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Det har været et meget langt år, men det ved du vist godt. Efteråret med 
bare en smule aktivitet på studiet kan virke langt borte, og en genåbning 
af  AU endnu længere. Fredagsbar på Zoom er bare ikke det samme som 
en svedig aften i Theos eller Arabar. Svedig har to betydninger her, men 
det ved du vist godt. Der er al mulig grund til, at man kan gå rundt og 
være frustreret, vred, ked og ensom, men det ved du vist godt. Så hvor-
for minder jeg dig om det? Skal du overhovedet læse videre? Jeg ved det 
ikke, men skal du nå noget? Det virker som om, at din overspringshand-
ling er i gang. Velkommen til.
Som hyppig bruger af  vores studiemiljø på AIS, har jeg snart ikke ord 
for, hvor stort et tomrum det har efterladt i min hverdag, at vi ikke må 
mødes. Bevares, jeg har mere tid til… tid til hvad? Jeg har mere tid. Det 
føles lidt som om at de hyggelige, små fritidsprojekter, vi kastede os over 
i foråret, har mistet charmen. Jeg har ikke set en surdej på Instagram 
i måneder, og jeg har stadig ikke lært at spille noget som helst med Jef-
ferson Airplane på guitaren. Jeg har faktisk slet ikke lært at spille guitar.
Jeg lovede mig selv, inden jeg gik i gang med denne leder, at jeg ikke 
ville skrive en klagesang, og det kunne da også have været værre, men 
også meget bedre. Vores studievejleder skrev til mig den anden dag i 
anledningen af  U-Days, da han syntes, at det ville være ”rigtig fedt at få 
en med som også er involveret i studielivet - og som kan huske hvordan 
det var at have sådan et.” Det var rart at blive mindet om. For jeg kan 
godt huske det, og jeg savner det, men det gør kun lysten til at give den 
fuld gas, når vi må åbne igen, endnu større. Jeg har flere gange tænkt 
på, hvordan den første Arabar bliver, når vi må åbne igen. Så meget 
at den næste kun kan skuffe, men umuligt blive kedelig. Jeg glæder mig 
til, at vi skal vise de nye årgange, hvordan det plejede at være, og hvor 
meget ikke-akademisk værdi, der er i at gå på universitetet. For selv de 
kedeligste, længste og tristeste dage kan reddes af  studiekammerater, og 
dem finder man nemmest i sit studiemiljø. Og her kan jeg kun sige, på 
vegne af  mig, Arabar og Figenbladet: Vi glæder os til at se jer igen, og 
hold humøret højt. Det hele bliver sjovt igen. Men det ved du vist godt.  
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Fatter man at benytte en latinsk-dansk ordbog, vil man uden 
stort besvær kunne oversætte ovenstående overskrift til: “hvor-
for lærer vi latinsk sprog?” Det korte svar ligger i renæssance-
humanismens og reformationens slagord ad fontes (“[tilbage] 
til kilderne!”): en teolog bør selv kunne læse og fortolke de 
væsentligste teologiske kildetekster uden at gøre sig afhæn-
gig af  en oversætters fortolkning. Adskillige teologisk rele-
vante tekster er gennem tiden skrevet på det latinske sprog; 
bl.a. et udvalg af  Martin Luthers skrifter, stort set hele den 
katolske kirkes liturgiske tekstkorpus, samt nogle af  de tid-
lige kirkefædres afhandlinger, for blot at nævne et par stykker.
Idéen er fremragende, men praksis er i undervisningen an-
derledes. For nok lærer teologerne at læse og fortolke det latin-
ske sprog, men denne forståelse anvendes ikke i de efterfølgende 
fag, hvor en bestået latineksamen er nødvendig. Man forbere-
des i latinundervisningen på at analysere og oversætte enkelte 
kildetekster som læses i fagene dogmatik og kirkehistorie, men 
det er – i hvert fald i undervisningen og under forberedelsen 
derhjemme – næsten uden nødvendighed, da man alligevel 
stort set altid blot holder sig til den oversættelse, der medfølger 
i de udleverede kompendier og kildebøger. En undtagelse her-
til er de oldkirkelige bekendelser, hvori den græske og latinske 

ordlyd er ganske væsentlig, men derudover bedes man aldrig 
oversætte eller bearbejde en originaltekst til undervisningen. 
Primært inddrages kun kerneudtryk på latin, som de fleste 
evner at oversætte efter bare det første semester med latin.
Forstå mig ret: jeg holder meget af  teologiens tilgang til 
originalsprogene, og jeg holder meget af  at analysere de 
forskellige oversættelsesmuligheder i en tekst i søgen efter 
at åbne teksten, hvorfor det desto mere ærgrer mig, at spro-
get ikke benyttes til fulde. Skulle jeg foreslå, hvordan man 
kan imødegå denne forsømmelse, ser jeg to muligheder.

