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Burka + bikini = burkini
ORD | SIGRID K. KJÆR

FOTO FRA BURKINIKATALOGET, AHILDA

Mens burkadebatten raser i Danmark
om, hvorvidt burkaer skal være tilladt
eller ej, har man i Norge valgt at gå
i den modsatte retning; her har man

nemlig for nylig tilladt de såkaldte
burkinier i alle offentlige svømmebade
i Oslo. Tidligere er kvinder i burkini
blevet nægtet adgang til svømmebadene, men i et forsøg på at gøre badning
tilgængeligt for
alle, har Oslo kommune nu afgjort, at
så længe det ikke
belaster renseanlæggene unødigt,
så må man have
lov at klæde sig i
heldækkende tøj.
I andre europæiske
lande har man dog
et andet syn på sa-

gen. I den italienske by Varallo Sesia er
der direkte forbud mod at bære burkini,
da man her mener, at det ikke blot er et
problem for hygiejnen. Derudover kunne
»synet af en ’maskeret kvinde’ forstyrre
små børn,« udtaler byens borgmester
Gianluca Buonnano. I den parisiske
forstad Emerainville har man ligeledes
forbudt en muslimsk kvinde at være
iført burkini. Her er argumentet også,
at det har noget med hygiejnen at gøre:
»Dette har ikke noget med sekularisme
at gøre, men er et rent hygiejnisk
problem. Af samme grund må mænd
heller ikke være iklædt badeshorts,«
udtaler svømmepølens direktør Yannick
Decompois.

Franciskanerne 800 år
ORD| EVA ELISABETH HOUTH NIELSEN

I år fejrer Franciskanerne 800 års jubilæum, men munkerodenen er ifølge dem
selv stadig meget aktuel. For præcis
800 år siden i 1209 fik Frans af Assisi
godkendt reglerne til sin nystiftede
munkeorden af Pave Innocens III.
Dengang var den altoverskyggende
målsætning for franciskanermunkene,
at de ikke ville eje noget ud over deres

grå munkekutter. Derfor måtte munkene
tigge for at få mad, når de gik fra by til
by, mens de prædikede evangeliet. Hermed går Franciskanerne ind under betegnelsen tiggermunke, der er en bred
betegnelse for de munkeordner, der gør
en dyd ud af at have Jesus’ jordiske
fattigdom som forbillede. I dag lever
Franciskanerne stadig med påbuddet om
fattigdom og har stor tilslutning både

inden for selve munkeordenen og inden
for lægmandsordnenen. Fattigdomskravet er dog tolket på den måde, at
de kun må eje det, som er nødvendigt
for deres gerning som forkyndere. Flere
Franciskanere bruger i dag også Frans af
Assisis budskaber som vejledning i aktuelle problemstillinger, fx klimaspørgsmålet og den økonomiske krise.

Besøg Gud i farten
I en fortravlet verden kan det være
svært at nå det hele, inklusiv kirken.
Nu er der håb for travle mennesker på
den tyske autobahn. Man kan nemlig nu
smutte i en af de over 30 motorvejskirker, der bliver mere og mere populære.
Egentlig er det ingen nyhed, da den
første motorvejskirke blev grundlagt for
50 år siden. Fænomenet er blevet mere
populært de senere år, og flere og flere
får øjnene op for de mange muligheder
for at nå i kirke på vej på juleferie, bede
for familien eller bare tage sig et lille

pusterum på vej til et forretningsmøde.
Ifølge Wolfram Hoyer, dominikanerpræst
i den første motorvejskirke Maria
Schutz der Reisenden, går en stor del
af de besøgende i motorvejskirkerne
ikke normalt i kirke. Til gengæld er
kirkegængerne yderst gavmilde, og
det er ingen dårlig forretning at være
motorvejskirke – derfor er flere motorvejskirker egentligt normale sognekirker, der er blevet omdannet. Kirken
kan så beholde sin lokale menighed,
men samtidig opnå fordel af flere
besøgende og flere penge i kirkebøs-

sen til vedligeholdelse af historiske
kirkebygninger.

FOTO | SIGRID K. KJÆR

ORD | SIGRID K. KJÆR
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Stormoské starter økonomidebat
Den iranske stats økonomiske indblanding i Københavns kommende stormoské har skabt voldsom debat herhjemme. Det
har fået en række politikere, heriblandt primært Naser Khader (K), til at kræve, at de danske trossamfunds økonomi skal
være mere gennemsigtige. Ifølge lektor i religionssociologi Lene Kühle bør der hældes en spand koldt vand på den ophedede
diskussion om den shiamuslimske moské i København.

ORD SARA JUL JACOBSEN

Det er det godkendte trossamfund
Ahlul Bait, der står bag planerne om
byggeriet af den nye moské på Vibevej
i København. Den iranske stat har i
flere år været økonomisk involveret i
foreningen, og dokumenter
fra tinglysningskontoret har
vist, at det var Iran, der i
2001 finansierede foreningens køb af ejendommen på
Vibevej, hvor den nye moské
skal opføres. De oplysninger
bliver mødt af kritik fra De
Konservatives udlændingeog integrationsordfører Naser
Khader. Han mener, at der
skal være åbenhed omkring
finansieringen af trossamfund.

Det hænger sammen med, at §69; »De
fra folkekirken afvigende trossamfunds
forhold ordnes nærmere ved lov« aldrig
er blevet ført ud i livet.« Dermed mener
forskeren, at lovgiverne har negligeret at
udspecificere lovgivningen på området.

lertid peget på, at det kræver en lovændring,« siger Naser Kharder til Kristeligt
Dagblad. Naser Khader konkluderer, at
han nu vil overlade det til embedsværket
i de tre ministerier at finde ud af, hvad
der skal til for at få den åbenhed lovgivningsmæssigt.
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Lene Kühle støtter for så vidt, at
politikerne sætter fokus på hvilke
pligter og hvilke rettigheder,
minoritetsreligionerne skal have.
»Bare fordi staten indtil nu ikke
har blandet sig i minoritetsreligionernes økonomi, betyder det
selvfølgelig ikke, at man ikke kan
beslutte, at det nu er nødvendigt,«
siger lektoren. Hun pointerer samtidig, at man skal tænke sig meget
godt om, før man bevæger sig ud
på dette område. »Hvad vil man
INGEN OPSYN
opnå med det? Må godkendte trosMED TROSSAMFUNDENE
samfund slet ikke modtage penge
Lene Kühle kortlagde i 2006
fra udlandet? Er det kun Iran,
de muslimske miljøer i Danman ikke må modtage penge fra?
Religionssociolog Lene Kühle mener, at Naser Khaders forslag
mark med bogen Moskeer
Hvad med de moskeer og kirker i
nærmere ligner et forsøg på at genere det konkrete trossamfund
i Danmark, og hun forsker
Danmark, som allerede har modend et reelt ønske om at opstille skærpede krav om kontrol med
blandt andet i godkendte
taget bidrag fra udlandet? Skal
godkendte trossamfunds økonomi.
trossamfund. Hun mener
de lukkes? Og er man villig til at
ikke, at den danske stat inafsætte resurserne til at underteresserer sig for, hvordan de godkendte UDBREDT ØNSKE OM FULD INDSIGT
søge alle godkendte trossamfunds
trossamfund er organiseret, eller hvor Naser Khader (K) mener, at der er et regnskaber?« Lene Kühle, der mener, at
de får deres penge fra. »I realiteten udbredt politisk ønske om fuld indsigt, Naser Khaders forslag nærmere ligner et
har religionsfriheden betydet, at mino- gennemskuelighed og gennemsigtighed forsøg på at genere det konkrete trosritetsreligioner, herunder de godkendte i de godkendte trossamfunds økonomi. samfund, slutter: »Hvis han ikke ønsker,
trossamfund, i høj grad har været fri fra Han har nu henvendt sig til både Kirke-, at det iranske styre skal kunne blande sig
statens indblanding. Selvom man nu er Integrations- og Justitsministeriet for at i danske forhold, er det mere sobert at
blevet langt grundigere med at under- få klarhed over lovgivningen på området. forbyde samhandel mellem Iran og Dansøge bl.a. organisering og trosgrundlag »Det er vigtigt. Jeg har den grundlæg- mark frem for at opstille skærpede krav
for de trossamfund, som ansøger om gende holdning, at der med penge også om kontrol med godkendte trossamfunds
godkendelse, føres der på ingen måde følger ideologi. Jeg foreslog, at Borger- økonomi, som man helt givet ikke vil
opsyn med dem, når de først er blevet repræsentationen skulle nedsætte en være i stand til at gennemføre for alle
godkendt,« fortæller Lene Kühle og politisk følgegruppe, så man kunne følge godkendte trossamfund.«
uddyber: »Faktisk er hele området om processen og økonomien bag moskéen.
religiøse minoriteter meget ureguleret. Flere i Borgerrepræsentationen har imid-
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Religioogle...?!
Verdens mest kendte internetsøgemaskine er ’Google.com’, men der findes hundreder af søgemaskiner, hvoraf flere retter sig mod bestemte grupper, for eksempel trossamfund. Den nyeste er ifølge ’SearchEngineGuide.com’ den muslimske
’ImHalal.com’, som blev lanceret 1. september i år.

