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Interview med muhammedtegneren Kurt Westergaard:
»11/9 begyndte et skred i min tolerance over for religion.
Noget ændrede sig«

Tysk professor i NT afsat efter ateistiske udtalelser
FigenBladet har kigget nærmere på sagen sammen med Eve-Marie Becker, Det
Teologiske Fakultets egen tyske professor i Ny Testamente

200 år med Darwin

Charles Darwin fylder rundt, men er stadig yderst aktual. FigenBladet har talt med
professor Armin W. Geertz om Darwin og hans betydning for videnskaben
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ORD | SIGRID K. KJÆR

I staten Arkansas, USA, er et forslag
om tilladelse til at bære våben i ’kirker
og steder for tilbedelse’ blevet foreløbigt godkendt i Repræsentanternes
Hus. Lovforslaget vil i teorien gøre de
traditionelle våbenhuse overflødige, da
kirkegængerne i så fald bliver tilladt
at tage håndvåben med ind til selve
gudstjenesten. Fortalerne for forslaget fremhæver senere års tilfælde af
skyderier i og omkring kirker i USA som
grund til, at kirkegængerne nu skal
have muligheder for at forsvare sig selv
og andre i tilfælde af, at der udbryder
voldshandlinger i kirken.

Modstandere af forslaget fremhæver indtil videre forgæves
kirkens lange tradition som
fredhelligt sted, og at man som
kristen bør forsøge at efterleve Jesus’ udtrykkelige forbud
mod brug af vold. Kongressen i
Arkansas anså det dog for vigtigere, at kirkegængerne kunne
føle sig fuldstændig sikre, når de
besøgte Guds hus. Lovforslaget
mangler stadig at blive endeligt
godkendt i Senatet.

ILLUSTRATION | JACOB BECH JOENSEN

Våbenføre kirkegængere

Gud på computeren
ORD | SIGRID K. KJÆR

Er du muslim, kristen eller satanist
med ønske om at udtrykke det gennem din computer? Så har open source
producenten Linux nu lanceret tre
nye specialdesignede udgaver af deres
styresystem Ubuntu. Hvis du er muslim,
kan systemet hjælpe dig med koranrecitation og bedetider. Samtidig opdaterer
computeren automatisk den korrekte be-

deretning, alt efter hvor du befinder dig
i verden. Den skræddersyede ’Christian
Edition’ af systemet hjælper dig med at
huske bestemte bibelsteder og indeholder andre værktøjer til Biblen. Begge
udgaver indeholder desuden en specialdesignet firewall, der kan hjælpe kristne
eller muslimske forældre med at holde
styr på, hvilke sider deres børn besøger
– firewallen skulle være udstyret med et

specielt moralsk filter, så de små poder
ikke kommer til at besøge hjemmesider,
der er moralsk anstødelige for troende.
Den satanistiske udgave af systemet
koncentrerer sig mere om bloddryppende
skærmbilleder og farvetemaer - om der
kommer en specialdesignet firewall til
satanistiske børn vil tiden vise.

Fyrre dages faste fra Facebook
ORD | SASJA EMILIE MATHIASEN

Frygt ikke, hvis du påskesøndag, når fasten ender, oplever en voldsom stigning
i dine venners aktiviteter på Facebook.
Det kan nemlig skyldes, at de indtil denne dag har afholdt sig fra opdateringer
af forliste forhold, kommende ferierejser
og pludselige indskydelser i nøjagtigt
fyrre dage. Måske har dine venner fastet
fra Facebook.
Hvor fasten traditionelt betød færre
bøffer og øget indtag af vand og brød,
er den seneste trend blandt kristne

i den medialiserede virkelighed at
lukke ned for informationsstrømmen og
tage en pause fra de virtuelle venner.
Teologistuderende på Aarhus Universitet Anne Linde Førgaard var indtil for
nylig selv en flittig facebooker: »Jeg
gik af ren vane ind for at se, om der
var sket noget nyt. Mit snage-gen blev
overstimuleret.« En dag tog Anne Linde
Førgaard imidlertid konsekvensen af sit
overforbrug: »Jeg var træt af at være
afhængig, så jeg besluttede mig for at

holde en pause fra Facebook.«
I mangel på Facebook må den fastende
finde andre ting at give sig til. I artikler
fra udlandet beskriver især amerikanske
unge, hvordan fasten fra Facebook har
givet dem mere tid til at læse i Biblen.
Som en kontrast dertil konkluderer Anne
Linde Førgaard smilende: »I virkeligheden har jeg nok bare set mere fjernsyn.«
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Tysk professor i NT afsat
efter ateistiske udtalelser
Den 18. februar 2009 bekræftede den tyske forfatningsdomstol, at Gerd Lüdemann med rette er blevet sat fra sin stilling
som professor i Ny Testamente i Göttingen på grund af fornægtelse af kristendommens dogmer. FigenBladet har taget et
nærbillede af sagen sammen med Eve-Marie Becker, Det Teologiske Fakultetets egen tyske professor i Ny Testamente.
ORD | ANNE LOUISE NIELSEN

Gerd Lüdemann fremsatte i 1998 den
holdning, at tro og videnskabelig praksis er inkompatible og tog blandt andet
afstand fra genopstandelsen i bogen Det
store bedrageri. Og hvad Jesus virkelig
sagde og gjorde. Dette udløste et krav
fra sammenslutningen af protestantiske
kirker i Nedersaksen om at afholde Gerd
Lüdemann fra at eksaminere fremtidige
præster.
Gerd Lüdemanns nuværende titel er
professor i tidlig kristendoms historie
og litteratur, men han er utilfreds. Siden
1998 har han anket sagen fra laveste til
højeste retsinstans med sit bedste kort:

Eve-Marie Becker understreger: »Ubegrænset
forsknings-, ytrings- og meningsfrihed er vital
for videnskaben og demokratiet.«
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At grundloven garanterer forskningsfrihed. Dommen fra i år lyder, at grænserne for forskningsfriheden præcist defineres af det enkelte teologiske fakultet
og det pågældende religionssamfund,
og at den religionsneutrale stat ikke kan
blande sig i dette.
INDRE TYSKLAND
»Man må forstå, at situationen i
Tyskland er en anden end i Danmark
på grund af de historiske forhold. I
Tyskland er der forskellige konfessioner,
hovedsagligt protestantisk eller katolsk,
og den fredelige sameksistens i dag
er frugten af mange og hårde religionskrige,« forklarer Eve-Marie Becker
og beretter, hvordan stat, kirke og
fakultet indgår i en kompliceret triade:
»Stat og kirke er afgrænset fra hinanden, og staten skal principielt forholde
sig neutralt til kirken, men samtidig
eksisterer der forskellige slags kontrakter mellem stat og kirke, hvorved
staten garanterer de forskellige konfessioners lige rettigheder. Det betyder,
at de teologiske fakulteter er en del af
universitetet, som hører under staten,
men samtidig har en bekendelsespligt
til det pågældende religionssamfund.
Dette ses for eksempel i det faktum,
at man som teologisk professor ved et
protestantisk fakultet kan være gift,
skilt eller homoseksuel, men man skal
være medlem af kirken. Af disse årsager kan man per princip ikke tale om
neutral teologi i Tyskland«.
Eve-Marie Becker understreger:
»Ubegrænset forsknings-, ytrings- og
meningsfrihed er vital for videnskaben
og demokratiet. Med hensyn til sagen
om Gerd Lüdemann er det sikkert, at
han artikulerer en tvivl, som mange
teologiske professorer har og dermed
fremstår konsekvent. Men der er også
noget andet på spil; Lüdemann indtager

en programmatisk-negativ holdning,
ikke en neutral-akademisk, og benytter
teologiske termer vendt mod faget selv.
Dermed synes han selv at afgrænse sig
fra det ideal, som universitetet efterspørger.«
TEOLOGIENS KENDETEGN
Hele affæren om Gerd Lüdemann lægger
op til det tilbagevendende spørgsmål:
Hvad er teologi for en størrelse? EveMarie Becker fokuserer på teologi som
en balance mellem videnskab og tro og
tegner de to vægtskåle med ordene:
»videnskab og tro er ikke modsætninger,
men to aspekter af livet. Hvis tro og
videnskab er det samme for en person,
må denne betegnes som evangelikal.
Hvis de imidlertid er modsætninger,
svarer det til Gerd Lüdemanns position.
Et andet eksempel på det samme fra
år tilbage er Eta Linnemann, ligeledes
professor i teologi, som oplevede en
religiøs vækkelse og forkastede alt sit
videnskabelige arbejde. Egentlig er disse
problemer i forskellige biografier uinteressante: Det interessante for en teolog
er imidlertid at finde vægtskålenes
balance og samtidigt have et knivskarpt
blik for forskellen mellem de to. Teologi
er netop en udvikling af tro i et historisk lys og samtidig en forudsætning for
at udvikle tro.« Eve-Marie Becker slutter, at teologi ikke er indlæringsmæssigt
sværere end eksempelvis religionsvidenskab, men mere kompliceret, idet man i
teologien fremelsker en følsomhed over
for de trosmæssige dimensioner, som
man ikke kan modsætte de intellektuelle
og kognitive dimensioner.

HVAD KAN JEG BLIVE?

