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Af: anton lynge nielsen, teologi 6. semester

”Finn Ejnar, han er død. Og gudskelov for det.”
Sådan lød det fra talerstolen til Københavns Universitets årsfest i november.
Talerstolen blev kapret af Harald Toksværd, ligesom den blev
det for 51 år siden af Finn Ejnar Madsen, hvilket skulle blive
en ikonisk milepæl for Studenteroprøret i ’68.
”For tænk hvis han havde set, hvad der var blevet af hans revolution.”
Den 28. oktober igangsatte Humrådet (KUs pendant til vores Artsråd) en blokade af ledelsesgangene på Københavns
Universitets humanistiske fakultet. Anledningen var ledelsens
målplan for 2020-2023, hvori de bl.a. foreslog studie- og fagsammenlægninger. Blokadens grundlæggende præmis var protest mod to elementer i denne målplan: den ringe inddragelse
af fagrådsrepræsentanterne i beslutningsprocessen og målplanens underminering af den specialiserede humanistiske kernefaglighed og generelle kvalitet. De opstillede fire ufravigelige
krav for blokadens ophævelse: 1) ingen brede BA-indgange
(dvs. studiesammenlægninger), 2) ingen fagsammenlægninger,
3) ingen obligatoriske valgfag og 4) en forsikring om, at ledelsen ikke ville foreslå disse ting igen, da fagsammenlægninger
jf. universitetsloven er studienævnenes, ikke ledelsens, kompetence.
Blokadens deltagere blev allerede på blokadens 3. dag mødt
med trusler om udsmidning fra universitetet, og Humrådets
(nu afgående) formand og næstformand, hhv. Sidsel Dorthea
Vedel og Anna Nørgaard Sørensen, blev desuden personligt
konfronteret af rektor med deres private bevægelser på sociale
medier. Blokaden har modtaget massiv opbakning fra fagråd
og foreninger på samtlige danske universiteter, samt fra Humboldt Universitetets fagråd for germanistik, og endda undervisernes fællestillidsrepræsentant.

Den 4. december opløstes blokaden efter 38(!) dage, da målplansforhandlingerne blev genoptaget med imødekommelse
af Humrådets fire krav, og med løfter om øget inddragelse og
medindflydelse fra fagrådsrepræsentanterne nu og fremover –
samt stadfæstelse af, at de studerende ikke kan møde sanktioner (som udsmidning eller optegnelse af bevægelser på sociale
medier) pga. studenterpolitisk arbejde.
Er denne sensation relevant for os, herovre på fastlandet? Svaret må være et rungende ja.
De to sager, som KUA-blokaden har sat skarpt på, har stor
betydning for den måde, det moderne universitet ledes på –
også i Aarhus. Ved åbent at udstille og imødegå den måde,
universitetet i stadig højere grad ledes som en topstyret virksomhed, en ”informationsproducerende” institution der skal
vækste, og ikke et frit rum for læring, forskning, fordybelse og
meningsudveksling, er karakteristisk for den new public management-ledelsesstrategi der i de senere år har sat sig igennem
på universitetet, i særdeleshed efter universitetsreformen fra
2003. Særligt humaniora må bestandigt kæmpe for at forsvare sin relevans, aktualitet og vigtighed, da den ikke, som f.eks.
ingeniørerne, BSS og de sundhedsfaglige, kan demonstrere sin
værdi økonomisk.
Blokadens succes med at gennemføre sit program er en sejr
for de studerendes stemme på universitetet. Et vidnesbyrd om,
at vi, de studerende, rent faktisk har noget at skulle have sagt.
At vi kan øve indflydelse på universitetets indretning – vel at
mærke, hvis vi ikke er bange for at tage affære. Og sidst, men
ikke mindst, at det også er vores ansvar, at universitetet ikke
kommer på afveje.
”Finn Ejnar er død. Men vi lever.”

