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ORD | JOSEPHINE MARIE BüLOw
Mohammed Ludovic Lütfi Zahed, en 
homoseksuel muslim, oprettede i 
slutningen af november 2012 sin 
egen moské i et buddhistisk tempel 
i Frankrig. Efter at have gennemført 
Hajj, den muslimske pilgrimsfærd til 
Mekka, fik han nemlig en vision om, 
at en moské for homoseksuelle er et 
must for homoseksuelle muslimer, når 
de udfører deres bønner. På sigt ønsker 
stifteren af den kontroversielle moské, 
at homoseksuelle skal kunne blive viet i 
moskéen. Almindeligvis er kvinder iført 

tørklæder og beder bag ved mændene 
bag en skillevæg, og homoseksuelle 
mænd er nervøse for verbale og fysiske 
overfald i moskeerne, men i denne 
nye form for moské skal det være 
muligt for kvinder og mænd at bede 
i samme rum. Nyheden om moskeen 
for homoseksuelle følger lige efter, at 
der har været store demonstrationer i 
Frankrig, især blandt den katolske del 
af befolkningen, hvor demonstranterne 
udtrykte deres vrede over regeringens 
planer om at tillade homoseksuelles 
ægteskaber. 

NyHedeR

Ny fransk homo-moské 

Upersonlig begravelse 

ORD | JOHANNE NØRTOFT THOMSEN
I begyndelsen af det nye år bragte 
Kristeligt Dagblad en artikel med et 

foruroligende budskab: 
I løbet af 2012 har der i 
landets stifter været seks 
klager over præstens tale til 
en begravelse. Danskernes 
stigende interesse i at 
sætte et personligt præg 
på den sidste rejse gør 
samtidig, at de føler, at 
præsterne ikke kan følge 
med i individualiseringen af 
begravelsen. Ifølge Johannes 

Nissen, lektor ved Praktisk Teologi på 
Aarhus Universitet, er begravelsestalen 
af rigtig stor betydning, da den er 

en del af den sjælesorg, præsten er 
forpligtet på at udføre. Udfordringen er, 
at præsten skal finde et ståsted mellem 
teologi, erfaring og forventninger. 
»Rent juridisk er der ikke krævet andet 
end jordpåkastelse ved en begravelse,« 
siger Johannes Nissen og uddyber: 
»Salmevalg, tale og så videre er alt 
sammen udtryk for et ønske om at gøre 
evangeliet relevant, så begravelsen får 
et personligt præg. Begravelsestalen 
er en svær kunst, hvor præsten skal 
ramme plet i forhold til afdødes 
personlighed, også selvom han ikke 
kender vedkommende.«

Jedi-religion har kraften med sig
ORD | THOMAS HOFF
Nylig britisk folkeoptælling viser, at 
jedi-religionen er den mest udbredte 
alternative religion i England og wales. 
Folkeoptællingen, der foretages med ti 
års mellemrum, spørger blandt andet 
til briternes religiøse overbevisning, 
og med 176.632 selvproklamerede jedi-
riddere er jediismen, ifølge optællingen, 
tilmed den syvende mest udbredte 
religion i Storbritannien. The Church 

of Jedi, der i 2007 grundlagdes af Star 
wars-fan Daniel S. Jones, er fokuseret 
på ’Kraften’, som, ifølge kirken, er det 
koncept, der binder universet sammen 
og garanterer kosmisk orden. Man kan 
foranlediges til at spørge, hvorvidt 
alle 176.632 svar er afgivet på ærlig 
og oprigtig vis. Ikke desto mindre 
tyder noget på, at stifteren tog sin tro 
alvorligt, da han  i 2009 blev bedt om 
at tage sin hætte af i en forretning 

og måtte forklare, at hætten var et 
religiøst påbud. Supermarkedskæden 
blev senere tiltalt for religiøs 
diskrimination af Daniel S. Jones, 
men forsvarede sig med, at hætten 
forhindrede jedi-ridderen i at notere 
sig forretningens gode tilbud. Desuden, 
hævdede de, havde man førhen set 
adskillige jedi-riddere gebærde sig 
hætteløst i det offentlige rum uden 
overgreb fra den mørke side.
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NyHedeR

Islam, slør og satire
I den nye satireserie det slører stadig på DR2 tager fire muslimske kvinder fat på de fordomme og skel, der opstår mellem islam 

og det danske samfund. Fra islamistisk side er serien stærkt kritiseret for at udstille og latterliggøre islam.

ORD | JOHANNE NØRTOFT THOMSEN
Efter premieren på Det slører stadig 
på DR2, har serien været genstand 
for megen debat. Serien indeholder 
med Danmarks Radios egne ord alt fra 
burkaer og flæskestegsterapi til etnisk 
dating, skjult kamera og satiriske 
interviews med politi, politikere og 
hverdagsdanskere. Responsen på serien 
spænder fra ros for modet til at tage 
udgangspunkt i kvindernes egen verden 
og lave satire på en måde, der ikke er 
set tidligere, til skarp kritik for ikke at 
tage religionen alvorligt. 

SAtIRe elleR 
beKRæftelSe Af fORdOMMe?
I hvert afsnit af Det slører stadig, 
forekommer blandt andet et 
interview, styret af Latifah, der på 
”indvandrerdansk” laver interviews 
med erhvervsfolk i Danmark. Her 
mødes den iscenesatte ghettolivsform 
og det ”korrekte” Danmark i samtaler 
om for eksempel banksystemer og 
politiets rolle i samfundet.  Sketches 

som denne er blevet kritiseret af flere 
muslimer, som mener, at satiren ikke 
åbner for en snak om forskelle, men 
tværtimod puster liv i de fordomme, 
der i forvejen lever i dagens Danmark. 
Den fundamentalistiske gruppe Kaldet 
til Islam har meldt sig på banen med en 
kritikvideo, hvor de forklarer, hvorfor 
satireserien er forkastelig: »Da vi så, 
hvordan Kurt westergaard begyndte at 
gøre grin med Muhammed, så vi, at en 
masse muslimer gik imod disse ting. 
Men i dag ser vi, hvordan folk fra vores 
eget samfund begynder at gøre grin med 
islam,« udtaler Abu Zakaria fra Kaldet 
til Islam ifølge Politiken. Kvinderne 
fra Det slører stadig siger selv, at det 
ikke er deres mening at latterliggøre 
religionen, men at de vil tage fat på 
kultursammenstødene mellem det danske 
samfund og islam. 

ytRINgSfRIHedeN AtteR tIl debAt
Efter mordforsøget d. 5. februar på 
formanden for Trykkefrihedsselskabet, 
Lars Hedegaard, som efter alt at dømme 

blev angrebet af en fundamentalistisk 
muslim, blussede debatten om 
ytringsfrihedens rækkeevne igen op. 
Lars Hedegaard er blevet kendt for sin 
islamkritiske holdning og sin højrøstede 
stemme i debatten om islam i det 
danske samfund. Attentatforsøget 
blev efterfølgende hurtigt fordømt 
af politikere fra alle sider, og Lars 
Hedegaards ret til ytringsfrihed 
forsvaret. Ekstern lektor på Center 
for Mellemøststudier på Syddansk 
Universitet, Saliha Marie Fettah, skriver 
i en kronik i Kristeligt Dagblad, at 
mordforsøget på Lars Hedegaard er 
forkasteligt, og især ærgerligt, da det 
er med til at puste liv i fordommene 
og gøre kløften mellem danskere og 
nydanskere endnu større:
 »For desværre er islam et ømtåleligt 
emne i Danmark, et emne, mange, og 
blandt andre Lars Hedegaard selv, er 
hurtige til at anvende som forklaring 
på alverdens ondskab,« skriver hun 
og fortsætter, at det er vigtigt at 
understrege, at muslimer ikke per 
definition er mere voldelige end andre 
mennesker i Danmark, men er præget af 
lige så store indbyrdes forskelligheder 
som resten af den danske befolkning. 
Ytringsfriheden er altså atter på 
tapetet. Kvinderne bag Det slører stadig 
har dog ikke tænkt sig at ændre på 
seriens udtryk og heller ikke DR2’s 
programchef ser nogen grund til at 
ændre satireprogrammet, således udtaler 
han til Berlingske: »Alle mulige bliver 
fornærmede. Vi kan ikke gardere os imod 
det. Det er ikke det samme som at sige, 
at det er formålet at fornærme, men god 
satire er nu engang kendetegnet ved at 
skabe reaktioner.«

FOTO | DR

Responsen på Det slører stadig spænder fra ros for modet til at lave satire på en måde, der ikke er 
set tidligere til skarp kritik for ikke at tage islam alvorligt. 

4 | fIgeNBLADET



NyHedeR

Oldnordisk opblomstring
forn Siðr opnåede i 2003 status som det officielle Asa- og Vanetrossamfund  i Danmark. Siden har tilstrømningen af nye med-

lemmer været konstant. Figenbladet har med hjælp fra ph.d.-studerende ved Afdeling for Idéhistorie Jacob Christiansen Senholt 

taget temperaturen på de oldnordiske guders revitalisering i Danmark.

