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Mipsterz - Muslimske hipsters
ORD | KATRINE HARTMANN
I de seneste år har ord som »selfie« 
og »twerk« vundet indpas i det 
danske sprog, og det næste i rækken 
kunne meget vel blive »mipsterz«. 
Ordet betegner muslimske hipsters 
og er et kulturelt fænomen, der er 
startet af en gruppe amerikanske 
muslimske kvinder, som kombinerer 
religion og mode. Kvinderne ønsker 
gennem denne kombination at bryde 
med det stereotype negative billede 
af, at kvinder, der bærer tørklæde, 
undertrykkes. Begrebet »mipsterz« 
blev for alvor kendt, da en video i 
december 2013 blev lagt på YouTube. 

I videoen illustrerer en 
gruppe kvinder fænomenet 
ved at optræde, blandt andet 
grinende og dansende, iført 
farverigt tøj, høje hæle og 
stramme bukser samtidigt 
med, at de bærer tørklæde. 
På den måde vil de muslimske 
kvinder vise, at tørklædet blot 
er som ethvert andet stykke 
tøj og ikke noget, de gemmer 
sig bag. Fænomenet har dog 
mødt kritik af netop dette; 
at tørklædet ikke blot er en 
accessory, men udtrykker en 
religiøs livsstil.

Overraskende vinforbrug i Vatikanet
ORD | KIRSTINE RASMUSSEN
En ny opgørelse over forbruget af vin 
per indbygger i 2012, som er produceret 
af Wine Institute i Californien, viser, 
at førstepladsen på listen må gives til 
Vatikanstaten. Ifølge opgørelsen har 
de lagt sig i spidsen med et indtag på 
74 liter per indbygger og ansatte. Det 
er markant højere end Andorra, som 
på andenpladsen bliver overhalet med 

mere end en tredjedel af Vatikanet. 
Italienske medier forklarer, at forbruget 
af altervin må være begrundelsen for 
den overraskende præstation, men ikke 
alle godtager denne forklaring. Flere 
aviser skriver, at det synes usandsynligt, 
at de små sip skulle kunne give så store 
mængder. Der peges fra flere sider på, 
at Vatikanets lille supermarked, som 
med et anstændigt udvalg af vine til 

billig pris på grund af lav beskatning 
er et eftertragtet sted at handle. Alle 
ansatte og deres familier har således det 
specielle adgangskort, som er påkrævet 
for at kunne handle i supermarkedet. På 
denne måde påvirkes statistikken, da 
de ansatte, som bor uden for Vatikanet 
sandsynligvis køber deres vin i verdens 
mindste stat og drikker den udenfor. 

Paven melder sig i ammedebatten
ORD | MARIE BOHN OLSEN
I januar opfordrede pave Frans katolske 
mødre til at amme under gudstjenester 
i det Sixtinske kapel i Rom. Det skete 
under en dåb af 32 børn sammesteds. 
Ifølge Kristeligt Dagblad sagde han 
under sin prædiken, at »I dag vil koret 
synge, men det smukkeste kor af alle 
er de små børns kor. Nogle vil græde, 
fordi de er utrygge, eller fordi de er 
sultne. Mødre, hvis de er sultne, skal I 
bare made dem, fordi de har hovedrollen 
her.« Det har overrasket mange 
katolikker, især i Italien, hvor amning 
i det offentlige rum er et sjældent syn 

og selvsagt ses det endnu sjældnere i 
de italienske kirker. Paven ser amningen 
i et større perspektiv og har ifølge den 
engelske avis The Independent ved en 
tidligere lejlighed udtalt, at beskeden 
ikke kun er til mødre og babyer, men 
at det gælder for alle mennesker, at de 
sultne bør gives noget at spise.

M
ALERI | LEONARDO DA VINCI
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Efter en spreder kommer en samler
Da tidligere kirkeminister Manu Sareen satte sig i ministeriet var det et signal om nye tider. De nye tider er nu ovre og udnæv-

nelsen af Marianne Jelved som ny kirke- og kulturminister er et signal om, at der nu kommer ro på kirkeministeriet.

ORD | MALIK CHRISTIAN REIMER LARSEN
Mandag den 3. februar overtog den 
radikale Marianne Jelved nøglen 
til kirkeministeriet fra partifællen 
Manu Sareen. Manu Sareen tager selv 
ligestillingsministeriet med sig, mens 
kirkeministeriet nu skal dele Marianne 
Jelved med kulturministeriet. Lektor 
i Religionsvidenskab ved Aarhus 
Universitet Marie Vejrup Nielsen mener, 
at Marianne Jelved og kombinationen 
mellem kirke og kultur er et signal om 
at vende tilbage til det velkendte: »Jeg 
tror, man har valgt en minister, som 
man forventer folkekirken vil se positivt 
på – og som ikke går med udmeldelsen i 
lommen.«

ET SIGNAL OM ROLIGERE TIDER
Marie Vejrup Nielsen forklarer, at hvis 
Manu Sareen var et varsel om, at der 
skulle ske noget nyt, er Marianne Jelved 
et fingerpeg om det modsatte: »Det 
er et meget klart signal om, at der 
skal ro på. Regeringen ønsker ikke at 
piske mere i rørte vande om adskillelse 
mellem kirke og stat.« Samtidig gør 
Marie Vejrup Nielsen dog opmærksom 
på, at når regeringen lægger 
ministerkabalen, er overvejelserne 
omkring placeringen af kirkeministeriet 
ofte praktiske og måske begrænset 
netop til overvejelser om, hvad der 
direkte vil virke provokerende på 
folkekirken. Manu Sareen har tidligere 
omtalt sig selv som kirkens chef, 
mens Marianne Jelved har udtalt, at 
hun ser sig selv som kirkens tjener. 
Kirkeministeren er ifølge lovgivningen 
tildelt meget stor magt, og historisk 
har kirken foretrukket det sådan, da det 
ses som noget, der er med til at skabe 
en rummelig folkekirke, fortæller Marie 
Vejrup Nielsen: »Folkekirken foretrækker 
en kirkeminister, som sætter pris på 
folkekirken, men som ikke har for 
mange dagsordener. Derfor vil man 
hellere have én, som ser sig selv som 
kirkens tjener – eller endnu bedre: som 
pedel.« 

ET OFFENTLIGT GODE
Marie Vejrup Nielsen kalder Manu 
Sareen for en på alle måder atypisk 
kirkeminister: »Kirkeministres motto 
ser ofte ud til at have været, at den, 
som lever stille, lever godt. Men Manu 
Sareen meldte fra begyndelsen ud, 
at han havde tænkt sig at handle på 
området.« Ministeriekombinationen 
mellem ligestilling og kirke skabte da 
også diskussion omkring, hvorvidt der 
var planer om en ligestilling mellem 
trossamfund – altså en adskillelse 
mellem kirke og stat. Det var dog 
aldrig noget, der blev fulgt op på. 
Lektor i Praktisk filosofi ved Roskilde 
Universitet Sune Lægaard udtaler: 
»Historisk set har de radikale ikke været 
et religionsfjendtligt parti. De har haft 
et pragmatisk forhold til folkekirken, 

som de ikke har ment skulle adskilles 
fra staten , mens der samtidig har 
været meget stærke grundtvigianske 
strømninger inden for partiet.« Marie 
Vejrup Nielsen mener, at kombinationen 
mellem kultur og kirke er interessant, 
fordi det går i den modsatte retning 
af et religionsministerium – altså et 
ministerium, der har ansvaret for al 
religion: »Et muligt signal kunne være, 
at folkekirken repræsenterer en kulturel 
værdi for Danmark.« Sune Lægaard er 
enig og uddyber: »Kulturministeriet 
kan ses som en idé om kultur som et 
offentligt gode. Man kunne forestille sig 
en lignende tilgang til kirkeministeriet 
– altså at man ser folkekirken som et 
offentligt gode, uden at tage stilling til 
det religiøse indhold.«

»Folkekirken foretrækker en kirkeminister, som sætter pris på folkekirken, men som ikke har for mange 
dagsordener,« forklarer Lektor i Religionsvidenskab, Marie Vejrup Nielsen.
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Frihed til eller fra religion
For nylig blev et nyt forbud mod slagtning af dyr uden bedøvelse vedtaget i Folketinget. Dermed afskaffes muligheden for at 

søge dispensation til slagtning efter rituelle forskrifter. Dette har skabt røre i de muslimske og jødiske samfund.