to forslAg
Mit første forslag er det mest enkle: man kan i højere grad 
anvende sproget i de fag, for hvilke latin er et adgangskrav. 
Dette er dog lettere sagt end gjort, da det nok vil kræve, at 
der skæres betydeligt ned på mængden af  tekster, man kan 
bearbejde i undervisningen, fordi det originalsproglige ar-
bejde er for tidskrævende. Stadig tænker jeg, at der må være 
en middelvej, med hvilken man bedre kunne integrere de 
færdigheder, man som studerende har tilegnet sig, i under-
visningen. Det kunne f.eks. i dogmatik eller kirkehistorie invol-
vere til tider at gennemarbejde enkelte udvalgte tekster eller 

Af: rAsmus due olesen, 8. semester, bA teologi

passager på originalsprog og derved dykke dybere ned i tek-
stens sprogbrug; særlige vendinger, udtryk, o.lign. Vi skal jo 
trods alt til kilderne, og det må studiets fag godt tydeliggøre!
Mit andet forslag er at kigge på studieordningen. Siden 
2014-studieordningen (og måske endda tidligere) har det latin-
ske sprog optaget tredive ECTS-point på bachelorstudiet. Eft-
er de første ti har man fået en meget grundlæggende indføring 
i sproget, hvorefter de næste tyve er til for at blive skarpsindig, 
samt at udvide ordforråd og genrekendskab. I lyset heraf  kan 
man kigge på det hebraiske sprogfag, der kun optager femten 
point (på papiret kun ti på ordningen 2018, men de sidste fem 
skjuler sig i GT1), hvorefter man forventes at kunne bearbej-
de og fortolke tekster på originalsprog på dybere niveau, end 
man nogensinde gør det i kirkehistorie og dogmatik. Mit andet 
forslag lyder derfor, at man bør overveje, hvorvidt brugen af  
latin i undervisningen på studiet nødvendiggør tredive ECTS-
point frem for et sted mellem femten og femogtyve, hvor-
ved der vil kunne gives mere plads til enten hebraisk sprog, 
systematisk teologi eller et ekstra valgfag (særligt nu, hvor 
2018-studieordningen kun har ét valgfag på bachelorstudiet).
Nok er jeg tendentiøs, grundet min forkærlighed for eksegetiske 
(særligt gammeltestamentlige) studier, men jeg vil trods alt hæ-
vde, at latin for flere føles som det mindst anvendte sprog på 
studiet trods dets store vægt i studieordningen. Da dette nu har 
naget mig over en længere periode, tænker jeg, at et opråb er 
på sin plads. Desuden har tyngden af  sprogfag tilbøjelighed 
til at være årsagen bag en god mængde studerendes opgivelse 
af  studiet, hvorfor man bør genoverveje, om ikke latin er et 
af  de steder, der kan skæres på den slags teologisk disciplin.

Afrunding
Men nu har jeg vist beklaget mig rigeligt over denne bagatel 
på mit ellers højtelskede studium. Jeg glæder mig stadig over 
at have tilegnet mig en så bred vifte af  sproglige kundskaber, 
og jeg forsøger da også at benytte mit latin så meget som 
overskuddet nu tillader det. Til tider føles det bare lidt som 
om, at vi har lært latin, fordi vi skal, eller blot fordi vi kan.

Cur linguam 
Latinam discimus?
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For dem, som ikke er bekendt med Jakob Skovgaard-Petersen, 

er han professor i islamstudier ved Københavns Universitet og 

har siden 1990 undervist og oplyst om Mellemøsten og islam 

i danske medier. Han har studeret fremmede religioner fra 

1981, hvilket, ifølge ham selv, har været hans indgangsvinkel 

til den muslimske verden og islam som interesseområde. Den-

ne baggrund som religionshistoriker bærer bogen også stærkt 

præg af. 