En kritik af
religionskritikken

ende retorik. ”Do these people never open the book that they
believe is the literal truth? Why don’t they notice those glaring
contradictions?”. For at opnå en saglig og givende samtale er
det nødvendigt med en god portion tolerance for det, man selv
afviser. Og lige præcis den tolerance forsømmer Dawkins at
Af: Mathias guldborg lund, religionsvidenskab 8. semester
udvise i hans nedladende og aggressive sprogbrug.
Skal man tage Habermas’ samfundsanalyse for gode varer,
vil denne form for religionskritik i sidste ende skabe en kontraproduktiv polarisering, da Dawkins ikke ønsker at nærme
”Mutal recogniton implies, among other things, that religious kalder den kommunikative handlen, ville de kunne kommusig en saglig samtale, men i stedet forsøger at modarbejde en
and secular citizens are willing to listen and to learn from each nikere på et neutralt grundlag og lade det bedste argument
fælles forståelse. Dawkins burde snarere stille spørgsmålet;
other in public debates”.
vinde. I stedet forfalder de to poler desværre alt for ofte til at
hvorfor religiøse personer bevidst vælger at ignorere/overSåledes skrev sociologen og filosoffen Jürgen Habermas i gøre brug af en målorienteret samtale, der er karakteriseret
se sådanne selvmodsigelser i religiøse skrifter fremfor på forbogen Zwischen Naturalismus und Religion, hvori han stiller skarpt ved ikke at søge fælles konsensus, men snarer forsøge at underhånd at diskvalificere selv samme personer fra en diskussion.
på den polarisering, der finder sted mellem naturalisme og minere modparten.
Dawkins kritik kommer i stedet til at klinge hult og formår ikke for
religion i den offentlige sfære.
Dette kommer især til udtryk ved naturalister som insisterer
på
alvor at blive relevant for religiøse personer, da bevisførelsen
Figenbladet_nr._
Nutidens religionskritik bærer, ifølge Habermas, præg af at at afmontere religions rolle i samfundet, og erstatte den86__nr._3_2019
med
i sig selv ikke længere er afgørende. Denne form for religionsvære unuanceret og irrelevant for religiøse personer, hvilket sekulære videnskabelige alternativer. Dette er dog et utænkekritik vidner om, hvordan naturalister og religiøse personer
i sidste ende punkterer den konstruktive diskussion om det ligt scenarie og en forfejlet opfattelse af virkeligheden; Vi har
taler forskellige sprog, der er forankret i hver deres semantiske
potentiale religion har i et ellers tilsyneladende sekulært sam- nemlig brug for begge dele!
og epistemologiske ståsted. Netop derfor har religionskritikken
fund. Religion er nemlig kommet for at blive, og det er derfor Blandt de religionskritiske naturalister finder vi blandt andet
fra naturalister som Dawkins ikke nogen relevans og falder til
blevet nødvendigt at tale om et postsekulært samfund, i hvil- Richard Dawkins, forfatter af The God Delusion, som argumenjorden, inden den overhovedet når at udfolde sig.
ket religion spiller en helt ny rolle parallelt med den sekulære terer for at diverse gudsbeviser har det til fælles, at de ikke
Habermas kritiserer denne form for kritik og efterspørger
videnskab og teknologi. Men for at få en bedre og mere ærlig påviser guds eksistens i en tilstrækkelig grad, der tilfredsstilen accept fra naturalisters side om at erkende, at religion er
snak om denne nye rolle, advokerer Habermas for at religions- ler videnskabens epistemologiske grundlag. Derved afskriver
kommet for at blive og at religion kan besidde rationelt indkritikken, såvel som det religiøse sprog, skal indstille sig på at Dawkins religion inden for videnskabens rammer, hvilket fint
hold, som kan være relevant, selv for sekulære personer. Hvor
lytte til - og acceptere - den anden i det offentlige rum. For at illustrerer, hvordan Dawkins ikke opfylder de efterstræbte komnaturalister som Dawkins er af den overbevisning, at relimuliggøre dette, er det nødvendigt med nogle kommunikative munikative regler for at kunne indgå i en fordrende diskusgion gradvist vil forsvinde i takt med den øgede teknologiske og
regler og betingelser.
sion om religions indhold. Han tvinger nemlig et trosspørgsvidenskabelige udvikling, afviser Habermas, at dette vil resulIfølge Habermas er kommunikation og demokrati to af de væ- mål som guds eksistens ind i en videnskabelig kontekst.
tere i en nedgang af religion. Han mener i stedet, at vi på
sentligste karaktertræk for et moderne samfund. Med dem kan Det vil dog vise sig, at det ikke kun er den ensporede epistenuværende tidspunkt befinder os i et post-sekulært samfund,
vi konversere, argumentere og sågar diskutere, hvilket skaber mologi, som er en stopklods for Dawkins i forhold til at nærme
som har medført en bevidsthedsændring i den måde, hvorpå
forudsætning for overhovedet at kunne nå til enighed. Det er sig den kommunikative handlen. Der opstår et problem i selve
man forholder sig til religiøse spørgsmål, hvilket Habermas
dog ikke alle, som bestræber sig på enighed og kommunikati- det faktum, at Dawkins er biolog og derfor ikke har det store
delvist tilskriver religions tilbagetog i den offentlige sfære.
on, hvilket også kommer til udtryk i de to polariserede fronter, kendskab til religionsvidenskabens felt. Dette ses blandt andet
Dawkins skal dog ikke være repræsentativ for den generelle
naturalister og stærkt religiøse personer. I Zwischen Naturalismus i hans kritik af Biblen, hvor Dawkins’ manglende forståelse
tendens inden for religionskritikken i dag og han er med rette
und Religion kaster Habermas lys over naturalister og religiøse for biblens indhold kommer til udtryk og han formår derved
blevet kritiseret for at være yderst unuanceret i sin kritik. Man
ortodokse, som han mener begge afviger fra konstruktiv kom- aldrig at gøre andet end at rette en yderst overfladisk kritik,
kunne med rette stille spørgsmålet, om Dawkins og hans kritik
munikation, hvilket punkterer den saglige samtale mellem de som tilsyneladende ikke har andet formål end at kritisere
nærmere er en enlig svale end en generel tendens i vores tid.
to. Hvis de derimod i højere grad benyttede hvad Habermas og provokere sine religiøse læsere med en hård og nedladIkke desto mindre blev hans bog hurtigt yderst populær og er