ORD | ANNE SOFIE MØLLER ASKHOLM
Det nye slagteforbud afskaffer 
muligheden for at søge om dispensation 
til at udføre slagtning efter rituelle 
forskrifter, og det rammer visse 
trossamfund i Danmark. Ifølge Lene 
Kühle, lektor i Religionsvidenskab 
ved Aarhus Universitet, stilles der i 
øjeblikket spørgsmålstegn ved, om 
slagtemetoden, hvor dyret bedøves med 
en ikke-penetrerende boltpistol inden 
slagtning, sådan som blandt andre 
Islamisk Kulturcenter har anbefalet 
siden 1970’erne, egentlig er halal: »Der 
er en intern konflikt i det muslimske 
samfund om, hvem der har monopol 
på certificering af halalkød, og hvem 
der i den forbindelse har retten til 
at definere hvad islam er. Det nye 
slagteforbud kan altså være en måde 
at hindre brug af dispensationen.« Det 
jødiske samfund rammes anderledes af 
dette forbud, da de slet ikke accepterer 
brug af bedøvelse. Ifølge Marianne 
Schleicher, lektor i Religionsvidenskab 

ved Aarhus Universitet, har dette 
forbud konsekvenser for det jødiske 
samfund på trods af, at kosherkød i 
Danmark importeres: »I forbuddet ligger 
en uberettiget kritik af jødedommens 
praksis for, hvordan dyr bør behandles. 
Dette kan virke krænkende, da det ifølge 
jødedommen er vigtigt, at dyr skal leve 
og dø så smertefrit som muligt.«

RELIGIONSFRIHED?
Ifølge Lene Kühle er religionsfriheden 
ikke på spil, men der er en følelse af, 
at anerkendelsen af islam og jødedom 
i Danmark er blevet svækket: »Det 
handler om medborgerskab, og følelsen 
af at blive inddraget og være en del af 
samfundet på lige vilkår med andre.« 
Ifølge Marianne Schleicher er det vigtigt 
at forstå den europæiske form for 
religionsfrihed: »I europæisk historie 
er religionsfriheden kendetegnet ved 
frihed fra religion, mens det modsat i 
USA er en frihed til religion. I Europa 
har man villet sikre ytringsfrihed, 

individets frihed og en demokratisk 
lovgivning, og det vil altid veje tungere 
end friheden til religion« siger hun og 
fortsætter: »man har altså frihed til 
at dyrke en hvilken som helst religion, 
så længe det ikke går ud over ens 
medmennesker og nu også medvæsner.« 
For overrabbiner Bent Lexner fra 
Mosaisk Trossamfund er forbuddet 
problematisk for religionsfriheden: »Vi 
mener helt klart at religionsfriheden er 
blevet krænket og indskrænket« udtaler 
han og uddyber: »dette forbud retter 
en anklage mod en central praksis i 
jødedommen og forhindrer, at vi har 
mulighed for at udøve vores religion på 
lige vilkår med andre.«

DEN UBETÆNKSOMME POLITIKER
Trossamfund både i og uden for 
Danmark har kritiseret fødevareminister 
Dan Jørgensens håndtering af sagen. 
Bent Lexner forklarer, at Mosaisk 

Trossamfund er uforstående overfor 
forbuddet, da dispensationsmuligheden 
ikke er blevet brugt de sidste ti år. 
Han mener, at ministeren burde have 
trådt mere varsomt, men understreger 
at forbuddet ikke skal opfattes som 
et udtryk for antisemitisme. Ifølge 
Bent Lexner burde Dan Jørgensen som 
minister i et demokratisk land tage mere 
hensyn til befolkningen: »Dan Jørgensen 
burde have taget et møde med os inden 
vedtagelsen af et så vigtigt forbud. 
Han har dog beklaget forløbet ved et 
møde nogle dage efter vedtagelsen.« 
Marianne Schleicher retter også en 
kritik mod Dan Jørgensen for hans 
manglende inddragelse af de forskellige 
trossamfunds repræsentanter: »Han har 
tilsidesat god skik for dialog med de 
involverede parter i denne sag, hvilket 
er en diplomatisk og for så vidt også en 
demokratisk fodfejl af rang. Politikere i 
et moderne samfund kan ikke tillade sig 
at være så snæversynede i forhold til 
befolkningens kompleksitet.«

»Det handler om medborgerskab, og følelsen af at blive inddraget og være en del af samfundet på lige 
vilkår med andre.« siger lektor i Religionsvidenskab, Lene Kühle. 
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Landet, hvor intet er helligt 
Siden marts 2013 har situationen i Den Centralafrikanske Republik været kritisk; landet domineres af offentlige, bestialske hen-

rettelser, massakrer og plyndringer mellem kristne og muslimer, men er konflikten nødvendigvis religiøs? 

ORD | JOHANNE NØRTOFT THOMSEN
Det er ikke nyt, at Den Centralafrikanske 
Republik er en stat præget af intern 
splid, og der har i mange år været 
uenigheder og kampe grundet ulighed 
mellem befolkningsgrupperne i det lille 
land. Men efter den muslimske præsident 
Michel Djotodia tilkæmpede sig magten 
gennem et kup i marts 2013, har der 
været et religiøst aspekt i konflikten i 
det overvejende kristne land. Konflikten 
står nu mellem muslimer og kristne, og 
er inden for det seneste år eskaleret 
i en sådan grad, at situationen er 
blevet betegnet som massepsykose 
og sammenlignet med folkedrabet 
i Rwanda i 1994. Det lykkedes ikke 
præsident Michel Djotodia at få stoppet 
de voldsomme kampe, der har fået 
næsten en million af landets borgere til 
at flygte, og på den baggrund blev han 
tvunget til at gå af i januar 2014. 

KONFLIKTENS BEGYNDELSE
Med Michel Djotodias overtagelse 
af magten i marts 2013, fik hans 

oprørsgruppe, Séléka, en uanet magt 
og de påbegyndte en massakre og 
plyndringstogter primært i hovedstaden, 
men også mod små kristne landsbyer i 
Den Centralafrikanske Republik. Disse 
handlinger førte til at en kristen milits, 
kaldet Anti-balaka, blev dannet og da 
konflikten i december 2013 vendte til 
de kristnes fordel, slog denne milits 
igen med uhørt hævngerrighed – 
dette har udviklet sig til en regulær 
krig mellem de to grupperinger. 
Ifølge krigsfotografen Jan Grarup, 
der har dokumenteret kampene i Den 
Centralafrikanske Republik, er det mere 
grusomt, end hvad han tidligere har set: 
»Det ene øjeblik kan der være helt roligt 
og næsten en form for dagligdag. Men 
lige pludselig samler en folkemængde 
sig, fordi de bliver uenige om et eller 
andet eller finder en, de tror, er muslim. 
Og så går de bare i gang,« siger han 
og eksemplificerer: »Som forleden dag, 
hvor et barn kom til at krydse en vej, 
det ikke skulle have krydset, og fik 
skåret halsen over. «, fortæller han til 

Dagbladet Information. 
Organisationen Human 
Right Watch karakteriserer 
den nuværende situation 
i landet som ”systematisk 
etnisk udrensning”. 

DET RELIGIØSE ASPEKT
Fordi grupperne er 
henholdsvis kristne og 
muslimske, ville det være 
nærliggende at anskue 
konflikten som betinget 
af noget religiøst. Men 
ifølge teolog og professor 
i Afrikanske Studier ved 
Københavns Universitet, 
Holger Bernt Hansen, er 
konfliktens religiøse aspekt 
meget kontroversielt: 
»Her er tale om en 
konflikt som nok har et 
religiøst udgangspunkt, 
fordi de to grupper der 
er indblandet, begge 
identificerer sig med en 

religion,« siger han og tilføjer: »men 
i og med, at der i konflikten ikke er 
noget religiøst program, der kæmpes 
for, vil man ikke kalde den en religiøs 
konflikt. Det vil sige at religionen 
i dette tilfælde udelukkende bliver 
brugt som identitetsmarkør.« Inden 
konfliktens begyndelse har Den 
Centralafrikanske Republik fungeret 
med kristne og muslimske grupperinger, 
der har levet side om side, men efter 
magtovertagelsen i marts 2013 blev 
det tydeligt, at der tidligere har 
været en kristen elite, der har siddet 
på magten, og herigennem blev 
forskellene på muslimer og kristne i Den 
Centralafrikanske Republiks samfund 
tydelige. »Situationen er nu præget af 
en hævngerrighed og et udtalt had, og 
det er bemærkelsesværdigt, hvordan 
religionen næsten træder i baggrunden 
som et moralkodeks i den rus, banderne 
er i« siger Holger Bernt Hansen og 
fortsætter: »Konflikten har et negativt, 
religiøst motiv - det vil sige, at der sker 

Siden marts 2013 har konflikten i Den Centralafrikanske Republik udviklet sig med en foruroligende hastighed. Nu beteg-
nes situationen af Human Right Watch som ”systematisk etnisk udrensning af civile”.
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en systematisk udrensning af 
muslimerne i den sydlige del 
af landet, hvor de kristne er 
begyndt at gøre oprør og gå til 
modangreb.«

ET HELLE I KIRKEN
I den sydlige del af landet 
jages muslimerne vildt af de 
kristne bander, og en måde 
at undslippe på kan være 
at flygte ind i kirkerne. »De 
kristne militser har svært ved 
at tolerere, at muslimerne både 
søger tilflugt i kirkerne og 
moskeerne. Og præsterne har 
svært ved at holde banderne 
ude af kirkerne i forsøget 
på at bibeholde det helle, 
kirken kan give,« siger Holger 
Bernt Hansen. I et forsøg 
på at dæmpe situationen 
er den katolske ærkebiskop 
og den ledende imam i Den 
Centralafrikanske Republik 
gået sammen om at fordømme 
de kampe og henrettelser, der 
finder sted i landet. Ifølge 
Holger Bernt Hansen viser det 
tydeligt hvilket forhold man har 
til religionen, at en udmelding 
som denne, ikke vinder medhør: 
»Det modsætningsforhold, der 
er kommet for dagen er stærkere 
end det individuelle forhold til 
religionen – derfor lytter man 
ikke til ledere og autoriteter, 
men reagerer på den ulighed, 
man oplever.« 