I bogen er Skovgaard-Petersen nemlig ikke interesseret i teolo-

gien vedrørende Muhammed, men mere i det religionshistori-

ske aspekt, der knytter sig til profeten. Dette giver sig til udtryk 

i de mange kapitler, der hver især kaster lys over forskellige 

perspektiver, ud fra hvilke Muhammed er blevet fremstillet, 

fortolket og benyttet af  forskellige aktører og grupper. Profe-

tens karakter og funktion forandrer sig afhængig af  omgivel-

serne og den tid, han bliver anvendt i. Der er således forskel 

på, hvordan Muhammed bliver fremstillet i en shiitisk, sunnisk 

og sufistisk tradition, men også hvordan han bliver anvendt i 

en koloniserings- over for en antiimperalistisk kontekst. 

Med andre ord er Skovgaard-Petersen i bogen meget god til 

at illustrere hvordan og hvorfor, Muhammed bliver fortolket, 

som han gør, af  den specifikke gruppe mennesker i den givne 

tidsperiode. Hvor han eksempelvis i sunni- og shiamuslimsk 

tradition overordnet bliver fremstillet i en teologisk og juridisk 

rolle, bliver han i et sufistisk perspektiv pålagt en mere filoso-

fisk og mystisk karakter. I en anden kontekst brugte Napoleon 

Muhammed i sit opråb til det ægyptiske folk ved sin ankomst 

til Alexandria i 1798, hvor den franske revolutions idéer og 

den muslimske verden mødes. Beretningen har en tydelig 

agenda om at få det muslimske folk til at holde sig i ro, og 

ikke sætte sig op mod besættelsesmagten. For at undgå det, bli-

ver islam, og i særlig grad Muhammed, hyldet, og Napoleon 

forsøger åbenlyst at fremstå muslimsk eller som muslimernes 

ven i håb om en gnidningsfri kolonisering. Denne kolonisering 

leder sidenhen til en aniimperalistisk tolkning af  Muhammed, 

hvor profeten bliver brugt mere radikalt og som en visionær i 

et politisk projekt om selvstændighed. For at legitimere de for-

skellige udlægninger af  Muhammeds liv, bliver der trukket på 

siraen og hadith-samlingerne.

Dette viser med al tydelighed, hvordan Muhammed er om-

drejningspunktet for forandringer, og hvordan Muhammeds 

person og rolle, som den bliver fremstillet i de islamiske kilder, 

muslimernes 
muhammed 
– og alle andres

”denne bogs kapitler handler ikke om stadier, muhammed har tilbagelagt, 
men om dimensioner, han er blevet tillagt”. således opsummerer jakob 
Skovgaard-Petersen meget fint sin netop udgivne bog, der er blevet rost 
til skyerne for sit bidrag til en saglig debat om muhammeds betydning 
gennem tiderne.

også er et strategisk værktøj, foruden at være en elsket profet 

for så mange mennesker. At vise, at Muhammed har mange 

dimensioner, og ikke er en statisk historisk kilde, man bare 

kan forholde sig til en-til-en, er da også Skovgaard-Petersens 

projekt med bogen. Bogen skulle gerne kunne fungere som en 

slags fælles referenceramme for danskere, lyder det, og det lyk-

kes da også langt hen ad vejen.

Muslimernes Muhammed – og alle andres er derfor ikke skre-

vet til de allerede indviede, som af  den ene eller anden grund 

har et kendskab til islam, men er rettet til helt almindelige 

lægfolk, der kan få afmystificeret fordomme om religionen. 

Sproget er således letforståeligt, og Skovgaard-Petersen tager 

nutidige problematikker og sager op, som enhver dansker kan 

huske og forholde sig til. Både De sataniske vers af  Salman 

Rushdie og Muhammedtegningerne i Jyllandsposten fra 2005 

bliver der taget hånd om, og bliver belyst på et nøgternt og 

nuanceret niveau, der må få selv den største islamkritiker til at 

revurdere sin stillingtagen. 