Ingen grund til
at frygte erhverslivet
FigenBladet sætter fokus på jobmuligheder efter studiet og afliver myterne om arbejdsmarkedets begrænsede jobudvalg for
cand.mag. og cand.theol. I dette nummer møder FigenBladet Brian Petersen Ørnbøl, cand.mag. fra Det Teologiske Fakultet

FOTO | JACOB BECH JOENSEN

på Aarhus Universitet, der har arbejdet med PR og kommunikation og nu ernærer sig som freelancer og forfatter.
ud i fremtiden, og det kan man heller
ikke. Så jeg tog alt, hvad jeg kunne af
studielån, så jeg kunne dyrke studiet,«
griner han. Om valget af sidefag siger
han: »Jeg forestillede mig et sociologisk studium af, hvad medierne gør ved
mennesket, og hvad mennesket gør ved
medierne. Det levede det ikke helt op
til, men det skyldes, at jeg havde en
forkert indgangsvinkel.« Brian Petersen
Ørnbøl trækker derfor idag primært på
religionsvidenskaben og dens mange
aspekter, for eksempel sociologi, psykologi og historie. »Det er det geniale
ved religionsvidenskab. Man kan ikke
konkretisere, hvad man kan bruge for
eksempel filosofi til, men man trækker ubevidst på sin viden hele tiden,«
forklarer han.
Brian Petersen Ørnbøl, 39, blev cand.mag. i
religionsvidenskab og film og tv i 2003, og han
har blandt andet arbejdet med rådgivning og
ledelse i PR-branchen.
ORD | JACOB BECH JOENSEN

Som cand.mag. i religionsvidenskab og
film og tv har Brian Petersen Ørnbøl
arbejdet med rådgivning og ledelse i
PR-branchen. Han er en af dem, hvis
karriere ikke umiddelbart forbindes med
en humanistisk uddannelse. I sine job
har han fortrinsvis arbejdet med skriftlig formidling, og selvom de fleste tror,
at det er sidefaget film og tv, der retter
sig mod PR-branchen, er det primært
religionsvidenskaben, han trækker på.
INTERESSEN SOM DRIVKRAFT
Brian Petersen Ørnbøl valgte religionsvidenskab ud fra en generel interesse
for religion i form af en undren. »Jeg
er ikke selv religiøs, og jeg undrede
mig over, hvorfor så mange mennesker
er det,« siger han og tilføjer, at han
ikke havde noget klart mål med det:
»Jeg ville simpelthen ikke se fem år

FRYGT IKKE ERHVERVSLIVET
Om skiftet fra studium til erhvervsliv
fortæller Brian Petersen Ørnbøl: »Det
er klart, at man skal lære erhvervslivet
og dets sprog at kende, men det er jo
netop én af de ting, vi humanister kan.
På forhånd vidste jeg, at jeg kunne
skrive, men jeg havde ikke erfaring med
at skrive for eksempel pressemeddelelser. Men så måtte jeg finde ud af, hvordan man gør det. Og en af de vigtigste
kompetencer, en akademiker har, er jo
netop at søge kilder og hive essensen
ud for at løse en opgave.« Derfor mener
han, at humanister har gode muligheder: »Virksomheder i dag ved, at
akademikere og humanister kan noget,
virksomhederne kan bruge. Derfor er der
ingen grund til at frygte erhverslivet.«

hånden en masse erfaring, og så har jeg
opbygget et godt netværk, som jeg kan
trække på, så det tager jeg stille og roligt. Derudover er jeg litteraturanmelder
og har også mit eget skrivearbejde, som
optager stadig mere af min tid,« siger
han med henvisning til sit poetiske forfatterskab, som indtil videre omfatter en
digtsamling og en novellesamling. »Alle
har formentlig skrevet digte på et eller
andet tidspunkt. Jeg er så bare blevet
ved,« slutter Brian Petersen Ørnbøl med
et smil.

Brian Petersen Ørnbøl har været
PR- & communication manager
ved KVIK køkkener i Herning,
konsulet i PR-bureauet Mannov
i Århus og PR-chef i onlinevirksomheden Engodsag.dk. Han er
nu freelancer og forfatter og har
udgivet digtsamlingen Barberbladshologrammer (2008) og
novellesamlingen Himmelhotellerne (2009).

FREELANCER OG FORFATTER
Selvom finanskrisen betyder nedskæring af markedsføringsbudgetter og
dermed fald i arbejdsopgaver, har Brian
Petersen Ørnbøl, der nu ernærer sig som
freelancer, nok at gøre. »Jeg har efternyheder | interview| information | debat | fag | underholdning | 5
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200 år med Darwin
I år har Charles Darwin 200 års fødselsdag, men hovedværket Arternes Oprindelse er er stadig i høj grad aktuelt. FigenBladet har set nærmere på den videnskabelige milepæl og taget en snak om Darwin med professor i religionsvidenskab Armin
W. Geertz.
ORD | MARC ANDERSEN

ILLUSTRATION | JACOB BECH JOENSEN

Allerede i forordet til Arternes Oprindelse fastslår Darwin kort og præcist sit
ærinde, som senere skulle blive gjort til
genstand for stor debat: »Om endskønt
meget er dunkelt og længe vil forblive
dunkelt, har jeg dog, efter at have
studeret saa forsigtigt og sluttet saa
upartisk, som det har været mig muligt,
ingen Tvivl om, at den Synsmaade, de
fleste Naturforskere har, og som jeg selv
tidligere havde – den nemlig, at enhver
Art er resultatet af en særlig Skabelsesakt – er falsk.« Darwins teori fik enorm
gennemslagskraft lige fra fødslen, og
Darwin blev berømt også langt uden for
videnskabelige kredse. Det var dog ikke
alle grupper, som var lige begejstrede
for hans projekt. I kirkelige kredse
vakte evolutionslæren stor debat, fordi
Darwin understregede, at mennesket
blot var endnu et eksempel på, hvordan en dyreart havde udviklet sig. Der
var ikke noget særligt ved mennesket
- for Darwin var mennesket bare et dyr.
Konservative grupper beskyldte således
darwinismen for at være materialistisk,
idet den overså menneskets særlige
spirituelle og sjælelige egenskaber, som
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dyrene ikke besad. Darwins lære var i
den forstand også et opgør med den
menneskelige selvforståelse, hvilket
yderligere øgede teoriens gennemslagskraft i dens samtid.
DARWIN I RELIGIONSVIDENSKABEN
Ifølge professor i religionsvidenskab
Armin W. Geertz forstod de fleste
inden for samtidens religionsvidenskab
egentlig ikke helt Darwins projekt: »Det
var ikke så meget Darwin, men derimod
socialdarwinisme, som kom på tale i
slutningen af 1800-tallet. Det var en
udviklingsteori, hvor man mente, at
kulturer kunne udvikle sig fra et primitivt stadie, eksempelvis animisme og
totemisme, til mere komplekse stadier,
eksempelvis polyteisme og monoteisme.
Socialdarwinismen var til dels et politisk
og ideologisk projekt, som Darwin fik
skylden for, men det var egentlig hverken hans bidrag eller interesse,« forklarer Armin W. Geertz og fortsætter: »I
starten af det 20. århundrede var der et
opgør mod skrivebordsantropologerne,
hvor man opgav det socialdarwinistiske
historiske evolutionsskema og i høj
grad gik over til funktionalismen som

dominerende tilgang. Man begyndte at
interessere sig mere for navngivning af
religioner og fordybelse i deres tekster end for religionens udvikling. Man
kunne højst udtale sig om de enkelte
religioners historisk dokumenterbare udviklinger, det vil sige, at de partikulære
studier blev dyrket frem for storslåede
spekulationer.« Ifølge Armin W. Geertz
er Darwins projekt først egentlig blevet
søsat i religionsvidenskaben i 1990’erne
blandt andet ved den kognitive revolution: »På det tidspunkt havde man en
meget mere konkret og præcis viden om
menneskeartens udvikling. Kognitive
teorier gjorde det muligt, at man kunne
spekulere over menneskets kognitive
udvikling, og evolutionspsykologerne
spekulerede samtidigt over den menneskelige psykologis udvikling. Alt det
gjorde, at religionsvidenskaben igen
kunne være interesseret i evolutionsteorien, så det er egentlig først dér, at
Darwins udviklingslære kom til sin ret i
religionsvidenskaben,« pointerer professoren.
ET OPGØR MED GUD?
Darwins lære vækker stadig røre inden

NYHEDER

Teologisk Fakultet
opgraderer i cyberspace

MYTE - DARWINS TEORI HANDLER OM LIVETS OPRINDELSE.
Nej, Darwins værk handler om livets udvikling, og hvordan de forskellige plante- og dyrearter er kommet til at se ud, som de gør. Darwin
kunne ikke udtale sig om, hvordan livet var opstået. Han havde ikke
noget materiale til rådighed, som kunne belyse det spørgsmål. Det
er ikke en svaghed ved teorien. Den videnskabelige erkendelse har
grænser. De spørgsmål, der ligger uden for de grænser, hverken kan
eller bør videnskaben besvare. Der er i dag flere teorier om livets oprindelse, men det vides stadig ikke med sikkerhed, hvordan universet
opstod. Det som kan konstateres – og det samme kunne Darwin – er,
at livet var opstået på et bestemt tidspunkt. Evolutionslæren handler
om, hvad der skete efter, at livet var opstået på jorden.
(Fra www.darwin.au.dk/myter - se også flere myter om Darwin her.)
for visse religiøse grupperinger i
dag. Som modangreb på Darwins
lære har teorien om intelligent
design især vakt genklang i store
dele af det amerikanske kristne
miljø. Denne teori hævder, at
planter og dyr ikke kan have udviklet sig ved naturlig evolution,
idet der findes så komplekse ting
i verden, at der må stå en overnaturlig skaber bag - en intelligent
designer, om man vil. Intelligent
design har vakt stor forargelse
i den akademiske verden, da
teorien hævder at være grundet i
videnskab og dermed kræver sin
plads i det amerikanske undervisningssystem. Desuden er teorien
ansvarlig for en udlægning af
Darwin, som ikke lever op til videnskabelige standarder. Armin W.
Geertz er ikke i tvivl: »Jeg mener,
det er for galt, at kreationister og
’intelligent design’-folk misbru-

ger Darwin på den måde, som er
tilfældet. Det er dødsensfarligt,
idet de er med til at kaste tvivl
over og underminere videnskaben
uden at forstå, hvad videnskab
er.« Intelligent designs påståede
videnskabelighed har også været
det absolut vigtigste kritikpunkt
fra den øvrige videnskabs side.
Det væsentligste træk ved en
naturvidenskabelig teori er, at
den udsætter sig for falsifikation,
altså at teorien kan efterprøves
eksperimentelt og eventuelt
forkastes grundet manglende
overensstemmelse med den empiriske verden. Intelligent design
kan ikke opfylde disse kriterier,
da såvel fænomenerne i verden
som verden selv påstås at have en
almægtig skaber bag sig - en påstand, der ikke lader sig udsætte
for falsifikation og eksperimentel
efterprøvning.