FREMTIDIG FRED
Der er tale om flere forskellige 
måder at løse konflikten på. 
Én er at dele landet, således så 
det sydlige forbliver kristent og 
det nordlige vil blive muslimsk. 
Det er en bevægelse, der med 
forfølgelserne mod muslimerne, 
allerede er ved at ske, men hvis 
en reel deling af landet skulle 
finde sted, er det ifølge Holger 

Bernt Hansen en rigtig ærgerlig 
løsning. Han forklarer, at der 
geografisk er stor forskel på 
den nordlige del og den sydlige 
del i Den Centralafrikanske 
Republik, og den nordlige 
stat vil bygge på langt mindre 
frugtbar jord, og dermed have 
et dårligt udgangspunkt. Der 
er også sandsynlighed for, at 
en muslimsk stat kan blive 
en platform for islamistiske 
organisationer: »Det er meget 
betænkeligt, at islamistiske 
grupperinger som Taliban og 
Al-Qaeda, melder positivt 
ud i forhold til en deling af 
landet« siger Holger Bernt 
Hansen og uddyber: »Det vil 
blive en stat med et meget 
udtalt religiøst ståsted, som 
hurtigt kan infiltreres af disse 
mere ekstreme grupperinger.« 
Den anden løsning er et 
langvarigt projekt for fred, 
som vil begynde med at 
afvæbne banderne – en 
proces, der kræver hjælp fra 
de omkringliggende lande 
og fra verdenssamfundet. 
Dernæst skal staten, både 
retsinstanser, uddannelse og 
hospitaler opbygges. Først 
når det er genetableret vil der 
være grobund for at afholde et 
valg og på denne måde få et 
parlament på ny. Det er i øvrigt, 
ifølge Holger Bernt Hansen 
overmåde vigtigt, at der sker 
en dialog mellem de kæmpende 
grupper, så alle vil have en 
følelse af at blive hørt. Kun 
på denne måde vil man igen 
kunne oprette et samfund i Den 
Centralafrikanske Republik. 

Ny platform for studerende 
på Religionsvidenskab
ORD | KATRINE HARTMANN
På Religionsvidenskab er der med støtte fra 
studienævnet på Institut for Kultur og Samfund, 
ARTS taget initiativ til et nyt projekt, hjemmesiden 
Metodeguiden, som har til formål at hjælpe de 
studerende ved at give et overblik over metoder 
både til de specifikke kurser og i mere generelle 
problemstillinger. Hjemmesiden skal desuden gøre 
det nemmere for undervisere og forskere, men også 
for studerende at finde frem til hinanden, når der 
skal samarbejdes på tværs i projekter af forskellig 
art. Bag Metodeguiden står Uffe Schjødt, postdoc i 
Religionsvidenskab, og Kristoffer Laigaard Nielbo, 
adjunkt i Religionsvidenskab, begge ved Aarhus 
Universitet. Uffe Schjødt fortæller, at projektet netop 
fokuserer på at inddrage de studerende i blandt andet 
forskning, og at mange artikler på hjemmesiden 
derfor af samme grund er skrevet af de studerende 
selv.

EN PORTAL FOR ALLE
Metodeguiden henvender sig til bachelor- og 
kandidatstuderende, men med forskellige 
perspektiver. Uffe Schjødt uddyber: »For 
bachelorstuderende kan Metodeguiden give 
overblik over et fags metode, både før en eksamen 
eller til senere genopfriskning, mens den til 
kandidatstuderende særligt henvender sig til de, 
som gerne vil engagere sig i afdelingens forskning.« 
Hjemmesiden, der endnu er under opbygning, 
forventes at være færdig i løbet af dette år, men vil 
altid være et igangværende projekt: »Siden bliver 
nok aldrig færdig, idet der hele tiden udvikles nye 
metoder i de forskellige fag, og fordi der hele tiden 
vil blive annonceret og opdateret fælles projekter 
mellem studerende, undervisere og forskere – det skal 
være en interaktiv portal«, understreger Uffe Schjødt.

GRAFIK | W
W

W
.AU

.DK
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Religionspsykologiens unge aarhusianske ansigt 
Uffe Schjødt, postdoc i Religionsvidenskab, har endnu engang vundet international anerkendelse for sit eksperimentelle arbejde 

inden for religionspsykologi, hvor han blandt andet har brugt MR- og EEG-hjernescanninger, eye-tracking og hjertemålinger til at 

undersøge religiøse praksisser. FigenBladet har i forbindelse med tildelingen været forbi Nobelparkens øverste etage, for at tale 

med prismodtageren. 

ORD | NINNA M. K. REVSBECH
Uffe Schjødt byder velkommen på det 
store kontor med udsigt over Aarhus, 
som han og to af hans kolleger for 
nyligt har overtaget. Spredt rundt i 
lokalet ligger artefakter fra forskellige 
forsøg sammen med stakke af papirer og 
bøger. I den ene side af vindueskarmen 
ligger et bronzeforgyldt kristuskors i 
en skumfyldt aluminiumskasse, i den 
anden side en hvid motorcykelhjelm 
brugt som ”God Helmet”, og på et 
bord et hvidt flamingohoved med 
briller og små farvede ledninger 
monteret til den øverste del af 
hovedet. De mange forsøgsgenstande 
bærer tydeligt præg af, at der her 
arbejder forskere med en alternativ 
tilgang til religionsvidenskaben. 
Uffe Schjødt forsker inden for 
feltet religionspsykologi, hvor han 
gør brug af både humanistiske 
og naturvidenskabelige metoder. 
»Religionspsykologi er sådan set en 
ældgammel disciplin, da mange af de 
tidlige psykologer, som for eksempel 
Freud, har skrevet om religion. Feltet 
omfatter oprindeligt også Cognitive 
Science of Religion, men det har 
for nyligt organiseret sig som en 
selvstændig tilgang til religion,« 
fortæller Uffe Schjødt og fortsætter: 
»Kognitionsforskning, som det hedder 
på dansk, er blandt andet kendetegnet 
ved at gå eksperimentelt til værks, og 
ved at gøre brug af evolutionsmodeller. 
Det, vi forsøger her på stedet, er at måle 
religiøs adfærd med objektive mål.« Det 
er på grund af denne eksperimentelle 
tilgang til religionspsykologien, at Uffe 
Schjødt til sommer skal til Washington 
for at modtage prisen som han er blevet 
tildelt af The American Psychological 
Association. »Jeg tror, at jeg har 
fået priserne, fordi min forskning 
repræsenterer en ny og spændende 
tilgang i religionspsykologien. Da jeg 
lavede mine hjerneskanningsstudier 
fandtes der ikke så mange tilsvarende 
studier.« 

VELKENDTE 
OMGIVELSER   
Uffe Schjødt satte 
for længe siden 
sine første aftryk på 
Aarhus Universitet, 
da han allerede 
som barn stiftede 
bekendtskab 
med de gule 
murstensbygninger i 
universitetsparken, 
hvor religions-
videnskab på den 
tid havde hjemme. 
Dengang blev 
aftrykket sat ved 
at ridse sit navn i 
væggene, når han var 
med sin far, professor 
i religionshistorie, 
Jens Peter Schjødt, 
på arbejde. I dag 
er det et ganske 
andet, men et lige 
så dybt aftryk Uffe 
Schjødt sætter 
på universitets 
historie, gennem 
sit arbejde med den eksperimentelle 
religionspsykologi. Selv siger han, at 
valget sagtens kunne være faldet på 
en helt anden uddannelse, men han 
erkender også, at han i høj grad er 
miljøskadet hjemmefra. »Det har helt 
sikkert haft stor indflydelse at have en 
far, der beskæftigede sig med religion. 
Det føltes godt at kende stedet og at 
kende til jobbet på forhånd, også selv 
om det, jeg laver på Religionsvidenskab, 
er væsentligt forskelligt fra det, min 
far beskæftiger sig med. Hvis ikke jeg 
arbejdede med religionspsykologi, tror 
jeg hans holdning til feltet var meget 
skeptisk, men fordi jeg er her, håber han 
på alt det bedste, selvfølgelig.«   

LANGS SNOEDE VEJE
Vejen til Religionsvidenskab begyndte 
i 1997 på teologistudiet, hvor Uffe 

Schjødt fattede særlig interesse for de 
propædeutiske sprog, selv om planen 
først var en anden. »Egentlig ville jeg 
have læst Religionsvidenskab, men 
mine karakterer var ikke høje nok til 
at komme ind. Jeg var nok lidt for 
doven i gymnasiet,« indrømmer Uffe 
Schjødt og fortsætter: »Sprogene på 
teologi var interessante, og jeg blev 
derfor på studiet i et par år, men 
mistede interessen da tiden kom til de 
dogmatiske fag.« Uffe Schjødt droppede 
ud af teologi og flyttede til København, 
hvor han tjente penge ved at arbejde i 
en børnehave. Selv om han havde givet 
afkald på de teologiske studier, var 
interessen for religion ikke forandret, 
og han blev ved udmeldelsen af teologi 
overflyttet til Religionsvidenskab 
på Aarhus Universitet. Ved siden af 
indtjeningen som pædagogmedhjælper 
tog han fag fra Aarhus som selvstudie, 