Når det er sagt, bliver Skovgaard-Petersens projekt en anelse 

omfattende og ambitiøst, hvilket til tider kan føles som en tour 

de force gennem hele islams historie og udvikling kogt ned til 

411 sider. Derudover er de mange arabiske termer og navne 

med til at forstyrre det ellers så lettilgængelige sprog, og man 

bliver til tider helt rundtosset af  de mange forskellige forfat-

tere og tænkere, der nævnes i flæng. Til Skovgaard-Petersens 

forsvar er det dog nærmest utænkeligt at komme uden om de 

mange arabiske navne, og de forekommer da også essentielle 

og betydningsfulde, når man har læst bogen til ende. 

Man skal selvsagt have en eller anden grad af  interesse for 

islam, for at ville læse Muslimernes Muhammed – og alle an-

dres, og derfor er bogen selvfølgelig ikke for alle. Men på trods 

af, at bogen ikke er for alle, cementerer Skovgaard-Petersen 

hvorfor islam og Muhammed vedrører alle. Vestens kolonise-

ringshistorie og det 21. århundredes muslimske indvandring til 

det europæiske kontinent har uomtvisteligt gjort, at Muham-

med er blevet genstand for både fortolkning, interesse og be-

gejstring - af  muslimer såvel som ikke-muslimer. Derfor lyder 

der en stor anbefaling herfra, hvis man ønsker en lettilgængelig 

gennemgang af  profeten Muhammeds omfattende plads i hi-

storien.



Klassisk askese, der bliver forbundet med religiøs fromhed, 
er gradvist blevet udskiftet af  en moderne form, der dukker 
op i flere og flere sammenhænge af  det moderne individs liv.  
Efter en inspirerende samtale med lektor Anders Klostergaard 
Petersen, er jeg blevet rustet på til at kunne forsøge mig med at be-
lyse forskellige sider af  udviklingen fra klassisk til moderne askese. 
Afsavn af  fysisk tilfredsstillelse var og er stadig kernen i ask-
ese, men det er målet, der har gennemgået en udvikling. Vi 
finder et element af  askese i al kultur, fordi det enkelte menne-
ske må give afkald på dets egne lyster og begær, hvis det skal 
kunne være del af  et større fællesskab. Det ser man jo også i 
sammenhæng med børneopdragelse, der ikke mindst handler 
om, at barnet lærer at tilegne sig et vi-perspektiv på bekost-
ning af  dets umiddelbare lyst til egen behovtilfredsstillelse. 
Med fremkomsten af  kosmos-religion i en række eurasiske 
kulturer fra det syvende århundrede f.v.t. og frem, indtraf  der 

imidlertid en væsentlig forskel. Livet selv blev forstået som et 
kontinuerligt askeseprogram. Oprindelig var det et middel til 
at vinde større nærvær med Gud, idet den klassiske asketiske 
praksis forsøgte at lægge afstand til den immanente verden. Op- 
ofrelse af  fysisk tilfredsstillelse blev set som en dyd praktiser-
et af  de fromme. En handling, der i en religiøs enklave var 
homogeniserende og havde samme mål for øje. Udviklingen 
til en anderledes form for askese skete i kølvandet på pietis-
men og romantikken, der fremmede en individualiserings- 
proces. Søren Kierkegaard, den postromantiske tænker,  
kridtede, med Johannes Climacus som talerør, banen op for det 
øgede fokus på den enkeltes inderlige relation til Gud i værket 
Philosophiske Smuler. Johannes Climacus ønsker sig selv og 
enhver ευκαταφορια εις παθος (”tilbøjelighed til inderlighed”), 
hvilket jeg mener rammer tidsånden på kornet. Denne trang 
til inderliggørelse var blandt andet med til at bane vejen for nye 