ORD | THOMAS HOFF
Kirkeministeriets godkendelse af 
Forn Siðr som officielt trossamfund 
i 2003 markerede begyndelsen 
på en medlemsfremgang og 
popularitetsstigning, der siden har 
holdt ved. Forn Siðr tæller i dag omkring 
800 medlemmer, for hvem dyrkelsen 
af de oldnordiske guder fungerer som 
alternativ til andre religionsformer. 
Én årsag til asatroens popularitet skal 
ifølge ph.d.-studerende på Afdeling 
for Idéhistorie ved Aarhus Universitet, 
Jacob Christiansen Senholt, findes 
i trossamfundets vægtlægning på 
en fri, individuel fortolkning af 
helligskrifterne, eddaerne: »Det 
begrænsede kildemateriale har efterladt 
meget til den enkeltes egen fortolkning. 
Det kan være en appel til mange, og 
mindre attraktivt for andre,« fortæller 
Jacob Christiansen Senholt og tilføjer, 

at asatroens plads til individet 
kan tænkes i analogi med 
mange nyspirituelle bevægelsers 
individualisme. 

RelIgIøS RUMMelIgHed Og 
gUddOMMelIg geNSPeJlINg
Friheden til at læse i eddaerne 
som man vil, er ifølge Jacob 
Christiansen Senholt udtryk for 
den dogmatiske rummelighed, 
asatroen kan tilbyde mennesker 
med et religiøst behov; en 
rummelighed, der sammenlignet 
med en kristen dogmatik for 
nogle måske kan være mærkbar: 
»Selvom kristendommens 
rolle som overordnet moralsk 
stemme i samfundet har 
været svindende, kan nogle 
måske stadig få en følelse 
af, at nogle dogmer og en 
vis moral trækkes ned over 
hovedet på dem,« fortæller 
Jacob Christiansen Senholt og 
uddyber: »Asatroen besidder 

i kraft af dens plads til individet en 
rummelighed, der går godt i spænd med 
en moderne supermarkedsmentalitet, 
og ligesom nogle henter inspiration fra 
Østens religioner, er det nærliggende, 
at andre vil finde inspiration i religioner 
fra tiden før kristningen 
af Norden.« I modsætning 
til en monoteistisk 
religion tilbyder asatroen 
tilmed et bredt spekter af 
guder, der kan dyrkes ved 
forskellige lejligheder til 
forskellige formål: »Er man 
som kvinde eksempelvis 
ikke tilhænger af et 
stærkt mandsdomineret 
gudsbillede, har man 
mulighed for at dyrke Freja 
som kvindeideal,« fortæller 
Jacob Christiansen Senholt 

med henvisning til, at mange asatroende 
har fokus på at realisere sig selv via den 
religiøse praksis: »I det hele taget er det 
generelt for asatro, at man finder guder, 
der kan afspejle de idealer, man har og 
forsøger at efterleve.« 

tHOR, tyR Og twIlIgHt 
Ifølge Jacob Christiansen Senholt kan 
det være besværligt at kortlægge de 
eksakte årsager til den blomstrende 
interesse for asatroen i Danmark. Han 
overvejer dog, om der kan være en mulig 
sammenhæng mellem asatroens stigende 
popularitet og fremkomsten af diverse 
litterære fantasygenrer og -religioner: 
»Der er et tydeligt overlap mellem 
idealer og forestillinger i nogle former 
for fantasylitteratur og de ideer, der 
finder deres udtryk i asatroen,« forklarer 
han og uddyber: »Et ideal som personlig 
frihed, æresbegreber samt eksistensen af 
små nære samfund kan få fantasygenren 
til at minde om før-kristen religion, og 
når fænomener som jedi-religion og 
andre alternative vampyr-religioner i 
de seneste år har vundet indpas blandt 
segmenter af den vestlige befolkning, er 
det nærliggende, at asatroen bliver mere 
spiselig for eventuelle konvertitter.«

Siden godkendelsen som officielt trossamfund, er Forn Sidr 
steget i populariet.

»Asatroen besidder i kraft af sin plads til individet en 
rummelighed, der går godt i spænd med en moderne super-
markedsmentalitet,« udtaler Jacob Christiansen Senholdt

FOTO | ARKIV
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den modbydelige brede kløft
Da menighedsrådet ved Mejdal Kirke i begyndelsen af januar i et stillingsopslag søgte en ny sognepræst som var ”...troende og 

optaget af, at forkynde og formidle evangeliet”, var de næppe klar over, hvilken furore denne formulering ville vække i teologi-

ske kredse. figenbladet er dykket ned i sagen.

ORD | SOPHIE LØNNE HUNDEBØLL 
Spørgsmålet om, hvorvidt man kan 
kræve, at en præst skal være troende, 
har delt teologerne og folkekirken i to 
fløje. På den ene side mener man, at 
det bør være det naturligste af verden, 
at præsten tror på det, han forkynder, 
på den anden side kalder man kravet for 
sindelagskontrol og fromhedsdyrkelse. 
Ifølge Peter Lodberg, dr.theol. og 
lektor i økumenisk teologi samt 
uddannelsesleder på Teologi ved Aarhus 
Universitet, er de negative reaktioner 
på troskravet grundet i en kritik af den 
opfattelse, at troen er noget, mennesket 
selv kan tilegne sig: »Nogle teologer 
ser menighedsrådet i Mejdal som en 
eksponent for den holdning, at troen er 
en personlig kvalifikation i modsætning 
til den klassisk lutherske opfattelse, 
hvor troen ses som Guds gave,« vurderer 
han. I hele debatten anes da også, at 
det blandt andet er i diskussionen om 
den rette lutherdom, at vandene skilles.

det AlMINdelIge PRæStedøMMe
Ekstern lektor i systematisk teologi ved 
Københavns Universitet, Ph.d., cand.
theol. Lars Sandbeck peger på, at Mejdal 
Kirkes stillingsopslag kan tyde på en 
manglende forståelse for det lutherske 
almindelige præstedømme: »Vi ved 
jo ikke, hvad menighedsrådet mente, 
men hvis ”troende” er et udtryk for, 
at præsten skal være særligt from og 
inderlig i sin tro, strider det mod ånden 
i det almindelige præstedømme,«  siger 
Lars Sandbeck og uddyber: »Præsten 
er et menneske på godt og ondt, som 
kan tvivle og løbende nuancere sin 
teologi. Et menneske kan og skal ikke 
med sin egen person stå inde for det 
kristne budskab. Det kristne budskab 
kan godt stå af sig selv.«  Christian 
Langballe, tidligere sognepræst, medlem 
af folketinget og kirkepolitisk ordfører 
for Dansk Folkeparti ser imidlertid 
netop det almindelige præstedømme 

som et krav til præstens 
tro: »I Luthers almindelige 
præstedømme ligger det, 
at enhver, som er sprunget 
ud af dåben, kan rose 
sig af at være præst, 
biskop og pave. Præstens 
opgave i menigheden er 
at forkynde evangeliet, og 
hvis menigheden spørger 
præsten, hvad han tror på, 
skal han derfor gøre rede 
for det. Man skal ikke skamme sig over 
evangeliet. Dermed ikke sagt, at tvivlen 
ikke også hører til, men præstens tro er 
ikke en privatsag.« 

ARVeN efteR gROSbøll
Da den daværende sognepræst 
i Taarbæk, Thorkild Grosbøll, i 
2003 meldte ud i et interview til 
weekendavisen, at han hverken troede 
på en skabende og opretholdende Gud, 
eller på opstandelsen og det evige liv, 
vakte det en voldsom debat både i og 
uden for folkekirken. Debatten stilnede 
af, men i den nuværende sag, virker 
det alligevel til, at Grosbøll har sat 
afgørende spor. Generalsekretær for 
Indre Mission, Thomas Bjerg Mikkelsen 
mener, at Mejdal menighedsråds krav 
handler om en manglende tillid til 
præstens integritet: »Det er meget 
betegnende for vores tid, at det er 
nødvendigt at skrive i et stillingsopslag, 
at præsten også skal mene, hvad han 
siger, når han udsiger bekendelserne.«  
Men det er forkert at lade evangeliets 
forkyndelse og sakramenternes 
forvaltning afhænge af præstens 
personlige tro pointerer dr.theol. 
og præst ved Vartov og Københavns 
valgmenigheder, Niels Grønkjær, idet han 
henviser til kirkefaderen Augustins ord 
om, at det er med Guds ord som 
med »solens stråler, der også skinner 
gennem en kloak.« Niels Grønkjær 
tilføjer: »Det er nutidens sofister, 

spindoktorerne og retorikerne, der siger, 
at vi skal tro på det, vi siger, men den 
forståelse er en form for pietistisk og 
ny-tidehvervsk personliggørelse; et 
forsøg på sjælekontrol.« Thomas Bjerg 
Mikkelsen afviser dog anklagen om 
sjælekontrol og uddyber, at han nærmere 
opfatter kravet om tro som et udtryk 
for længsel efter alvor i kirken efter 
Grosbøll-sagen. Ifølge Lars Sandbeck 
skal kirken imidlertid være opmærksom 
på, hvad det er for en alvor, den søger: 
»Hvis man mener, at det er at tage 
bekendelserne alvorligt at tro på dem 
uden forbehold, så synes jeg, vi har et 
problem. I så fald burde man nærmere 
forholde sig ualvorligt: Det drejer sig 
om en meget gammel bekendelse med 
en meget lang historie.«  Ligesom 
Thomas Bjerg Mikkelsen, ser Christian 
Langballe også stillingsopslaget som 
en konsekvens af Grosbøll-sagen og 
tilføjer endvidere, at menighedsrådet 
ser ud til at have ret i sin bekymring: 
»Grosbøll-sagen har tilsyneladende sat 
dybere spor, også i teologiske kredse, 
end man i første omgang troede. Det ses 
tydeligt ud af de postmoderne teologers 
reaktioner på ordet ’tro’ i dag.«

deN 
MOdbydelIge bRede Kløft 
I Mejdal  er menighedsrådsformand Karl 
Georg Petersen selv noget overrasket 
over sagens udvikling: »Det har aldrig 
været vores hensigt at skabe en debat. 