ORD | JACOB JOENSEN

Søgemaskinen ’ImHalal.com’ er grundlagt af den 20-årige studerende Reza
Sardeha og virker i store træk ligesom
Google: Man indtaster et søgeord og får
en række ’hits’. Dens formål er at advare
muslimer om sider med anstødeligt indhold, så den adskiller sig ved at sondre
mellem, om søgeordet er ’halal’ (tilladt)
eller ’haram’ (forbudt).
Er søgeordet halal, får
man direkte adgang til
søgeresultaterne, men
er det haram, må man
træffe et valg. ImHalal graduerer nemlig
haram, for eksempel:
»Oops! Your search
inquiry has a Haram
level of 1 out of 3. This
means that the results
could be haram«. Søgningen er altså ikke
med sikkerhed haram,
og man må selv afgøre, om man vil se
resultatet. Man kan besøge sider med op
til ’haramlevel’ to ud af tre; men er søgeordet helt haram, er der intet at tage
fejl af, og al adgang er udelukket. Ph.d.studerende Henrik Reintoft Christensen,
der forsker i religion i massemedierne,
finder ImHalal interessant. »At den har
en ’harammåler’, gør den både kuriøs og
farlig, fordi det viser, den er manipulerende. Jeg prøvede at søge på ’nudity’ og
’homosexual’, og det første slog det sidste i haramlevel, hvilket er udsædvanligt
inden for islam. Derfor må man spørge:
Hvem er ’dommeren’?« vurderer han.
EN UMULIG OPGAVE
Dette synspunkt deler lektor ved Religionsvidenskab Lars Ahlin, men han finder
ImHalals brugere ligeså interessante som

’dommeren’. »Det kan være en lettelse,
at andre tager stilling for én. På den
måde er det godt, at ImHalal med sine
haramlevels viser, at den tager stilling,«
siger han og fortsætter: »Publikum skal
tages alvorligt, og derfor må man se på,
hvad søgemaskinen fokuserer på, for i
sidste instans kan den blive manipulerende. På den anden side kan haramlevel

tre også pirre nysgerringheden, og de
fleste kender jo Google, så det er en
svær opgave, ImHalal påtager sig.« Lars
Ahlin finder det følgeligt umuligt at opretholde forbud via søgemaskiner, men
som serviceydelse bifalder han idéen og
siger med et smil: »Jeg er positiv over
for alle, der konkurrerer med Google.«
STOR UDBREDELSE
Det er ikke kun muslimer, der bliver
advaret om bestemte hjemmesider. På
SearchEngineGuide findes et register
over brugerorienterede søgemaskiner,
og i kategorien ’Religion’ findes 73 af
slagsen. Kristendommen dominerer med
47 efterfulgt af jødedommen og islam
med hver otte, mens buddhisme, hinduisme, messiansk jødedom, New Age,

’Paganism’ og Scientology hver har en
eller to søgemaskiner. De største, der
kan sammenlignes med ImHalal, er den
jødiske ’Koogle’, der kun viser resultater, som er ’kosher’ (tilladt), samt den
protestanitske ’Alpha Omega Christian
Internet’ og den katolske ’Cathoogle’.
Disse sondrer også mellem tilladt og
forbudt, men i mangel af begreber som
halal/haram og kosher,
træffer de afgørelsen
suverænt.
VOR TIDS ’INDEX
LIBRORUM
PROHIBITUM’?
Ifølge Henrik Reintoft
Christensen er ønsket
om begrænsning af information til bestemte
grupper ikke et nyt
fænomen. »Historisk
set er der mange eksempler, men den teknologiske udvikling har
mangfoldiggjort mulighederne for både søgning og spredning
af information, og i vor tid er det svært
at begrænse informationstrykket.« Han
forklarer, at internettet har opløst tidligere tiders begrænsning bestående af
valget mellem enten at ramme en stor
målgruppe med overfladisk information
eller en mindre med tung information.
»Via internettet kan man ramme præcist
med tung information og dermed øge
informationstrykket. Selvom ’tryk avler
modtryk’, har modtrykket manglet på
trods af internettets løbende udvikling.
ImHalal er et bud på et modtryk, men
den bør primært ses som en service, for
det vil aldrig lykkes helt at begrænse
eller ligefrem forbyde bestemt information, fordi ’life finds it’s way’,« slutter
Henrik Reintoft Christensen.
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Dialogforum Århus
Der foregår noget ude i Gellerup for tiden. En lille gruppe, der kalder sig Dialogforum Århus, har netop afholdt en række
middage i ramadanmåneden med såvel muslimske som kristne gæster. Dette er blot ét ud af mange tiltag, og foreningens
overordnede formål er at skabe dialog mellem mennesker af forskellig religion og kultur for at komme af med spørgsmål og
misforståelser.
FOTO | ANNE LOUISE NIELSEN

ramaddanmiddage, foredrag,
konferencer og paneler med aktuelle
problemstillinger, kunstarrangementer,
dans, dialogrejser og meget mere.
Ifølge Erhan Kilic er en af fordelene
ved dialogarbejdet, at man bliver mere
bevidst om sin egen religion: »Hvis jeg
bliver stillet et spørgsmål vedrørende
min religion, som jeg ikke selv har
tænkt over, så bliver jeg nødt til at
læse bedre på lektien. På denne måde
undgår man at blive en kulturmuslim,
der bare har nedarvet nogle traditioner
fra sine forældre, à la nu faster vi
bare.« Herudover fastslår formanden, at
han heller ikke er bange for at prikke til
den ’kulturkristne’ med berøringsansgt
og uvidenhed over for alt, hvad der
hedder religion.

Erhan Kilic, der er formand for Dialogforum Århus, mener, at religionsdialogen gør dialogparterne mere bevidste om deres egen religion.
ORD |ANNE LOUISE NIELSEN

»Det er svært at svare på alle
religioners vegne,« erklærer Erhan
Kilic, formanden for Dialogforum Århus,
da han skal besvare, om der ligger
et element af dialog i alle religioner.
Selv er han praktiserende muslim,
der studerer jura til daglig. »I islam
er der en del bevæggrunde til at gå i
dialog med andre. Vi har eksempler fra
profetens liv og vers fra Koranen, der
henviser til, at dialog og fred er den
rigtige vej.« Formanden har også læst
Biblen og mener, at man kan fremhæve
en del til fordel for at gå i dialog. Trods
foreningens klejne ry står Dialogforum
Århus bag en vifte af arrangementer:
6 | FIGENBLADET