da utugt blev til yankie bar
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måder at realisere henholdsvis sig selv og sin tro på. Resultatet 
er gradvist blevet, at askese nu er hvermandspraksis, der kan 
bruges som et middel til selvrealisering i stedet for gudsnærvær. 
”Du kan opfatte det som en udbredelse af  den klassiske ask-
ese. Det, der i første omgang er forbeholdt en mindre gruppe, 
udbredes til at blive folkelig ejendom,” siger Klostergaard.  At 
der ikke er noget mætningspunkt for kulturel udvikling, kan ses 
som en af  årsagerne til, at askese bliver praktiseret af  stadig 
flere. For tredive år siden, hvor folk, der ikke var elitesports- 
udøvere, hoppede i løbeskoene og begyndte at løbe maraton, 
var det en sensation. I dag er det uinteressant, fordi mange 
løber maraton. Maratonløbet er blevet udkonkurreret af  tri-
atlon, der er blevet udkonkurreret af  ironman. Løbetrænings- 
analogien kan bruges til at illustrere, hvordan kulturen udvikler sig. 
Haruki Murakami udtrykker således i sin bog Hvad jeg taler 
om når jeg taler om at løbe: ”Smerte er uundgåelig, lidelse er 
et valg.” Han løber selv 10 kilometer hver dag. Det er svært at 
læse bogen, uden selv at få lyst til at udforske kroppens grænser 
for anstrengelse. Det er et eksempel på, at askese ligeledes har 
indtaget litteraturen. At de moderne asketer har mulighed for 
at blive eksponeret gennem mangt et medie kan være en grund 
til, at askese udbredes til stadig større grupper inden for en 
række områder, man ikke kunne have forudset. Periodisk faste, 
hårde træningsprogrammer og juicekur. Mulighederne for ud-
bredelsen af  ens egen personlige form for askese er mange.  
Klostergaard bringer den tyske filosof  Peter Sloterdijk på 
banen. Sloterdijk lader sig inspirere af  digteren Rainer Maria 
Rilke, der skriver i et vers ”Du musst dein Leben ändern”. 
Sloterdijk benytter dette vers som en metafor for overgangen 
fra by- til kosmosreligion. Det helt afgørende er, at mennesket 
kaldes til at hele dets liv skal være et langt træningsprogram. 
Askesen handlede her i første omgang om, at undergå en større 
grad af  guddommeliggørelse, og om at leve i lydighed overfor 
Gud ved at tage afstand fra denne verdens fristelser. Sloterdijk 
beskriver asketen som en bjergbestiger, der forsøger at bestige 
Mount Improbable. Der er ikke grænser for hvor højt, man 
kan bestige bjerget, for barren flytter sig hele tiden. Hvis dette 
overføres til kost, motion og arbejdsetik, opstår problematikken. 
Hvor meget kan man egentlig disciplinere og presse sig selv?  
Når askesen bliver drevet langt ud, har det desværre  
nogle negative konsekvenser. At presse sig selv i en grad, hvor 