Er der en kløft mellem det teologiske fagsprog og den almene 
opfattelse af kristendommens indhold?

FOTO | ARKIV
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Vi ville blot lave et godt 
jobopslag, som afspejlede 
vores behov. Hvis evangeliet 
skal forkyndes ærligt, tror vi, 
det er vigtigt, at præsten selv 
står inde for budskabet og 
for kirkens arbejde i øvrigt.«  
Peter Lodberg fremhæver, at 
diskussionen er udtryk for, 
at der er en kløft mellem 
det teologiske fagsprog og 
den almene opfattelse af 
kristendommens indhold: 
»At menighedsrådet søger en 
troende præst, er her bare 
et udtryk for, at de gerne vil 
have en dygtig og engageret 
præst. Troen er her et 
”kodeord” for noget andet, end 
i den intellektuelle teologiske 
diskussion.«  Christian 
Langballe kalder den teologiske 
diskussion om, hvorvidt troen 
er en tilegnelse eller en gave, 
for en intellektuel øvelse for 
akademikere og påpeger, at det 
for almindelige mennesker er 
en selvfølge, at præsten tror 
på Gud. Endvidere understreger 
han, at man i en finteologisk 
diskussion gerne må overveje, 
hvilket signal, man sender 
ud. Lars Sandbeck finder dog 
ikke, at universitetsteologerne 
nødvendigvis skal tilpasse deres 

holdning til lægmændenes, 
men nærmere være bedre til at 
formidle den akademiske teori: 
»Folkekirken har en opgave: 
Hvordan sørger præsterne 
for at videreformidle de 
opfattelser og indsigter, de er 
nået frem til på universitetet 
og på pastoralseminariet? De 
studerende må klædes bedre 
på i forhold til den virkelighed, 
de skal ud i.«  Peter Lodberg 
tilslutter sig denne holdning 
og tilføjer, at almindelige 
menneskelige erfaringer ofte  
er svære at forbinde med den 
teologiske samtale: »Sagen 
her afslører, at der er noget, 
vi skal være opmærksomme 
på. Der har ikke været den 
løbende fornyelse og formidling 
af fagligheden ude i sognene, 
som er nødvendig for, at den 
teologiske samtale, der er helt 
grundlæggende for en luthersk 
kirke som folkekirken, kan finde 
sted.« 

  

Almindelige menneskelige erfaringer er ofte svære at forbinde med den 
teologiske samtale mener dr.theol. Peter Lodberg

National-religiøs 
fremgang i Israel
ORD | JOSEPHINE MARIE BüLOw
I det netop overståede valg i Israel, hvor 
Benjamin Netanyahu genvandt sin position som 
premierminister, er to helt uerfarne partier er gået 
frem; midterpartiet Der Er En Fremtid, som blandt 
andet er pro-fredsprocessen, og Mit Jødiske Hjem. 
Bemærkelsesværdigt er det, at det national-religiøse 
parti Mit Jødiske Hjem har haft et særdeles godt 
valg. Partiet ledes af den unge og karismatiske 
Naftali Bennett, som under valgkampen i høj grad 
benyttede sig af religiøs retorik, herunder omtalen 
af palæstinensiske områder som Judæa og Samaria, 
gamle jødiske navne for Vestbredden. Steen Nørskov, 
tidligere mellemøstkorrespondent for DR Nyheder, 
siger til P1 Morgen, at den klare skarpe retorik, 
som Mit Jødiske Hjem anvender, tiltrækker mange. 
Således udtaler han, at partiet, modsat Benjamin 
Netanyahu, forstår, at det er resultater og en klar 
linje, israelerne efterlyser. Ifølge DR Nyheder vil 
Naftali Bennett gøre alt for, at palæstinenserne ikke 
får en stat og skjuler heller ikke den holdning, at de 
palæstinensiske områder bør indlemmes i Israel. 

fORdelAgtIg deMOgRAfISK UdVIKlINg
Mit Jødiske Hjems fremgang må også ses på 
baggrund af udviklingen i befolkningstallet inden 
for visse samfundsgrupper, således udtaler Leila 
Stockmarr, ph.d.-studerende på institut for Samfund 
og Globalisering ved Roskilde universitet, til RÆSON 
at »den primære årsag til Bennetts succes skal 
findes i højredrejningen af israelsk politik, som 
stadig styrkes, fordi den demografiske udvikling 
gennem de sidste årtier har været til fordel for det 
ortodokse segment. Og dertil kan man lægge de godt 
500.000 jødiske bosættere, som også giver deres 
stemmer til partier som Bennetts.« Hvor stor en 
rolle Mit Jødiske Hjem vil få i Benjamin Netanyahus 
regering er endnu uvist. 

FOTO | LASSE B. M
ADSEN
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Samtidsreligion i fokus
Center for SamtidsReligion har fået ny leder, og figenbladet har taget en snak med Marie Vejrup Nielsen om skiftet fra teologi til religions-

videnskab og om arbejdet med at indsamle, analysere og formidle viden om religion og religiøsitet i Danmark.

ORD | KIRSTINE RASMUSSEN
På 4. sal i NobelParkens bygninger, 
som nu huser de teologiske og 
religionsvidenskabelige forskere 
ved Aarhus Universitet møder jeg 
Marie Vejrup Nielsen. Hun har slået 
sine akademiske folder på Aarhus 
Universitet siden studiestarten i 1996, 
og i den nye stilling som lektor ved 
religionsvidenskab vil hun fortsætte 
forskningen inden for den moderne 
kristendom. På teologistudiet var 
det i mødet med den systematiske 
teologi, at Marie Vejrup Nielsen vidste, 
at hendes fremtidige jobbetegnelse 
kunne være forsker: »Da jeg stiftede 
bekendtskab med den systematiske 
teologi var jeg solgt. Her blev jeg tændt 
på spændvidden mellem historien og 

samtidshistorien.«

OMStIllINgeNS VæRd
For Marie Vejrup Nielsen var det trods 
en god studentereksamen fra Ribe 
Katedralskole ikke så ligetil at begynde 
på det teologiske universitetsstudie, da 
hendes bagland hverken var akademisk 
uddannet eller kirkeligt forankret. 
Den klassisk sproglige studine havde 
større interesse for kultur, end sprog 
for sprogets skyld, og hun havde under 
ingen omstændigheder lyst til at ende 
med en skovl i hånden som arkæolog. 
»Det, som interesserede mig, var 
kulturanalysen af det græske og det 
romerske, og de kulturelle fortællinger, 
som den vestlige kultur har sin baggrund 
i,« udtaler Marie Vejrup Nielsen til 

FigenBladet. Efter at have deltaget i et 
introduktionsmøde om det teologiske 
studium, hvor det blev forklaret, at man 
lærte hebraisk, blev det klart for Marie 
Vejrup Nielsen, at her kunne der være 
noget spændende. »Jeg tænkte, at jeg 
med det hebraiske kunne få lov at nå et 
spadestik dybere i kulturlagene. I stedet 
for at blive i det europæiske, kunne jeg 
få den fulde kulturfortælling med.« Så 
det blev teologi. 

eN AfgøReNde INdSIgt
At den daværende underviser i 
systematisk teologi, professor Niels 
Henrik Gregersen, anbefalede Marie 
Vejrup Nielsen at tage et år til USA 
skulle vise sig at blive afgørende:
 »I USA begyndte jeg at forstå, at 

»Personligt mener jeg, at trossamfundet Folkekirken mangler religionsvidenskabelig analyse, og det er min ambition, at der i de kommende år skal komme 
mere forskning på det område.«
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der fandtes andre kulturer, og at 
kristendommen, mangfoldig som den 
er, kan være noget andet end blot 
folkekirken,« forklarer Marie Vejrup 
Nielsen og fortsætter: »Jeg havde en 
masse fag, der handlede om pluralisme 
og diversitet, som ikke fyldte så 
meget på mit studium i Danmark. 
Kristendommen som trossystem og 
kirken som institution kom til at optage 
mig, og jeg blev opmærksom på, at 
spillet mellem samfund og religion 
betyder rigtig meget.« Derved begyndte 
Marie Vejrup Nielsens mangeårige 
beskæftigelse med kristendommens 
samspil med kultur og samfund og 
interesse for, hvilke faktorer, der spiller 
ind, når kristendommen inden for 
teologien og i institutionerne har et så 
forskelligt udtryk.

fRA teOlOgI tIl 
RelIgIONSVIdeNSKAb
Interessen for det moderne perspektiv 
på kristendommen førte for Marie 
Vejrup Nielsen til en ph.d-afhandling 
om evolutionsbiologi og teologi; om 
syndsbegrebet i et moderne perspektiv: 
»Syndsbegrebet er en diagnose 
med en indbygget løsningsmodel 
eller løsningsfortælling. Hvordan 
hænger det sammen for den enkelte 
repræsentant for kristendommen i 
moderne tid?« Marie Vejrup Nielsen 
havde ikke udsigt til en stillingsåbning 
på Teologi i afhandlingens afsluttende 
fase, men så dukkede en stilling på 
Religionsvidenskab op, og det var 
ikke et dårligt match: »Jeg havde 
i forvejen samarbejdet med nogle 
forskellige på Religionsvidenskab 
i min afhandling, og havde selv 
også nydt godt af deres arbejde. 
Jeg kendte ikke Religionsvidenskab 
indefra, men jeg havde været med 
til at starte FigenBladet op og lave 
en del fællesarrangementer for 
Religionsvidenskab og Teologi, så 

jeg kendte lidt til faget udefra.« Det 
var altså ikke en vanskelig overgang 
for Marie Vejrup Nielsen, som på 
Religionsvidenskab er fagansvarlig for 
moderne kristendom som undervisnings- 
og forskningsfelt.