WWW.EVOLUTION.DK - LIVETS LEKSIKON
Samtidig med 200-året for Darwins fødsel har danske forskere på
tværs af fag og universiteter oprettet hjemmesiden evolution.dk, der
handler om livets udvikling. Formålet med hjemmesiden er at mane
myterne om evolutionsteorien i jorden og løbende formidle den nyeste viden om evolution fra forskningens verden. På siden findes også
religionsvidenskabelige bidrag fra Det Teologiske Fakultet i Århus.
(http://evolution.dk/dk/evolution/evolution-overalt/religion.html)

Det Teologiske Fakultet har grebet til Facebook
og blogging. Intiativtagerne håber på at skabe et
mere konkret og relaterbart supplement til studiebeskrivelsen på fakultetets hjemmeside.
»Både blogging og teo’s facebookprofil er
fakultetes uformelle ansigt udadtil. Det er
kommunikation i øjenhøjde, hvilket vil resultere
i, at de studerende, der søger ind på henholdsvis
arabisk, teologi og religionsvidenskab, ved, hvad
de går ind til. Derved vil det senere frafald blive
mindre,« mener Ulrik Vosgerau, AC-fuldmægtig ved
Det Teologiske Fakultetssekretariat, der sammen
med Ole Madsen, teologistuderende, administrerer
fakultetets facebookprofil.
I følge Ulrik Vosgerau finder 90% af kommende
studerende informationer om studiet på fakultetets
hjemmeside, og derfor mener han, at Facebook og
blogging er vigtige redskaber til rekruttering og
vejledning. Facebookprofilen er en videreudvikling
af et privat initiativ af Ole Madsen fra 2007, og
er først nu blevet fakultetets officielle profil.
Fakultetets
blogs er
derimod helt
nye tiltag.
Bloggene
er primært
målrettet
kommende
studerende,
der herigennem kan
følge med i
Ulrik Vosgerau, AC fuldmægtig ved Det
studielivet
Teologiske fakultet, mener, at Facebook
på Det
og blogging er vigtige redskaber til rekuTeologiske
tering og vejledning.
Fakultet.
Bloggerne
er studerende fra både arabisk, teologi og
religionsvidenskab. En af dem er Sigrid K. Kjær,
som læser teologi på 4. semester.
»Det kan godt være svært som kommende
studerende at forestille sig, hvordan studielivet
kan være. Derfor handler min blog om
teologistudiet set fra den anden side; efter man
har ansøgt og er kommet ind bag murene. Jeg
skriver om stort og småt i øjenhøjde med studiet;
lidt lommefilosofi og egne betragtninger.«
Læs Sigrid K. Kjærs og fakultetets tre andre
bloggeres betragtninger på teologisk fakultets
hjemmeside: www.teo.au.dk/til/kommende
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Ytringsfrihed bag panserglas
»Jeg må sige, at jeg fik ret. Jeg lavede tegningen, og så ville de slå mig ihjel.« Tegneren bag den verdensberømte Muham-

FOTO | EVA ELISABETH HOUTH NIELSEN

med-tegning Kurt Westergaard fortæller om sin baggrund, om prisen han betaler og om sine forsøg på dialog.

Kurt Westergaards holdning til den muslimske minoritet er markant: »Dette venlige, gæstfrie og
tolerante land og dets attitude må på en eller anden måde gøre indtryk på dets 200.000 muslimer.
Det må kunne lade sig gøre at få dem til at forstå, hvordan landet fungerer.«

ORD| EVA ELISABETH HOUTH NIELSEN

Kurt Westergaard, som i de sidste par år
har vænnet sig til at blive interviewet,
begynder selv på at fortælle historien om baggrunden for sin berømte
Muhammed-tegning: »Jeg tror, det hele
startede en dag, hvor jeg sad nede i
landsretten i Århus og skulle tegne
nogle af de lokale gangstere, som havde
forsøgt at sprænge hinanden i luften
ved hjælp af bilbomber,« begynder Kurt
Westergaard. »Det var jo, også efter
århusianske kriminelles alen, en ret
skrap forbrydelse. Men da jeg så kom
ud på redaktionen, blev jeg fuldstændig suget ind i det kollektive chok, der
havde grebet avisen. Det var nemlig den
11. september 2001.« Det første, Kurt
Westergaard tænkte på, var stederne i
New York, som han kendte godt efter
adskillige rejser. Han fortæller videre,
at der også skete noget andet: »Det
8 | FIGENBLADET

viste sig ret hurtigt, at det var islamiske
terrorister, der stod bag. Dette gjorde,
at jeg begyndte at glide tilbage i det
religiøse traume, jeg fik som barn.«
RELIGION OG KULTURRADIKALISME
I dag vil Kurt Westergaard betegne
sig selv som en kulturkristen ateist,
men angrebet på World Trade Center
var i høj grad med til at skubbe ham
bagud i tiden. Det mindede ham om
den fundamentalistiske religiøsitet,
som han også oplevede som barn, og
som hovedsagelig, trods hans forældres
kulturkristne indstilling, var præget af
Indre Mission: »Det, der skubbede mig
tilbage i tiden, var, at det var religiøst
inspirerede terrorister, der stod bag 11.
september. Jeg kunne igen se de sorte
skikkelser for mig: Søndagsskolens lærer,
som foldede hænderne så det knagede.
Og så kan jeg huske, at det lige så

meget handlede om Satan og fortabelse
som om Gud.« Dette, for ham, meget
sorte syn på verden og på Gud gav Kurt
Westergaard et slags traume, som han
sled med i mange år. »Jeg kan huske, da
jeg som lille dreng stod og kiggede op
på den blå himmel og tænkte: hvor er
der langt op til Gud, men Satan er lige
under mig!« Det var først, da han kom i
gymnasiet, at han blev præsenteret for
et alternativ: »I gymnasiet lærte vi om
kulturradikalismen, Brandes brødrene og
Poul Henningsen. Det var noget af en
åbenbaring.« Det var med til at få ham
ud af det religiøse traume, og det var
først ved terrorangrebet den 11. september 2001, at Kurt Westergaard igen
blev konfronteret med en religiøs fanatisme, der i høj grad provokerede ham:
»Disse mennesker er jo fanatikere og
dermed har de ikke den meget positive
følelse, som også er utrolig besværlig,
der hedder tvivlen. Er man fanatiker, er
man ude over tvivlen, og så må livet
hurtigt blive meget enkelt.«
IMAMERNE SKABER ISLAM
Kurt Westergaard hører til dem, der
ser imamerne som en hovedårsag til,
at mange muslimer i Danmark ikke
deler det vestlige syn på for eksempel
ytringsfrihed og religionsfrihed: »Jeg
mener jo, at det er autoriteterne i
enhver religion, der skaber religionens
udtryk. Med hensyn til Islam vil jeg
meget håbe, at Imamerne vil gå i gang
med at lave en ’islam light’ i stedet for
den tunge ’islam classic’.« Derpå kommer
Kurt Westergaard i tanke om en tegning,
som han finder frem, mens han forklarer,
hvordan den meget godt illustrerer hans
syn på vores vestlige sekulariserede
samfund også i forholdet til imamerne.
Da tegningen (Til højre. red) er fundet,
forklarer han: »Jeg mener på mange
måder, at vi har fået en ideel situation
for vores religion, altså kristendommen,
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sådan som den er placeret i samfundet.
På min tegning ser man Jesus, der lidt
smart Armani-klædt går ud og laver
business og kun kommer tilbage om
søndagen. Sidste år tilføjede jeg så
imamen, som tænker noget i retning af:
Hvordan gør han det?« Kurt Westergaard
mener dog, at det også er muligt for
imamen at løsrive sig og tilføjer optimistisk: »Det har flere gange i historien
været sådan, at fremskridt er begyndt
som blasfemi. Man har sat sig op imod
den religiøse autoritet og på et tidspunkt er blasfemien blevet anerkendt
som et fremskridt.« Udover dette er Kurt
Westergaard af den opfattelse, at den
vestlige kultur med sine frihedsværdier
er så stærk, ja næsten uovervindelig,
at den nok skal øge sin indflydelse på
andre dele af verden. Dog mener han
ikke, at væbnede konflikter som i Irak
og Afghanistan vil hjælpe.