SANDHEDSKRAV OG POSITIV TILGANG
FigenBladets udsendte har også
besøgt Kåre Schelde, generalsekretær
for Folkekirke og Religionsmøde og
hjælpepræst i Gellerup Kirke, der ofte
arbejder sammen med Dialogforum
Århus, for at finde ud af, hvad der
egentlig sker i dialogen. »Der er en
sandhed i kristendommen, der nyder
godt af mødet. Hvis sandheden skal
være i live, må sandhedsværdien
testes. I religionsdialogen bliver det
tydeligt, om sandheden er noget vi
har i handling og ikke bare i munden,
fordi den anden religion har det samme
sandhedskrav.« Kåre Schelde påpeger,
at der er mange lighedspunkter mellem
kristne og muslimer. Begge religioner
deler blandt andet de historiske
betingelser, monoteismen, troen på,
at alt er skabt af Gud, begreber som
næstekærlighed og troen på Jesus. Der
er imidlertid også nogle helt centrale
ting, religionerne ikke deler, fx er
der uovernsstemmelse i opfattelsen
af Jesus som hhv. Guds søn og Guds
profet. Ifølge Kåre Schelde giver troen

på Jesus som Guds søn den kristne en
forpligtelse i mødet med den anden.
Det altafgørende udganspunkt for
religionsdialog er ifølge Erhan Kilic at
dialogparterne har en positiv tilgang til
hinandens religion. Hvis man på forhånd
ønsker at skabe konflikt eller diskutere,
har man allerede taget afstand til
hinanden. Er tilgangen negativ, når man
ikke engang til det punkt, hvor man
finder ud af, hvad man er uenige om.
Undervejs i dialogen kan der imidlertid
være ting, man er uenige om. »Der
kan være nogle hardcoreemner, hvor
folk går i kødet på hinanden, og det
er lærerigt for begge parter. Under
fasten oplever jeg tit, at andre ikke
forstår årsagen. De siger: Hvorfor kan
du ikke bare spise lidt ovre i hjørnet?
Når jeg forklarer årsagen, respekterer
de imidlertid mit valg.« Formanden
prikker til det faktum, at der ikke kan
opnås enighed om alt. Han mener, at
’respekt’ ofte forplumres til ’forståelse’ i
udlændingediskursen, hvor vægtskålene
med hhv. benhård intolerance og flad
politisk korrekthed har svært ved at
komme i ligevægt.
RELIGION OG KULTUR
ER IKKE DET SAMME
For Erhan Kilic er det vigtigt at
adskille religion og kultur, som ligger
foruroligende tæt op af hinanden.
Ifølge religionsantropologer er
religionen ofte grundlag for kulturen,
men alligevel skal man være
opmærksom på, at en muslimsk somalier
har en anden tilgang til tingene end en
araber eller dansker af samme religion.
En forståelse for dette kræver imidlertid,
at man ved hvad islam er. »Når jeg er
ude at holde foredrag, siger folk: er
det islam, du præsenterede der? Folk
har fået et forvrænget billede gennem
medierne. Når de så finder ud af, hvad
de 5 søjler, som er grundlaget for islam
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Nye suppleringsfag på
Det Teologiske Fakultet
ORD | JACOB JOENSEN

og grunden til, at man faster, er,
så skifter perspektivet.« Erhan
Kilic understreger at, Danmark
er et dejligt let land at være
muslim i, fordi demokratiet giver
religionsfrihed. Han møder ikke
problemer; kun dagsordener fra
politikernes side kan gøre ham
ærgerlig. Dialogen bidrager til
integrationsprocessen, som jo
netop er en proces. »Hvis jeg
har holdt foredrag i en kirke
en søndag, kan jeg da sagtens
blive mødt med spørgsmålet
fra baglandet: ”Har du været i
kirke?!«
BLIVER VED MED AT
MØDES
Ifølge Kåre Schelde er det
de gentagne dialoger, der
flytter holdninger. Han er
i gang med at forberede
den 4. konference mellem
kristne og muslimske
ledere i Danmark: »Det
helt centrale er, at vi bliver
med at mødes. Vi har ikke
vedtaget epokegørende
resolutioner, men vi er
blevet ved med at mødes
og tale sammen om,
hvad det vil sige at være
religiøs, og hvordan vi kan
undgå parallelsamfund.«
Kåre Schelde forklarer, at
ligesom i nye
bekendtskaber, lægger
religionsdialogen ikke
ud med at tage de
allersværeste emner op.
I takt med, at tilliden
bliver bedre, bliver
debatten imidlertid mere
nuanceret, og der opstår
et netværk mellem kristne
og muslimer. »Det betyder,

at vi kan ringe til en imam,
når der pludselig er behov for
at åbne en dialog,« siger Kåre
Schelde. Han anbefaler især
dialogrejserne, og Erhan Kilic er
enig: »Man oplever hinanden på
en anden måde, når man rejser
sammen. Selv har jeg fået en
større forståelse for, hvordan
kristne tænker, og hvorfor vores
samfund hænger sammen, som
det gør, både i kirkeregi og med
hensyn til helligdage og alt det
der.« Dialogforum Århus arbejder
på at flytte i egne lokaler; indtil
videre må de nøjes med at flytte
holdninger.
DIALOGFORUM ÅRHUS
- Dialogforum Århus er en
interkulturel forening, stiftet i 2007
af unge tyrkere med akademisk
baggrund.
- Foreningen har omkring 85
medlemmer, som har både tyrkisk og
dansk baggrund.
- Formålet er via forskellige
arrangementer at skabe dialog
mellem mennesker af forskellig
religion og kultur.
- Eksempler på arrangementer
er: ramaddanmiddage, foredrag,
konferencer/paneler med
aktuelle problemstillinger,
kunstarrangementer, dans,
dialogrejser m.m.
- Foreningen har endnu ikke egne
lokaler, men arbejder på sagen.
- Besøg deres hjemmeside for
mere information. www.dfaa.dk
|info@dfaa.dk

Den 1. september modtog Det Teologiske Fakultet
37 nye suppleringsfagsstuderende: 24 på ’Religion,
Politik og Samfund’ (Religionsvidenskab), otte på
’Religion, Etik og Litteratur’ (Teologi) samt fem på
’Arabiske områdestudier’ (Arabisk- og Islamstudier).
De to sidste fag er for første gang nogensinde
udbudt i år, og FigenBladet har mødt tre af de
otte studerende, der som de første tager et suppleringsfag i teologi, nemlig faget Religion, Etik og
Litteratur. De læser alle forskellige hovedfag og har
også forskellige grunde til deres valg: »Jeg valgte
det efter at have hørt Lars Albinus’ intro til faget.
Især litteraturdelen lød virkelig spændende,« siger
Lise Andersen, der læser Nordisk sprog og litteratur.
Anja
Spillemose, FOTO | JACOB JOENSEN
hvis hovedfag er
Idéhistorie,
siger
om sit valg: »Meget
af det, jeg interesserer mig for ved
idéhistorie, er samlet i én ’pakke’ her«
- en opfattelse, som
Maria Christensen
fra Litteraturhistorie tilslutter sig:
»Kombinationen af
filosofi og litteratur
virkede oplagt og
lød enormt spænAnja Spillemose, Maria Christensen og
dende. Det er mærLise Andersen er alle begyndt på det
keligt, at der ikke
teologiske suppleringsfag Religion, Etik
har været sådan et
og Litteratur.
fag før.«
EN MÅNED KLOGERE
Efter en måned på Det Teologiske Fakultet er de tre
studerendes indtryk af stedet, at der ikke hersker
nogen ’dem og os’-mentalitet på det sociale niveau
på trods af, at studerende fra tre fag færdes under
samme tag. De oplever, at ’dem og os’-mentaliteten
kan forekomme på det faglige niveau, dog ikke sådan, at man ligefrem går i klinch med hinanden.
Alle tre er enige om, at faget var svært at have
forventninger til, inden de begyndte. De indrømmer,
at de havde troet, det var mere religionsvidenskabeligt på grund af navnet, men vægten på teologien
tiltaler dem. Det er dog stadig for tidligt at sige ret
meget om faget, og om det vil være brugbart, hvilket ifølge Lise Andersen, Anja Spillemose og Maria
Christensen afhænger af det hovedfag, man læser.
Ligeledes har hovedfaget betydning for, hvornår de
hver især får en ’yes!-oplevelse’.
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Hvem kan modsige én, som synger?
»86% af Koranen rimer, hvilket blandt andet fremvirker en æstetisk og sanselig oplevelse, når den reciteres. Man kan få
et vers ’på hjernen’ ligesom med en popsang.« FigenBladet har taget en snak med Det Teologiske Fakultets nye lektor ved
Afdeling for Religionsvidenskab Thomas Hoffmann om islam, Koranen og tværfaglige tilgange.
jeg skal tilpasse mig mine nye rammer
og fortsætte min ’gamle’ koranorienterede forskning og samtidig gå dybere
ind i min generelle brede interesse for
Mellemøsten og den muslimske verden,«
fortæller Thomas Hoffmann og fortsætter: »Jeg ser også frem til fortsat at
kunne studere den kontemporære islam
og nutidens muslimer. Det er virkelig
interessant at studere forholdet mellem
islam som trossystem og muslimer som
sociologisk fungerende aktører.«

Thomas Hoffmann på sit koranfyldte kontor.