Ny KVINde Ved RORet
Marie Vejrup Nielsen blev i 2012 
lektor og står nu ved roret på 
Center for SamtidsReligion (CSR), 
som er et samarbejde mellem 
religionsvidenskabelige og teologiske 
forskere ved Aarhus Universitet. På 
centeret har man fra begyndelsen haft 
et bredt fokus, og således dækker 
forskningen samtidens religiøse 
udtryksformer hos både enkelte 
religioner, på tværs af forskellige 
religioner og i forhold til religion såvel 
inden som uden for institutionelle 
rammer. Af centrale projekter kan for 
eksempel nævnes pluralismeprojektet, 
som har til formål at dokumentere 
og analysere ændringerne i 
det religiøse landskab ved at 
kortlægge den nye religiøse 
geografi samt e-årbogen, Religion 
i Danmark, som Marie Vejrup 
Nielsen sammen med Lene Kühle 
for nogle år siden var med til at 
starte op: »Da Danmarks Statistik 
ophørte med at lave statistik 
over folkekirken, overtog CSR 
arbejdet med kortlægning over 
trossamfundets medlemstal, antal 
bygninger, religiøse specialister 
og så videre. Og det er blevet 
et af vores centrale projekter,« 
siger Marie Vejrup Nielsen, som 
glæder sig til fremover at lave 
endnu mere forskning i moderne 
kristendom. »Jeg glæder mig 
til det videre arbejde med og 
initiativer omkring forskning 
i samtidsreligion. Personligt 
mener jeg, at Folkekirken 
som trossamfund mangler 

religionsvidenskabelig analyse, og det 
er derfor min ambition, at der i de 
kommende år skal forskes endnu mere 
på det folkekirkelige område.« Marie 
Vejrup Nielsen mener, at netop CSR 
har en force i forhold til beskrivelsen 
af samtidsreligion i Danmark: »Jeg 
synes, vi er de bedste til at analysere 
den danske samtidsreligion med de 
værktøjer, vi har, fordi vi er en gruppe 
forskere, der går på tværs af religioner, 
men som også har forskellige metodiske 
og teoretiske udgangspunkter for 
det,« siger Marie Vejrup Nielsen og 
tilføjer afslutningsvis: »Jeg synes, det 
er interessant at kunne dokumentere, 
hvordan religion forandrer sig i Danmark, 
for Danmark har nogle andre træk end 
andre lande, og det er vigtigt at de, der 
forsker inden for dansk samtidsreligion, 
kender til de danske forhold og derfor 
kan være med til at gøre forskningen 
nuanceret.«

Marie Vejrup Nielsen står nu ved roret i forskerfællesska-
bet Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet.
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Kierkegaard-forelæsninger

I anledning af Søren Kierkegaards 
200-års fødselsdag, vil eberhard 
Harbsmeier, adj. professor 
på Praktisk Teologi, i løbet af 
foråret holde en række af 6 con 
amor- forelæsninger om Søren 
Kierkegaard som en indføring i hans 
forfatterskab.

Følg forelæsningsrækken på 
onsdagene d. 6., 13. og 20. marts 
samt d. 10.,17. og 24. april. 
(FigenBladet vil løbende gøre 
opmærksom på datoerne.)

Forelæsningerne er i lokale 227, 
bygning 1453, og alle er velkomne!

InfoRmATIon

InfoRmATIon

er du en sangfugl?
 Har du lyst til en god start på dagen?

  
   Så kom til morgensang!
Hvor?
  Axis Mundi/Nobelsalen
Hvornår?
  Hver onsdag kl. 10 - 10.15
Mig?
   Ja!

tre sange fra højskolesangbogen.
Hyggeligt, uforpligtende og en god start på en onsdag!

10 | fIgeNBLADET



JObOPSlAg

økumenisk Prisopgave 2013
 
Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aarhus Stift inviterer studerende i teologi til at indlevere deres ba-
cheloropgave, kandidatspeciale eller uafhængige afhandlinger af tilsvarende niveau inden for økumenisk 
teologi til Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aarhus Stift, der uddeler en pris på 10.000 kr. for den afhand-
ling, som på et højt fagligt niveau behandler et emne indenfor økumenisk teologi.
 
Emnet er valgfrit, men mulige problemformuleringer kan være:

- Porvoo – En komparativ analyse af Den danske evangelisk-lutherske Folkekirke og   
  Den anglikanske kirkes syn på embedsteologi.

- En komparativ analyse af de forskellige kirkesamfunds syn på kvindelige præster 
  og biskopper.

- En komparativ analyse af de forskellige kirkesamfunds syn på vielse af to personer 
  af samme køn.

- En analyse af kirkesamfundene i Mellemøsten i lyset af det arabiske forår.
 
Afleveringsfristen er 15. september 2013, og afhandlingen bedes sendt til:

Formanden for Mellemkirkelige Stiftsudvalg
Hanna Broadbridge
mail@broadbridge.dk
 
Det er ikke et krav, at de indsendte afhandlinger er blevet vurderet på forhånd.

Kontaktperson på Aarhus Universitet: lektor dr. theol. Peter Lodberg.

figenbladet søger Nye SKRIbeNteR til at dække det væsentligste!
 
Vi er på FigenBladet en redaktion af engagerede studerende, der hvert semester 
skriver om det, vi synes, er mest interessant.

Og vi har brug for nye skribenter!

Så hvis du har lyst til at indgå i et spændende samarbejde på tværs af studier-
ne Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier, tilbyder vi et studier-
elevant job. Jobbet er ulønnet, men giver erfaring med journalistisk formidling, 
garanti for masser af spændende faglige diskussioner og mulighed for at under-
søge lige præcis dét, du synes er spændende. Arbejdsbyrden er varierende og kan 
tilpasses dine behov.

Hvis din indre skribent er blevet vakt, så skriv straks en ansøgning til chefre-
daktør Sophie Lønne Hundebøll og redaktionschef Kirstine Rasmussen på  
figenbla@teo.au.dk.  Ansøgningsfristen er søndag den 30. februar, men hvis 
du vil være med i vores marts-udgave, hører vi meget gerne fra dig allerede inden 
næste redaktionsmøde onsdag den 20. februar.

Med venlig hilsen
Redaktionen

INfORMAtION
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festforelæsning
I anledning af sin 65 års fødselsdag holder professor, dr.phil. Armin w. geertz 
en forelæsning med titlen:

    ’From greek ruins to a child’s mind
     - A research odyssey of sorts ’

Forelæsningen finder sted mandag den 25. februar kl. 15.15-17.00 i Auditorium 3, 
bygning 1441 (Tåsingegade 3)

I forlængelse af forelæsningen er arrangørerne vært ved en reception i Foyeren, 
Tåsingegade.

Arrangører: Religionsvidenskabeligt tidsskrift & ”Forskningsprogram for interdisci-
plinær religionsforskning”. 

INfORMAtION

årets første gnist med Museologi & Klassiske studier!

’PRAKSIS I teORetISK VIRVAR’
d. 20. februar kl 14-15 i Axis Mundi
 

- Anne Ditte fra Klassisk Arkæologi vil fortælle om: 
”Seventy percent of all archaeology is done in the library” - 
citat fra Indiana Jones.
 
- Mathilde fra Museologi vil fortælle om sin praktik på intet 
mindre end Nationalmuseet.

Der vil som altid blive serveret gratis kaffe, frugt og akade-
misk guf, så skynd dig at melde dig til!

       Vel mødt!

INfORMAtION
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Så mål det dog!
AF UFFE SCHJØDT
Mit liv som studerende har været 
en lang rejse væk fra det abstrakte 
og spekulative til det konkrete og 
målbare. Jeg begyndte på teologi, 
skiftede til religionsvidenskab, 
supplerede med psykologi, og endte 
med en ph.d.-afhandling med titlen 
’The Neural Substrates of Prayer: 
Toward an experimental neuroscience 
of religion’. 