FOTO | LASSE B. M
ADSEN

Religionsvidenskaberen Uffe Schjødt forsker inden for feltet religionspsy-
kologi, hvor han gør brug af både humanistiske og naturvidenskabelige 
metoder.
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og ved eksamenstid tog han til Aarhus. 
Efter et par år i København vendte Uffe 
Schjødt tilbage til rødderne i Aarhus, 
på grund af en nyfattet interesse for 
psykologi og et brud med en kæreste. 
»Allerede da jeg boede i København 
blev jeg interesseret i kognition og 
evolution, og samtidigt fik jeg lyst til at 
vide mere om psykologi. Jeg var klar til 
at studere igen, og vendte derfor hjem.« 

NYE STUDIER
På trods af den akademiske anerkendelse 
er der langt fra tid til at hvile på 
laurbærene, for der er hele tiden nye 
bolde i luften at jonglere med. Uffe 
Schjødt fortæller med stort engagement 
om projekter, som han og kollegerne 
har på tegnebrættet: »Vi er i gang 
med et projekt, som denne gang er 
mindre eksperimentelt end de tidligere. 
Det er et prædikenstudie, som laves i 
samarbejde med min teologiske kollega, 
Kirstine Helboe 
Johansen, hvor vi skal 
ud og indsamle godt 
10.000 prædikener fra 
2011,« siger han og 
forklarer: »Formålet 
er at finde mønstre i 
disse, med henblik på 
at undersøge, hvordan 
en prædiken i Den 
Danske Folkekirke giver 
kirkegængerne en 
fælles tolkningsramme 
for eksistentielle 
problemer og store 
begivenheder.« 
Hvordan projektet 
vil udforme sig er 
endnu uvist. »Der er 
mange spørgsmål, 
vi først kan stille, 
når data-materialet 
er analyseret, og en 
udfordring er også at 
skulle skaffe så mange 
prædikener« siger Uffe 

Schjødt. Et andet nystartet projekt gør 
brug af SMS som undersøgelsesmetode, 
og undersøger forholdet mellem bøn, 
stress og livskvalitet. »Ideen er at 
måle aktivt troendes bønsliv en gang 
om ugen, ved at sende dem en survey 
til deres mobiltelefon. Formålet 
er at finde frem til, om/hvordan 
bønspraksis hænger samme med den 
troendes bekymringer, niveau af stress, 
tilfredshed og livskvalitet«  Aarhus 
Universitet er langt fremme inden for 
religionspsykologi, som Armin Geertz, 
professor i Religionsvidenskab har 
været med til at etablere. Aarhus er det 
eneste universitet i Danmark, der siden 
2005, har haft religionspsykologi som 
obligatorisk fag på bacheloruddannelsen. 
Senest er det med den nye 
kandidatstudieordning fra september 
2013 blevet muligt at specialisere 
sig inden for religionspsykologi ved 
at tage en kandidatgrad i Religion, 

Kognition og Kultur. »Religionspsykologi 
og kognitionsforskning er blandt de 
felter, der er i størst udvikling her på 
stedet,« forklarer Uffe Schjødt, »Men 
grunden til, at vi er så internationalt 
anerkendte afspejler også, at feltet 
endnu er relativt lille.« På trods af 
det, er der stor interesse for faget, 
også fra de studerende, siger Uffe 
Schjødt. »Desværre vælger mange dog 
at søge væk fra Religionsvidenskab 
på kandidaten, for at læse hovedfag 
et andet sted. Mange tror at 
sandsynligheden for at få job da vil blive 
forøget. Men ifølge gymnasielærerne 
har man mindst lige så stor chance for 
at få job med religion som hovedfag.« 
Det er opløftende ord, Uffe Schjødt her 
afslutter med, som enhver studerende 
med interesse for religion gerne vil høre. 

»Kognitionsforskning, som det hedder på dansk, er blandt andet kendetegnet ved at gå eksperimentelt til værks, og ved 
at gøre brug af evolutionsmodeller. Det, vi forsøger her på stedet, er at måle religiøs adfærd med objektive mål.« forklarer 
postdoc i Religionsvidenskab, Uffe Schjødt.
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Kom til teologiens døgn 2014 d. 4.-5. april.
Oplev…

Sigurd fortæller Bibelhistorie med Sangkraft Aarhus
Teologisk pubquiz i Thorups kælder
Foredragsrække: Pave Frans – En ny begyndelse?
Optagelse af religionsrapport med DR: Er kirken blevet for kvindedomineret?
Seks biskopper fortæller om deres teologiske inspiration
Religiøs byvandring – mød de forskellige religioner i Aarhus.
…og meget mere!

Se mere på www.teologiensdogn.dk og like os på facebook www.facebook.com/teologiens-
dogn 

INFORMATION

INFORMATION

Aalborg Stifts reformationspris 2017

Da Martin Luther 31. oktober 1517 slog sine 95 teser op på døren til Wittenberg Slotskirke blev det begyndelsen 
til reformationen, en af historiens helt skelsættende begivenheder. Reformationen betød i Europa, herunder 
Danmark, en samfundsomvæltning, som vi i dag har svært ved at forstå betydningen af. 

Og i Nordjylland? Det ved vi ikke så meget om. Derfor ønsker Aalborg Stift bl.a. at fejre reformationsjubilæet 
2017 ved at generere viden om reformationen i Nordjylland. Reformationen i Nordjylland er underbelyst i forhold 
til reformationen andre steder i landet , og derfor udskriver Aalborg Stifts Reformationsudvalg en prisopgave, 
tiltænkt det speciale, der på bedste vis behandler temaet ’Reformationen i Nordjylland’. 

Førstepræmien er på kr. 15.000 og andenpræmien er på kr. 10.000.- kr. Priserne overrækkes ved en 
reception i Bispegården i oktober 2017, hvor alle deltagere er indbudt. Alle bidrag vil blive offentliggjort 
på Reformationsudvalgets hjemmeside under Aalborg Stift og dermed bidrage til den samlede viden om 
reformationen i Nordjylland.

Temaet er ’Reformationen i Nordjylland’ i bred forstand. Besvarelsen kan vælge at se på fx teologiske, politiske, 
kulturelle, økonomiske, eller samfundsmæssige konsekvenser. Form- og omfangsmæssigt tænkes der på en 
specialeafhandling, der er bedømt og bestået ved et universitet. Der stilles ikke krav til hvilket kandidatgrad 
specialet har ført frem til (der kan fx være tale om teologi, historie, økonomi, sociologi). 

Alternativt kan der være tale om en fri afhandling, på samme niveau. Omfanget skal ligge på ikke mindre end 
50 sider og ikke mere end 70 sider og der lægges vægt på et akademisk apparat. Denne form for afhandling kan 
skrives af alle, også personer, der allerede har erhvervet en akademisk grad. Afhandlingen skal afleveres i tre 
papirudgaver, samt elektronisk (e-mail: kmaal@km.dk) mærket ”Aalborg Stifts reformationspris 2017”, sammen 
med en tilkendegivelse om, at det må offentliggøres.

Konkurrencen løber frem til 1. januar 2017, og opgaverne vil blive bedømt fortløbende af en komite bestående af 
repræsentanter for stiftet og for universiteterne. Resultatet vil blive bekendtgjort på stiftets hjemmeside og ved 
direkte henvendelse til deltagerene. 

Spørgsmål kan sendes til sognepræst Thomas Reinholdt Rasmussen (trr@km.dk) og professor Søren Dosenrode (sd@
cgs.aau.dk).
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 Vil du studere i Beirut?
  Danmission udbyder 4 studielegater af 10.000 kr. til spændende studieophold i Beirut, Libanon med økumeni og
  interreligiøs dialog i fokus.

  Der udbydes 2 legater til teologistuderende og 2 legater til præster.
  Du vil få muligheden for et studieophold på Near East School of Theology (NEST) i Libanon, hvor der vil lægge vægt på    
  dialog og
  øget forståelse for den kristne kirkes vilkår i området. 

  For teologistuderende:
  For at kunne komme i betragtning til at læse et semester på NEST kræves det, at du har bestået minimum et års studier i
  teologi samt at du har gode skriftlige og mundtlige engelskkundskaber. 
  Derudover forventer Danmission, at du efter hjemkomst er interesseret i at bidrage med foredrag og artikler og
  studieopholdet på NEST.

  Hvis dette lyder som noget for dig, så send en kort ansøgning med en beskrivelse af din baggrund, motivation for at komme
  til Libanon, hvad du mener, du vil kunne få ud af studieopholdet og hvordan du tror, det kan gavne Danmissions
  dialogarbejde samt dit arbejde/studier fremadrettet. 

  Praktiske oplysninger:
  Studieopholdet starter ca. 1. oktober 2014 og man kan vælge at være der et eller to semestre. 
  Første semester slutter 1. februar 2015 og andet semester slutter midt i juni 2015. 
  Hvis Danmission vælger dig som én af vore kandidater, skal du desuden sende en ansøgning direkte til NEST senest fredag  
  d. 1. maj. 

  Ansøgningsskemaet samt yderligere oplysninger kan findes på NEST’s hjemmeside:
  www.theonest.edu.lb hvor du også kan læse mere om ”Studies in the Middle East” programmet.

