenighedskirke denne søndag formiddag, skyldes det
jo, at vi kender og tror evangeliet om en kærlighed,
der ikke er som vores – en kærlighed, der ikke ved af
grænser. Evangeliet om Guds kærlighed, som han lod
føde på Jorden i sin søn, Jesus Kristus – dén kærlighed,
som blev levende i enhver af os i vores dåb, da vi blev
indlemmet i Helligåndens fællesskab, og som næres i
os ved nadverens brød og vin, Kristi legeme og blod.
Evangeliet om Guds kærlighed, som ikke vil vide af de
grænser, vi sætter, men vil overvinde vore indre brobyggere og grøftegravere og giver os grund til at håbe
ikke altid at leve i deres røveriske lidenhed, men undertiden overvældes af Guds hellige Ånds storhed, så
den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør, og Guds
kærlighed bliver lovens fylde i os.
SALMER
Salme 444. Guds-husets dør er i vor dåb (Nürnberg
1524)
Salme 365. Guds kærlighed ej grænse ved
Salme 696. Kærlighed er lysets kilde
Salme 164. Øjne, I var lykkelige (Crüger 1649)
Salme 474. Jesus Krist, du gav mig livet
Salme 298. Helligånden trindt på Jord (Laub 1916)

DEBAT

Adam Prices pæne præster

Af Henrik Dahlin

På DRs hjemmeside kunne man
i en optaktsartikel til tv-kanalens
kommende søndagsserie ”Herrens
Veje” læse, at seriens instruktør,
Adam Price, har udtalt: ”Hvis nogen tror, præster er pæne mennesker – så tager de fejl.”
Udtalelsen afslører en banal fordom over for kristendommen og
dens prædikanter – nemlig den at
de skulle være så meget pænere og
bedre end alle andre mennesker. Og
den blotlægger Prices manglende
indsigt i den protestantiske kristendom. Martin Luther gjorde i sin tid
netop op med kirkens hierarkier og
slog synden fast som grundelement
i menneskelivet uanset profession.
Skulle man undskylde Price hans
udtalelse, må man medgive, at der
rigtignok står en særlig reverens
om præster i det danske samfund.
I en ny undersøgelse har danskerne placeret præster højst blandt 25
faggrupper i spørgsmålet om tillid.

14

At det står sådan til må siges at være
et skulderklap til præsterne og deres virke her til lands. Imidlertid
kan man spørge sig selv, hvorfor
det er nødvendigt for instruktøren
til DRs kommende store satsning
at påpege, hvorledes præster ikke
er pænere end alle andre?
Det burde ikke komme bag på
den almindelige kirkegænger, at
præsten er et menneske som alle
andre. Han eller hun er en betroet tjener i menigheden, betroet til
som én blandt ligemænd at udlægge Bibelens ord. Alligevel skal
Prices udtalelse nok vække nogle
til den grundfordom, at kirken er
befolket med folk, der tror sig lidt
pænere end flertallet. Trist hvis det
går sådan, og Price dermed gør sig
til bannerfører mod en kirke, der
ikke – i hvert fald ikke teologisk –
har hævdet sine præsters særlige
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moralske kvaliteter overfor andre i
samfundet.
Man skal passe på med fordomme,
men det er svært ikke at ryste lidt
i bukserne over den mulige genkomst af banaliteter i forestående
DR-produktion, ”Herrens Veje”.
For hvis vi må forstå Price profetisk, ja så lugter det lidt af, at nu
skal danskerne endnu engang havde nedbrudt tilliden til autoriteterne.
Faderopgøret, som man aner i de
teasere, DR har lagt ud, ligger lige
for. Denne gang er der tilmed tale
om præster, som vi må forstå på
Price er nogle fromme, fromme
nogle. Det tegner til, at dansk fjernsyn kan tage to stik hjem denne
gang. Faderfiguren skal endnu engang pilles ned, som vi har set før
med Mads Skjern i Matador og Kaj
Holger i Krøniken, samtidigt med
at kirken skal samme vej.
Det ligner altså en fortælling vi har
set før. Jeg kan slet ikke komme i
tanke om patriarker, der fremstilles
på en nogenlunde nuanceret måde
i dansk film og TV. De bliver sjældent fremstillet som en rolig havn
eller en klog læremester, hvortil
man selv og andre kan søge. Selv
hvis dét er tilfældet, er der ofte en
hage ved det: Enten er faren en gnier, eller også er han voldelig med
hang til at misbruge sine omgivelser.
Man kan altså frygte, at anliggendet
i den kommende DR-satsning er at
belyse, hvordan præstestanden slet
ikke er så god, som folk gør dem til.
Det er ærgerligt, og mange kirkefolk vil nok føle, at der bliver stillet
en stråmand op og så gjort gedigen
vold mod den.
Serien vil derimod udmærke sig
positivt, hvis den undlader at karikere kristendommen som et
spørgsmål om from linjevogterreli-