»Jeg blev interesseret i islam af flere
grunde. Det var nok mest en blanding af
rejser i Mellemøsten efter min gymnasietid og så tidens politiske omstændigheder, som vakte en akademisk interesse.«
Det Teologiske Fakultets nye lektor ved
afdeling for religionsvidenskab Thomas
Hoffmann voksede op i en tid, hvor islam
optog stadig større dele af fjernsynets
sendeflade. Med krigen i Libanon og
Khomeinis revolution i Iran var jorden
således gødet for Thomas Hoffmanns senere karrierevalg - et valg han på ingen
måde fortryder i dag. »Jeg er rigtig glad
for, at jeg valgte den vej, for det har jo
i høj grad vist sig at være en farbar og
stadig meget aktuel vej,« lyder det fra
lektoren.

tekstlæsningsfag, men det forekom mig,
at metoderne og teorierne i forhold til
tekstlæsning ikke var så mangfoldige
som på litteraturvidenskab. Derfor skrev
jeg min afhandling dér,« fortæller Thomas Hoffmann og fortsætter: »Jeg tror
samtidig også, at jeg lider af et ’whenin-Rome-do-as-the-Greeks’-syndrom. Da
alle andre ville beskæftige sig med fundamentalisme, fik jeg lyst til at arbejde
med noget så stille og roligt som litterære træk ved Koranen.« Ph.d.-projektet
omhandlede en litteraturvidenskabelig
analyse af Koranen som poetisk tekst
(The Poetic Qur’ân. Studies on Qur’anic
Poeticity, Wiesbaden: Harrassowitz,
2007), og netop Koranen har siden været et af de primære omdrejningspunkter
for forskerens akademiske arbejde.

WHEN IN ROME, DO AS THE GREEKS
Thomas Hoffmanns akademiske position
kan bedst karakteriseres som en litteratur- og religionsvidenskabelig hybrid:
»Jeg har altid haft en stærk forkærlighed for kunst og kultur. Efter jeg blev
færdig ved Københavns Universitet som
cand.mag. i religionshistorie, søgte jeg
derfor en ph.d. ved litteraturvidenskab.
Religionsvidenskab er i høj grad et

Efter at have afsluttet sit ph.d.-forløb
blev Thomas Hoffmann ansat ved den
arabiske afdeling ved Carsten Niebuhr
Instituttet på Københavns Universitet
og senere på Center for Europæisk Islamisk Tænkning også ved Københavns
Universitet, inden han endeligt landede
på Det Teologiske Fakultet i Århus. Thomas Hoffmann ser frem til arbejdet på
Det Teologiske Fakultet: »Planerne er, at

ORD | MARC ANDERSEN
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PASSION OG POLITISERING
Islam har været et heftigt debatteret
emne i den vestlige offentlighed i mange år, hvor der ifølge Thomas Hoffmann
er mange politiske interesser på spil:
»Islam er et vanvittigt politiseret felt
i den danske og vestlige offentlighed,
og jeg har indtryk af, at der er en høj
grad af alarmisme på spil i den offentlige
debat,« fastslår han. Thomas Hoffmann
giver ofte selv bidrag til debatten ved at
formidle oplysning om islam til den bredere befolkning. I den forbindelse har
hans primære platform på det seneste
været Weekendavisen, og tidligere har
han været fast anmelder af islamrelateret litteratur i Jyllandsposten.
I det akademiske felt ses der ifølge Thomas Hoffmann også en vis politisering
inden for nogle områder af islamforskningen: »Selvom der stadig er meget
stærke neutralitets- og objektivitetsidealer på banen, er det indimellem
uundgåeligt med personlig bias, for
eksempel i forbindelse med konflikten
mellem Israel og Palæstina,« vurderer
han og uddyber: »Man ser politisering
inden for flere studier, hvor der er virkelig er noget på spil - for eksempel i
amerikanske ’gay and lesbian studies’,
selvom disse ikke har nær så meget krig
og politisk uro på deres dagsorden. Derfor er islamforskningen ind imellem et
felt fyldt af passion, hvilket jo er ekstra
fascinerende.«

INTERVIEW

FOTO | MARC ANDERSEN

KORANEN PÅ HJERNEN
Thomas Hoffmanns forskellige litteraturvidenskabelige tilgange til Koranen har
kastet flere frugter af sig: »Et aspekt, jeg
har gjort opmærksom på, er, at Koranen
udover at være et historisk dokument
med en eksegetisk virkningshistorie
også er et dokument med særegne litterære og retoriske træk. For eksempel
er teksten særdeles selvreflektiv; Biblen
taler ikke om sig selv som Biblen, men
Koranen taler konstant om sig selv som
Koranen. Det er en særdeles selvbevidst
tekst,« forklarer Thomas Hoffmann og
fortsætter: »Et andet interessant aspekt
ved Koranen er, at den benytter sig af
flere forskellige sproglige virkemidler,
der sætter den i stand til at transcendere sit konkrete skrevne indhold. 86%
af Koranen rimer, hvilket blandt andet
fremvirker en æstetisk og sanselig
oplevelse, når den reciteres. Man kan
få et vers ’på hjernen’ ligesom med en
popsang. Koranen formår faktisk at
overvinde sin egen semantik.« Thomas
Hoffmann er overbevist om, at en del af
Koranens succes i udbredelse hviler på
denne evne til at transcendere sit eget
budskab: »Koranen bliver mere overbevisende ved at benytte sig af æstetiske og
litterære strategier. Det stærkt sanseligt
æstetiske aspekt er absolut en styrke for

Korananalyse er ifølge Thomas Hoffmann ikke så udbredt i religionsvidenskaben, som man skulle tro.
Ifølge ham er det slående, hvor meget der forskes i Islam, og at der til trods for dette ikke findes et
eneste forskningscenter for koranstudier i Europa.

Koranen - hvem kan modsige én som
synger? Det er lidt den type strategi, der
ligger i Koranens recitationstradition,«
fastslår han.
Ifølge Thomas Hoffmann er det igennem
den litteræranalytiske metode muligt at
påvise stabile træk ved den religiøse
tekst, som er udslagsgivende i forhold
til islamisk religiøs praksis: »Man hører
tit folk påstå, at det ikke er Koranen
som sådan, som får folk til at udvise

en bestemt religiøs adfærd, men at det
altafgørende er, hvordan Koranen tolkes,
og at det derfor ingen mening giver at
tolke og analysere Koranen. Det er jeg
lodret uenig i,« fastslår han og uddyber:
»Selvom der er mange forskellige eksegetiske traditioner, så er der alligevel
nogle stabile træk ved teksten, som
forskellige traditioner inden for islam
alle vil kunne pege på.« Til trods for de
spændende indsigter er korananalyse
ifølge Thomas Hoffmann ikke så udbredt
i religionsvidenskaben, som man skulle
tro. Det er ifølge Thomas Hoffmann
slående, hvor meget, der bliver forsket i
islam, men at der til trods for dette ikke
findes et eneste forskningscenter for
koranstudier i Europa (der findes naturligvis større og mindre tidsbegrænsede
forskningsprojekter). Den islaminteresserede studerende skulle således kunne
finde meget uudforsket akademisk territorium her: »Koranforskningen er stadig
et meget åbent felt. Der er masser af
ting, som endnu ikke er gjort og som
kan afprøves,« slutter Det Teologiske
Fakultets nye lektor opfordrende.
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Intelligent Design: Om videnskab, pseudovidenskab og religiøs videnskab
FOTO | FOTO/MEDIEAFDELINGEN MOSGAARD

Af Armin W. Geertz
han havde forrådt sine egne. Han var
nemlig blevet udpeget som dommer af
præsident George W. Bush. Han måtte
endda under politibeskyttelse på grund
af dødstrusler mod ham og hans familie
(Associated Press, 2005, Jones 2006).