FORSØG PÅ DIALOG
Kurt Westergaard har flere gange forsøgt
at komme i dialog med fremtrædende
muslimer, men han har ikke fået et
eneste svar på de breve, han har sendt.
Det er han ked af, for han ønsker en
åben dialog og kunne også godt tænkt
sig at få noget mere at vide om islam.
Et af de mislykkede forsøg på dialog,
der har rystet ham mest, var, da
Tv2’s Dags Dato havde fået Kasem
Said Ahmad overtalt til at medvirke
i deres program sammen med Kurt
Westergaard. Det var meningen, at
de skulle have diskuteret Muhammed-tegningerne, men sådan gik det
ikke: »Den samtale gik helt galt, det
begyndte ellers godt. Vi sad og talte
godt og havde en kvalificeret snak
om Mellemøsten. Så på et tidspunkt
vender han ligesom og vil pludselig
have en undskyldning. Det havde
jeg på forhånd sagt, at jeg ikke ville
give,« siger Kurt Westergaard med
en let hovedrysten. »Og så begyndte
han at blive meget kontrær og sagde
noget som virkelig skræmte mig. Han
sagde, at han godt vidste, hvordan
det hele hang sammen: Jyllandsposten var i virkeligheden kontrolleret og ejet af jødisk-amerikanske
kræfter, og til enhver tid, hvis ikke

vi hetzede mod muslimerne, ville disse
dunkle sorte kræfter lukke avisen.«
Kurt Westergaard fortæller, hvordan han
prøvede at forklare Kasem Said Ahmad,
at dette var pure opspind og konspiration, men at han ikke ville høre på ham.
»Det er noget af det som har rystet mig
mest. Jeg ved, at der i Mellemøsten
er en konspirationskultur, men det var
rystende at høre det her. Kasem Said
Ahmad hører jo til den muslimske elite
i Danmark. Han er veluddannet, taler
fint dansk, har fast arbejde og så videre.
Når han kan sige sådan noget, så er
det, jeg begynder at tænke på, hvad der
sker nede i det store muslimske folkedyb
– hvordan tænker man der?«

ILLUSTRATION | KURT WESTERGAARD

BLADTEGNINGER OG MORDFORSØG
»En tegning er altid en voldsom forenkling, fordi det drejer sig om at give det
mest forenklede udtryk omkring en eller
anden problematik.« Kurt Westergaard
definerer selv bladtegningen som »en
idé med en streg udenom«. Han forklarer også, at bladtegningen ligesom alt
andet, der står i avisen, er en let fordærvelig vare, som holder et døgn. Så er
den ikke aktuel mere, og der skal laves
en ny. »Men en gang imellem kommer
man til at ramme et eller andet, så tegningen får en aktualitet udover døgnet.
For eksempel, hvis man beskæftiger
sig med sådan noget som frihed eller
religion.« Kurt Westergaard medgiver, at
sådan en tegning i teorien burde være
enhver tegners drøm. Om sin Muhammed-tegning siger han: »Jeg ville lave
en tegning, der viste, at terrorister får
deres åndelige ammunition fra visse
dele af islam, Koranen. Jeg må sige,
at jeg fik ret. Jeg lavede tegningen,

og så ville de slå mig ihjel. – Somme
tider er det ikke sjovt at få ret!« Kurt
Westergaard har for længst slået sig til
tåls med at skulle leve resten af sit liv
under PET’s beskyttelse. Han føler sig
ganske tryg i sit hus, der på flere måder
er sikret mod eventuelle mordforsøg,
blandt andet er alle glasruder skiftet
ud med panserglas, som hverken kan
knuses eller skydes igennem. »Med alle
de her trusler er jeg glad for, at jeg er
så gammel, som jeg er. Man bliver modigere med alderen og tager tingene langt
mere roligt, det er en stor fordel.«

For efterhånden en del år siden tegnede Kurt
Westergaard denne illustration til en kronik, der
handlede om kristendom og kapitalisme. Sidste år
tilføjede han imamen for at vise, hvordan islam
efter Kurt Westergaards mening ikke har formået
at løsrive og sekularisere sig, ligesom kristendommen har.
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Instruktorstillinger ved
Religionsvidenskab & Arabisk- og Islamstudier
- ’Introduktion til studiet af religionsvidenskab’ (4 stillinger)
- ’Introduktion til studiet af Arabisk- og Islamstudier’ (2 stillinger)
Ved Studienævnet for Religionsvidenskab & Arabisk- og Islamstudier vil der under forudsætning af fornøden bevilling og under
forudsætning af fornøden tilmelding være 6 instruktorstillinger ledige til besættelse til undervisningen i henholdsvis Introduktion til studiet af Religionsvidenskab (4 stillinger) og i Introduktion til studiet af Arabisk- og Islamstudier (2 stillinger) i
efterårssemesteret 2009.
Arbejdsforpligtelsen pr. stilling omfatter 26 timer i ét semester – svarende til 2 timers undervisning om ugen samt 1,5 timers
forberedelse pr. undervisningstime. I forberedelsen af undervisningen er indbefattet deltagelse i forberedelsesmøder. Undervisningen vil bestå af holdundervisning.
Undervisningen foregår under ledelse af en fastansat medarbejder ved Afdelingen for Religionsvidenskab & Arabisk.
Stillingen forudsætter, at ansøgeren er godt inde i studiet, har gode forudsætninger for at kunne undervise i studieteknik
og har bestået mindst 1. årsprøven. Da undervisningsforberedelsen vil blive indledt i august måned, men med et indledende
møde allerede i juni måned, bedes ansøgerne tilkendegive, i hvilket omfang de vil kunne deltage i møder i disse perioder. Desuden må ansøgerne gerne nævne, om de har specielle præferencer, hvad angår hvilket kursus af de to ovenfor nævnte de helst
underviser på. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til studieleder Marianne Q. Fibiger, tlf. 8942 2251.
Ansøgningen stiles og sendes til: Studienævnet for Religionsvidenskab & Arabisk, Aarhus Universitet, Tåsingegade 3, 8000
Århus C. Den skal være Studienævnet i hænde senest den 1/5 2009.

Instruktorstillinger ved Teologi og
Religionsvidenskab & Arabisk- og islamstudier
- ’Studium generale’ (5 stillinger)
Ved Studienævnet for Teologi samt Studienævnet for Religionsvidenskab & Arabisk- og islamstudier vil der under forudsætning
af fornøden bevilling og under forudsætning af fornøden tilmelding være 5 instruktorstillinger ledige til besættelse til undervisningen i Studium Generale (2 stillinger for Teologi, 2 stillinger for Religionsvidenskab og 1 stilling for Arabisk- og islamstudier) i efterårssemesteret 2009.
Arbejdsforpligtelsen pr. stilling omfatter 26 timer i ét semester – svarende til 2 timers undervisning om ugen samt 1,5 timers
forberedelse pr. undervisningstime. I forberedelsen af undervisningen er indbefattet deltagelse i forberedelsesmøder. Undervisningen vil bestå af holdundervisning.
Undervisningen foregår under ledelse af en fastansat medarbejder ved Fakultetet.
Stillingen forudsætter, at ansøgeren er godt inde i studiet og har bestået eksamen i enten Etik og religionsfilosofi 2 eller Religionsfilosofi og etik med mindre man læser Arabisk- og islamstudier. Da undervisningsforberedelsen vil blive indledt i august
måned, men med et indledende møde allerede i juni måned, bedes ansøgerne tilkendegive, i hvilket omfang de vil kunne deltage i møder i disse perioder. Desuden må ansøgerne gerne nævne, om de har specielle præferencer, hvad angår hvilket kursus
af de to ovenfor nævnte de helst underviser på. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Lars Albinus tlf. 8942
2270.
Ansøgningen stiles og sendes henholdsvis til: Studienævnet for Teologi og Studienævnet for Religionsvidenskab & Arabisk,
Aarhus Universitet, Tåsingegade 3, 8000 Århus C. Den skal være Studienævnet i hænde senest den 1/5 2009.
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Martin Luther. Reconsidered for 2017
Gæsteforelæsning ved Volker Leppin, Jena,
torsdag den 15. april kl. 10.00-12 i Auditorium 1,
For tiden udspiller der sig i Tyskland en større kamp om Lutherbiografien. Anledningen er den Lutherbiografi, som Volker Leppin
udgav i 2006. Volker Leppin gæster fakultetet 15. -17. April og holder den 16. april gæsteforelæsning om den nødvendige
revision af Lutherbilledet. Forelæsningen er på engelsk.
Er Luther i virkeligheden en tragisk figur? Ifølge kritikkerne er det sådan, han fremstår i Leppins Lutherbiografi, hvor Leppin
foretager det tankeeksperiment, så langt som overhovedet muligt at læse Luthers udvikling, som om man ikke vidste, at
dette var manden, hvormed reformationen begyndte. Ifølge Leppin kommer det berømte tordenvejr i Stotternheim, hvor
Luther lover at gå i kloster, såfremt han overlever, meget belejligt. Dermed kan Luther nemlig ikke blot slippe for det forhadte
jurastudium, som hans far betaler for, men også for den pige, som faderen har fundet til ham. For Leppin er der heller ingen
reformatorisk opdagelse. Den er en senere konstruktion. Og Rigsdagen i Worms i 1521 rammer Luther så hårdt, at Luthers rolle i
reformationsprocessen fra da af hurtigt udspilles. Andre overtager fra da reformationens sag.
Leppin er blevet beskyldt for at lade teologien fylde alt for lidt i fremstillingen af Luther. I sin forelæsning vil
Leppin vise, hvordan han mener, Lutherbilledet bør revideres forud for reformationsjubilæet i 2017. Kom selv og vurdér om
Leppins billede af Luther holder.

Logokonkurrence
Det nyetablerede Center for SamtidsReligion, der har til opgave at indsamle, analysere og formidle viden om samtidens
religion og religiøsitet, globalt og især nationalt, savner et logo.
Centeret opfordrer derfor dig til at udleve dit grafiske talent og indsende forslag til et nyt logo, der skal kunne fungere på
hjemmesider, brevpapir m.m.
Vinderen, der offentliggøres i septemberudgaven af FigenBladet, præmieres med en bogpakke til en værdi af kr. 1000,- fra
Forlaget Univers. Deadline for indlevering af forslag er d. 15. maj.
Forslag skal afleveres i centerleder Jørn Borups postkasse eller sendes som pdf til jb@teo.au.dk
Center for SamtidsReligion forbeholder sig ret til frit og uden vederlag at benytte alle indsendte forslag eller elementer fra
disse.