kroppen ikke længere kan tåle det, kan føre neuroser og an-
dre psykiske lidelser med sig. Ikke desto mindre er en grad 
af  askese et bærende element i en gruppe. Émile Durkheim 
mener, at askesen altid har været der som en nødvendig in-
stans i en kultur. Han mener, at det, at give afkald på lyster 
og personlige behov, både på et fylogenetisk og et ontoge-
netisk plan, er en forudsætning for, at man kan lege med. 
Hvorfor kroppen er blevet et tempel, der skal renses og ud-
føres askese for, kan man kun gisne om, idet der endnu ikke 
er kastet tilstrækkeligt lys på sagen fra religionsvidenska-
beligt perspektiv. I idrætsforskningen nøjes man med at 
konkludere, at kropskulturen var et produkt, der blomstre-
de efter romantikken. Med blandt andet fremkomsten af  
badekulturen fra 1880’erne kom kropsligheden i fokus. Det 
har utvivlsomt medvirket til både en individualisering og 
udstrækning af  askesen, der gør, at askese udstrækkes til at 
gælde alle områder af  livet, med verden som fitnesscenter. 
”Det virker som om, at der i takt med, at informationsstrøm-
mene bliver større og graden af  ontologisk sikkerhed min-
dre, kommer et behov for at holde fast i sine individuelle 
asketiske praksisser i en grad, hvor det bliver et identitets-
grundlag”, siger jeg. ”Det er udbredelsen af  den roman-
tiske myte,” siger Klostergaard. C. D. Friedrichs berømte 
maleri Vandreren over tågehavet, illustrerer tanken om, 
at vi alle er en ensom vandrer, der skal realisere vort liv og 
selv skal finde vor særlige niche, der ikke må ligne de andres. 
Anders indvender: ”det er vigtigt at understrege, at det er et 
velstandsfænomen. Den form for individualiseret hyperaskese 
finder vi i bestemte segmenter i for eksempel Danmark.” Man 
må understrege, at dette særlige fænomen ikke hører alle seg-
menter til. Det er kun den gruppe i et samfund, der udgør 
Mount Improbables bjergbestigere. Fænomenet videreud-
vikler sig til nye højder på lige fod med teknologien på en mere 
accelererende måde, og denne udvikling er umulig at stoppe. 
At være én i kollektivet kan bibringe en sikkerhed, idet in-
dividualisering, om end frigørende, også lægger et åg på 
den enkeltes skuldre. At skulle opfinde sit eget liv på ny 
er en af  de byrder, alle konfronteres med i dag. Med kul-
turens acceleration og konsekvenserne af  at være påvirket 
af  blandt andet den virtuelle verden, får man lyst til at stille 
spørgsmålet: hvad kommer så til at erstatte en ironman? 
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Smitten var på mystisk vis holdt nede på et ualmindeligt lavt 
niveau sammenlignet med danske standarder, måske pga. 
landets 340.000 km2 areal og blot 5.5 millioner mennesker, 
hvilket muliggjorde at internationale studerende derfor var 
velkomne i Helsinki. Det betød dog ikke, at krisen var ikke-ek-
sisterende i den traditionsrige by. Restauranter, barer og store 
arrangementer var alle underlagt mildere restriktioner for 
at undgå europæiske og, ja, desværre også danske tilstande. 
Forhåbninger og planer om at rejse videre til nabolandene 
Rusland og Estland blev derfor spoleret og man måtte tage sig 
til takke med den bidende kulde i det skovrige Finland. Held-
igvis faldt valget på Finland hverken på baggrund af  håbet om 
et eksotisk eventyr eller om at spotte en mumitrold i naturen; 
valget blev truffet ud fra interesse i et studie ved navn Inter-
cultural Encounters; Religion, conflict and dialogue (RCD).
Derfor kommer denne rejseberetning også til at bære 
præg af  min faglige oplevelse snarere end den sædvan-

lige fest-tømmermænd-undervisning-repeat udvekslingso-
plevelse (hvilket mit semester dog også havde elementer af).
Jeg blev interesseret i en række af  fagene i RCD, da de til-
bød en viden og et perspektiv, som jeg ikke føler, at religionsv-
idenskab på Aarhus Universitet har dækket i tilstrækkelig 
grad. Javel, religionsvidenskab på AU favner utrolig bredt 
med sine mange forskellige discipliner på studiet, men det 
forsømmer til en vis grad at forholde sig løsningsorienter-
et til en multikulturel verden og give konkrete redskaber 
til den konfliktløsende dimension i religionsforskningen.

RCD søger at introducere redskaber til en mangeartet 
forståelse af  religion og religions medvirkende rolle i en kon-
struktiv dialog, som ellers længe har været overladt til det 
sækulære domæne med sækulære løsninger. Derfor taler stud-
iet direkte ind i en nutidig kontekst og forsøger at aktualisere 
religions potentiale som løsningskomponent i konflikter verden 

På sidste semester var jeg en af de heldige, der fik mit udvekslingsophold af-
viklet på trods af den verdensomspændende pandemi, som jeg ikke behøver 
nævne ved navn. turen gik til helsinki, og jeg kunne se frem til et semester i 
de tusinde søers land.

rejseberetning fra



over. Studiet er nemlig tværfagligt og anerkender, at religion 
blot er én blandt mange faktorer, som kan have indflydelse 
på diverse konflikter med religiøst islæt. Her handler det i høj 
grad om at få det kommunikative aspekt i spil, i form af  f.eks. 
økumenisk disciplin og interreligiøs dialog, der fremhæver den 
religiøse dimension som en brugbar brik. Den viden og teori, 
man havde oparbejdet gennem semestret, fik man mulighed 
for at knytte til cases, historiske såvel som nutidige, hvilket 
konkretiserede kvalifikationerne, man lå inde med. Der blev 
blotlagt konflikter som den iranske revolution, Moro-konflik-
ten i Filippinerne, Tjetjenien-konflikten i Rusland og mange 
flere, som alle illustrerede konflikternes mangfoldighed og 
kompleksitet. Her var religion, i større eller mindre grad, en 
komponent blandt mange, som skal tages højde for. I forhold 
til Tjetjenien-konflikten blev det konkluderet, at religion spill-
ede en minimal og næsten ubetydelig rolle i det store billede, 
hvorimod Moro-konflikten besad en mere afgørende religiøs 
dimension. Under den iranske revolution fandt vi, at religion 
blev brugt som et redskab til at optrappe konflikten, især som 
en slags modreaktion på det sækulære vestlige indtog i landet. 
Så meget desto vigtigere bliver det at se religion som et redskab 
i en eventuel nedtrapning af  fremtidige konflikter i landet.