I processen har jeg oparbejdet 
en aversion mod begreber og teorier, som fastholder 
religionsstudiet på det abstrakte og spekulative plan. 
Jeg har selv været fascineret af Durkheim og skrevet opgaver 
om Eliade. Klassiske teorier virker tillokkende. De tager et minut 
at lære, men en levealder at mestre. Så man kan spendere 
hele livet på at blive ekspert… hyggeligt! Der er også noget 
komfortabelt og trygt ved diskursanalyse. Den giver plads til 
dybe tanker, og så er den belejlig, fordi den kan klares fra 
lænestolen. Og samarbejde er desuden unødvendigt.

Men for mig er abstrakte teorier ligegyldige, hvis ikke de 
suppleres med empiriske undersøgelser. Personligt hungrede jeg 
efter at teste, om Durkheim og andre klassiske forskere nu også 
havde ret i deres antagelser. Hvordan virker ritualer? Og hvordan 
påvirker religiøse forestillinger os? Men er der overhovedet plads 
til den slags spørgsmål på vores studie? Svaret er et rungende 
JA: I den eksperimentelle religionsvidenskab.

Jeg vil hævde, at de fleste teorier kan undersøges 
eksperimentelt, men det kræver, at man dykker ned i en teori 
og finder en hypotese frem, som kan operationaliseres og måles. 
Ofte vil en eksperimentel tilgang betyde samarbejde med folk 
fra andre discipliner (fx neurologer), og brug af særligt udstyr 
(fx hjerneskannere). Men vi har faktisk begge dele på Aarhus 
Universitet, og alle er velkomne! 

Min udfordring er derfor simpel: Mål og test jeres hypoteser! 
Og min invitation er seriøs: kom til os på RCC, hvis du vil måle 
effekten af religion, så vil vi hjælpe dig, hvad enten du er 
forsker eller studerende.

Durkheims teori er fascinerende, og vi har tænkt os at teste 
hans hypoteser, rette hans fejltagelser, og langsomt, men 
stabilt forbedre forståelsen for religion. Den eksperimentelle 
religionsvidenskab er en ny tilgang, og vi er blandt dem i 
verden, som er længst fremme. Jeg ved, at den eksperimentelle 
religionsvidenskab ikke kan stå alene. Andre tilgange, også de 
mere abstrakte, er nødvendige for en rig forståelse for religiøse 
institutioner, tanker og handlinger. Men for jer, der vil det 
konkrete og målbare, gives hermed en varm opfordring.

en fjumrers fortalelser
Vi er muligvis en generation, som er blevet 
forkælet med velfærd. Derfor forholder vi os 
måbende og uforstående, når nogen pludselig 
vil skære i de privilegier, som vi nærmest 
opfatter som  noget lige så selvfølgeligt som 
menneskerettighederne. Når nedskæringer i SU’en 
kommer på bane, kan argumentationen hurtigt 
blive præget af en vis ”bare fordi”- og ”vi vil 
ha’”-retorik, og man kunne spørge, om vi som 
studerende mon er så velfærdsforkælede, at vi har 
glemt første del af det gamle socialdemokratiske 
motto: ”gør din pligt og kræv din ret.” 

Efter denne indledende udøvelse af selvkritik, 
vil jeg tillade mig at udtrykke nogle håb for SU-
debattens videre forløb: For det første bør ordet 
’fjumreår’ udgå af det danske vokabular. Hvis vi 
skal have en ordentlig debat, nytter det ikke, at vi 
anvender et begreb, som på forhånd er så negativt 
ladet, at det indirekte præger folks holdning i 
en bestemt retning. Havde vi i debatten anvendt 
et andet, positivt ladet ord, som for eksempel 
’dannelsesår’ eller ’praktikår’, var tonen måske også 
en anden. 

For det andet er det muligt, at det at fjerne 
dannelsesåret vil få mange hurtigere igennem 
uddannelsessystemet, det er blot vigtigt også at 
medregne risikoen for, at en anden gruppe ikke 
vil kunne stå distancen; en manglende mulighed 
for at fortryde og skifte studium kan resultere 
i, at mange mindre ressourcestærke studerende 
opgiver tanken om at få sig en uddannelse, og 
at den sociale ulighed dermed vokser. Hvis vi 
skal blive inden for den samfundsøkonomiske 
argumentationsgang, som præger debatten, er det 
vel næppe heller et plus, at et land, som skal leve 
af sit høje uddannelsesniveau, mister en del af sit 
”råstof”, de studerende, på grund af manglende 
investeringsvillighed. 

Men alt dette ved beslutningstagerne selvfølgelig 
godt, ligesom de ved, at selvom der måske 
findes nogle "nassere", så findes der også mange 
studerende, som bruger det ekstra år på at 
dygtiggøre sig til glæde og gavn for samfundet. 
Beslutningstagerne er selvfølgelig heller ikke i 
tvivl om, at det nu bliver endnu mere nødvendigt 
at sikre arbejde for alle de studerende, som 
kommer hurtigere igennem systemet, så de ikke 
bare sidder med eksamensbeviset i hånden og 
"nasser" endnu mere på fælleskassen, end de ville 
have fjumret rundt og gjort på SU.

Sophie Lønne Hundebøll

ledeR

FOTO | M
EDIEAFDELINGEN M

OESGAARD

KlUMMeN
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AF ANNE LOUISE NIELSEN
Når man er teologistuderende, så ved 
man godt, hvem Kierkegaard er. Også 
selvom man studerer i Aarhus, og de 
fleste Kierkegaard-fans samler sig i 
København, hvor objektet selv blev født 
og levede sit kun 42-årige liv. Søren 
Aabye Kierkegaard (1813-1855) er 
Danmarks berømte teolog-digter-filosof, 
som vi i år fejrer 200 års jubilæum for i 
Aarhus, i Vestjylland, i Sønderjylland, i 
København og rundt om i hele verden. 
Er der nu tale om general hype omkring 
ét af Danmarks få verdenskendte navne, 
eller er der en rigtig god grund til 
dette? Dette spørgsmål vil jeg prøve at 
lade nogle tanker løbe henover i det 
følgende. Faktisk vil jeg mellem linjerne 
prøve at teste Kierkegaards aktualitet 
ved at se på, hvad han har at sige 
til to moderne fænomener; stress og 
kommunikation.

eKSISteNSeN På SPIl
Det allerlatterligste er at være 
stresset, siger Kierkegaard, og med 
et apokalyptisk billede om ”livets 
store ildebrand” får han peget på det 
latterlige i, hvordan vi med liv og sjæl 
går op i små ubetydeligheder frem 
for det personlige livs sammenhæng. 
Hermed er tonen slået an; det er 
selveste eksistensen, som ligger 
Kierkegaard på sinde, og som få i 

verdenshistorien formår han med sit 
billedrige sprog at ramme eksistensens 
nerve, så det giver et smæld, og man 
i den grad føler sig tiltalt: hvad stiller 
jeg op med MIN eksistens? Han formår 
at gøre ”ideen” klar for mennesket – 
som den ”danske Sokrates” havde han 
faktisk selv umådelig travlt, men var 
nok ikke stresset. Han tog menneskebad 
i Københavns krogede gader, og i sin 
lejlighed løb han fra skrivepult til 
skrivepult for at nedfælde de mange og 
ustyrlige tanker, som stod i kø, ligesom 
han i drilsk ironi ofte udgav flere værker 
samme dag. 

fORfAtteRSKAbetS fACetteR
Forfatterskabet spænder bredt, lige 
fra dogmatiske udredninger af det 
kristne gudsbegreb især i Smulerne og 
Efterskriftet til psykologiske beskrivelser 
(før psykologien overhovedet var 
etableret) i Begrebet Angest og 
Sygdommen til døden, til de inderligste 
taler om kærlighed baseret på Ny 
Testamente i Kærlighedens Gerninger, 
til en munter parodi på et Platon-
symposium i Stadier på Livets Vei, til 
uhyre smukke bønner og prædikener 
om fuglene og liljerne i Det opbyggelige 
forfatterskab, som modsat resten er 
skrevet i Kierkegaards eget navn. 
Teologen Kierkegaard kæmper og 
kæmper med gudsbegrebet og troen, 
og mens Gud på absolut kortform 
kan forstås som mulighed, er troen 
tilsvarende en urokkelig tillid til 
tilblivelsen. Fremadrettetheden og 
blikket for muligheder grunder sig i den 
originale antropologi, som lanceres i 
Sygdommen til døden: ”Mennesket er en 
Synthese af Uendelighed og Endelighed, 
af det Timelige og det Evige, af Frihed 
og Nødvendighed, kort en Synthese” 
(SV, Bind 15: 73). Som en sammensat 
størrelse er menneskets opgave da at 
vokse sammen (concresco), at blive 
konkret. Denne opgave er alt andet 

end enkel, og den er heller ikke enkel 
at formidle. Men her har vi Kierkegaard 
i en nøddeskal: Hans skitseringer 
af livets allerstørste fænomener er 
som morgengryets spindelvæv, der 
opfanger de fineste dugperler. Men 
det skrøbelige spindelvæv kan brydes 
hvert øjeblik; Kierkegaard arbejder på 
negativitetens præmisser og kan kun 
forsigtigt pege mod fænomenerne tro, 
frihed, den absolutte magt, evigheden 
og saligheden ved at skitsere alle de 
udenoms vildveje, hvorpå eksistensen 
går fejl. Dét har vi et af de fineste 
eksempler på i Frygt og Bæven, hvor vi 
i det lille poetiske afsnit ”Stemning” 
præsenteres for forskellige stemninger, 
præget af fortvivlelse, afmagt, 
resignation, som Abraham kunne have 
hensat sig selv i, da han fik den umulige 
opgave af Gud at ofre sin forjættede 
søn Isak. Men Abraham beholdt sin 
lidenskabelige tro på Gud. Kierkegaard 
bestemmer netop mennesket som et 
lidenskabeligt væsen, hvilket igen har 
at gøre med dét at være et sammensat 
væsen. Uanset om man er æstetiker, 
ironiker, etiker, humorist eller religiøs 
– vil ens lidenskabelige stræben ramme 
omverdenens hårde mur med et brag. 
Dette kalder Kierkegaard inderlighedens 
inkommensurabilitet med endeligheden.