gion, repræsenteret i præstenfaren,
over for en sikkert mere eksperimenterende, søgende og pluralistisk kristendomsforståelse med
buddhistiske,
lommefilosofiske
undertoner hos sønnen, som ikke
kan holde ud at være i det fædrene
hjems tykke tåge af moralisme.
Personligt vil jeg gerne se en kæk
præst i serien sige tørt, at moralisme blot er menneskets ynkelige
forsøg på at frelse sig selv. Ét forsøg der, ofte nok, ender med at ofre
Næsten i nutiden, for at ville frelse
denne i fremtiden. Underforstået,
kristendom og kirke er ikke en lige
og pæn vej til Perleporten – det er
en slagen vej, og som tro leves den
i nuet, hvor alt er rodet. Kort og
godt, jeg vil se en præst sige på luthersk, at mennesket er lumpent, at
han selv, præsten eller lægmanden,
er lumpen, og at det i grunden er et
stort vidunder, at Vorherre vil frelse
sådan nogle som os.
Så ville seerne måske forstå, at
kristendom sandelig ikke er for de
frelste – de være sig pæne mennesker eller pæne præster – men simpelthen for mennesker med fejl og
mangler, der leder efter deres synders tilgivelse i håbet og troen på
Jesus Kristus.

KRONIK

Velkommen i visdommens tempel
Af Anders Klostergaard Petersen

Kære Rus,
Du betræder nu tærsklen til en ny
og anderledes verden, hvad enten
du er stud. theol. eller stud. mag.
Velkommen til universitetet!
Rus er en mærkelig betegnelse,
men det er den kategori, vi gennem
århundreder har placeret dig i. Oprindelsen til udtrykket fortaber sig
i det dunkle, men der er nok alligevel mening i galskaben. For uanset
om udtrykket betegner en person,
som er kommet fra land til by, fra
natur til kultur (latin rusticus), eller en som har måttet gennemgå
et pinefuldt optagelsesritual, hvor
man har tæsket det dyriske og fortidige ud af dig (latin depositurus),
for at initiere dig i en ny og kulturel
verden, er der ingen tvivl om bevægelsen. Du skal i løbet af de næste
fem år løftes fra det åndsløse til det
åndfulde, fra dyr til menneske, fra
barbari til civilisation – so oder so.
Er du tvivl, kan du blot læse Holbergs Erasmus Montanus. Her får
du syn for sagn, hvordan et gammelt rusritual tog sig ud. Russerne
mødte først op i universitetsgården
udklædt som hæslige dyr med frastødende pukler og andre ubehagelige gevækster. Jo mere primitivt,
grobrian- og tølperagtigt de kunne
optræde, desto bedre. En depositor
i skikkelse af den ældste pedel kom
udklædt og med piskeris, ferle, høvl
og tang. Mens han tiltalte dig og
dine medstuderende som rakkere,
svin og asner, tæskede han løs på
Jer med ris og ferle, ligesom han
med høvl nedsleb Jeres udvækster
og med tang fjernede bukkehorn
og udstikkende tænder. I skulle forvandles til slanke, himmelstræbende søjler i Akademiets hellige hal:
Dir teure Halle. Senere fik I foretræde for decanus, som indlemmede Jer i det akademiske borgerskab.
Hele herligheden sluttede med et
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betragteligt drikkegilde foranstaltet
af russer for de ældre studerende.
Sic transit gloria mundi!
Det er nok alligevel meget godt, at
universitetet har undergået en forandring i retning af det mere civiliserede; men enkelte elementer som
rus-betegnelsen varer ved og peger
fortsat ganske instruktivt på den
bevægelse, I skal undergå. Jo, jo, I
har såmænd allerede gennem Jeres
gymnasiale uddannelse trådt Jeres
første skridt på denne sti; men I er
endnu kun ved begyndelsen, og der
er, tro mig, lang vej mod målet. Ja,
det mærkelige er, må jeg desværre
beklage eller tiljuble, alt efter dit
sind og din hu, at målet er uopnåeligt. Jeg har godt nok selv titel af
temporær professor, men det ændrer ikke ved, at jeg på samme vis
som du fortsat er studerende. Det
er blandt andet derfor, vi har et
universitet. Målet er uopnåeligt. Vi