  Ansøgningen til Danmission sendes til Agnete Holm på e-mail agh@danmission.dk senest fredag d. 10. april kl. 12.00. 
  For yderligere oplysninger kontakt Agnete Holm på ovenstående mail eller på telefon 41 999 312

  www.theonest.edu.lb 
  www.danmission.dk

GØR NOGET NYT! - STUDIEMILJØ PÅ TEOLOGI OG RELIGIONSVIDENSKAB

Har du/I lyst til at skabe en ny forening for fest, foredrag, fodbold eller andre aktiviteter på teologi og 
religionsvidenskab? HFTR (Højskoleforeningen for teologi og religionsvidenskab) er blevet opløst som forening, 
hvorfor bestyrelsen har besluttet at overdrage de resterende midler (2.800 kr.) til en ny forening. HFTR opstod 
ud fra et ønske om at styrke det fælles studiemiljø på teologi og religionsvidenskab, og bestyrelsen opfordrer 
nu til at denne opgave tages op på ny. 
Hvis du/I derfor gerne vil starte en ny forening med 2.800 kr. som startkapital, så skriv til bestyrelsen på: 
tfhojskole@gmail.com. Jeres ansøgning skal indeholde en kort beskrivelse af projektet (maks en halv side) 
samt navne på bestyrelsesmedlemmerne. 

Ansøgningsfrist mandag d. 15./4. 2014

MVH Bestyrelsen for Højskole foreningen for teologi og religionsvidenskab:
Mattias Skat Sommer (teologi), Jesper Hansen (teologi), Marie Sigaard Andersen (teologi), Jens Videbæk 
(teologi) og Maria Christensen (religionsvidenskab). 

INFORMATION

STUDIELEGATER
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Ansøgning om optagelse på Pastoralseminariet

Fristen for ansøgning om optagelse på Pastoralseminariet i efteråret 2014 med 
semesterstart den 18. august er den 15. maj 2014.

Der gøres opmærksom på, at afsluttet kandidateksamen er en forudsætning for at 
deltage i Pastoralseminariets undervisning. 

Elektronisk tilmelding via hjemmesiden www.praesteuddannelse.dk

Pastoralseminariet kan kontaktes på telefon 8613 8588 (mandag til fredag 9.00 - 
13.30) og e-mail: pastoralsem.aar@km.dk

Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse
Pastoralseminarium og efteruddannelse
Skt. Markus Kirkeplads 1, 1.,  8000 Århus C

INFORMATION

 

Dit studiemiljø – din hverdag!

Trives du på dit studie? 
Føler du dig som en del af et fagligt fællesskab? 

Dette er eksempler på spørgsmål fra den store studiemiljøundersøgelse, Studiemiljø 2014, som 
Aarhus Universitet gennemfører i den kommende tid. 

Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, hvordan de studerende trives psykisk samt 
afdække opfattelsen af universitetets fysiske rammer. 

På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen i  år 2011 er der siden taget en række initiativer 
for at forbedre studiemiljøet på universitetet og dermed imødekomme de studerendes ønsker. 

Hvorfor er det vigtigt, at jeg deltager i Studiemiljø 2014?

Hvis undersøgelsens resultater også i fremtiden skal gøre en forskel, er det afgørende, at så 
mange studerende som muligt deltager. Det er med til at sikre, at undersøgelsen skaber et 
retvisende billede af de studerendes trivsel, og hvis mange deltager, giver det resultaterne en 
større vægt.

Der er altså gode grunde til at deltage i undersøgelsen. Du vil modtage en mail gennem Aarhus 
Universitets mailsystem, og du kan deltage i undersøgelsen ved at følge linket i mailen, som 
sender dig videre til et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaet kan kun besvares gennem 
dette link, så får du ikke mailen, kan du gå ind på www.au.dk/studiemiljo og se, hvad du skal 
gøre. Her kan du også læse mere om undersøgelsen. 

STUDIEMILJØUNDERSØGELSE
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Forårsfornemmelser
AF PETER LODBERG
Det er et sikkert 
tegn på forår, at 
TEOLOGIENS DØGN 
finder sted. 24 
timer med teologi, 
religionsvidenskab, 
historie og filosofi 
afholdes d. 4.-5. april. 
Stedet er midtbyen 
med Katedralskolen, 
Kvindemuseet, 
Domkirken og Thorups 
kælder. Diskussioner, 
udstillinger, foredrag, 
pubquiz og skuespil 
er i år udvidet med 
Katedralbio, hvor Domkirkens gamle hvælvinger og små 
afkroge omdannes til en biograf midt om natten. En helt 
særlig oplevelse venter studerende og andre deltagere i 
selskab med film til tiden og rummet.

Andre forårstegn er de mange frugter, som flere års 
forskningsarbejde frembringer i øjeblikket. Netop i 
disse uger forsvares mange ph.d.-afhandlinger, og flere 
bliver afleveret. De repræsenterer et meget bredt felt af 
spændende emner lige fra de religiøse forhold på Færøerne, 
en analyse af den post-konstantinske liturg Romanos til en 
undersøgelse af, hvad menigheden hører, når der prædikes. 
Også på disputats-fronten er der livlig aktivitet. Alene i 
marts måned forsvares to disputatser for den teologiske 
doktorgrad, og flere kan sikkert ventes i den nærmeste 
fremtid. Selvom det bliver diskuteret, om det giver mening, 
at universitetet skal understøtte forskningsprojekter, der 
sigter på indlevering af en disputats, er det opmuntrende, 
at det fortsat er muligt at finde tid, penge og energi til at 
gennemføre sådanne projekter. 

Netop i en tid, hvor Aarhus Universitet er i søgang med 
nedskæringer og afskedigelser, skal vi koncentrere os om 
det, der gør universitetet til det, det er: et ualmindeligt 
privilegeret sted, hvor der skal drives forskning på det 
højeste niveau, så uddannelse, formidling og talentpleje 
kan drage nytte af den seneste og bedst gennemarbejdede 
viden, der kan opdrives her i landet. 

Det er i dag god latin blandt erhvervsledere, at en 
virksomhed i krise skal finde tilbage til sin kerne, hvis den 
vil overleve. Det er mit håb, at vi på Aarhus Universitet 
hele tiden må holde fast i princippet om forskningsbaseret 
undervisning og uddannelse. Netop de mange 
forskningsfrugter i dette forår gør det vanskeligt at bevare 
pessimismen – for nu at sige det på jysk.

Lad frøene spire

"Hvad var det dog, der skete? 
Mit vinterfrosne hjertes kvarts 
må smelte ved at se det 
den første dag i marts. 
Hvad gennembrød den sorte jord 
og gav den med sit søblå flor 
et stænk af himlens tone? 
Den lille anemone, 
jeg planted dér i fjor"

Sådan lyder første strofe i en af mine 
favoritter på den musikalske front i Kaj 
Munks ”Den blå anemone” fra 1943. Som alle 
kan mærke, så er foråret over os og smilene 
er at finde på mange ansigter, når sol og 
krokusblomster titter frem.  
Og hvor er det rart, som Peter også skriver i 
nærværende klumme, at foråret byder på så 
mange spændende forsvar af både forskellig 
karakter og med vidt forskelligt indhold. Jeg 
kan kun anbefale at søge disse, som ved 
siden af undervisningen og de øvrige studier 
kan plante frø, som kan spire langt ind i 
fremtiden.

I dette nummer af FigenBladet kan du 
også læse om den prisvindende unge 
kognitionsforsker fra religionsvidenskab, 
Uffe Schjødt. Jeg bed særlig mærke i, at 
vejen for hans karriere havde slået mange 
sving. Det giver stof til eftertanke, at en 
ung talentfuld forsker ikke havde det ’rigtige’ 
karaktergennemsnit fra gymnasiet, som 
kunne skaffe ham adgang til drømmestudiet. 
Det krævede en tur på teologi inden han 
kunne blive overflyttet til religionsvidenskab, 
hvor han i dag modtager stor ros for sit 
forskningsarbejde.

Måske gælder det blot om at vande frøene, 
som på dette sted hver dag sås. Der er givet 
gode muligheder for, at de vil blomstre en 
dag.

Kirstine Rasmussen

LEDER
FOTO | M

EDIEAFDELINGEN M
OESGAARD

KLUMMEN
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Tvivl - som kompetence
Er det tilladt at tvivle? Kronikøren har mødt mange studerende, som tror, at forskere aldrig tvivler. Men en ting er at tvivle, 

noget andet at håndtere den og bruge den konstruktivt og fremadrettet som en idegenererende drivkraft. Det er en kompetence, 

som er så uudtalt, at den slet ikke opfattes som en kompetence.

AF HENRIK REINTOFT CHRISTENSEN
I det forgangne semester tog vi hul 
på den nye kandidatuddannelse på 
religionsvidenskab. I et af de nye 
fag på en af de nye linjer var vi tre 
undervisere, som brugte en del tid på 
at diskutere, hvad vi ville med faget. 
En af idéerne med seminaret – og 
med kandidatuddannelsen generelt 
– er at bringe de studerende tættere 
på forskningen. Vi havde derfor 
diskussioner om, hvad studerende kunne 
være interesserede i at høre, og en af 
de ting, vi valgte at gøre tydeligere, var 

tvivl.

ET EKSEMPEL PÅ TVIVL
Et af de eksempler, vi brugte, handler 
om en kollega, der var gået i gang 
med at undersøge, hvordan unge 
muslimer oplever det at være troende 
i et ikke muslimsk land som Danmark. 
Det skulle belyses via interviews, 
men allerede under interviewene blev 
forskeren fortvivlet over de unge 
muslimers manglende interesse for 
at fortælle noget om islam. I flere 
tilfælde virkede det endda som om 

de modarbejdede undersøgelsen 
ved at foregive manglende viden 
om islam i en sådan grad, at det 
var mistænkeligt. Vores kollega 
overvejede, om det var ham som 
ikke-muslim og forsker, der fik 
dem til at svare sådan, om det 
var de forkerte personer, der blev 
interviewet, om det teoretiske 
grundlag for spørgsmålene 
var forkert, eller en uheldig 
kombination af alle tre.