Afslutning på fokusområdet ’religion som normsætter’
Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, markerer afslutningen på forskningsprojektet 'Religion som normsætter' med
indlæg, bogudgivelse og reception.
Fredag d. 24. april 2009 kl. 15.00-17.00, bygning 1441: Auditorium 1 (indlæg); Foyeren (reception)
Program
- Velkomst ved professor Kirsten Nielsen, koordinator af fokusområdet 'Religion som normsætter'
- 'Religion som normsætter' – hvorfor og hvordan? ved dekan Carsten Riis
- Bibelen og fantasylitteraturenved ph.d.-studerende Laura Feldt
- 'Kontrovers om skrifterne kan blot tjene til at forstyrre maven eller hovedet'. Hvordan spørgsmålene 'hvem skrev hvad
hvornår' indgik i den oldkirkelige debat om skrifters normativitet ved post.doc. ph.d. Jakob Engberg
- 'Politiske problemers udformning: brugen af religion i politiske debatter' ved ph.d.-studerende Henrik Reintoft Christensen.
Efter indlæggene er der reception i Foyeren
Alle er velkomne.
Spørgsmål vedrørende arrangementet kan rettes til lektor Peter Lodberg, tlf. 86141208 eller e-mail: pl@teo.au.dk
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Det transempiriske komma

Kære medstuderende. Jeg vil gerne gøre jer alle opmærksom på de helt nye kommaregler som jeg håber at I vil se som en
håndsrækning. Eksamenstilmeldingen er netop overstået og før vi ved af det er det tid til eksamen. Jeg er imidlertid skuffet over at ingen af vore undervisere endnu er bekendte med de helt nye kommaregler. Vi er jo trods alt på universitet - den
højeste læreinstans i Danmark. Derfor skuffer det mig at det endnu ikke er velanset at sætte det transempiriske komma. Det er
ganske enkelt en mangel på filosofisk afklaring og et udtryk for en naiv empirisk og scientistisk epistemologi. Indtil videre har
troen flyttet bjerge - og sandelig siger jeg jer: Nu skal den også sætte kommaer. Det er på høje tid at troen også får en plads
blandt vore kommaregler. Kommaer som er med os i ånden har selvfølgelig lige så stor berettigelse som dem der kan ses på
papiret. Bare fordi man ikke kan se noget betyder det jo ikke nødvendigvis at det ikke er der.
Peder Linnet, Stud. Mag. *
*Kommatering efter de nye transempiriske kommaregler.

PH.D.-PRÆSENTATIONER

’Charismatic Practice and Catholic Parish Life’
- En antropologisk og teologisk undersøgelse af forholdet mellem
vækkelsesbevægelse og kirkeinstitution i Guatemala

Mit projekt handler om karismatisk eller pentekostal kristendom, som er i hurtig vækst i hele det ’globale syd’. Væksten sker
ikke blot i uafhængige pinsekirker, men også inden for de traditionelle kirkesamfund, både i de protestantiske og i den katolske kirke. Her er karismatikernes praksis en teologisk og kirkelig udfordring for de ’gamle’ kirker. Ofte er en succesfuld integration af karismatikerne afgørende for, om de traditionelle kirkesamfund på lokalt plan forbliver intakte, eller om de karismatiske
grupperinger løsriver sig og danner selvstændige menigheder.
Konkret vil jeg undersøge, hvordan den Katolske Karismatiske Fornyelse socialt og teologisk bliver integreret i den katolske
kirke i Guatemala, og hvordan denne proces påvirker både karismatikerne (i praksis, erfaring og organisering) og den katolske
kirke som helhed (i lære og som institution).
Den empirisk undersøgte integrationsproces vil både blive analyseret i forhold til antropologiske og sociologiske teorier om
bevægelser og institution og i forhold til moderne katolsk teologi, især inden for områderne pneumatologi og ekklesiologi.
Projektet er et tværfagligt antropologisk-teologisk studie og indebærer et 6-måneders feltarbejde i Guatemala By.
Jakob Egeris Thorsen, , PhD-studerende, Afdeling for Systematisk Teologi

På Færøerne betyder religionen stadig meget
Udgangspunktet og grundantagelsen for nærværende ph.d.-projekt er, at Færøerne er et mere religiøst samfund end såvel Danmark som de øvrige vesteuropæiske lande. Påstanden om, at Færøerne er et mere religiøst orienteret samfund end de omtalte
lande, er på ingen måde ny eller kontroversiel – tværtimod. Spørgsmålet er imidlertid, hvorfor det forholder sig således. En
almindeligt udbredt antagelse er, at religionens, hvilket overvejende vil sige kristendommens, stærke forankring i det færøske samfund, hænger sammen med landets isolerede placering ude i Atlanterhavet og/eller den barske natur – og klimaforhold og de deraf hårde livsbetingelser, der har eksisteret og til en vis grad stadig eksisterer på Færøerne. Der er dog aldrig
blevet foretaget en videnskabelig undersøgelse af, hvorvidt det faktisk forholder sig således. Det er delvis en afklaring på
dette spørgsmål, jeg i mit projekt vil forsøge at nå frem til. For at få en afklaring herpå, vil jeg, med afsæt i den indledende
kortlægning af de religioner og religiøse grupperinger, der findes på Færøerne, lave en række komparative studier, hvor det
færøske eksempel sammenlignes med forholdene i eksempelvis Danmark, Island og Åland. Det er min hensigt på den måde at
finde svar på, hvorvidt geografisk isolation og barske klimaforhold med dertilhørende barske livsbetingelser alene eller delvist
kan påvirke en nation i en mere udbredt religiøs retning, eller om der eventuelt kan ligge andre forhold til grund herfor, det
være sig eksempelvis social kontrol, politiske -, kulturelle og/eller uddannelsesmæssige forhold. Endvidere skal det overvejes, hvorvidt religionens/kristendommens stærke forankring i det færøske samfund kan hænge sammen med, at der synes at
eksistere en særlig form for ’kristen pluralisme’ på Færøerne – en pluralisme, der har og bevirket og stadig bevirker, at det ’religiøse marked’ på Færøerne er mere levende og aktivt end i de øvrigt omtalte lande. Med afsat i disse spørgsmål og de dertil
fremkomne svar, skal det religiøse landskab på Færøerne slutteligt sættes op imod tidens fremherskende teorier om religion i
en sekulariseret, pluralistisk og globaliseret verden.
Janna Egholm Hansen, ph.d.-studerende, Afdeling for Religionsvidenskab
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LEDER

DEKANSPALTEN

Rothstein- Profilering
syndromet
I dette nummer af FigenBladet kan man andetsteds
læse om en tysk professor, som blev fyret på grund af
ateistiske udtalelser. Gudskelov har vi (endnu?) ikke set
sådanne tilfælde i Danmark. Jeg har nemlig ladet mig
fortælle, at det på de danske universiteter handler om
fornuft. Derfor undrer det mig, når professor i ny testamente i Århus Eve-Marie Becker i samme artikel udtaler
om forholdet mellem tro og videnskab, at det interessante for en teolog er at finde balancen mellem de to.
Kan det virkelig passe, at en teolog skal tage stilling til
normativ tro? Burde idealet ikke snarere være, at en videnskabelig uddannet teolog kan tage normativ stilling
til trosspørgsmål, når og hvis han eller hun ansættes i
et præsteembede? Det kan vel ikke være rigtigt, at det
skal diskuteres på universitet?
I dette nummer af FigenBladet kan man i indblikket om
Charles Darwin blandt andet læse om intelligent design.
Her er der tale om en teori med en religiøs agenda, som
påberåber sig videnskabelighed. Professor i religionsvidenskab Armin W. Geertz udtaler: ” Det er dødsensfarligt, idet de er med til at kaste tvivl over og underminere videnskaben uden at forstå, hvad videnskab er.”
Religionen hører hverken hjemme i videnskaben eller
”ved siden af videnskaben” (hvad det så end betyder?) i
universitets fornuftige rum.
Jeg ved, hvad I tænker: ”Luk nu røven, Marc.” Jeg vil
gerne, men jeg er blevet så syg, at hver gang jeg forsøger at klemme sammen og undertrykke naivitetens flatulens, bliver hver enkel luftpartikel som en stor dreng,
der får frikvarter og i løb på vej ud af klassen af kådhed
hopper op og med flad hånd slår hårdt på karmen over
døren. Det sidder i sandhed (også!) helt oppe i halsen
på mig.
Jeg vil til sidst ønske alle en god eksamensperiode, og
håbe på debatindlæg, som kan kurere mit voldsomme
udbrud af Rothstein-syndrom. Jeg håber, at jeg ikke har
smittet nogen.
- Marc Andersen
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Jeg er blevet syg - rigtig syg, og det er Michael Rothstein, der har smittet mig. Rothstein syndromet er en
grim omgang; symptomerne er overproduktion af galde,
underproduktion af klarsyn, tynd mave og alskens flatulens. Så tilgiv mig, når naiviteten står ud af numsen på
mig, thi jeg ved ikke hvad jeg gør.