KIeRKegAARd Og fORMIdlINgeN
Men hvordan kan vi nu forstå disse 
store ord, lidenskab, inderlighed, 
inkommensurabilitet? Ja, faktisk kan vi 
kun forstå dem ved selv at træde ind i 
dem. En deskriptiv bog om en mands 
inderlighed er eo ipso kedelig og vil 
altid overtrumfes af æstetikkens eventyr 
med masser af farver og følelser. Dette 
er den poetiske Kierkegaard meget vel 
bevidst om, og en stor portion energi 
går til at adskille sig fra romantikernes 
kunstige belysning. Men hvilket sprog 
levner det så? Kierkegaard fører ofte 
”den forelskedes” analogi. Mange 

KRONIKKeN

Kierkegaards aktualitet i dag
“Af alle latterlige Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt [...] Hvad udrette de vel, disse travle Hast-

værkere? Gaaer det dem ikke som det gik hiin Kone, der i Befippelse over, at der var Ild løs i Huset, reddede Ildtangen? Hvad Mere 

redde de vel ud af Livets store Ildebrand?” (SV, Bind 2: 28)
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KRONIKKeN

af troens elementer; lidenskab, tro, 
forargelse, afmagt kender man kun til 
ved at være i dem, ligesom kun den 
forelskede ved præcis, hvordan det 
føles. Men igen og igen understreger 
Kierkegaard, at der KUN er tale om 
troens analogi. Og her er jeg så 
allerede langt inde i en udredning af 
Kierkegaards holdning til formidling. 
Parallelt hermed løber spørgsmålet, 
hvordan skal vi formidle Kierkegaard? 
Min personlige automatreaktion til 
en jubilæumsfejring af ”hin-enkelte”-
tænkeren Kierkegaard: folk danser 
euforisk rundt om guldkalven, fokus 
mistes, og Kierkegaard står bag i 
kulissen og griner af os alle sammen: 
”Af alle latterlige ting forekommer det 
mig at være det allerlatterligste…” 
Grunden til dette er nok så meget, 
at det i tilfældet Kierkegaard ofte er 
det ensomme og seje slid med hans 
tekster, som hans tænkning forudsætter 
for at lære ham at kende, men i lige 
så høj grad dét, at man i tilfældet 
Kierkegaard har at gøre med en helt 
uhørt nærværende forfatter, hvis 
regibemærkninger man ikke undgår 
at høre for sit indre øre. En fejring 
af Kierkegaard vil altså aldrig blive 
ligefrem, men altid indirekte, præcis 
som hans meddelelsesform. 

deN KIeRKegAARdSKe MelOdI
I en tid, hvor man snakker om 
kommunikation i ét væk, må man sige, 
at Kierkegaard er en af de få, som 
virkelig tager formidling seriøst i den 
forstand, at han er opmærksom på, at 
budskabet simpelthen ændrer form, 
alt efter hvor afsender og modtager 
befinder sig. Gennem de mange 
pseudonymer skaffer Kierkegaard sig 
præcis adgang til nye skrivepositioner, 
dvs. nye indsigter. Med denne strengt 
opnåelige indgangsbillet skaffer man 
sig som læser adgang til en verden fuld 
af spraglede eksistenser; bibelfigurer, 

konger og dronninger, havmænd, 
1800-tals karikaturer, Kierkegaard og 
pludselig! Pludselig finder man også sig 
selv derinde, hvilket kan være både en 
fantastisk drøm og det værste mareridt. 
Kierkegaard er hård kost og ikke for 
nybegyndere og hans drilsk iagttagende 
og medrivende stil lægger op til en 
karruseltur. Omvendt skal og vil ”hin-
enkelte”-tænker ikke sættes op på en 
piedestal og gøres til genstand for 
blot en elite. Når Anna Libak (weekend 
Avisen 11/1/13) mener, at Kierkegaards 
tekster burde udgives på nudansk, 

mener jeg, at dét er at gå en omvej over 
Kierkegaard, både fordi det danske sprog 
ikke har ændret sig i en så betydelig 
grad, men også fordi at begyndersliddet 
med den kierkegaardske melodi lønner 
sig, efterhånden som ma får ører at høre 
den med. Og det sker! For han skriver 
nærværende, konkret og skal anvendes 
direkte på ens rå dagligdag. Derfor vil 
jeg mene, at i Kierkegaards ånd lyder 
hans jubilæumsspørgsmål til os: hvad 
stiller DU op med mit 200 års jubilæum?  
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Skal en forfatter tro på gud?
Det var med blandede følelser, jeg satte mig til at læse forfatterprædikener. For er det ikke præsten, der prædiker? Godt nok er 

der jo i folkekirken hjemmel for, at andre kan stille sig op på prædikestolen, og godt nok skrev Løgstrup engang noget i stil med, 
at teologen godt kunne tage ved lære af forfatteren. Men alligevel! Det er nu engang præstens opgave at prædike.

AF MATTIAS SKAT SOMMER, STUD. 
THEOL.Ideen var ellers god nok. 
Sognepræst ved Sankt Jakobs Kirke i 
København, Rasmus Nøjgaard, rektor 
for Forfatterskolen Pablo Llambías og 
Gyldendals litterære direktør, Johannes 
Riis, arrangerede sidste år, at en række 
danske forfattere og en enkelt norsk 
kunne prædike i Jakobs Kirke. Iflg. 
bogens forord ville man hermed skabe 
en ”udfordring af prædikenen som 
genre”, og det, må man sige, lykkedes. 
Ret hurtigt viser det sig nemlig, at en 
forfatterprædiken ikke er det samme 
som en prædiken – hvor forskellige 
forfatterprædikener så ellers er. En 
prædiken definerer bogen som ”en 
udlægning af årets evangelielæsninger 
til oplysning om og opbyggelse af 
den kristne tro.” Man kunne også 
sige det på den måde, at en prædiken 
forkynder det glædelige budskab 
om Guds søn, der blev født, levede, 
led og døde for menneskers synder. 
Men forkyndelse skal man ofte lede 
længe efter i en forfatterprædiken. 
Udfordring til prædikenen skaber disse 
forfatterprædikener altså nok. De formår 

derimod ikke at fremsætte et bedre 
alternativ. 

MORAlPRædIKeN 
Og lOMMefIlOSOfI
Flere af forfatterne er ikke kristne, og 
deres forfatterprædiken centreres ofte 
omkring temaet: hvordan og hvorfor 
skal mennesket finde mening? Det 
er (også) et kristent spørgsmål, men 
det er som om, at flere af bogens 
bidragydere ikke rigtigt vil være ved 
det med kristendommen. Mest ekstrem 
er Jørgen Leth, hvis tekst handler om 
i en forklaret tilstand at være i dialog 
med Leonard Cohen og himlen. Men 
også hos f.eks. Hanne Marie Svendsen 
findes den tøvende nærmen sig til de 
kristne udsagn: ”Måske er vi slet ikke 
genetisk udstyrede eller skabte til at 
forstå universerne og den kraft, der 
strømmer gennem dem, hvad enten 
vi kalder den kraft for Gud eller noget 
andet.” Nej, det er vi måske ikke. Det er 
bare ikke en speciel kristen indsigt, at 
vi ikke er det. Denne indstilling, samlet 
i udsagnet "der er mere mellem himmel 
og jord", præger mange af forfatternes 
holdninger, som de skinner igennem i 
bogen. Og fremsættes disse holdninger i 
prædikenens form, bliver prædikenen til 
alt andet end prædiken. Den tenderer da 
genrerne forelæsning og moralprædiken. 
I bogen er det bl.a. Suzanne Brøgger, 
Leif Davidsen og de allerede omtalte 
Leth og Svendsen, der begår den fejl. 
Deres forfatterprædikener er ganske 
enkelt kedelige – gode råd med en fernis 
af selvoptaget lommefilosofi. Det er nok 
søndagslæsning, men af den slags, der 
kunne stå i Politikens søndagstillæg.  