Når alt dette er sagt, er der dog også en række mindre gode 
ting at sige om studiet. Prisværdige som løsningerne og teor-
ierne end lød, manglede de noget substans og overbevisende 
gennemslagskraft. Der blev brugt buzzwords som empati, sym-
pati og hensyntagen som dyder, der skal indarbejdes i religiøse 
aktører som led i løsningsprocessen. Det er svært at være uenig 
i, at sådanne dyder ville løse en lang række problemer i en ideel 
verden, men nu er langt de fleste konflikter, som allerede an-
slået, utrolig komplekse og kalder ikke på simple løsninger. Der-
for forekom studiet en smule uforløst og vagt, men gav bestemt 
et godt indblik i en disciplin som i fremtiden kan viderebygges.
Efter endt ophold sidder jeg tilbage med en glæde og taknem-
melighed over de mange gode oplevelser, både faglige og so-
ciale, som har efterladt et stort indtryk. Jeg kan kun anbefale at 
tage fag i Intercultural Encounters: Religion, conflict and dia-
logue på Helsinki Universitet, hvis man ønsker et frisk pust til 
den gængse måde, der bliver tænkt religion på her i Danmark.
Et møde med en mumitrold blev det dog ikke til i 
denne omgang, men jeg har til gengæld fået fornyet re-
spekt for saunaer og et hurtigt dyp i det iskolde vand.

Kiitos Suomi 



hVordAn sidder din skjorte?
1) Krøllet, udenpå bukserne. 
2) Strøget, indeni bukserne.
3) Ingen skjorte – jeg har altid kjortel på.

hVAd er din foretrukne læseretning? 
1) Venstre mod højre 
2) Det er sgu da ligemeget!
3) Højre mod venstre

hVor ser du dig selV om 20 år?
1) I provinsen, med kaffeånde og hornbriller 
2) I kjole, med portvinsånde og stiv krave 
3) Blegfis i de varme lande, hvidløgsånde og med en stor børneflok 

er der noget om nåden?
1) Det er et socialt konstrukt!
2) Det er jo Guds væsen!
3) Det lyder lidt sukkersødt…

hVor hAndler du oftest? 
1) Vinstuen.
2) Folkekirkens Nødhjælps lokale genbrugsbutik.
3) Bazaren.

hVem er din fAglige helt? 
1) Robert N. Bellah.
2) Enten Løgstrup, Sløk, Lindhardt eller Prenter.
3) Edward Said.

hVordAn hAr du det med sprog? 
1) Det kan til nøds være spændende med ét. 
2) Så længe sproget er uddødt, så skal jeg lære det. 
3) Levende sprog er spændende - hvis jeg kan bruge dem i praksis.

hVAd er din ynglingspoesi? 
1) Klostergaards afhandlinger.
2) Grundtvigs salmer. 
3) Yahya Hassan digte.

vi unge hellige
Af: Anton lynge nielsen (8. semester, bA teologi) og nikolAj Vium (2. semester, kA teologi)

hAr du flest…: 
1) Du er RV’er: Hvorfor studere én religion, når man kan lære om dem alle sammen? Du læser højst 
sandsynlig religionsvidenskab, og din interesse opstod enten fordi du er udbryder af  en religiøs familie 
og vil udfordre dit ophav, eller fordi du havde religion på B-niveau i gymnasiet, og allerede nu glæder 
dig til at stå bag katederet foran ugidelige gymnasieelever, som er tvunget til at vise interesse i jagten på 
12-tallet i dit fag. Du er nødt til at dele din egentlige interesse med pædagogiske ligegyldigheder og et 
andet (ligegyldigt) fag. Du drømmer om at indtage ayahuasca i Amazonas, men det bliver nok mest til 
specialøl i uni-baren. Enten er du socialkonstruktivist eller også har du hang til mystiske, universalistiske 
og unitarisk-synkretistiske bestræbelser - og har det derfor lidt stramt med teologerne, som mener, at der 
er én religion, der er mere relevant at beskæftige sig med end alle de andre. Paradoksalt nok føler du dig 
ret meget på bølgelængde med de arabisk- og islamstuderende, og har nok også overvejet at læse kandidat 
hos dem. 