blevet et kæmpe hit inden for religionskritikken i dag.
Habermas’ skitsering af de to fronter står dog tilbage som en
god reminder om den store betydning kommunikation har, når
vi taler om de store eksistentielle spørgsmål. Måden hvorpå vi
snakker med hinanden om denne type spørgsmål er således
essentiel i forhold til at lade os inspirere af hinanden og bevare
det demokrati som vi alle til syvende og sidst vægter så højt.

religion

og ret
Af: anton lynge Nielsen, teologi 6. semester
og sophia fonager weihe, religionsvidenskab 2. semester

D. 26. november 2019 blev der holdt offentlig posterpræsentation som eksamensform for valgfaget Religion og Ret for
religionsvidenskabelige studerende på 7. semester. De studerende præsenterede deres selvvalgte emner, som orienterede
sig om en aktuel problemstilling inden for spændingsfeltet mellem religion og lovgivning. Valgfaget afholdtes af Lene Kühle,
som selv har forsket i religionsret og mener, at det er gavnligt
at religionsvidenskaben også beskæftiger sig med emnet, der
ellers er domineret af jurister og teologer. Hun påpeger desuden, at mange informationer fundet på nettet, er direkte forkerte, og at der derfor er god grund til at opruste de studerendes kritiske sans gennem et fag som dette.
Retsliggørelse af helligt tankegods
Christina, der netop havde afsluttet faget, fortalte, at et af de
grundlæggende begreber, de havde arbejdet med i forbindelse
med forløbet, var retsliggørelse: processen hvorved flere og
flere instanser i vores liv retsliggøres – også sfærer, der tidligere
blev varetaget religiøst. Denne udvikling kan skabe spændinger mellem religiøse institutioner og retsinstanser, da der kan
opstå interessekonflikter mellem disse – f.eks. i sammenstødet
mellem traditionel, religiøs praksis og lovgivningens forbud.
Christina præsenterede sammen med Simone og Anne-Mette
en poster om omskæring af spædbørn, som er et typisk eksempel på en sådan interessekonflikt, hvor hensynet til hhv.
religionsfriheden og barnets tarv kolliderer.
Laura og Louise fremlagde en poster om Jehovas Vidner i
Rusland, med undertitlen ”ekstremister eller fredelige aktiv-