kommer aldrig i land. Rejsen mod
Ithaka, mod endemålet, er bestandig. Altid på lettende vinge gjennem verden! Vi hverken kan eller
skal opnå endegyldig, færdig viden, for viden udvides og ændres
uophørligt. Nye erkendelser fører
nye steder hen, ligesom de leder til
genopdagelse af kendt terræn, som
derfor tager sig anderledes ud: Terra incognita – en ny jord og en ny
verden, som til stadighed må erobres og betrædes på ny.
Mange af Jer vil være fokuseret på
målet, både det, der her og nu måske nok ligger en kende langt væk og
fremstår fjernt, Jeres kandidatgrad,
og det, som ligger lige for: Eksaminerne efter første semester. I vil se
på læringsmål og meget fornuftigt
af Jeres lærere kræve svar på, hvad
I skal kunne for at bestå eksamen.
Men glem det! Det hører Jeres fortid til. I er ikke papegøjer, som skal

I skal hverken frygte Jeres lærere eller medstuderende. I skal opfatte
dem som medstuderende på samme rejse, som
I har begivet Jer ud på:
Altid på lettende vinge.
De husker såmænd også
deres egen famlende begyndelse på universitetet. Hvordan der var en
ny og anderledes verden,
man skulle lære at kende
og erobre. Brug dem, tal
med dem, trop op hos
dem, bank på deres dør
og insister på, at der er
tankerækker, I tumler
med og gerne vil have
fulgt til dørs. Det er Jeres
ret, og skam den, som
ikke tager Jeres nysgerrighed og videbegær alvorligt.