AT ÆNDRE PERSPEKTIV
Det er min fornemmelse, at 
mange studerende fejlagtigt tror, 
at forskere aldrig tvivler. Den 
opfattelse er vel ikke aldeles 
ubegrundet, for de artikler og 
bøger, der er forskningsprocessens 
slutprodukt, og som i al 
væsentlighed er de studerendes 
primære kilde til forskning, 

består netop ofte i fikseringen af viden. 
Man kan selvfølgelig blive kritiseret 
eller nå frem til nye indsigter, men 
lige nu og her har vi suspenderet 
tvivlen og fremlagt konklusionerne 
som (midlertidigt) gyldige og sande. 
Som studerende kan man opleve tvivl 
i sine egne opgaver, men sjældent 
finde eksempler på, at den forskning, 
de læser, skulle lide af den slags. Men 
vejen fra idé til endelig artikel eller bog 
kan sagtens være brolagt med tvivl. 
Det gælder om at ændre perspektiv og 
se tvivlen som noget positivt: som en 
ideskabende drivkraft. Det kræver, at vi 
forholder os mere konkret til tvivlen, og 
ikke opfatter den som noget mystisk, 
der måske kommer og helst skal undgås. 
Det er tvivlen, der kommer os til gode. 
Det er gennem den, vi kan stille nye 
spørgsmål, se nye muligheder, som vi 
sikkert må forkaste igen og igen, i en 
proces, der leder frem til de idéer og 
forestillinger, vi til sidst ikke er i tvivl 
om. På den måde er tvivl ikke en uheldig 
konsekvens, men en naturlig del af 
videnarbejde. Af den grund skal vi ikke 
undgå tvivlen, ikke engang overveje, om 

vi skal forholde os til den, men nærmere 
hvordan vi kan bruge den konstruktivt. 
Tvivlen har et kreativt potentiale, som 
man kan lære at bruge, men det kræver, 
at man tøjler to meget almindlige 
reaktioner på tvivl:  benægtelse og 
internalisering.

DE GENERELLE 
HUMANISTKOMPETENCER
På universitetet, og videre i det 
arbejdsliv der følger, er viden afgørende. 
Flere af de evner, studerende skal 
lære og som de kan skrive på deres 
kompetence-cv er nogle såkaldt 
generelle humanistkompetencer (alene 
disse danske søgeord giver i omegnen af 
en halv million hits), som alle handler 
om viden. Undersøgelser af humanister 
lavet på Aarhus og Københavns 
universiteter viser dette med tydelighed: 
”De færdige kandidater vurderer selv, 
at de humanistiske uddannelser giver 
gode kvalifikationer til at tilegne sig 
ny viden, at arbejde selvstændigt, 
kritisk-analytisk, metodisk og effektivt. 
Herudover opnår kandidaterne også 
grundlæggende kvalifikationer i at 
formulere sig skriftligt og mundtligt” 
(Den moderne humanist, AU 2002).
”At have analytisk sans og kunne 
reflektere, systematisere og strukturere. 
At kunne indkredse relevante 
problemstillinger og udpege gode 
løsninger. At kunne arbejde selvstændigt 
og være initiativrig. At have 
menneskekundskab, kulturforståelse og 
forståelse for konkrete (mål-)grupper. 
At kunne forholde sig til kompleksitet 
og kommunikere og formidle denne” 
(Humanister i praksis, KU 2005). 
Evnen til at tvivle nævnes ikke, men 
heller ikke evnen til at håndtere tvivl 
identificeres som en eksplicit del af 
det at kunne arbejde selvstændigt eller 
indkredse relevante problemstillinger. 
Én ting er at håndtere tvivl, noget 
andet er at bruge det aktivt. Tvivl er 
vel blot udtryk for at den løsning eller 
konklusion vi troede var god, alligevel 
viste sig ikke at være tilfredsstillende. 
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Og evnen til at udpege gode løsninger 
kræver vel næsten, at man også ved, 
hvilke dårlige løsninger, man har valgt 
fra, for at sikre sig, at man ikke har 
overset den bedste ved blot at vælge 
den første som den bedste. Sociologen 
Andrew Abbott sætter det på absolut 
kortest mulige form i sin bog Methods 
of Discovery når han skriver, at: “not 
having the instant answer is what leads 
to success”. Man skal 
forsøge at bruge 
tvivlen og ikke blot 
benægte den ved at 
tvinge dens årsag 
ind i allerede kendte 
skemaer. At tvivl er 
en kreativ kraft bliver 
for alvor tydeligt, når 
man begynder at lufte 
den over for kolleger 
og medstuderende. 
Det afstedkommer 
ofte umiddelbar 
førstehjælp i form 
af nye ideer til at 
tackle problemet eller 
forslag til bøger, der 
måske kan hjælpe. 
Selvfølgelig kan de 
være baserede på en 
masse idiosynkrasier, 
men det er ikke 
ensbetydende med, at 
de er ubrugelige.

TVIVL SOM ET 
GODE: TILBAGE TIL 
EKSEMPLET
Så hvilke nye 
spørgsmål stillede 
vores kollega sig 
ovenpå de mislykkede 
interview med de 
unge muslimer? først 
blev spørgsmålet 
vendt om: Hvad nu 
hvis der ikke var 
noget galt med dem? 
Hvad nu hvis de 
ikke modarbejdede 
projektet, men rent 

faktisk ikke vidste mere om islam? Set 
fra det perspektiv kom undersøgelsen 
til at handle om hvad de unge ved om 
islam, og hvordan det at være vokset op 
i et ikke-muslimsk samfund, kan præge 
deres viden. Dernæst førte det til større 
teoretisk og metodisk diskussion om 
forskerens rolle. Ofte er vi interesserede 
i at undersøge både den religiøse elite 
og lægfolket, men vi har sjældent blik 

for at vi selv er en elite, der har en stor 
viden om de religioner, vi undersøger og 
nogle gange også større end lægfolket, 
hvilket kan få os til at misforstå eller 
fejlfortolke vore iagttagelser.  Af den 
grund mener jeg, at man med fordel 
kunne afsætte tid til at tvivle, huske 
ikke at fortvivle, og gøre håndteringen 
af tvivl til en mere eksplicit del af sine 
kompetencer.

FOTO | ARIKIV
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Analyse af en moderne islamist
I 1966 henrettes Sayyid Qutb for anklager om delagtighed i et mordforsøg på den egyptiske præsident Gamal Abd An-Nasser. 

Forinden har Sayyid Qutb gennemløbet et proces hvor hans kritik af samtiden i stigende grad radikaliseres, blandt andet under 

indflydelse af en fransk læge og nobelprismodtager. 

AF STUD.MAG. LARS BUUR NØRLEV
John Møller Larsen, i øjeblikket ansat 
ved Institut for Kultur og Samfund, 
har forfattet denne analyse af den 
moderne islamist, og midlertidige 
leder af det Muslimske Broderskab, 
Sayyid Qutb’s (1906-1966) brug af den 
fransk-amerikanske læge Alexis Carrels 
(1873-1944) skrifter. Bogen er udgivet 
af Center for Forskning i Islamisme 
og Radikaliseringsprocesser på Aarhus 
Universitet. John Møller Larsen har 
i adskillelige år beskæftiget sig med 
Sayyid Qutb, og et sammendrag af 
den foreliggende bogs konklusioner 
er tidligere publiceret i en artikel i 

FigenBladet under navnet Islamismens 
franske forbindelse (FigenBladet 54, 
s. 14-16). Denne bog er derfor for 
den, som ønsker en dybere forståelse 
af forholdet mellem europæisk 
tænkning og en repræsentant for 
moderne islamisme i midten af det 20. 
århundrede. Bogen er samlet på i alt 112 
sider og er sprogligt lettilgængelig for 
studerende, der er vant til akademiske 
tekster på engelsk. Bogen er struktureret 
således, at man får en kort introduktion 
til de to hovedpersoner, mens 2/3 af 
bogens indhold bruges på analysen 
af Sayyid Qutbs udgivelse Islam and 
the Problems of Civilization og dennes 

inspiration og direkte citation af Alexis 
Carrels tekster.

FOR GENERALISTER OG SPECIALISTER
Man kan således gå til denne bog som 
almindelig interesseret studerende, men 
har man i øvrigt et kendskab til den 
nyere politiske historie i Egypten, og 
tillige et kendskab til positivismen og 
modoplysningen i Europa, vil man kunne 
få meget fornøjelse ud af at forbinde 
de forskellige referencepunkter, som 
bogen opstiller. Ikke mindst, når det 
kommer til Alex Carrels vision om en 
videnskab om ”det hele menneske”, og 
Sayyid Qutbs spekulationer over Islam 
som et fuldkomment system for den 
enkeltes liv. Størstedelen af citaterne er 
er oversat til engelsk, men studerende 
med kendskab til det arabiske sprogs 
opbygning vil imidlertid kunne drage 
nytte af det i bogens sidste del hvor 
de af Qutb anvendte ord analyseres på 
tværs af et udvalg af hans værker. 
Bogen er anbefalelsesværdig, idet 
dens formål er overskueligt og 
længden begrænset. Dertil kommer, at 
præmisserne for bogens konklusioner 
lægges tydeligt frem, samt den rigelige 
brug af citater, der giver læseren 
mulighed for selv at gøre sig nogle 
overvejelser undervejs. Bogen tilbyder 
desuden et nuanceret billede af moderne 
islamisme og dets forbindelser til 
europæiske tankegods, et vigtigt emne 
i en tid, hvor polemikere ofte får taletid 
til at forsimple historiens gang. At 
prisen i Stakbogladen i øvrigt er sølle 
75.- gør dette til et lille must-have, for 
hvem den tidligere artikel i FigenBladet 
ikke er nok. 