ister?” Dilemmaets omdrejningspunkt er Dennis Christensens
rettergang i Rusland, som blev sigtet for at organisere religiøse
sammenkomster for Jehovas Vidner. Retssagen, der endte med
en dom på 6 års fængsel, blev af Dennis Christensen tolket i
retning af et martyrium, og en ideel mulighed for at promovere sin tro. Den officielle russiske forklaring på indskrænkelsen
af religionsfriheden er, at det er en måde at forhindre ekstremistiske grupperinger i at tage hold i Rusland, men spørgsmålet
melder sig, om ikke religiøs forsamlingsfrihed bør være en
menneskerettighed.
De andre posters, der blev præsenteret, handlede om
håndtryksdebatten, den danske lovgivnings komplicerede forhold til blasfemi, Jehovas Vidners forhold til blodtransfusion og
Folkekirkens forhold til vielser af to af samme køn. Noa, Jakob,
Lauritz og Sofie fremlagde slutteligt om et dansk trossamfund,
der ønskede ret til, som del af deres ritualer, at importere og
indtage ayahuasca-vin: en euforiserende drik, der indeholder
det aktive stof DMT og har været i religiøs brug af de indfødte
sydamerikanere i århundreder. Dette blev de nægtet lov til, da
stoffet i Danmark er ulovligt udenfor videnskabelige og sundhedsmæssige sammenhænge. Noa, der valgte faget, fordi han
syntes, at det var det mest attraktive af de mulige valgfag, nød
forløbet, men havde ønsket, at faget havde haft et større fokus
på forskellige religioners egne juridiske systemer og forhold til
ret og lov, og ikke udelukkende om konflikter mellem religion
og sækulære domstole.
Alt andet lige, kan de studerende glæde sig over, at deres cases
vil blive offentliggjort på Lene Kühles hjemmeside.

religion
eller mentalitet
Af: christian egelund sørensen, religionsvidenskab 6. semester

Anton Lynge Nielsen skrev i sidste udgave af figenbladet en
interessant og velskreven artikel om sekulær religiøsitet. Det
lægger op til en interessant diskussion, og da det efterhånden er for længe siden, at vi har haft en god diskussion om
religionsdefinitioner, tænkte jeg, at jeg ville gøre mig et forsøg
(jeg understreger – et forsøg!). Da jeg vil prøve at fatte mig i
korthed, vil jeg ikke benytte mig af citater og lignende, men blot
opfordre til at lægge dette nummer af figenbladet ned og læse
førnævnte artikel i det sidste! Nuvel, det er en kende dovent, så
jeg vil i grove træk sammenfatte humlen af artiklens argument.
Ved brug af historikeren Yuval Noah Hararis religionsdefinition (manden bag bestsellerne ”Sapiens” og ”Homo Deus”),
skriver Anton, at man kan man betragte fænomener som økonomisme, progressivisme og traditionalisme som religioner. Det
skal nævnes, at jeg ikke selv har læst Harari, så jeg baserer mit
argument på gengivelsen i Antons artikel. Religionsdefintionen
lyder såleledes: Religion er 1) troen på en overmenneskelig or-