aflire bestemte lektier. I skal læse
bøger, men I skal ikke nødvendigvis gentage, hvad der står i dem. I
skal lytte til Jeres kommende forelæsere, men I skal ikke med vold
og magt reproducere, hvad de har
sagt. Du skal selv erhverve, hvad
du I arv har fået af dine fædre og
mødre og, ikke mindre væsentligt,
kunne argumentere for den opnåede erkendelse. Det er her, universitetet mest markant skiller sig ud
fra gymnasiet. I er borgere i en ny
republik, den akademiske. Men I
skal selv tage ansvar for at pleje og
kultivere Jeres borgerskab. Det gør
I i læsning, skrivning, diskussion
med Jeres lærere og medstuderende, og ved fremmøde i de forskellige foredragsfora som Teologisk
Forening, Religionsvidenskabelig
Forening og Studenterkredsen. Her
vil I også møde mange af Jeres lærere på lige fod med Jer. De er lige
så videbegærlige, som I skal være.
Favn verden og erobrer den!
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Lad være med at isolere
dig, selvom du måske
nok kan have hulemennesket som en rem af
huden. Studiet foregår i samtale
med medstuderende og lærere. Det
er aldrig sundt at trække sig tilbage fra gruppen, selvom en kende
selvstændighed og fred fra verdens
valplads undertiden ikke er at kimse af. Men sørg for at bruge læsegrupper og at involvere dig med
dine medstuderende og lærere. Det
gælder også besøg i Theos Bar, hvor
man møder medstuderende og lejlighedsvis en underviser eller endog en treenighed. Du har de bedste
år af dit liv foran dig. Mange vil
sige, at du aldrig får en bedre tid.
Jeg taler af den erfaring, som tilkommer den gamle af dage, for jeg
har nydt det i en grad, så jeg aldrig
nogensinde er kommet videre. Nyd
derfor den tid, du har foran dig og
brug den med omtanke.Læg kræfter og energi i dit studium, men
glem ikke, at diskussioner også kan
fortsætte i sene nattetimer, selvom
du måtte sidde i Theos Bar eller
Studenterbaren. At være studerende er en identitet, som man ikke

sådan kan lægge fra sig eller, når
først, man for alvor har fået blod på
tanden, kan lægge bag sig.
Der kan undertiden være en negativ og ufrugtbar kontrast mellem
teologi- og religionsvidenskabsstuderende. Løft hovedet. Hæv dig
over den. I har i hinanden nogle
af de bedste diskussionspartnere.
Brug hinanden konstruktivt og lad
Jer udfordre af de andres tanker til
at skærpe eller, eventuelt, ændre
synspunkt. Det er et privilegium at
have Arabisk- og islamstuderende,
religionsvidenskabs- og teologistuderende i samme hus. Og dertil
kommer tilvalgsstuderende, som
hyppigt kommer med væsentlig
baggrund i andre studiemiljøer og
discipliner. Brug dem og tænk med
og mod dem.
Selv har jeg ofte undret mig over, at
jeg kun sjældent ser en teologistuderende forvilde sig ind til mine forelæsninger. Det har jeg aldrig forstået. Indrømmet, I er presset, men
sågu ikke mere, end at man kan
frekventere en forelæsning eller to
yderligere i ugen. Prøv dog at gå til
forelæsninger hos nogle af teologerne eller, er du teolog, hos nogle
af religionsvidenskablerne. Det åbner atter din verden og udvider på
ny din horisont.
Velkommen i Athenes tempel. Må
din tilbedelse blive både dig og
hende til gavn!
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4. Et helligt haircut

1. Byen hvor Luther slog sine 95 teser op
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2. Faderen, Sønnen og Helligånden

9. Dansk by, der fornyligt afholdt Harry Potter-festival

3. Arabisk- og Islamstudiers fredagsbar

10. Kendt mausoleoum i Nordindien

5. "Hedensk" tradition, der fejres 31. oktober

11. Det nye offentlige transportmiddel, vi stadig venter på

7. Visdommens gudinde i græsk mytologi
8. Persisk digter og mystiker
12. Meget omdiskuteret muslimsk beklædningsgenstand
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STUDIEMILJØ

Kære alle studerende på Aarhus Universitet
Aarhus er kulturhovedstad 2017, hvilket ikke skal gå AU forbi. AtU og PF, der begge
er studenterforeninger på IFSK er derfor endt i et collab, der samler det bedste fra
begge verdener.
Den 9. november 2017 inviteres I derfor til BandSession i Samfundsfaglig Kantine på
Bartholins allé 7 kl 19:00!
Vi har været en tur på opdagelse, og har fundet tre spændende upcomming bands, der
i løbet af aftenen vil skiftes til at performe for jer. Præsentation af de tre bands følger
som optakt i ugerne op til denne legendariske aften.
Der lægges derfor op til en kulturel og hyggelig aften, hvor der er mulighed for at udvide sin musikalske horisont over en øl og en svingom med din bedste studiemakker.
Arrangementet er åbent og gratis for alle. Vi glæder os til at se jer!