Sidste år besluttede vi at gøre mere for synliggørelse af
de mange aktiviteter, der dagligt er i gang hos os. Vi har
meget at byde på, når det gælder viden om religioner, og
det er efterspurgt viden. Man skal bare være klar over, hvor
man kan finde den, og vi skal gøre den viden tilgængelig i
en form, som passer ind i de
behov, der findes uden for vores
mure.
Det er selvfølgelig samtidig
led i en profilering af vores
fakultet, som skal sikre tætte
bånd til tidligere studerende og
aftagere i fx gymnasieskolen og
folkekirken og dermed samtidig
på den lange bane bidrage
til, at vi også i fremtiden er
et attraktivt sted at vælge at
studere.
Beslutningen om øget
synliggørelse er altså taget
og indgår som en del af vores strategi for de kommende
år. Virkeliggørelsen af beslutningen kan man følge i disse
uger. Der har nok været et lidt langt tilløb, for en del ting
har skullet på plads først, herunder ikke mindst indførelsen
af Aarhus Universitet nye hjemmeside og designlinje. Ikke
mindst hjemmesiden trængte virkelig til et løft. Nu begynder
resultaterne at vise sig.
Resultaterne kommer også, fordi vi har fået flere hænder
til at løfte opgaverne. Ulrik Vosgerau har det som sin
hovedopgave, og senest har vi kunnet knytte René Dybdal
Pedersen til som en ekstra arbejdskraft.
De to kommunikationsmedarbejdere har foreløbig
koncentreret sig om følgende initiativer:
Studenterbloggere på hjemmesiden
Webannoncering på religion.dk og kristendom.dk
Ny brochure om vores uddannelser – trykt i 20.000
eksemplarer og udsendt i stort omfang
Mindre brochurer om især tilvalgsfag og
kandidatmuligheder
Ressourcested på hjemmesiden henvendt til
gymnasier, højskoler og skoler
Foredragsportal
Annoncer om bl.a. foredrag og nye bøger i
Præsteforeningens Blad, Religion (gymnasielærere)
og Højskolebladet
Film om studiemiljøet til hjemmesiden
- og så er fakultetet selvfølgelig på Facebook
Endelig er det værd at lægge mærke til den guldgrube af
informationer, som vores Center for SamtidsReligion har
gjort let tilgængelige i form af e-årbogen Religion i Danmark
2009. Den findes på http://www.teo.au.dk/csr/rel-aarbog09.
Jeg synes, at det tegner godt og er sikker på, at fakultetets
profil vil stå skarpere gennem de mange initiativer.
cr@teo.au.dk

KRONIKKEN

Mere frihed
og medbestemmelse
En afklaring af fagenes nuværende potentiale er nødvendig, før en diskussion af de overordnede linjer er aktuel i debatten
om teologistudiet.

Sara Lodberg. Jacob Bech Joensen og Martin Bonde Christensen mener, at bachelordelen på teologiuddannelsen er for fastlåst.
AF SARAH LODBERG, JACOB BECH JOENSEN OG
MARTIN BONDE CHRISTENSEN

I forbindelse med debatten om teologistudiets fremtid er der blevet afholdt
to fællesmøder for studerende og undervisere: Det første med oplæg fra tre
undervisere, det andet med oplæg fra tre
studerende – i al beskedenhed, os tre!
Vi havde forskellige tilgange til debatten, og det forekom måske forvirrende,
for hvem skal man lytte til, når de siger
forskellige ting? Selv mener vi dog,
at vore indlæg supplerede hinanden
godt, og med denne kronik ønsker vi at
fremhæve det, vi alle tre er enige om:
Bacheloruddannelsen er for fastlåst. Med
andre ord ønsker vi mere frihed og medbestemmelse.
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HVAD ER MÅLET?
I FigenBladet i september 2008 skrev
dekan Carsten Riis om det lave optag
på teologistudiet. Han påpegede, at de
eneste sikre bud på en forklaring på det
er, at en HF-eksamen ikke længere er
adgangsgivende, og at lave optag var en
generel tendens landet over. Men uanset
årsag har Det Teologiske Fakultet »sat
et målrettet arbejde i gang for at vende
den udvikling næste år« (2009). I FigenBladet i oktober 2008 skrev Carsten Riis
i sin dekanspalte en kommentar til dels
ovennævnte, dels en kronik i Kristeligt
Dagblad, dels sin årsberetning. Men – ligesom tilfældet er i debatten! – kredsede
han kun om debattens indhold uden at
formulere, hvad det målrettede arbejde
konkret er rettet mod. Hvad er målet?

Carsten Riis antyder i begge ovennævnte
udgaver af FigenBladet: Det Teologiske
Fakultet skal skabe »den bedst mulige
uddannelse på de vilkår, som gælder for
universiteterne i dag« og have »flere til
at vælge teologien fremover«. Så han
besvarede egentlig debatten forud: Vi
skal diskutere de vilkår, som gælder i
dag. Det handler om tilpasning, så al
snak om normativitet eller ej og latin
eller ej er indtil videre overflødig; opgaven nu er at se på fagenes nuværende
potentiale og nå frem til, hvor nært Det
Teologiske Fakultet kan komme målet
med det. Først derefter er det relevant at
diskutere de overordnede linjer som for
eksempel, om uddannelsen i højere grad
skal være normativ eller deskriptiv.

KRONIKKEN

for de studerende. Uddannelsen er god
og grundig, og vi er glade for den – ellers
var vi her ikke endnu. Men det tager for
lang tid at nå dertil, hvor man får den
medbestemmelse, som gør studiet til ens
eget og elever til studerende.

’AFKRYDSNINGSTÆNKING’ OG ECTSFOKUS
Denne afkrydsningstænkning får uddannelsen til at fremstå uambitiøs, fordi det
handler om af få ECTS-point snarere end
at lære noget. Kravene er ikke svære at
leve op til. Det er klart formuleret, hvad
man skal lære i de forskellige fag, og det
er på sin vis meget godt, for man må have
et grundlag for sine studier. Men vi mener, at det er for fastlagt, og der sendes
ikke et klart signal til de studerende om,
at de selv må tage ansvar for deres uddannelse. Det gør mange studerende ikke
i øjeblikket, og selvom studiet ikke lægger op til at engagere sig, må vi dog som
studerende deltage i og skabe debatten
på Det Teologiske Fakultet. På den anden
side skal der også være lydhørhed over
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HVORDAN ER UDDANNELSEN P.T.?
Bacheloruddannelsen er præget af en
stærk struktur og meget lidt frihed.
Hvert enkelt led er klart fastlagt de første tre år, og selv derefter er det begrænset, hvilke muligheder man har for selv
at tilrettelægge sin uddannelse. Denne
selvstændighed fordres først på kandidatuddannelsen, men det, mener vi, er
alt for sent. Som ny studerende er man
oplagt til at kaste sig ud i alle mulige
spændende forgreninger, diskurser og
ekskurser i studiet af teologi, men i den
første tid mødes man af kassetænkning,
hvor hvert enkelt fag ’afkrydes’ et efter
et. Det kalder de fleste mennesker skole
– ikke universitet.

HVORDAN SKAL UDDANNELSEN SE UD?
En måde at undgå kassetænkning på er
med en holdningsændring, så der tidligt
på studiet gives lov til at kombinere studium og virkelighed. På bachelorniveau
skal det være muligt at tage til udlandet,
arbejde for en NGO, komme i praktik som
præst, tage fag på filologi, eller hvad der
er aktuelt for den enkelte. Medicinstuderende kommer i praktik på 3. semester
og oplever, at der bliver stillet konkrete,
faglige krav til dem, og samtidig oplever
de virkeligheden, der vil møde dem efter
endt studium. En sådan mulighed for
at forbinde studium og virkelighed vil
sandsynligvis mindske frafaldet og for
mange også tilføje større studieglæde. Vi
foreslår, at det bliver studievejledernes
opgave at skabe kontakt til relevante
praktikpladser og til uddannelsestilbud
uden for studiet. Dette kræver økonomisk villighed fra fakultetet, men vi er
ovebeviste om, at det er en god investering.

PLADS OG OVERBLIK
Før det er relevant at påbegynde dette
arbejde, skal man dog kende den faglighed, de studerende imødekommer
tilbudene med. Og det er straks et større
arbejde! Det er nemlig nødvendigt at
skabe ’plads’ i og overblik over fagene.
Det kræver en grundig granskning af fagenes indhold – først i fagene enkeltvis,
dernæst på tværs af fagene – som dels

gør op med deres kvalitet, dels afslører
deres fulde potentiale. Det handler med
andre ord om en afklaring af fagene,
og processen vil sandsynligvis medføre
ændringer, som igen medfører plads til
for eksempel nogle af vores forslag. Et
konkret forslag i den sammenhæng er, at
det allerede eksisterende fag ’Indføring
i teologi’ tænkes sammen med en slags
teologisk Studium Generale. Så kan man
tidligt på studiet få et forhold til det
’at studere teologi’ – med alt, hvad det
indebærer af metodekendskab og teologihistorie.
Vi mener, at vores forslag vil gøre uddannelsen i stand til at fremme en holdning
til, at man bruger det, man lærer, på
tværs af fagene. Og vi mener, at det vil
danne grundlag for at blive afkrydsningstænkningen kvit og skabe en uddannelse med mere frihed, hvor en stærk
struktur bliver erstattet med en naturlig
progression.
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Religion i moderniteten
I forsøget på at besvare dette spørgsmål leverer Hans-Jørgen Schanz en uforløsende idehistorisk analyse af relationen mellem modernitet og religion.

udseende, idehistoriske værk på mere,
end hvad der forventes af førstehåndsindtrykket. Hans-Jørgen Schanz
har påtaget sig noget af en opgave
med at analysere forholdet mellem
modernitet og religion, hvilket er
hans mission med denne udgivelse.
Trods bogens begrænsede omfang
lykkes det dog forfatteren at
favne utroligt bredt. I hans gennemskrivning af problematikken
bliver læseren således præsenteret for en vidtrækkende
detaljerigdom og mange
ekskurser. Dette må dog også
siges at være akilleshælen.
Idet Hans-Jørgen Schanz
netop har begrænset sig til
120 sider, opstår fornemmelsen af, at han vil nå
for meget på for lidt
plads. Der efterlades et
fragmenteret indtryk af
et værk, som aldrig når
et klimaks, men i stedet byder på så
mange vinkler og perspektiver, at den
egentlige pointe nærmest bliver glemt.

AF JEPPE LANGKJÆR, STUD.MAG.