I sit indlæg i FigenBladets forrige
nummer (40) har stud.theol. Søren
Stidsen anfægtet en kritisk udtalelse,
som jeg kom med i nummer 39, om
kreationisterne og ID-tilhængerne.
I sit indlæg fremfører Søren Stidsen
typiske ID-argumenter, som imidlertid
ikke holder og er blevet tilbagevist
og modbevist mange gange i USA.
Dette indlæg har til formål at bringe
FigenBladets læsere ajour med denne
vigtige debat.
I december 2005 afgav den amerikanske
føderale dommer John E. Jones III
sin kendelse i en sag vedrørende
skolebestyrelsen i Dover, Pennsylvania.
Det var den første føderale retssag
imod et skoledistrikt, som forlangte, at
intelligent design (ID) var obligatorisk
pensum i naturfaget i statsskolerne.
Dommer Jones konkluderede efter
vidneudsagn fra såvel en række biologer
som ID-tilhængere, at ID er en form
for kreationisme, som er religiøs og
ikke videnskabelig. Derfor måtte ID
ikke indgå i undervisningen som et
alternativ til evolutionsteorien. Otte
medlemmer af skolebestyrelsen i
Dover blev derefter fyret og ID blev
fjernet fra pensum og i stedet tilbudt
i et ikke-obligatorisk samfundsfag.
Dommer Jones blev skarpt kritiseret af
kristne interessegrupper, som mente at
10 | FIGENBLADET

Men hvad var det, som dommer
Jones havde fået øje på? Han så
ID som sidste led i en lang række
religiøse forsøg på at bekæmpe
evolutionsteorien sat i gang af det 19.
århundredes kristne fundamentalistiske
bevægelser. Denne lange række af
forsøg på at få evolutionslæren forbudt
i skolerne blev første gang standset
i 1968 af Højesteret, som frakendte
delstaten Arkansas retten til at forbyde
evolutionsteorien i undervisningen.
Efter dette nederlag begyndte de
religiøse interessegrupper at iklæde
de bibelske grundsynspunkter et
videnskabeligt sprog, og det førte
til ’creation science’ eller ’scientific
creationism’, som skulle være et
nyt alternativ til evolutionslæren.
I 1987 forbød Højesteret skolerne i
Arkansas at undervise i kreationisme i
naturfagene, et forbud som Højesteret
senere udvidede til at gælde hele
landet. Højesteret udtalte, at
kreationisme ikke er videnskab, dels
fordi den er baseret på ’supernatural
intervention’, og dels fordi den ikke kan
underkastes undersøgelser ved hjælp af
videnskabelige metoder.
Dommer Jones konkluderede, at ID
var endnu et eksempel på religiøse
gruppers forsøg på at modarbejde
evolutionslæren og stadfæstede
dermed dommen fra 1987. Grundtesen
i ID bygger på princippet ’irreducibel
kompleksitet’ formuleret af biokemiker
Michael Behe, som også var
ekspertvidne i sagen. Dette princip
går ud på, at der findes systemer eller
organismer, hvis kompleksitet ikke kan
reduceres til organismens enkeltdele,
fordi enkeltdelene ingen anden funktion
har end at være del af kompleksiteten.
Fjerner man en af delene, bryder
organismen sammen, hvilket betyder at
sådanne organismer ikke er resultat af

en langsom, selektiv udvikling. Disse
organismers ophav kan derfor kun være
resultat af et design eller et mønster
udarbejdet af et ’master intellect’ eller
en ’intelligent årsag’. Eksempler på
sådanne organismer eller systemer er
blodets koaguleringsproces, øjet og
flagelli.
Selvom Behe og andre af strategiske
grunde officielt benægter, at den
intelligente skaber er Gud, konkluderede
Jones bl.a. på basis af ID-grundbogen
Of Pandas and People (1989), at det
’master intellect’, som omtales, er en
overnaturlig aktør. Såvel Behe som
kollegaen Minnich indrømmede da også
over for dommeren, at de personligt
var af den overbevisning, at denne
intelligente mester er Gud. Som dommer
Jones skriver: »Although proponents of
the IDM occasionally suggest that the
designer could be a space alien or a
time-traveling cell biologist, no serious
alternative to God as the designer
has been proposed by the members of
the IDM, including Defendants’ expert
witnesses.« I Of Pandas and People
erklæres desuden, at denne intelligente
mester arbejder uden for naturens og
videnskabens love og kun kan kendes
gennem religion og filosofi.
Jones går derefter systematisk igennem
såvel tidligere publicerede udsagn som
vidneudsagn bl.a. fra ID-tilhængerne,
som viser, at de en efter en har udtalt,
at der er tale om den kristne Gud, når
de taler om dette mesterintellekt. Vi
må nøjes med et par eksempler her. ID’s
grundlægger Phillip Johnson, som også
var forfatter til ID’s såkaldte ’Wedge
Strategy’, som omtales nedenfor, har i
bogen Darwin on Trial (1991) skrevet,
at ID bygger på teistisk realisme, og
at de biologiske beviser bekræfter,
at Gud objektivt set er universets
skaber. Såvel Johnson som kollegerne
William Dembski og Charles Thaxton
(sidstnævnte er medforfatter til Of
Pandas and People) placerer ID i
Johannesevangeliets åbningsord: »I
Begyndelsen var Ordet, og Ordet var
hos Gud, og Ordet var Gud.« Dembski
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hævder, at ID skal bane vej for, at
kristendommen bliver taget seriøst
som videnskab, og at Kristus er
videnskabens fuldendelse. Ovennævnte
Behe sagde under retssagen, at ID’s
plausibilitet er afhængig af, at man
tror på Gud. Han hævdede ligeledes, at
ID ikke er designet af naturlovene, og
at designeren selv umuligt kan være et
naturligt væsen.
Jones påpeger yderligere beviser
for ID’s intellektuelle og historiske
rødder i ovennævnte ’wedge’dokument. Dokumentet er en 5-årig
strategi udarbejdet af Discovery
Institutes (en konservativ, kristen
tænketank), Center for Renewal of
Science and Culture, til at erstatte
naturvidenskaben med en teistisk,
kristen videnskab. ID skal bekæmpe
den videnskabelige materialisme
og ateisme og erstatte den med et
teistisk natursyn. En yderligere kilde
til ID’s religiøse grundlag er selve
grundbogen Of Pandas and People,
som skulle bruges til undervisningen
i skolerne. Manuskriptforlægene
stammer fra lige før og lige efter
kendelsen fra 1987 mod Arkansas,
hvor inddragelse af kreationisme i
skolens naturfag blev forbudt. En
sammenligning af disse forlæg viser, at
begrebet ’intelligent design’ konsekvent
erstatter ’kreationisme’. Alle 150
gange begreberne kreationisme og
kreationister er blevet brugt i første
udgave, er i den endelige udgave blevet
erstattet med ID. Således er der tale
om en bevidst sproglig tilsløring af et
ellers uændret kreationistisk indhold.
Jones konkluderer: »In summary, the
disclaimer singles out the theory
of evolution for special treatment,
misrepresents its status in the
scientific community, causes students
to doubt its validity without scientific
justification, presents students with
a religious alternative masquerading
as a scientific theory, directs them to
consult a creationist text as though it
were a science resource, and instructs
students to forego scientific inquiry
in the public school classroom and
instead seek out religious instruction
elsewhere.«

På baggrund af denne bevidste strategi
fra magtfulde religiøse organisationer
udtalte jeg i FigenBladet 39: »[D]et er
for galt, at kreationister og ’intelligent
design’-folk misbruger 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.« Denne udtalelse har
Søren Stidsen som sagt anfægtet, men
jeg fastholder min udtalelse og min
forargelse.

ville de heller ikke kunne, da ID ikke
er en videnskabelig teori. Det er en
religiøs overbevisning, som ikke kan
underkastes videnskabelige metoder.
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Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse
- Pastoralseminarium og efteruddannelse

Fristen for ansøgning om optagelse på Pastoralseminariet i foråret
2010 (semesterstart den 1. februar 2010) er den 15. november 2009.
Der gøres opmærksom på, at afsluttet kandidateksamen er en
forudsætning for at deltage i Pastoralseminariets undervisning.
Elektronisk tilmelding via hjemmesiden:
www.praesteuddannelse.km.dk
Pastoralseminariet kan kontaktes på telefon 86 13 85 88,
(mandag til torsdag 9.00 - 15.00, fredag 9.00 - 12.00)
eller E-mail: pastoralsem.aar@km.dk.
Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse
Pastoralseminarium og efteruddannelse
Skt. Markus Kirkeplads 1, 1., 8000 Århus C

Stilling som Faglig Vejleder på Teologi
Pr. 1. januar 2010 er der en stilling ledig til besættelse som faglig
vejleder ved Teologi. Vejlederen ansættes et år ad gangen, dog foretrækkes ansøgere, der kan varetage stillingen mere end et år.
Arbejdsforpligtelsen for den faglige vejleder er 325 timer om året,
som pr. 1. april 2008 aflønnes med 172,51 kr. (ekskl. feriepenge).
Den ugentlige arbejdstid tilrettelægges efter aftale.
Indenfor det første halve år af din ansættelse skal du gennemføre
Aarhus Universitets grunduddannelse for studenterstudievejledere.