A Western Source of Islamism - 
Soundings in the Influence of Alexis 
Carrel on Sayyid Qutb  
John Møller Larsen
CIR - Aarhus University, 2011 
122 sider
75 kr. i Stakbogladen
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Apropos afmytologisering og remytologisering 
Genudgivelsen af anden hoveddel af Peter Kemps doktordisputats fra 1973, Engagementets Poetik, er skønt sit 40 års jubilæum 

et læsværdigt indspark i aktuelle overvejelser over sprogets og mytens betydning for teologien.  

AF STUD.THEOL. HANS NØRKJÆR 
I anledning af 40 års jubilæet for 
dr.phil./dr.theol, Peter Kemps, 
doktordisputats, Théorie de 
l’engagement, genudgaves det forgangne 
efterår bogen Engagementets poetik, 
den halvdel af disputatsen, som findes 
i dansk oversættelse. Genudgivelsen er 
blevet tilføjet såvel en aktualiserende 
indledning fra forfatterens hånd samt 
opsummerende resuméer af begge 
disputatsens halvdele, så man kan 
danne sig et indtryk af Kemps samlede 
projekt, som trods de 40 år, der er 
gået, endnu fremstår knivskarp i sin 
argumentation. Som den nye indledning 
også bemærker, kiler bogen sig ind i 
eksisterende teologiske diskussioner om 
afmytologisering versus remytologisering 
og sprogets rolle i den teologiske 
tænkning. 

KEMPS FOREHAVENDE 
Kemps projekt er på den sproglige 
vendings betingelser at formulere dels 
et fundamentalteologisk forsvar for 
begreber som lidenskab, fantasi og 
engagement inden for den teologiske 
tænkning, dels et teologisk forsvar for 
de positive implikationer af sprogets 
transcenderende og skabende evne. 
Han tænker både i forlængelse af og 
korrigerende i forhold til Kierkegaard; 
forlængelsen ligger blandt andet i netop 
fokuseringen på lidenskaben, mens det 
korrigerende ligger i inddragelsen af 
det 20. århundredes sprogfilosofi, som 
Kierkegaard grundet sin tid ikke kendte 
til endsige kunne være en del af. 

KORREKTION AF BULTMANN 
Hele pointen er for Kemp at se, at 
mange betydningsfulde teologer i det 
20. århundrede ikke har anerkendt 
sprogets positive evne til at tale i et 
mytologisk/poetisk sprog, hvorved 
man på sin vis kan frelse teologien/
kristendommen fra den forlegenhed den 
(vel nærmest siden oplysningstiden!) 
har haft over for videnskaben. På 
den måde er Kemps projekt mest 

af alt en korrektion til Bultmanns 
afmytologisering, men vel at mærke 
ikke en afvisning heraf. Kemp påpeger 
blot, at Bultmann ikke havde blik 
for, at den mytologiske sprogdragt, 
som evangeliet er iklædt, ikke skal 
trækkes af, men blot forstås i et andet 
sandhedsperspektiv. Som Kemp siger, 
skal der efter afmytologiseringen 
”foretages en remytisering, der tænker 
ud fra myten som fundamental poesi.” 
På denne måde frelser Kemp – efter 
eget udsagn – myten fra at forfalde 
til pseudo-videnskab og sætter det på 
sin rette plads som poetisk, livgivende 
sprog, løsrevet fra enhver fysiko-teologi. 
Punktum. 

REAKTUALISERING
I de senere år er en bestemt teologisk 
skole sprunget frem af det mytologiske 
profundis. Med især oprettelsen af 
C.S. Lewis-selskabet i Danmark er 
myten atter blevet 
udbasuneret som den 
sande kristendoms 
livskilde. Og det er 
således interessant 
at se, hvordan det 
forsvar for myten og 
poesien, som Kemp 
blev voldsomt kritiseret 
for i 70’erne (på nær 
af Johannes Sløk, der 
tog tænkningen til sig) 
er blomstret og har 
fået nyt liv i det nye 
årtusinde. Dog skal det 
bemærkes, at Lewis-
folkene langt fra er på 
bølgelængde med Dr. 
Kemp. For hvor Kemp 
tænker sit forsvar for 
myten og poesien i 
tråd med den moderne 
filosofi og holder sig 
inden for en moderne 
videnskabsforståelse, 
er Lewis-folk som 
Bramming og Aallmann 
i stærk opposition til 

denne. Med udgivelsen Opgøret med 
den moderne myte gør Bramming det 
f.eks. meget klart, at kristendommen 
står i et modsætningsforhold til det 
positivistiske, naturvidenskabelige 
paradigme, som han hævder, vi (Kemp 
ingen undtagelse) stadig er sovset 
ind i. Hvor myten altså hos Kemp 
er sprogfilosofisk forankret er den 
for Bramming et alii – i tråd med 
gamle Clive Staples – langt mere 
ontologisk i sin klædning. Som et af 
de nye stridspunkter i dansk teologi 
er diskussionen om mytens rolle godt 
assisteret ved en læsning af Kemps 
endnu aktuelle bog. Således anbefalet. 

Engagementets poetik 
Peter Kemp 
Forlaget Anis, 2013 
231 sider
249 kr. 
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Jesus siger “Andao” på Madagaskar… 
Henover sommeren 2012 havde jeg brug for nye udfordringer. Jeg var ved at være færdig med mine studier, og noget nyt måtte 

der ske. Rent tilfældigt kommer der en mail med et spørgsmål, og det ændrede alt: “hvad med et job på Madagaskar…?” I dag 
sidder jeg 9000km fra Danmark, og når solen går ned, har jeg udsigt til Sydkorset fra min lejlighed. 

AF RASMUS BACH OTTOSEN, MISSIONÆR I 
DET NORSKE MISSIONSSELSKAB
Jeg hedder Rasmus Bach Ottosen, 
jeg har en bachelor i ’Sprog og 
internationale studier’ og har læst 
kandidat i udviklingsstudier ved 
Aalborg Universitet. Jeg har haft min 
opvækst i det folkekirkelige arbejde 
Frivilligt Drenge- og Pige forbund, 
FDF. I dag er jeg Missionær på 
Madagaskar. Jeg er ansat i det Norske 
Missionsselskab, hvor jeg arbejder i 
den gassiske lutherske kirke, i et skole 
udviklingsprogram, på Madagaskar. Jeg 
har ikke et ‘old school’ missionærjob, 
med evangeliseringsopgaver eller hjælp 
til de fattige. Jeg arbejder i en 100% 
stilling i udviklingsprogram støttet af 
den norske stat. Programmet handler 
om, at flere børn på Madagaskar 
kan få en ordentlig uddannelse. 
Programmet støtter en lang række 
af kirkens uddannelsesinstitutioner: 
døve- og blindeskoler, landbrugsskoler, 
lærerseminarium, bibelskole for unge 
kvinder og de lutherske skoler. Mit 
job består udelukkende i at rådgive 
programchefen, program-teamet, 
lederne af institutioner og kirkeledelsen 
generelt. Jeg rådgiver i projektstyring, 
kapacitetsopbygning, ledelse og 
antikorruption. Heldigvis bringer mit 
job mig også på tur ud på Madagaskar. 
Jeg møder også dem, det hele handler 
om – børnene, der skal i skole. Noget 

helt specielt er at 
møde børnene på 
døveskolerne. De 
har en helt speciel 
livsenergi. 

ANDAO I JESU - 
JESUS SIGER “KOM” 
På gassisk siger 
man ”andao”, 
det betyder ”kom 
med” eller ”kom 
igen”. Jeg fristes 
til at tænke: ”Kom 
med - følg mig”. 
Det er en underlig 

størrelse som et moderne menneske at 
været landet i så oldgammelt et job som 
missionær. Jeg oplever mit kald som 
noget, der kommer fra Gud. Som at Gud 
sendte mig til mit arbejde her. Dette kan 
sikkert virke underligt for mange, men 
sådan oplever jeg det. Det, der driver 
mig, er et grundlæggende ønske om 
at tjene andre. Det handler ikke om at 
tjene, nødvendigvis, som missionær, det 
er bare formen på mit arbejde nu. Men 
jeg tror på, at man som menneske kan 
tage et aktivt valg om ”at være noget 
for andre”. Det, at man bevist vælger 
at tjene andre, mener jeg kan give 
ekstra værdi i livet. Jeg tror, det gør det 
nemmere at give slip på bekymringer om 
lønvilkår og pensionsopsparing. 