Jeg havde selv valgt bogen – problemstillingen syntes vedkommende, og
bogen forekom med sine 120 sider overkommelig, da jeg er midt i den berlinske
eksamensperiode. Da jeg åbnede den
ventede pakke, var det en lille, grimt
udseende bog, der mødte mig. Coveret
havde en forfærdelig hvid farve, der
mest af alt bar vidnesbyrd om, at den
havde stået på en hylde i en rygerlejlighed de sidste 30 år. Skrifttypen og det
yderligere design udgjort af en mat rød
farve fuldbyrdede indtrykket. Nu har jeg
imidlertid lært, at man ikke skal skue
hunden på hårene, og det er heldigvis
kommet mig til gode i dette tilfælde.
POINTEN GLEMMES
Således byder dette lille, ubetydeligt
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MODERNITETEN ER INTET TOTALSYSTEM
Når det så er sagt, er der stadig meget
at hente, og Hans-Jørgen Schanz har da
også en pointe: nemlig at moderniteten
levner plads til religionen. Modernitet
skal nemlig først og fremmest opfattes
som »pragmatiske procedurer til lettelse
af livet og til sikring af en række muligheder for menneskelig livsudfoldelse«
defineret ud fra fire parametre: menneskets forhold til naturen, til sig selv, til
det absolutte og menneskenes forhold
til hinanden. Således kan moderniteten
ikke besvare pragmatik-transcenderende
spørgsmål; spørgsmål der netop stilles
i religionen. Med rette skal det nævnes,
at når Hans-Jørgen Schanz siger religion, mener han de tre store monoteistiske religioner, da kun disse kan formulere et alternativ til moderniteten. Men

dette alternativ skal altså ikke forstås
som anti-moderne, nærmere amoderne
– en amodernitet, der således er plads
til midt i det moderne paradigme, da
dette ikke er nogen totalitarisme. I den
forbindelse kan det problematiseres, at
det billede, Hans-Jørgen Schanz maler
af moderniteten, til tider bliver for lyserødt, og det dermed bliver religionens
rolle at tilpasse sig – men hvem siger,
at moderniteten er overvejende positiv?
Selvom en mere kritisk tilgang til
moderniteten og dens værdier mangles,
og bogen forbliver mærkeligt uforløst,
idet pointen ikke rigtigt udfoldes, men
nås af mange snørklede, dog lærerige,
omveje, er der ingen grund til at lade
den stå på hylden de næste 30 år.

Modernitet og religion
Hans-Jørgen Schanz,
Århus Universitetsforlag 2008,
120 sider,
198 kr.

ANMELDELSER

Abrahams definitive pension?
Troels Nørager har skrevet et indsigtsfuldt essay om religion og demokrati, og han lader det ikke skorte på vinkler – fra
Gammel Testamente til blandt andet mem-teori på kun 260 sider. Kan man hænge på, er det læsningen værd.

AF ANDREAS PILEKJÆR

Med Taking leave of Abraham – An Essay
on Religion and Democracy indskriver
Troels Nørager sig i den lange række af
forskere, der i disse år udsender bøger
om religion og demokrati – og som
sådan kan man spørge, hvad endnu
en udgivelse skal gøre godt for? Troels
Nøragers bog er ikke desto mindre et
velgørende bidrag til debatten, idet den
kombinerer to perspektiver; det religionsfilosofiske og det politisk-filosofiske.
TROELS NØRAGERS ANLIGGENDE
Taking leave of Abraham stiller spørgsmålet, hvorvidt blind lydighed mod en
autoritær religion, som den vi møder
i Genesis 22 (hvor Abraham skal ofre
Isak), i grunden kan være forenelig med
et engagement i et liberalt demokrati.
Troels Nøragers essay er en udfoldelse
af denne problematik, såvel som et argument for, at nej - blind lydighed mod
autoritære religioner er ikke forenelig
med et engagement i et moderne,
liberalt demokrati. Men hvad motiverer
så Troels Nørager til at skrive denne
bog på trods af, at denne pointe kunne
synes triviel? ”One was the students´
(som Troels Nørager underviste i Frygt
og Bæven) generel willingness to accept
God´s command and that Abraham ´just
had to do it´” (ib., 11) – således er
teologis egne autoritetsglade studenter
én af grundene til udgivelsen af denne
bog!
ABRAHAM OG KIERKEGAARD
Det overordnede tema forgrener sig i to
underproblematikker og to dertil svarende afsnit i bogen, nemlig ”Religion
and Morality” og ”Morality, Democracy
and Religion”. At disse overskrifter er
så tilpas rummelige, at stort set alt kan
proppes ind under dem (for ikke at tale
om, at de er identiske, var det ikke for
ordet ’democracy’!) er tilsyneladende
tilsigtet af Troels Nørager. Han kommer
simpelthen så vidt omkring, at nærmere

bestemmelse ikke ville virke tilstrækkeligt dækkende. Bogen er selvfølgelig
kapitelinddelt, men det ændrer ikke på,
at Troels Nørager gaber over meget på
de 260 sider, bogen fylder.
Kapitel 1 beskæftiger sig med Genesis
22 og receptionshistorien deraf. Det
er oplysende og spændende og Troels
Nøragers livtag med problematikkerne
er reelt – han forfalder aldrig til at
lade begrebsmøllen male, og læseren
fornemmer hans engagement (hvilket
kendetegner hele bogen).
De to følgende kapitler behandler ligeledes Genesis 22 og Frygt og Bæven.

del er alt for ringe integreret i anden
del. At de tematisk hænger sammen er
lettere at indse ved efterrationalisering end under selve læsningen. Dette
er synd, for Troels Nørager behandler
temaet indsigtsfuldt og vedkommende.
Man står tilbage med et positivt indtryk
– Taking leave of Abraham skal hermed
være anbefalet.

Taking leave of Abraham – an essay on
religion and democracy
Af Troels Nørager
Aarhus University Press 2008
260 sider, 298,00 kr.

RAWLS OG HABERMAS
Med anden del tager vi fat på den
politiske filosofi. Hovedvægten
ligger på Jürgen Habermas´ og
John Rawls´ syn på det liberale
demokrati og religion, og
drøftelsen af disse er indsigtsfuld og lødig. Troels Nørager
tager Rawls´ parti, hvilket
han begrunder overbevisende. Især ideen om overlappende konsensus udfoldes
dybdegående.
Men det overordnede emne
tilsiger, at hvis Troels
Nørager for alvor vil til
bunds i problematikken,
skal han rundt om både
sekulariseringen af religion, multikulturalisme,
forholdet mellem stat
og kirke osv., og under
hans samvittighedsfulde
behandling fylder det
jo, så henvisninger til
Abraham og Kierkegaard er sparsomme
i anden del, hvilket
giver indtrykket af to
forskellige essays tryk
i samme bog.
Her er vi fremme ved
akilleshælen. Første
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PRÆSENTATION AF PRAKTIK

Jeg ønsker mig
en dashboard Ban ki-Moon
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Praktik er ligesom en Nike-reklame; Just do it! Efter alle årene med spørgsmål om, hvad det nu lige er, man kan bruge det
der studie til, er det forløsende selv at få en idé om det.

AF SIDSEL THORSTEINSSON, STUD.MAG.

Jeg har haft en del frustrationer over,
hvad det er, jeg skal blive til, når jeg
bliver stor, men nu har jeg fået en god
idé om det; jeg vil gerne arbejde indenfor kommunikation og projektledelse og
gerne i et internationalt miljø.
I øjeblikket er jeg i praktik hos FN’s
Informationskontor i Bruxelles, UNRIC,
der har til formål at sprede information
omkring FN’s arbejde. Efter to måneder
er statusrapport som følger: Oplevelser: mange, pengeforbrug: alt for stort,
møde med Ban ki-Moon: 0, Belgisk
chokolade konsumeret: tør ikke sætte tal
på, Aha-oplevelser omkring livet efter
uni: 1.
Oplevelsen er fantastisk samtidig med,
at jeg lærer utrolig meget.
Og hvad laver jeg så ude i den virkelige
verden, som alle ved venter, men ikke
ved helt, hvad drejer sig om.
WORKING NINE TO FIVE
Min dag begynder med at læse danske
aviser, for at finde ledere og kronikker,
der kunne have relevans for FN. Det
kan være om Sudan, Afghanistan eller
klima, som har stor prioritet i øjeblikket, på grund af topmødet i København
til december. Jeg er nu mere opdateret
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om verdenssituationen, end jeg
nogensinde har været, og ja også
omkring personkrigen i X-factor.
På et møde gennemgår vi dagens
nyheder. Min chef beslutter så
hvilke nyheder, der skal bruges til
headlines eller pressreviews, som
sendes til FN’s hovedkontor i New
York. Her udvælger de det, der
kræver speciel fokus og bruger
det i talsmandens briefinger. At
lave headlines og pressreviews
handler om at overskue et større
stofområde og koge det ned – her
kan man netop drage glæde af
sine mange år med lange nætters opgaveskrivning.
SELV BAN KI-MOON COPY-PASTER
Én af mine opgaver er at holde den danske del af hjemmesiden www.unric.org
opdateret med nyheder og artikler. Med
FN’s arbejdsområder kan disse emner
være alt fra klima til menneskerettigheder. Det er en fantastisk mulighed for
at få et overblik over og indsigt i FN’s
arbejde. Desuden udsender Generalsekretæren Ban ki-Moon jævnligt beskeder ud
på de utallige FN dage, der findes – ja,
der er en international dag for telekommunikation - og desuden kan jeg da
lige oplyse om, at i år er internationalt
år for naturfiber. Så ved I det. Generalsekretærens beskeder skal oversættes,
hvilket kan være en lidt kedelig proces,
idet man kunne mistænke den kære Ban
for at copy-paste en del! Han er i hvert
fald god til i flæng at opfordre folk
til at stå sammen på ’this crucial day’.
Fordelen ved dette arbejde er dog, at
man virkelig får forbedret sit skriftlige
engelsk.
INTERNATIONALT MILJØ – LOVE IT!
I forbindelse med klimatopmødet er vi i
gang med en klimakampagne (www.cool