Ph.d.-forsvar
Signs of Wonder – Traces of Doubt: The
fantastic in religious narrative form Exodus to Elisha
v/ cand.mag. Laura Feldt
Fredag den 30. oktober kl. 13.15-16.15
Auditorium 2, Bygning 1441
Det Teologiske Fakultet
http://www.teo.au.dk/nyheder/arrangementer/l_feldt

N. F. S. Grundtvigs religionspædagogik
– historisk og aktuelt
KURSUS 07/10 - Religionspædagogisk Seminar XIII
25. januar – 28. januar 2010
Ved professor, dr.theol. Kirsten Busch Nielsen, lektor,
ph.d. Peter Lodberg og lektor, ph.d. Povl Götke
KURSETS FORMÅL OG INDHOLD:
Grundvigs betydning for både kirke og skole i Danmark
er legendarisk. På kurset vil vi fokusere på hans
religionspædagogiske tekster og tanker, se på deres
virkningshistorie og spørge til deres fremtid.

AF PROGRAMMET:
Postdoc. ph.d. Ulrik Overgaard, Afd. for Kirkehistorie
og Praktisk Teologi, ÅU: Grundtvigforskningen netop
Stillingen forudsætter, at du studerer Teologi og interesserer dig for
nu
og har et solidt kendskab til studiets opbygning.
Billedkunstner Per Bak Jensen og Povl Götke: Kunst
I stillingen skal du arbejde tæt sammen med blandt andre studievejle- og religion – refleksioner over en billedkavalkade.
derne på Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier om tilrette- Lektor, ph.d. Peter Lodberg, Afd. for Systematisk
læggelsen af arrangementer.
Teologi, AU: Grundtvigs religionspædagogik i
missionsteologisk belysning.
Som faglig vejleder skal du vejlede dine medstuderende i forskellige
Professor, dr.pæd. Ove Korsgaard, Institut for
studierelaterede spørgsmål - fx om eksaminer, udlandsopholde, stuPædagogik, DPU: N.F.S. Grundtvigs virkningshistorie i
dieplanlægning eller personlig vejledning. Du skal også deltage som
dannelsesmæssigt perspektiv.
observatør i studienævnets møder, og sammen med de andre faglige
Postdoc, ph.d. Anders Holm, Afd. for Kirkehistorie,
vejledere forestå planlægning og afvikling af ruskurser samt tilrette- KU: Grundtvigs forfatterskab – en skitse.
lægge og deltage i studievejledende arrangementer.
Simon Kvamm, forsanger i Nephew: Spørge-sessison:
Hvad er det for noget med Danmark og Grundtvig?
Nærmere oplysninger om stillingens indhold kan fås ved henvendelse Ph.d.-studerende Katrine Frøkjær Baunvig, AU:
til områdeleder Susanne Vork på tlf.: 8942 1022 eller studievejlednin- Pædagogik og kultur hos Grundtvig og Durkheim.
gen for Teologi på tlf.: 8942 2225 (mandag kl. 10.00 – 12.00, onsdag
kl. 13.00 – 15.00, torsdag kl. 13.00 – 16.00)
Tilmelding: Via TPCs hjemmeside
www.tpcloegumkloster.dk
Ansøgere, der har læst Teologi i minimum tre semestre og har
minimum fire semestre tilbage, vil blive foretrukket, men alle
Husk årskortnr. i bemærkningsfeltet
interesserede opfordres til at søge stillingen. Ansøgninger stiles og
sendes til Studienævnet for Teologi, Aarhus Universitet, Tåsingegade Ansøgningsfrist: 25. november 2009
3, 8000 Århus C eller på email til svs@teo.au.dk. Ansøgningen skal
Pris: For andre end præster 2.875,00 kr. – for
være studienævnet i hænde senest tirsdag den 1. december 2009 kl.
studerende 500,00 kr.
12.
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LEDER

De tre D’er

-Sara Jul Jacobsen

USA ’09
Den første del af oktober måned har vi alle på bloggen http://
www.teo.au.dk/til/kommende/studieture/usa kunnet følge vores
USA-farende studerende og undervisere. Gennem bloggen har vi, der
er blevet herhjemme – i det stille lidt misundelige – kunnet få små
smagsprøver fra turens studier i det religiøse
landskab over there.
Med start i New York, via Pennsylvania og
til Chicago har det flotte program budt på
besøg i en sand mangfoldighed af trossamfund og menigheder. Vejen er gået forbi
jøder, kristne, muslimer og Scientology. Fra
moskeer til kirker i Harlem, gennem Amish
Country til megakirken i Willow Creek ved
Chicago for derefter at gå i Obamas fodspor.
Det er en tur med et stort vingefang, og
med det mål at indfange, hvordan religion
tager sig ud i et moderne samfund som det
amerikanske.
Gennem personlige møder og samtaler får
trossamfundene krop og stemme, og ved besøg på teologiske uddannelsesinstitutioner har det også været muligt at få et indblik i, hvordan
man studerer i USA.
Ekskursioner er en fantastisk måde at lære på. Auditoriernes og bøgernes verden møder her en anden virkelighed, hvad enten den er historisk eller sprællevende. Oveni får man en masse ud af det nære samvær
med kammerater og lærere.
Fakultetet har en god og lang tradition for den slags ekskursioner.
De er ofte gået til Rom eller Israel, men også andre steder har fundet
vej til programmerne som fx Indien eller Istanbul. De seneste år har
vi samtidig set en stigning i antallet af mindre ture, som normalt har
taget udgangspunkt i et specifikt undervisningsforløb.
De kortere ture kan være til den verden, der ligger lige for vores fødder
i Århus, eller ud vestpå til fx Herning eller Brande. Berlin, København,
Lübeck og Wittenberg har også haft besøg af studerende fra fakultetet
de seneste år. Hver gang hører man glade og begejstrede beretninger
om turene og det faglige udbytte.
Vi støtter disse ture økonomisk, og lærerne bruger tid og energi på
dem. Men uden betydelig vilje til, at deltagerne bidrager til at dække
udgifterne, kan det ikke lade sig gøre. Det er dejligt at se, at den vilje
er til stede. Studerende ved TEO vil gerne lære og rejse samtidig.
USA-ekskursionen er en af de store ture, og der findes som sagt også
mindre. Grib chancen og tag med, når mulighed byder sig. Det er det
hele værd.
- cr@teo.au.dk
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Dialog, debat og diskussion er gennemgående
i dette nummer af FigenBladet. I artiklen om
dialogarbejde i Århus fortæller Dialogforum
Århus, at de ønsker at skabe dialog mellem
mennesker af forskellig religion og kultur for
at komme af med spørgsmål og misforståelser.
Erhan Kilic, der er formand for Dialogforum
Århus, mener, at religionsdialogen på
denne måde bidrager til integration. I
artiklen om trossamfunds økonomi starter
Naser Khader med afsæt i den kommende
stormoske en heftig debat, idet han ønsker en
lovgivning, der fremtvinger gennemsigtighed
i trossamfunds økonomi. I artiklen om
Intelligent Design diskuterer Armin Geertz
et tidligere debatindlæg af Søren Stridsen,
da han mener, at det er vigtigt at bringe
FigenBladets læsere ajour.
Altså er dialog, debat og diskussion keywords
for dette nummer. Her mener jeg, at det er
essentielt at overveje, hvad der er væsentligt
at føre en dialog, debat eller diskussion om.
Måske kan man fremme integration ved
at mødes i et dialogforum eller opdrive
en lovændring ved at fremtvinge en
økonomidebat. Men kan man bevise, at
Intelligent Design er seriøs videnskab ved
en diskussion om et emne, der konsekvent
er blevet tilbagevist eller modbevist af
evolutionsbiologerne?
Er alle dialoger, debatter og diskussioner lige
berettigede? Nogen er med til at skabe ny
viden og gensidig forståelse, mens andre kan
forekomme som endeløse ørkenvandringer,
når der gang på gang gøres indsigelser imod
emner, der ellers hersker stærk videnskabelig
eller politisk konsensus omkring. Jeg skal ikke
gøre mig til dommer i dette spørgsmål; det
må være op til den enkelte læser. Jeg ønsker
imidlertid alle FigenBladets læsere god dialog, debat- og diskussionslyst.