Vi mangler altid et par friske skribenter, der har lyst til
at biddrage til det fedeste studieblad på AU. Har du en
journalist, anmelder, interviewer eller tegner gemt i dig,
så tøv ikke med at kontakte os!
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Kære Religions- og Islamstuderende i Danmark,
Det er med stor glæde, at vi endnu engang kan invitere jer til ’Religion
på Tværs’, der i år vil blive afviklet på Aarhus Universitet. Konferencen
bliver afholdt fra 9.-10. november, og vi har forberedt et super spændende program, der både indeholder lærerige foredrag og mulighed for
social interaktion med religionsinteresserede fra resten af landet.
’Religion og Branding’, som er årets tema, vil blive fortolket af seks
fremragende forskere fra KU, SDU og AU, der hver især vil anlægge
et særligt perspektiv, som matcher deres eget forskningsfelt. Forskerne
vil blive præsenteret løbende i perioden frem til konferencen, ligesom
temaet også vil blive uddybet. Dette vil foregå her på siden, så følg godt
med! :)
Deltagelse i konferencen koster kun 200kr., hvilket inkluderer både
transport tur-retur, mad (aftensmad torsdag + morgenmad og frokost
fredag), forplejning og så selvfølgelig seks fantastiske foredrag.
Vi håber at så mange som muligt vil støtte om dette fremragende koncept, der nu gennem de sidste mange år har skabt sammenhold og fagligt engagement hos religionsstuderende i hele Danmark.
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KALENDER
1. NOVEMBER

10. NOVEMBER

Rethink Reformation 2017
09:00-17:00
Aulaen, Aarhus University
International conference reflecting on 500 years
of European history raising the questions of what
the historical event of the reformation means for
European societies today and what new reformations the continent requires now.

Det nye menneske Foredrag
v/valgmenighedspræst Niels Grønkjær i anledning af 75 års jubilæet for Teologi ved Aarhus
Universitet
14:15-16:00
Jens Chr. Skous Vej 3, bygn. 1453, lok. 415

Munke, Muslimer og Militær i Myanmar - Buddhistisk nationalisme og politisk paranoia v.
lektor emeritus Mikael Gravers
16:15-18:00
Bygn. 1453, lok. 125
Arrangeret af Studenterforeningen for Indisk
Religion.

JULEFEST 2017
Den årlige og traditionsrige julefest for Teologi,
Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier
17:30-02:00
Nordre Ringgade 3 (Stakladen)

2. NOVEMBER
The Will, Virtue, and Bodily Transformation:
-Augustine on Adam in Paradise.
Seminar with Eric Hoff, Oxford University, arranged by C-SAC, Centre for the Study of Antiquity and Christianity
13:15-15:00
AU Campus Nobel, Building 1451, Room 515,
Jens Chr. Skous Vej 3

7. NOVEMBER
At bedrages ind i sandheden - Søren Kierkegaard
i kamp med Donald Trump
Religionsvidenskabelig Forening præsenterer
oplæg ved Ole Morsing, lektor i idéhistorie
18:30-21:00
Jens Chr. Skous Vej 3, bygn. 1451, lok. 117

9. NOVEMBER
PF og AtU præsenterer: BandSession
19:00-23:00
Samfundsfagenes Kantine
Bartholins Alle 9
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24. NOVEMBER

28. NOVEMBER
Sufism today
Religionsvidenskabelig Forening præsenterer
oplæg ved Mark Sedgwick, professor MSO i Arabisk- og Islamstudier
18:30-21:00
Jens Chr. Skous Vej 3, bygn. 1451, lok. 117 (Axis
Mundi)