ORD MÅ FØLGES AF 
HANDLING
Jeg oplever, at danskere 
generelt har stærke 
idealistiske holdninger 
til, hvordan verden 
bør være – men man 
tænker ikke over det 
i det daglige. Vores 
værdier er blevet en 
så dybtliggende del af 
vores samfund, at vi 
kun husker dem, når vi 
bliver udfordret. Det, at 
man aktivt vælger dem 
til, mener jeg, gør hele 

forskellen. Idealer, idealisme og religion 
drukner i dagligdagens gøremål. Hvis vi 
kigger på sammenhængen mellem ideal, 
ord og handling i en bibelsk kontekst, 
så kommer Jakobsbrevet kap.2, v14-17. 
med et bud på dette: »Hvad nytter det, 
mine brødre, hvis et menneske siger, han 
har tro, men ikke har gerninger? Kan den 
tro måske frelse ham? Hvis en broder 
eller søster ikke har tøj at tage på og 
mangler det daglige brød, og en af jer 
så siger til dem: Gå bort med fred, sørg 
for at klæde jer varmt på og spise godt, 
men ikke giver dem hvad legemet har 
brug for, hvad nytter det så? Sådan er 
det med troen: i sig selv, uden gerninger, 
er den død.« Jeg har valgt gerninger 
til, der understøtter min idealisme og 
mit religiøse ståsted. Jeg mener, at 
uanset hvilken religion man tilskriver 
sig: kristen, muslim, buddhist, fascist, 
eller socialist, så kan alle lære noget af 
Jakob. Han prædiker ikke blot ordet. Men 
husker os på, at vi alle skal følge det, vi 
føler er rigtigt, op med gerninger. 
På det plan mener jeg, vi alle er lige. 
Jeg har min tro, du har din. Men hvis 
ingen af os følger ord op med gerninger, 
hvad nytter så alle vores ord? 
For både Jesus, Muhammed og Marx 
er meningsløse fortidslevn, hvis ingen 
af deres disciple følger Ordet op med 
gerninger. - Så Gud siger ’Andao’ til mig 
og jeg har taget et aktivt valg om at 
følge Ordet op med gerninger. 
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Hvad mener du om forbuddet mod religiøse slagtninger?

FIGENBLADET SPØRGER

FOTO |  KIRSTINE RASM
USSEN

KATRINE MORTENSEN, STUD MAG.
»Jeg synes generelt, at vi skal have respekt 
for religiøse samfund, og selvfølgelig skal de 
også respektere vores samfund. Samfundet 
skal give mulighed for, at religiøse 
mennesker kan udleve deres religion. Derfor 
er det fjollet at lave den slags love. 

ANDREAS HØST, STUD.THEOL
»Jeg synes, det giver god mening at lave 
et forbud mod de religiøse slagtninger, 
hvis dyrene lider overlast. Omend det er 
en gammel tradition at aflive dyrene på 
denne måde, så giver det ikke ret til at 
torturere dyr. Men hvis det på den anden 
side er vedtaget af en eller anden arbitrær 
grund, så ser jeg ikke nogen grund til at 
forbyde det.« 

TORBEN SCHERFF SØRENSEN, STUD.
THEOL.
»Jeg mener godt, at man kan 
aflive et dyr stille og roligt uden 
at bruge bedøvelse, men det kan 
give problemer i den moderne 
industri, som dyreavl er blevet med 
masseproduktion. Jeg mener, at 
fødevareministerens lov er vedtaget 
på forkerte præmisser. Det er altså et 
misforstået hensyn, han vil tage.«

GRAFIK | ARKIV

Fredagsbarer i forrygende udvikling
AF INGE N.
Fredagsbarerne lukker tidligere og tjener 
mindre, fordi de nu selv skal betale for 
universitetsvagternes tilstedeværelse 
efter klokken 20. Mange studerende 
er både glade og lettede over det nye 
tiltag: »Jeg ser det som en alletiders 
mulighed for at se noget mindre til 
mine medstuderende, især dem på 
andre studier og årgange,« udtaler 
den religionsvidenskabsstuderende 
Amenda Kium til FigenBladet. Der har 
fra ledelsens side også været forslag 
ude om, at hver bar skal nøjes med at 
have åbent to fredage om måneden. 
Den teologistuderende Johannes Lügner 
håber, at de nye tiltag vil få nogle 
af barerne til at lukke: »Jeg har altid 
gerne villet læse Heideggers Sein und 
Zeit, og har ikke vidst, hvornår jeg 
skulle finde tid til det, men nu kan 
jeg forhåbentlig endelig få lov til at 
fordybe mig,« siger Johannes Lügner 
til FigenBladet og fortsætter: »Det 

har også længe bekymret 
mig, at de studerendes 
tilstedeværelse slider så 
meget på bygningerne.« Også 
på dekanens kontor skaber 
fredagsbarernes fremskridt 
god stemning, og Mette 
Hajsø ser en sidegevinst 
ved tiltagene: »Når barerne 
ikke har så længe åbent, 
så mindskes også risikoen 
for, at de kan støtte det 
foreningsarbejde, som finder 
sted på studierne, og det 
vil gøre mange ting meget 
lettere i fremtiden.« De 
innovative tiltag inden for 
barområdet skyldes blandt 
andet de adskillige indbrud 
i universitetets bygninger: 
»Indbrudene i bygningerne 
finder ikke sted i barernes 
åbningstider, men vi vurderer, at 
tyveknægtene sandsynligvis vil holde 

sig væk, når de opdager, at det er blevet 
meget mindre hyggeligt på studierne,« 
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MARTS  ARRANGEMENT     BESKRIVELSE

18. 12.00 -
13.00

Frokostseminar ’Religionsstatestik og folkekirken’ v/
Sidsel Vive Jensen, Center for SamtidsRe-
ligion (CSR) (lok. 415, bygn. 1453) 

18. 19.30 Foredrag 'Frans - et år med den nye pave' v/
Post.doc. Jakob Egeris Thorsen, Teologisk 
forening (lok. 121, bygn. 1453)

21.  9.00 -
19.00

Konference ’Interdisciplinary Student Symposium’ 
v/ Viking and Old Norse Studies (lok 455, 
bygn. 1342) 

21. 13.00 -
19.00

Disputatsforsvar  ’Den skønne tænkning: Veje til erfa-
ringsmetafysik. Religionsfilosofisk ud-
møntet.’ v/Professor MSO, dr.phil. Dorthe 
Jørgensen (lok. 201, bygn. 1632)

21. 15.00 - 
16.00

Vidensdeling 'Gnist - Fire på stribe' v/Foreningen Ild 
(Nobelbiblioteket, bygn. 1461)

25. 12.00 -
13.00

Frokostseminar 'Tager du barnet ved hånden, tager du 
moderen ved hjertet', v/Marie Vejrup 
Nielsen, Gitte Ranfelt Laugesen og 
Christina Skovgaard Iversen, Center for 
SamtidsReligion (CSR) (lok. 415, bygn. 
1453)

APRIL

1. 14.00 -
16.00

Foredrag ’Nag Hammadi-kodeksene som klo-
sterlektyre’ v/Førsteamanuensis ved 
Universitetet i Oslo Hugo Lundhaug, 
forskningsenheden Den Kristne Orient 
(lok. 415, bygn. 1453)

1. 18.30 Foredrag ’Prælogisk mentalitet og det kognitivt 
ubevidste’ v/Jesper Sørensen, Religions-
videnskabelig Forening (aud. 2, bygn. 
1441)

4. - 
5.

16.00 -
16.00

Teologisk festival ’Teologiens Døgn’ v/ Teologi; Pastoral-
seminariet; Aarhus Domkirke; Aarhus, 
Haderslev, Ribe, Viborg og Aalborg Stift; 
Aarhus Katedralskole; Kvindemuseet; VIA 
University College; Diakonhøjskolen.

8. 12.00 -
13.00

Frokostseminar ’Kirken på landet’ v/Janna Egholm Han-
sen, Center for SamtidsReligion (CSR), 
(lok. 415, bygn. 1453)

10. 19.30 Foredrag ’Gennembrud -store opdagelser i na-
turvidenskabens historie’ v/ Professor 
ved institut for Fysik og Astronomi,Helge 
Krag, Studenterkredsen (Richard Morten-
sen Stuen, Studenternes Hus)

11. 10.00 -
16.30

Temadag ’Kristendomsformidling for unge’ v/
Kirkeforskningsenheden, Forskningspro-
grammet for Kristendom og Teologi i 
Kultur og Samfund ved lektor Johannes 
Nissen og Centerleder Michael Schelde 
(Studenternes Hus)
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Spændende  
arrangementer
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. 21. marts, kl 9-19, bygn. 
1342, lok 455
NB: Tilmelding inden d. 18. marts  
på studentsymposiumaarhus@gmail.
com., al korrespondence skal ske på 
engelsk

TEOLOGIENS DØGN
v/Teologi; Pastoralseminariet; 
Aarhus Domkirke; Aarhus, 
Haderslev, Ribe, Viborg og Aalborg 
Stift; Aarhus Katedralskole; 
Kvindemuseet; VIA University 
College og Diakonhøjskolen

Det er sandsynsligvis ikke undgået 
den flittige FigenBladslæsers 
opmærksomhed, at Teologiens 
Døgn løber af stablen d. 4.-5. april. 
Programmet er spækket med 
spændende arrangementer, for hel-, 
halv-, læg- og skabsteologer. Gå 
til diverse foredrag eller pubquiz. 
På teologisk byvandring eller 
kom til katedralbio. Syng med i 
salmemaraton eller hør, om Gud er 
til grin. Eller gør det hele og meget 
mere til denne teologiske festival.

Fredag d. 4. april kl 16.00 - lørdag 
d. 5. april kl. 16.00, Aarhus.
Se mere på: www.teologiensdogn.dk