DEKANSPALTEN

KRONIKKEN

The Religious Roots of Europe

HISTORIEN
Nordisk Ministerråds havde i 2007 en
plan om at støtte udviklingen af nye
fælles nordiske uddannelser, der kunne
placere Norden på det uddannelsesmæssige verdenskort. Disse uddannelser
skulle derfor være engelsksprogede og
have et højt fagligt niveau. En gruppe
forskere fra de teologiske og religionsvidenskabelige fagmiljøer ved universiteterne i Bergen, Oslo, Helsinki, Lund,
København og Århus ansøgte om støtte
til at udvikle en specialiseret masteruddannelse, som skulle beskæftige sig med
komparative studier af tidlig jødedom,
tidlig kristendom og tidlig islam. Nordisk Ministerråd valgte at støtte dette
og fem andre projekter. Det blev startskuddet til et intensivt arbejde med at
planlægge uddannelsen. Planlægningen
viste sig at være langt vanskeligere end
forudset og tog derfor to år i stedet for
ét. Det var relativt nemt at planlægge
uddannelsens indhold. Det kunne vi som
forskere og undervisere inden for området snakke os til rette om. Det var derimod en helt anden sag med udformningen af rammerne for uddannelsen. At få
14 | FIGENBLADET

fire landes og seks universiteters regler
til at fungere sammen var en kompliceret opgave med mange faldgruber. Disse
udfordringer blev imidlertid også løst
– ikke mindst gennem Jakob Engbergs
utrættelige arbejde med at tilpasse uddannelsens form til diverse love, regler
og administratorers krav. Masteruddannelsen er nu som den eneste af de seks
uddannelser godkendt uden forbehold
i alle fire lande og på alle seks deltagende universiteter.

og i sam- eller modspil har påvirket
tilblivelsen af europæisk identitet og
kultur. Uddannelsen er, som det ses af
nedenstående skema, opbygget af en
række moduler.
UNDERVISNINGEN
Undervisningen i The Religious Roots
of Europe ligner ikke det, om de fleste
universitetsstuderende er vant til.
Undervisningen foregår nemlig enten
på kompaktseminarer, via e-læring eller
som såkaldte tutorials. I de tre første
semestre er der to kompaktseminarer
hvert semester. I september i det første
semester afholdes der et introduktionsseminar i Rom, som varer ca. 14 dage.
På dette seminar undervises der i teori
og metode samt i religions betydning
i det romerske samfund og imperium.
Denne undervisning er integreret
med ekskursioner til vigtige religiøse
monumenter. Desuden er der forskellige former for studieintroduktion. De
følgende kompaktseminarer varer 3-5
dage og finder sted på ét af de seks
universiteter, der er med i samarbejdet.
De studerende kommer således en del

UDDANNELSEN
Uddannelsen hedder The Religious Roots
of Europe / Europas Religiøse Rødder og
i Danmark får kandidaten titlen Master
of Arts in the Religious Roots of Europe
/ cand.mag. i Europas religiøse rødder.
Som nævnt beskæftiger uddannelsen sig
med komparative studier af tidlig jødedom, tidlig kristendom og tidlig islam.
De studerende skal beskæftige sig med
disse tre religioners oprindelse og tidligste udvikling. Gennem hele uddannelsen sættes der fokus på, hvordan disse
tre religioner har påvirket hinanden i
deres formative periode, og på hvordan
de er blevet
påvirket af og
selv har virket
tilbage på de
samfund og
kulturer, som
de har udviklet sig inden
for rammerne
af. Uddannelsens titel
antyder også,
at uddannelsen sigter
på at give de
studerende
viden om,
Det første kompaktseminar under masteruddannelsen The Religious Roots of
hvordan disse
Europe er netop blevet afholdt i Rom.
tre religioner
hver for sig

FOTO | JACOB ENGBERG

FOTO | FOTO/MEDIEAFDELINGEN MOSGAARD

Der er kommet en ny blomst – eller blomsterknop – i Det Teologiske Fakultets I forvejen smukke buket af uddannelser. Den
1. september i år påbegyndte fem studerende deres kandidatuddannelse i Europas Religiøse Rødder. Dermed kulminerede to
års intensivt arbejde med at planlægge den nye uddannelse.

KRONIKKEN

rundt i Norden og i middelhavsområdet. E-læring foregår via AULA, hvor
underviserne præsenterer undervisningsmaterialer, giver arbejdsopgaver
og kommunikerer med de studerende
om pensums indhold. Denne e-læring
støttes af såkaldte tutorials, hvor de
studerende på de enkelte institutioner
mødes med deres lokale vejleder. Det
sker typisk én gang om ugen. De fleste
af undervisningsmodulerne afsluttes
med skriftlige opgaver. Der er kun én
mundtlig eksamen i hele uddannelsen.
Uddannelsen afsluttes med specialeskrivning på fjerde semester.
DE STUDERENDE
Studerende med bacheloruddannelser indenfor religionsvidenskab/
religionshistorie, teologi, historie, klassisk filologi og klassisk arkæologi kan
optages på masteruddannelsen, såfremt
de har et basalt kendskab til ét eller to
klassiske sprog (hebraisk, græsk, latin,
arabisk), samt til engelsk (alle bachelorer i religion og teologi fra Det Teologiske fakultet i Århus opfylder disse krav).
Uddannelsens sprog er engelsk, fordi det
gør det muligt at optage ikke-nordiske
studerende på uddannelsen.
På det første hold er der studerende fra
fire kontinenter – Afrika, Asien, Nordamerika og Europa. Der er 24 studerende
i alt på det første hold. Heraf er de
fem tilknyttet Det Teologiske Fakultet i
Aarhus. Af disse fem studerende er tre
danskere, én er fra USA og én fra Ghana.
Uddannelsen er således fra begyndelsen
international. Det er et ikke urealistisk
håb, at vi på Det Teologiske Fakultet i
Aarhus når op på 10 studerende på hver
årgang.
UNDERVISERNE
Underviserne kommer fra de seks deltagende institutioner. Samarbejdet gør
det muligt, at uddannelsens elementer
kan varetages af højt specialiserede og

kompetente undervisere. Det ville være
vanskeligt for de enkelte institutioner i
samarbejdet at udbyde denne uddannelse alene på samme høje niveau, som det
nu er tilfældet. Skønt alle underviserne
er fagligt velkvalificerede, er uddannelsen i The Religious Roots of Europe
også en udfordring for de fleste af dem.
De fleste studerende på Det Teologiske
Fakultet har sikkert oplevet undervisernes kvaler med AULA, og kan derfor let
forstå, hvor stort et arbejde det er for
underviserne at gennemføre hele undervisningsforløb som e-læring. Her taler
vi ikke blot om at skrive en velkomst
e-mail og uploade en semesterplan!
Derfor har underviserne da også været
på kursus i e-læring – naturligvis et distancekursus via AULA. Fra Det Teologi-

ske Fakultet i Aarhus er Jakob Engberg,
Anders Klostergaard Petersen og Thomas
Hoffmann involveret i undervisningen.
Jakob Engberg overtager for fremtiden
koordineringen af uddannelsen såvel
lokalt på vores fakultet som på det
overordnede fælles nordiske plan. Jeg
har selv haft fornøjelsen af at deltage
i planlægningen af uddannelsen, men
træder nu ud på sidelinjen, hvorfra jeg
med stor interesse vil følge uddannelsens videre udvikling. Hvis jeg blev ung
igen, ville jeg læse til Master of Arts in
the Religious Roots of Europe.
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Ambitionerne mangler
I bogen Gudløse hjerner blæses der til angreb mod de nye ateister, men det, der kunne være blevet en sund diskussion af
forholdet mellem tro og ateisme, religion og videnskab, ender for tit som skødesløs mudderkastning.

tigede kritik af nyateismen, men i stedet begår
den præcis samme fejl,
som de kritiserer nyateisterne for.

AF JEPPE LANGKJÆR, STUD.MAG.