2) Du er teolog: Om du er er tidehvervsterroristisk fandens karl, indremissionsk vandkæmmet kordreng 
eller folkekirkegrundtvigianer, så er du i hvert fald teolog. Enten søgte du ind på studiet for at blive præst, 
eller også ender du sikkert med at blive præst alligevel – ellers må du huske på ordsproget: ”jo tættere 
på dagpenge, jo tættere på Gud”. Du kæmper nærmest dagligt med at give et ordentligt, teologisk svar 
på spørgsmålet om ”du tror på Gud” og om ”du skal være præst” fra din døve tante Olga på 82, og dit 
potentielle one-night stand i Theos bar. Du er helt sikkert til fællessang og foredrag - man har vel gået på 
højskole! - og så har du travlt med at få syndet igennem i din studietid, så du ikke risikerer at bryde med 
dekorum, når du en gang får et embede. Det forventes, at du skal kunne svare på alt fra verdens skabelse 
til dommedag (ned til mindste detalje!), og du skal personligt stå til regnskab for 2.000 års kirkehistorie – 
både hvad angår hekseafbrændinger, sindssyge paver, latterlige gudsbeviser, uhyggelige sekter, snærende 
seksualmoral samt korstog og kulturimperialisme. Du har ikke så meget med de arabisk- og islamstuder-
ende at gøre, men synes at religionsvidenskaberne er lige lovligt kyniske i deres tilgang til religion.

3) Du er AIS: - og du kan se frem til en tilværelse under varmere himmelstrøg; hvis ikke fysisk, så i hvert 
fald sprogligt. Du bliver konstant spurgt ind til din holdning og vurdering af  den ene og anden konflikt, 
magtforhold og personlighed – og det forventes indirekte at du er et geni, som har gennemskuet det hele 
og for længst har fundet løsningen på århundredlange konflikter. Du formår at skabe dialog mellem men-
nesker, men må tage dig til takke med sure fædre, grædende mødre, og fortabte socialrådgivere. Te i små 
glas og dialogkaffe er dine foretrukne drikke. Du er parfumeur når det gælder hvidløg, kaffe, krydderier og 
kebab. Du er splittet mellem at blive tolk, integrationskonsulent eller rejseleder i Hurghada. Religionsvi-
denskablerne har en faglig bredde som gør dem interessante beskæftige sig med, men teologerne er helt 
uden forpædagogisk rækkevidde – det er dig simpelthen uforståeligt at man bruge så meget energi på en 
eller anden tilfældig jødisk profet, når man kan åbne Koranen og få det sidste nye med?  

test dig 
selv



arrangementoversigt 
22. marts  Religionsvidenskabelig Sherin Khankan:
19-21   forening   Islamisk feminisme og skabelsen af Mariam   
   ZOOM    moskéen

23. marts  Teologisk Forening  Kasper Bro Larsen:
18-20   1451-117 eller ZOOM  Biblen 2020

6. april  Teologisk Forening  Sasja Stopa:  
18-20   1451-117   Ære - Tænkepause

14. april  Religionsvidenskabelig Laura Feldt: 
16.30-18.30  Forening   Religion i film
       
20. april  Teologisk Forening  Elisa K. Uusimäki: 
18-20   1451-117   Rejser i antikkens østlige Middelhavsregion

4. maj   Teologisk Forening  Niels Grønkjær: 
18-20   1451-117   Den nye Gud - Det nye menneske

20. maj  Religionsvidenskabelig Stig Thøgersen: 
17-19   Forening   Religionspolitik i Kina

For mere info, nærmere tidspunkt og ændringer, så bedes I holde øje med foreningernes Facebook- og 
hjemmesider. Denne liste er blot ment som et let overblik og appetitvækker.