planet2009.org). Det giver god erfaring
indenfor projektarbejde og planlægning,
og jeg arbejder sammen med folk fra
hele Europa, hvilket betyder, at arbejdssproget er engelsk. At arbejde i et internationalt miljø er min største oplevelse.
Både sprogmæssigt og at møde andre
kulturer. Vi har eksempelvis en tradition
blandt praktikanterne om at tage noget
med fra vores respektive hjemlande til
diverse sociale arrangementer.
HVAD MED RELIGIONSVIDENSKABEN?
Det er ikke meget af det fagspecifikke
stof, jeg har tilegnet mig som religionsvidenskaber, jeg har behov for på jobbet, men jeg har opbygget en god bred
viden omkring forskellige kulturer, som
er uvurderlig. Desuden er det nyttigt,
at jeg eksempelvis har taget fag som
Modern Movements in Islam og Det Moderne Mellemøsten, når jeg skal skrive
noget om eksempelvis Israel/Palæstina
konflikten. Jeg bifalder, at man har
indført faglig formidling for kandidatstuderende. Formidling er bestemt brugbart
senere, og jeg ville ønske, jeg havde
taget et kommunikationskursus eller
lignende på min supplering.
HVORFOR SKAL MAN GØRE DET?
Man skal tage i praktik først og fremmest for at få en virkelighedsfornemmelse. Efter år med bøger og opgaver er det
vigtigt at få en fornemmelse for, hvad
livet efter studiet drejer sig om. Derefter
skal man gøre det, fordi man finder ud
af, at man har lært mere end man tror,
og at man udover fagstoffet virkelig har
oparbejdet de humanistiske kompetencer, alle taler om. Og så gør det i
virkeligheden ikke noget, at jeg nok ikke
kommer til at møde Ban ki-Moon. Mødet
med FN har været en stor nok oplevelse
i sig selv – jeg køber en dashboard Ban
ki-Moon til min læseplads.

UNDERHOLDNING

Ny trend blandt universitetsstuderende
Tøjbranchen har i flere år anvendt begrebet ’engineered’ om tøj, der er slidt fra fabrikken, for at imødekomme forbrugere,
der ønsker et ’trashy’ look. Trenden rammer nu bogmarkedet.

Hvem har ikke skævet til en undervisers
slidte eksemplar af Novum Testamentum
Graece eller The Elementary Forms of the
Religous Life og tænkt: »sådan måtte
min bog sgu gerne se ud!« selvom man
godt inderst inde ved, at det er fuldkommen urealistisk, at man nogensinde
får læst så meget? Det har de fleste
– også selvom de ikke vil indrømme
det. Men det er slut nu! Vil du signalere
belæsthed og dermed kløgt og kolossal
sproglig og litterær velbevandrethed, så
hold dig til. Snart lancerer studerende
på Det Teologiske Fakultet den netbaserede boghandel ’Engineered Books’,
hvor du kan købe slidte nye udgaver af
næsten en hvilken som helst prestigefyldt studiebog. Foruden fabrikseksemplarerne, der har et falmet, let slidt

look, lanceres tre serier: ’Realistic
Series’, som svarer realistisk til ca.
et år over den tid, du de facto har
læst (efter devisen: en rus med en
for slidt bog afslører let sig selv
som en snyder); ’Custom Made Series’ med forbrugertilpasset slitage,
som for eksempel pletter fra din
favoritkaffe; samt ’Replica Limited
Edition Series’, som er nøjagtige
kopier af undervisernes eksemplarer,
komplette med understregninger
og randbemærkninger (de har også
værdi som samleobjekter) – Hvem
vil for eksempel ikke gerne kunne
låne Vagn Andersens udgave af Hegels Phänomenologie des Geistes ud
og lade låneren tro, at det er én selv,
der har skrevet henvisninger til Kant
og Kierkegaard i margin?

FOTO | JACOB BECH JOENSEN

ORD | JACOB BECH JOENSEN

Dette eksemplar af Latinsk læsebog, som tilhører
lektor i kirkehistorie, dr.theol. Niels Arne Pedersen,
bliver tilgængeligt som ’Replica Limited Edition’.
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Hvad er Scientology?
FOTO | IVAN SAABY NIELSEN

MIKAEL KJÆRGAARD: STUD.MAG.

Det er et hit blandt de kendte i USA,
fordi de tilbyder en masse - jeg ved
ikke, om man kan kalde det terapi - men
nogle samtalepartnere og en mulighed
for at få noget styr på éns liv. Ja, så
er de også en hjælpeorganisation, der
brugte en masse ressourcer på at hjælpe
efter tsunamien i 2004.

PEDER LINNET: STUD.MAG.

LONE SLOT NIELSEN: STUD.TEOL.

Det er noget med nogle målinger, som
så sætter én i stand til at nå et eller andet. Jeg har prøvet at blive stoppet af
dem på Strøget, og der kunne de godt
virke lidt anmassende, men ellers synes
jeg, det er noget hokus-pokus, som bare
skal have lov til at passe sig selv.

Det virker lidt suspekt, lidt som en pengemaskine. De er ikke blevet anerkendt
som religion i Danmark, fordi det vist
ikke er særlig gennemskueligt, hvad det
egentlig er, det går ud på. Det kan jeg
ikke lide, for så er det ikke muligt at
give en ordentlig religionskritik.

nyheder | interview | information | debat | fag | underholdning | 19

Kalender | 15.04 – 19.06 2009

APRIL

ARRANGEMENT

BESKRIVELSE
’Nye fund i gamle samlinger’ v/ Nils Arne Pedersen.
Teologisk Forening (010, 1441)
’Martin Luther. Reconsidered for 2017’ v/ Volker
Leppin. Reformatorisk Teologi (Aud. 1, 1441)
’Buddha-natur, levebrødspræster og dødskult’ v/
Jørn Borup. Religionsvidenskabelig Forening (Aud. 1,
1441)
’Bioethics in theory and practice’ v/ Mette
Ebbesen. (Aud. 2, 1441)

15.

19.30

Foredrag

16.

10.00 12.00
19.30

Foredrag

17.

13.15 15.00

Ph.d.-forsvar

17.

13.15 16.15
9.30 17.00

Ph.d.-forsvar

20.

15.15 17.30

Foredrag

24.

15.00 17.00

Seminar

Præsentationsseminar og officiel afslutning af
fokusområdet Religion som normsætter (Aud. 1,
1441)

ARRANGEMENT

BESKRIVELSE
’Tro, bøn og hjerneaktivitet’ v/ Uffe Schjødt.
Religionsvidenskabelig Forening (Aud. 1, 1441)
’Generalforsamling + Når X-factor bare ikke er
dybt nok’. Teologisk Forening
’Det etiske subjekt i Luthers teologi’ v/ Svend
Andersen. Reformatorisk Teologi (mødelok. 1, 1421)
’The neutral substrates of prayer’ v/ Uffe Schjødt

16.

17.

MAJ

Foredrag

Seminar

5.

19.30

Foredrag

6.

17.30

Foredrag

7.

13.00

Foredrag

7.

15.15

Ph.d.-forsvar

14. - 16.

18.

Konference

15.15 17.30

Foredrag

28.-29.

Konference

JUNI
4. -5.

ARRANGEMENT
Seminar

12.

13.15

Ph.d.-forsvar

19.

13.15

Ph.d.-forsvar

’Det senmoderne menneske mellem magt og
afmagt’ v/ Iben Krogsdal (Aud. 1, 1441)
’Luther and mystical theology: discontinuities
and continuties’ v/ Volker Leppin, Else Marie Wiberg
Pedersen og Anna Vind. Reformatorisk Teologi
(mødelok. 1, 1421)
’Om evolution, religion og kognition’ v/ Armin W.
Geertz. Forum Teologi Naturvidenskab (010, 1441)

’Constructing Religious Identities’ v/ Fokusområdet
Religion som normsætter, Tema 1: Kampen om
religiøse tekster i antikken.
’Darwinisme i Religionsvidenskab?’ v/
Hans Jørgen Lundager Jensen. Forum Teologi
Naturvidenskab (010, 1441)
’Meaning in Religion, Cognition ang Culture’ v/
Satsningsområdet Religion, kognition og kultur.
BESKRIVELSE
’Normative status of liturgies’ v/ Fokusområdet
Religion som normsætter, Tema 1: Kampen om
religiøse tekster i antikken.
’The Theosophical Revival in Denmark - Factors
for Growth in a New Religion in Contemporary
Society’ v/ René Dybdal Pedersen (såfremt
afhandling indstilles).
’Ecclesiology and Culture in the Moravian Church’
v/ Jørgen Bøytler

ISSN 16029976

Spændende
arrangementer
GENERALFORSAMLING
+ 'NÅR X-FACTOR BARE
IKKE ER DYBT NOK'
Den Akademiske
Studenterscene, Teologisk
Forening.
Vi overlader talerstolen
til de studerende. Tanken
er, at studerende sammen
med deres underviser
præsenterer de resultater,
de er nået frem til i
løbet af semesteret.
Generalforsamlingen
forventes at vare ca. en
time, hvorefter Teologisk
Forening byder på pizza,
inden foredraget starter.
Onsdag d. 6. maj, kl.
17.30/19.30, lokale
meddeles senere.
TRO, BØN OG
HJERNEAKTIVITET
v/ ph.d.-studerende
Uffe Schjødt i Religionsvidenskabelig Forening.
Hjerneforskningen er nået
til religionsvidenskaben!
Foredragsholderen har ved
hjælp af hjerneskanninger
undersøgt, hvad der
foregår i hjernen på
kristne mennesker, som
henvender sig til Gud.
Foredraget handler om
projektet, men også om
metodiske og teoretiske
problemer, som gør, at den
religionsvidenskabelige
hjerneforskning er en
spændende - men også
begrænset disciplin.
Tirsdag d. 5. maj, kl.
19.30, Aud. 1 (bygn.
1441)
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