den, og 2) troen på, at denne overmenneskelige orden foreskriver bindende normer og værdier for mennesket. Altså ikke
nødvendigvis troen på guder og den slags, men blot noget som
er større end mennesket, som så samtidigt også foreskriver os
nogle bestemte ting, som vi skal og bør. Derfor argumenterer
artiklen for, at man kan kalde økonomisme, progressivisme og
traditionalisme for religioner. Det er problematisk, synes jeg,
og det af to måske lidt modsatrettede grunde: 1) definitionen
er for bred og 2) definitionen er for snæver – ja, det lyder mystisk, så lad mig prøve at forklare.
For det første – en definition bør i sagens natur have en
beskrivende kraft, og bør kunne adskille fænomener fra hinanden. Hvis definitionen ikke kan det, er den ikke længere
brugbar. Man kan derfor undre sig over, hvor alle de ting der
ofte antages at være en del af religion, for eksempel bøn, ritual
og forklaringer på liv og (især) død, ikke er en del af de sociale
fænomener, som nævnes i artiklen, altså økonomisme, progres-

sivisme og traditionalisme. Det er meget muligt, at en enkelt
eller to aktiehandlere har sendt en lille bøn afsted til ”the invisible hand of the market”, alt imens Dow Jones falder ned over
ørene på dem. Men det virker til at være undtagelsen. Og man
ser da også sjældent selv-erklærede progressivister stimle sammen, for at de sammen kan ofre (måske en konservativ!) til det
store fremskridt, mens de samtidigt bekræfter deres fællesskab
i et godt gammeldags boblende ritual. Og hvad hjælper det i
det hele taget, når faster Ruth lige pludseligt gik fra at være
en fremragende tennisspiller, med drømme og ambitioner, til
nu at være en meget død krop? Hvad kan de fænomener stille
op med det, andet at trække på skuldrene og sige ”ja, det ved
jeg ikke – spørg en anden!”? Det jeg mener er, at det måske
alligevel bliver lidt for bredt. Kan vi virkelig distingvere mellem de sociale fænomener, vi vil beskrive? Risikerer vi ikke, at
forskellene bliver tabt i det brede penselstrøg? Og på den måde
bliver det jo i virkeligheden til en meget snæver definition, da
man i jagten på det brede udvander de markante forskelle, der
er. For jeg giver da Anton ret – hvis man følger den begrebslige logik, som Hararis definition byder til, kan man sagtens
kalde ’økonomisme’, ’ progressivisme’ og ’traditionalisme’ for
religioner. Spørgsmålet er, om det er gavnligt. Mister vi ikke
det analytiske overblik, der burde gøre os i stand til at beskrive,
forklare og sammenligne fænomener i verden – i dette tilfælde
endda den sociale verden, som så ofte undviger vores forsøg på
at beskrive den, i al dens foranderlighed og subjektivitet.
Jeg vil i stedet prøve at møde ideen halvvejs, og i stedet se
’økonomisme’, ’ progressivisme’ og ’traditionalisme’, ikke som
religioner, men som mentaliteter. Altså forskellige kulturelt
betingede (men ikke determinerende) måder at tænke på. For
mens jeg ikke vil give Anton ret i, at man kan være religiøs uden
at vide det, mener jeg godt, at man kan være præget kulturelt
af en bestemt dominerende mentalitet, uden helt at være bevidst om det. Så kan vi i stedet tale om mentaliteten ’progressivisme’. Den kan så præge religioner, men også for ekempel
politiske ideologier. Jeg vil forsøge mig, med et par eksempler