lItteRæRe lySPUNKteR
Der er også lyspunkter; det gælder 
f.eks. teksterne af Hanne Ørstavik, Jens 
Smærup Sørensen, Pablo Llambías og 
Hans Edvard Nørregaard-Nielsen. For 
dem gælder det nemlig, at forholdet 
til kristendommen virker meget mere 

afklaret – det er ikke sikkert, de ville 
have lyst til at søge embede i Mejdal, 
men alene dette, at de tager aktiv 
stilling til kirkens forkyndelse og ikke 
bare går som katten om den varme 
grød, gør deres tekster i egenskab af 
prædikener langt mere spændende at 
læse. Og så bliver det bestemt ikke 
værre af, at de har udpræget litterære 
kvaliteter. Sådanne finder man også 
i Bjørn Rasmussens lille novelle, der 
handler om en mand (eller er det 
mon en kvinde?) som står i en række 
temmelig bemærkelsesværdige erotiske 
forhold.  Af den grund bliver den ikke en 
prædiken. Det samme kan man sige om 
Katrine Grünfelds tekst. 

eN IKKe-tROeNdeS PRædIKeNeN 
Til en opsummering vil jeg altså hævde, 
at Forfatterprædikener indeholder tre 
slags tekster eller bud på, hvad en 
forfatterprædiken er: For det første er 
der moralprædikenerne. Så er der dem, 
der lægger sig tæt op af, hvad præstens 
forkyndelse er. Til sidst er der de tekster 
af en høj litterær kvalitet, der dog ikke 
rummer nogen forkyndelse. 
Denne indsigt siger mig dels noget 
om det værdifulde i, at det er præster 
og ikke forfattere, der sædvanligvis 
står på prædikestolen, dels noget 
om, at den, der prædiker det kristne 
budskab, skal tro det. Jeg er ikke ude 
på at føre samvittighedskontrol med 
prædikanterne. Jeg er heller ikke pietist. 
Jeg kan bare konstatere, at prædikener 
holdt af en, der ikke tror, er umådeligt 
uinteressante netop som prædikener. At 
præster så kan lære noget af litteraturen 
– det er en helt anden sag. 

Forfatterprædikener i Sankt Jakobs Kirke,
Pablo Llambías og Rasmus Nøjgaard 
(red.),
Gyldendal 2012,
195 sider,
249,95 kr.
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Svag teologi for de stærke 
Ekstern lektor i dogmatik ved Danmarks eneste Teologiske Fakultet Lars Sandbeck bedriver i de gudsforladtes gud - Kristendom 
efter postmodernismen et sjældent konsekvent bud på en gudstanke fri for almagt. De negative konsekvenser er dog også til at 
tage at føle på.

AF HANS NØRKJÆR, STUD.THEOL. 
Dogmatiske fremstillinger og 
nyateistiske positioner, der gør op 
med enhver tanke om Gud som den 
almægtige hersker, har det ikke skortet 
på i det første dusin år af det nye 
årtusinde. For den teologistuderende 
kan det forekomme som om, at der 
ikke er ladt sten på sten tilbage af 
selve fundamentet for teologien, og 
at teologerne efterhånden går forrest 
i likvideringen af den gode, gamle Gud 
i Himlen. I dette kor af gudsdræbere 
synger Lars Sandbeck med; dog gør han 
det på en, efter min mening, væsentligt 
mere subtil måde end både pastorer som 
Grønkjær og Grosbøll og religionshadere 
som Dawkins og Dennet. Grunden til, 
at Sandbeck fortjener mere ros end 
så mange andre for sin bog, er hans 
stringens og systematiske fremstilling 
af sit a-teistiske projekt, der dog ender 
ud med væsentlige problemer, også for 
dem, som bogen egentlig er henvendt 
til. 

SVAgHedeNS OVeRfOKUS
Gud er til stede i det menneske, vi 
møder fornedret og skrigende på 
korset. Sandbecks position er altså 
korsteologisk, og han tager i sin 
kristologisk forankrede gudsforestilling 
udgangspunkt i dette skingre korsord: 
»Min Gud, min Gud, hvorfor har du 
forladt mig« fra Mattæus og Markus. Set 
i det lys er Sandbecks dogmatik ganske 
gennemført og stringent. Men hvis vi 
møder Gud i Kristus og i særlig grad i 
korsbegivenheden, så kan man vel ikke 
begrænse sig til det ene – just nævnte 
– korsord? Hvad med Lukas’ tålsomme: 
»Tilgiv dem, thi de ved ikke, hvad de 
gør« eller det johannæisk storladne: 
»Det er fuldbragt!«? Nok gennemfører 
Sandbeck sit gudsforladte projekt med 
stor stringens, men når stringensen 
begrænser sig til ét aspekt ved 
korsbegivenheden og Kristi udtalelser 
ved denne for Gud og mennesker festlige 

lejlighed, for slet ikke at tale om en 
nærmest udeblivende genopstandelse, så 
ender vi i et svaghedens overfokus.

eN teOlOgI fOR de StæRKe 
Noget andet at klandre Sandbeck for 
er i sidste ende at forråde de selv 
samme mennesker, som han hævder 
at levere en teologi til, nemlig ”de 
gudsforladte”. Bogen lægger så stor 
vægt på fornedrelsen, at det eneste, Gud 
i sidste ende kan, er at stå sammen med 
det sønderbrudte og fortabte menneske, 
der i sin sorg og klage kan råbe nok 
så meget til Gud, men ikke indser, at 
Gud kun findes som den fornedrede 
ved hans side. ”De gudsforladtes gud” 
(med lille ’g’) er så langt væk fra Gud 
(med stort ’G’), at han ikke formår at 
indgyde mennesket 
hverken håb eller 
tro, og derfor bliver 
de gudsforladtes 
gud paradoksalt 
nok en gud for de 
stærke, fordi Gud 
bliver afhængig 
af menneskets 
helliggørelse. Gud 
realiseres først 
i menneskets 
realisering af 
kærligheden, og 
derfor er kirken ikke 
en geschæft for 
dem, der søger trøst 
og syndsforladelse, 
men for dem, 
der vil realisere 
kærlighedens 
fællesskab. Der 
skal altså en stærk 
psyke til for at 
være kristen i 
Sandbecks forstand, 
for hvis mennesket 
henvender sig til 
Gud efter trøst og 
tilgivelse, kan det 

risikere at Gud svarer igen med »frels 
dig selv, for jeg kan ikke!« Sandbeck 
ender med at forråde det svage, troende 
menneske ved at fornedre Gud så meget, 
at selv ateister ikke kan have noget 
at indvende over for ham. Nok kan 
Sandbeck med denne teologi måske 
lukke munden på ateisterne, men hvad 
mening har det, hvis det lader de 
gudssøgende i stikken med deres råb og 
klage? 

De Gudsforladtes Gud - Kristendom efter 
postmodernismen, 
Lars Sandbeck, 
Anis,
230 sider,
249 kr. 
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ReJSebReV

Studerende på Hogwarts
 
Mærkelige ritualer, gamle bygninger, roning, vilde fester og masser af evolutionsteori. Jeg er taget på studieophold i Oxford. 

AF ULRIK LYNGS 
Ligesom de firehundrede andre nye 
studerende i det gamle teater er jeg iført 
den traditionelle subfusc-beklædning: 
et mørkt jakkesæt, hvid skjorte, hvid 
butterfly og (allervigtigst) en sort 
kappe. Alle har blikket vendt mod 
midtergangen, hvor universitetsrektor 
skrider fremad med langsomme, 
højtidelige skridt, klædt i guldbroderet 
ceremoniel kappe. Han ledsages af to 
personer, der bærer på lange, svungne 
sølvstænger. Han når frem til den gyldne 
tronstol, kigger rundt på forsamlingen, 
og begynder med fast stemme sin 
velkomsttale. Den er på latin.

fRA AARHUS tIl OxfORd
Den 20. september forlod jeg de trygge 
rammer i Aarhus for at studere på Oxford 
University. Jeg er taget herover for at 
læse den ét-årige kandidatuddannelse 
’M.Sc. in Cognitive and Evolutionary 
Anthropology’, som handler om 
menneskelig adfærd og kultur i lyset af 
vores evolutionære udvikling, og den 
måde vores hjerner fungerer på. Jeg blev 
enormt interesseret i dette felt i løbet af 
min uddannelse i religionsvidenskab og 
psykologi på Aarhus Universitet, så da 
jeg læste beskrivelsen af programmet, 
tænkte jeg med det samme, at det 
ville være noget for mig. Efter en lang 

ansøgningsprocedure, der 
blandt andet indebar en 
sprogtest, indsendelse af 
akademiske opgaver skrevet 
på engelsk, og indsamling 
af personlige referencer 
fra universitetsansatte, 
og efter en kamp for at få 
økonomien til at hænge 
nogenlunde sammen 
via udlandsstipendium 
og legater, kunne jeg 
omsider pakke mit danske 
liv sammen og tage på 
studieeventyr i England.