fra den religiøse (her kristne) svære: Økonomismen har for eksempel sat sig til udtryk i det primært amerikanske og nu også
afrikanske fænomen ”prosperity theology” – en teologi, der
lægger vægt på materiel rigdom, og hvor penge spiller en helt
central rolle. Her ser man televangelister i store biler og flotte
jakkesæt, og gudstjenester i megakirker, hvor det centrale budskab er at rigdom kommer til den, som tror. Guds velsignelse
bliver sidestillet med størrelsen på pengepungen. Progressivismen kan vi se i ”christian transhumanism”, hvor teknologisk
fremskridt og spirituel udvikling går hånd i hånd, og hvor man
både kan gå i kirke og samtidigt hige efter teknologiens endelige besejring af døden. Og sidst men ikke mindst, kan traditionalismen ses forskellige steder, men det eksempel som de
fleste nok vil tænke på (i en kristen kontekst) er nok bibelsk fundamentalisme, hvor den bogstavelige sandhed er uomtvistelig
og enhver form for kritik (ingen historisk Jesus her!) slås hårdt
ned på. På den måde kan vi undersøge det specifikt religiøse
(ritualerne, begreberne om det overnaturlige, teologierne osv.)
og samtidigt forsøge at forstå den bagvedliggende mentalitet,
som har sat sit præg på religionen og farvet den på en sådan
måde, at kristendom ikke bare er kristendom, men kan se helt
forskellig ud, alt efter hvor du er henne.				
Jeg håber, det hele har givet nogenlunde mening – at mit forsøg
på at problematisere hvad en definition egentligt gør, har båret
frugt, og har gjort det, det skulle, nemlig at sætte nogle tanker i
gang. Jeg hævder ikke at have fundet ’den dybe tallerken’, men
jeg mener dog, at det kan være frugtbart at se på, hvordan
overordnede mentaliteter kan præge religioner, måske endda
så meget, at man forveksler det ene begreb (mentaliteter) med
det andet (religioner). Nå, hvis der overhovedet er nogen som
har læst med så langt, vil jeg lige bruge den sidste spalteplads
på at opfordre jer som læser med til at bidrage til debatten her
i figenbladet. Sådan et blad bliver ikke til noget, uden nogen
skriver noget i det! Og det bliver kun mere spændende, jo flere
der gør det. Så grib tastaturet og kom i gang! Jeg ser frem til
mange spændende diskussioner fremadrettet.

Af: Anders Haagerup, Teologi, 2. semester

Spoiler alert: I den aktuelle og prisværdige film Portræt af en
kvinde i flammer får de to elskende kvinder ikke hinanden
til sidst. Heloïse er en stærk og dannet kvinde, der har gået i
kloster – klart inspireret af den historiske Heloïse og hendes
ulykkelige kærlighedshistorie med Peter Abelard. Heroverfor står Marianne, en ung maler, der skal male et portræt af
Heloïse. Har man et ulykkeligt elskende par, har man samtidig
et af de mest brugte motiver i kunsten. Filmen selv giver en
klar pendant til Orfeus og Eurydike, hvis historie læses op i en
af scenerne. Det er myten om den velsyngende Orfeus, der
mister sin unge hustru til et slangebid. Ved sine sangevners
overtalende karakter får han lov at hente Eurydike op af Hades – på den betingelse, at han ikke kigger sig om efter hende på vejen op. Det gør han dog, og Eurydike falder tilbage i
dødsriget definitivt.
Hvorfor gør han dog det? Det diskuteres af filmens hovedpersoner, som finder frem til det svar – symptomatisk for filmen,
selvfølgelig – at Orfeus med vilje vender sig mod Eurydike.
Som den digter, han er, vil han have sin elskede som poetisk erindring og ikke som en realiseret virkelighed, der kan ødelægge
det højpolerede billede af hende. Netop det motiv maler Marianne senere i sit liv: De elskende rækker ud efter hinanden i
faldet, men det ligner en hilsen og ikke et brud. Digterens reelle
farvel er samtidig et poetisk velkommen. Søren Kierkegaards
store brud med Regine var samtidig et velkommen til den erotiske kraft, der gennemstrømmer meget af hans forfatterskab.
Omvendelse, prædiket af eksempelvis Johannes Døberen, er
et centralt begreb i kristendommen. Man afstår fra afgudsdyrkelse og modtager evangeliet. Men Orfeus gør den poetiske
omvendelse. Han vender sig mod livsopfyldelsen i den verdslige kærlighed og forbryder sig mod gudens bud. En lignende
omvendelse kender vi også fra Bibelen: I 1. Mosebog lader
Gud Lot og hans familie undslippe ødelæggelsen af Sodoma

med det påbud ikke at se sig tilbage. Det gør Lots hustru, og
hun bliver til en saltstøtte (der skal her ikke dvæles ved kvindens evindelige synderrolle – enten i form af ondt subjekt eller
tragisk objekt). Nu ved vi en hel del mindre om Lots hustru,
end vi gør om Orfeus, men af den grund kan vi blot læse endnu flere motiver ind i hendes omvendelse, end vi ellers kunne.
Måske snublede hun over en sten og fandt sine øjne i en uheldig position. Det ville dog gøre hendes skæbne om muligt mere
uretfærdig, så vi må antage en vis vilje bag handlingen. Lots
hustru ser sig tilbage efter sit gamle liv i den brændende by for i
erindringen at redde det. Hun forstenes i en erindring, det ikke
vil være forkert at kalde poetisk, da den stiller sig i stedet for
en vedkendelse af den reelle tilværelse, hun har fået af Gud.
Der er en stor forskel i at omvende sig og i at lade sig omvende.
Den første er aktiv, den anden passiv. Orfeus og Lots hustru
er aktive i deres omvendelse, de beslutter sig for og udfører
bevægelsen. Og det går den gale vej. Ved at lade sig omvende
er mennesket derimod passivt. Som den dialektiske teologi har
påpeget, så er mennesket ikke i stand til ved egen viljeshandling at omvende sig – at vende sig mod det gode – men kan
kun, passivt, lade sig omvende af Gud. Omvendelse er ikke
blot en bevægelse i den horisontale retning. Det er samtidig
en bevægelse i den vertikale retning. Orfeus vender sig om,
den gale vej, og Eurydike falder ned. Som Augustin skriver om
Gud i sine Enetaler: ”du, fra hvem det at vende sig er at falde.”
Hvis modsætningen til kernebegrebet omvendelse ikke er indifferensens stilstand, så må det være den poetiske omvendelse.
I Portræt af en kvinde i flammer hersker poesiens lidenskabelige ild. Og der er så sandelig ild i den portrætterede kvinde:
Heloïse er det brændende Sodoma, som Marianne i den poetiske omvendelse vender sig mod og forstenes i erindringen af.
Den poetiske omvendelse er fuldført.

Arrangementoversigt
10. marts
Teologisk Forening		
						

Birgitte Graakjær Hjort:
Hvad betyder bispeeksamen i folkekirken i dag?

11. marts
Religionsvidenskabelig
		Forening			
						

Benjamin Grant Purzycki:
Ethnography of Religion in the
21st Century: Some reflections

19. marts
Studenterkredsen		
						

Søren R. Fauth:
Fra myggen til englen. Alt andet end menneske.

24. marts
Teologisk Forening		
						

Svend Andersen:
”Nazismens Filosof ” – og Løgstrup

26. marts
Studenterkredsen		
Anne-Marie Mai:
						
Litteraturen rykker ud
						
– om brug af litteratur på sundhedsuddannelser og i 		
						skriveværksteder for patienter
2. april
Studenterkredsen		
Jens Lei Wendel-Hansen:
						Påskekrisen 1920
14. april
Teologisk Forening		
Carsten Bach-Nielsen:
						Genforeningen 1920
						
– guddommeligt forsyn eller realpolitik?
23. april
Studenterkredsen		
Vinnie Nørskov:
						Bagsiden af kunstmarkedet:
						
plyndringer, illegal handel og bedrageri med oldsager
23. april
Religionsvidenskabelig
Jens Peter Schjødt:
		Forening			
Myter, vikinger og problematiske
						kilder i førkristen nordisk religion
28. april
Teologisk Forening		
Sasja Emilie Mathiasen Stopa:
						Tænkepause: Ære
14. maj
Religionsvidenskabelig
		Forening			

Peter Aaboe Sørensen:
Etik tager tid! – om tænkning og ånd hos Hannah Arendt