COllegeS, 
HARRy POtteR Og StUdIelIV
Oxford er en charmerende lille by med 
omkring 165.000 indbyggere. Den har 
en billedskøn bymidte, hvor smukke 
middelalderbygninger omgiver én, 
hvorend man går hen, og man kan 
cykle fra den ene ende af centrum 
til den anden på ti minutter. En 
integreret del af universitetet er de 
mange ’colleges’, der er tværfaglige, 
sociale og faglige fællesskaber, og som 
det er obligatorisk for alle ansatte og 
studerende at være tilknyttet. Mange 
(inklusiv undertegnede) bor på deres 
college, og de 
fleste er utroligt 
smukke. Særligt 
Christ Church 
College tiltrækker 
mange turister, 
fordi store 
dele af Harry 
Potter-filmenes 
Hogwarts er 
optaget her…  
Livet som 
studerende 
herovre er i det 
hele taget ret 
ekstraordinært. 
På den faglige 
side mærker 

man tydeligt, at Oxford er et af verdens 
akademiske hovedcentre, og man skal 
aldrig gå mange meter efter en ekstra 
forelæsning ved verdensberømte 
forskere. Mit eget institut er ret lille, 
men ledes af Harvey whitehouse, som 
de fleste religionsvidenskabere vil kende 
fra hans arbejde med ritualer. På den 
sociale side får man hurtigt et stærkt 
netværk gennem ens college, og et 
utal af studenterforeninger tilbyder alt, 
hvad ens fritidshjerte måtte begære 
fra debatklubber til japansk fægtning. 
Den traditionelle fritidsbeskæftigelse er 
roning, og ligesom på Aarhus Universitet 
er den årlige kapsejlads studieårets 
største begivenhed (!). 

tAg SPRINget
Hvis man gerne vil læse på et sted som 
Oxford og opleve den særlige atmosfære 
og de mærkelige ritualer, der findes på 
et gammelt universitet med en historie 
der rækker næsten 1000 år tilbage, 
skal man ikke lade sig skræmme væk på 
forhånd. Hvis man tænker frem, lægger 
et stykke arbejde i sin ansøgning og 
undersøger mulighederne for økonomisk 
støtte, kan det lade sig gøre. Oplevelsen 
er det hele værd. Og så får man også en 
kappe.
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Skal en præst være troende?
fIgeNblAdet SPøRgeR

endelig: Kierkegaard på nudansk
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AF ANNE LOUISE NIELSEN 
OG SOPHIE LØNNE HUNDEBØLL
Rygterne har længe svirret i hjørnerne, 
og Teologi og Religionsvidenskab, ja 
selv Arabisk, har været på den anden 
ende. Lykkeligvis har FigenBladet 
nu den udsøgte fornøjelse at kunne 
bekræfte snakken: En gruppe af 
teologer fra Aarhus Universitet har sat 
sig for at oversætte Kierkegaard til 
nudansk. På Kierkegaards fødselsdag 
d. 5. maj. udkommer derfor Aarhus-
teologernes egen ”Voksne kan også 
være bange. ‘Begrebet Angest’ – så 
man fatter det.” Figenbladet har her 
fornøjelsen af eksklusivt at bringe et 
lille centralt uddrag, i hvilket begrebet 
angst beskrives nærmere: 

”I denne situation kan man godt chille; 
men ting er alligevel lidt nederen. 
Men det er jo ikke fordi, man ikke må 
chille, for der sker jo nada. Hvad fuck 
er det så? NADA! Men hvad helved’ 

skal vi med nada? Det gi’r 
mega noieren. Vi fatter hat om 
jomfruer og deres hemmelighed, 
de har nemlig mega noieren 
på. Sådan nogle freaks lever 
deres liv fuldt ud i cyberspace, 
men deres liv er nada, men det 
kan de overhovedet ikke se. 
Dumbasses.” 

Oversættelsen er allerede 
blevet en succes inden for de 
snævre forskerkredse, således 
udtaler Teologis egen Svend 
”Silverfox" Andersen: »Den er 
så swag! Endelig forstår jeg, 
hvad Kierkegaard mener!« Der 
går endvidere forlydender om, 
at også dekanatet på F.arts 
er vilde med initiativet og 
ikke er lukkede for at sætte 
nogle forskningskroner af til 
projektet.

 THOMAS THIIM, STUD.MAG.
»En ikke-troende præst forekommer som 
en selvmodsigelse, men folkekirken er 
jo alligevel ved at rykke sig hen imod 
at være en joke. Så hvis folkekirken 
også skal være rummelig, er det måske 
passende med ikke-troende præster, som 
matcher den ikke-troende menighed?«

KENNY G. ANDERSEN, STUD.THEOL.
»Hvis man bliver ansat som præst, er 
man jo forvalter af skriften. Som præst, 
mener jeg, at man skal stå inde for det, 
man forkynder i kirken. Det at være 
troende kristen er jo en livsform. En 
præst forkynder både troen og sin egen 
livsform «

FRIGG OLDEN-OLSEN, STUD.THEOL.
»Dét at være en præst er et arbejde 
indenfor det offentlige, og man kan 
ikke kræve af folk i andre erhverv at 
være eller tro på en bestemt måde. 
Der er selvfølgelig det etiske aspekt i 
det, og jeg ville personligt ikke kunne 
stå og prædike uden at tro på Gud.«
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febRUAR  ARRANgeMeNt     beSKRIVelSe

19. 12.00 -
13.00

Frokostmøde ’Hvad er ”spiritualitet”?’ v/Lars Ahlin, 
Center for SamtidsReligion (CSR) (lok. 415, 
bygn. 1453) 

19. 15.15 -
17.00

Gæsteforelæsning ’I want to be committed’ v/ Samuli Schiel-
ke, Forskningsenheden for islamiske kulturer 
og samfund (ICSRU) (lok. 116, bygn. 1453)

20. 13.15 -
17.00

Forskerseminar 'der Anknüpfungspunkt' v/Forum for 
Systematisk teologi (bygn. 1453, lok. 15)

20. 14.00 -
15.00

Vidensdeling ’Praksis i teoretisk virvar’ v/ studerende 
fra Museologi og Klassisk Arkæologi, Gnist-
arrangement (Axis Mundi) 

20. 19.30 Foredrag ’de gudsforladtes gud’ 
v/Lars Sandbeck, Teologisk Forening (lok. 
219, bygn. 1451)

25. 15.15 - 
17.00

Festforelæsning ’from greek ruins to a child’s mind - A re-
search odessey of sorts’ v/Armin w. Geertz  
(aud 3, bygn. 1441)

28. 19.30 Foredrag ’Spatial religionsvidenskab og religions-
videnskabelig rumforskning’ v/Jesper 
Østergaard, Religionsvidenskabelig Forening 
(lok. 210, bygn. 1441)

MARtS ARRANgeMeNt beSKRIVelSe

1. 9.00 -
19.00

Konference ’Interdisciplinary Student Symposium’ v/ 
Viking and Old Norse Studies (bygn. 1441, 
lok 210) 

6. 13.00 -
15.00

Gæsteforelæsning Kierkegaard-forelæsning v/ Eberhard 
Harbsmeier. (lok. 227, bygn. 1453) 

6. 13.15 -
17.00

Forskerseminar ’Forholdet mellem teologi og filosofi 
belyst ud fra en kritisk læsning af luthers 
Heidelbergteser’ v/Forum for Systematisk 
teologi (bygn. 1453, lok. 15)

8. 14.00-
15.00

Vidensdeling gnist-arrangement v/studerende fra Idéhi-
storie og Antropologi, (Axis Mundi)

12. 19.30 Foredrag ’Jesus’ Kone - Karen King-papyrus’ v/ 
Anders Klostergaard og Nils Arne Pedersen, 
Religionsvidenskabelig Forening og Teologisk 
forening (aud. 2, bygn. 1441)

13. 12.00-
13.00

Frokostmøde ’Zen og spiritualitet i Japan’ v/Jørn Borup, 
Center for SamtidsReligion (CSR) (lok. 415, 
bygn. 1453)

13. 13.00 -
15.00

Gæsteforelæsning  ’Kierkegaard-forelæsning’ v/ Eberhard   
 Harbsmeier (lok. 227, bygn. 1453) 

14. 20.00 Foredrag ’fortællingens rolle i pædagogikken – 
Martin A. Hansen, Jakob Knudsen og K. e. 
løgstrup’ v/David Bugge, Studenterkredsen 
(Richard Mortensen Stuen, Studenternes 
Hus)
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Spændende  
arrangementer

KRISteNdOMMeN efteR 
POStMOdeRNISMeN. 
Lars Sandbeck er højaktuel med 
bogen De Gudsforladtes Gud og 
vil til sit foredrag i Teologisk 
Forening forsøge at besvare  
postmodernismens nagende 
spørgsmål om gudstanke og tvivl 
- kan vi stadig kalde os kristne, 
hvis vi ikke længere kan forlige os 
med traditionelle, overnaturlige 
opfattelser af det guddommelige?  
Få Lars Sandbecks bud på en 
løsning og deltag i debatten, som 
nok skal blive livlig.

Onsdag d. 20. marts, kl. 19.30, lok 
219, bygn. 1451

SyMPOSIUM fOR StUdeReNde
OM deN OldNORdISKe VeRdeN 
Vikinge- og oldnordisk studerende 
har igen i år arrangeret et 
symposium. Oplægsholderne 
vil være studerende fra Island, 
Skotland, England og Danmark, 
som alle vil dele deres indsigter og 
forskning inden for områder som 
De Islandske Sagaer, arkæologi og 
ritualer. Symposiet er arrangeret 
af studerende for studerende med 
studerende som talere. 

Fredag d. 1. marts, kl 9-19, bygn. 
1441, lok. 210
NB: Tilmelding inden d. 25. februar  
på studentsymposiumaarhus@gmail.
com.
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