»Det er en debatbog, ikke en videnskabelig afhandling.« Sådan forsvarede
de to forfattere, Lars Christiansen og
Lars Sandbeck, sig forleden aften til
et arrangement i Filosofisk Forum, da
jeg konfronterede dem med bogens – i
mine øjne – mangel på saglighed og videnskabelighed. Paradoksalt er det deres
egen første og hårdeste kritik af de nye
ateister: at de fører en usaglig og underlødig debat, der snarere har karakter af
religionsmobning end af religionskritik.
Det undrer mig derfor umådeligt meget,
at de to herrer ikke udløser potentialet
i den på alle måder relevante og beret16 | FIGENBLADET

DE NYE ATEISTER
VS. SANDBECK OG
CHRISTIANSEN.
Men hvem er de så
disse nye ateister?
Jo, det drejer sig
først og fremmest om briterne
Richard Dawkins
og Christopher
Hitches, amerikaneren Sam
Harris samt
den danske
videnskabsjournalist
L o n e
Frank. De
har
de
senere
år udøvet en
sønderlemmende
religionskritik – eller altså religionsmobning. Ud fra en naturvidenskabelig basis udfolder de en teori om, at
religion eksisterer som videnskabens og
fornuftens forældede modsætning, der
ikke hører hjemme i den moderne verden.
Religion som generelt fænomen bliver af
nyateisterne forkastet som et evolutionært biprodukt, en fordummende og
irrationel verdensanskuelse, der egentlig
burde have udspillet sin rolle.
Hvorfor har den så ikke det, spørger de
to gange Lars. Det har den ikke, fordi
religionen netop ikke er videnskabens
modsætning. Religion svarer ikke på
faktuelle overfladiske spørgsmål, men
fylder livet med mening for den troende.
Og det er netop her, at nyateisterne går
galt i byen. De er ’åndløse skeptikere’,
der på ingen måde begriber religionens

sande væsen, men i stedet har en forfejlet bogstavelig tilgang til den. Dette
skyldes ifølge Sandbeck og Christiansen
det naturalistiske menneske- og verdenssyn, nyateismen hviler på – og det er i
virkeligheden denne ’biologisme’, de to
forfattere råber vagt i gevær overfor.
Således advarer de med rette imod at
lade naturvidenskaben, og især biologien, blive altings forklaringsramme – og
dermed et nyt totalsystem.
ET OPGØR MED FUNDAMENTALISME
Gudløse hjerner kan derfor læses som et
opgør med alle former for fundamentalisme og totalitarisme; i dette tilfælde
nyateismen. Så snart en hvilken som
helst strømning, religion eller ideologi
gør krav på at kunne forklare alt, bliver
det farligt. Og pointen er jo både god
og ædel. Hvor er det derfor ærgerligt,
at Lars og Lars går efter manden i stedet for bolden. I stedet for at udstille
nyateismens svagheder med velbegavede
modargumenter forfalder de alt for ofte
til bare at udstille ’de dumme nyateister’.
Soberheden fordamper, hvilket gør det
svært at tage bogen helt seriøst. Jeg
spurgte derfor Lars Christiansen endnu
engang, da foredraget i Filosofisk Forum
var slut: »Hvorfor stræbe nedad i stedet
for opad?« Hvortil han svarede: »Der er
vi nok bare forskellige.« Ja, Lars. Det er
vi så sandelig!
Gudløse hjerner
- et opgør med de nye ateister
Lars Christiansen & Lars Sandbeck
Informations Forlag 2009
180 sider
kr. 199.00

ANMELDELSER

Tre jødiske legender

»Den almindelige kvinde er en, der er optaget af det, der hører legemet til. Den beundringsværdige kvinde derimod er en,
der opgiver det legemlige.«

AF OLE MADSEN, STUD.THEOL.
Tre klassiske legender er her bragt i ny
oversættelse med dertilhørende indledning og sproglige noter. Josef og Asenat
er oversat af Karin Friis Plum, Jobs
Testamente er oversat af Jørgen Ledet
Christiansen og Abrahams Testamente
er oversat af Benedikt Otzen. De to
sidstnævnte kendes også fra deres omfattende arbejde med oversættelserne
og udgivelsen af De Nytestamentlige
Apokryfer. Denne bog er et imponerende
stykke arbejde og vidner om oversætternes indsigt og engagement.
Kort og godt kan legenderne opsummeres således: »Som Abrahams Testamente
fremhæver gæstevenskab og Josef og
Asenat omvendelse, fremhæver Jobs
Testamente udholdenhed og barmhjertighed.« (p.83) Herefter kan nogle
selvfølgeligheder opridses; legenderne
er udfyldende supplementer af biografisk
karakter til de kendte bibelske tekster.
Udgangspunktet ligger i sætningen:
»Legenden må godt gå ud over den
bibelske fortælling, men ikke imod
den!« (p.142) Legendernes formål er så
at sige at sætte fut i og kød på de tørre
og upersonlige skildringer i Bibelen.
Hvem ville ud fra de kanoniske skrifter
have gættet sig til, at f.eks. den egyptiske Asenat blev Jahvedyrker da hun
hovedkulds faldt for Josefs guddommelige udseende; hende der iflg. legenden
»foragtede og afskyede enhver mand«
indtil hun så Josef? Eller hvem ville
have gættet, at Jobs hustru, Sitidos, var
et venligt, men ureflekteret fæ, der pga.
åndelig blindhed og manglende indsigt
blev et let offer for Satan, så at hun
døde fattig og forhutlet i en krybbe,
hvor køerne var de første, der græd over
hende? Eller hvem ville kunne gætte,
at Abraham simpelthen nægtede at dø,
hvorfor han blev 999 år (tre år ældre
end Metusalem), og stadig vægrede sig
da selveste ærkeenglen Mikael og endda
Døden efter tur forsøgte at få Abraham

hjem til sin ven, Gud, i Himmelen?
Læsningen af apokryfe og pseudepigrafe
skrifter er givende, idet de præsenterer
stof og personkarakteristik, som man
ikke kan hente fra de kanoniske skrifter.
I en fodnote (!) har David Simonsen
i sin Jødiske Eventyr og Legender fra
1928, skrevet en i denne sammenhæng
meget vigtig notits: »Ligesålidt som
man kan studere historie af legenderne,
kan man konstruere en teologi.« (p.176,
fodnote 51) Det er vigtigt at gøre sig
dette klart, da man ellers kommer til at
gå ad fortabelsens brede vej. Fortabelsen er her at misforstå legendernes
rolle i sammenhæng med de kanoniske
skrifter.
De tre legender er blevet
til i tiden mellem ca. 200
f.Kr. til ca. 100 e.Kr. - en
periode med samfundsmæssige omvæltninger og
en mængde af litterære
publikationer – og det
er interessant at læse,
hvorledes kristne
redaktører efterhånden får redigeret
de jødiske legender. Mest markant
kommer det til
udtryk i Abrahams
Testamente, hvor
værket afrundes
med en henvisning til, at man
i efterlivet skal
prise »Faderen,
Sønnen og
Helligånden.«

skyld anføres, at selveste Abraham i
Abrahams Testamente til tider indtager
en Sitidos-lignende position i forhold
til Sara, der f.eks. straks gennemskuer
ærkeenglen Mikaels forklædning, da
han – ligesom i bibelteksten – kommer
for at besøge Abraham. Hvor Josef og
Asenat tilsammen danner et bogstavelig
talt smukt ægtepar med allusioner til
Højsangen, synes hhv. Job og Sitidos
samt Abraham og Sara at vise andre typer af ægtefolk i den jødiske (og senere
jødisk-kristne) kontekst.
Tre jødiske legender.
Karin Friisn Plum, Jørgen Ledet Christiansen, og Benedikt Otzen
Forlaget Anis, 2009
192 sider
189 kr.

Undertitlen
på anmeldelsen er
et udsagn om
Sitidos hentet fra Jobs Testamente, men det skal for en god ordens
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REJSEBREV

Rejsebrev fra Rom
Lektor ved Det Teologiske Fakultet Anders Klostergaard Pedersen beretter om sin tur til Italiens hovedstad, hvor det første

AF ANDERS KLOSTERGAARD PETERSEN

Vejrliget i Rom kan i september være
ustadigt. Bestandigt veksler det mellem
kraftige byger og pragtfuldt solskin. Om
natten træder højguden i skizofren eksistens. Jupiter fulgens (den lynslyngende) bekæmper i en fortsat kamp Jupiter
tonans (den tordenombruste). To manifestationer, men dog samme gud. Og så,
måske, alligevel ikke. De studerende, som
jeg opholder mig sammen med i Rom, har
fået syn for sagn. Da Augustus oprettede
sit Jupitertempel på Forum for Jupiter
tonans, blev den kapitolske Jupiter så
vred over den tilbedelse, som blev den
nye manifestation til del, at han klagede
sin nød. Er det ikke fantastisk? Det er i al
fald sigende for romersk religion.
Dette og meget andet er temaet for det
første kompaktseminar under The Religious Roots of Europe, som vi her og nu
holder på Det Svenske Institut i Rom.
Mens de studerende er indlogeret på et
hotel i nærheden, bor jeg selv sammen
med min norske kollega og gæsteprofessor ved Det Teologiske Fakultet ved
Aarhus Universitet Einar Thomassen på
Instituttet. Det ligger skønt i udkanten
af Villa Borghese og har glimrende undervisningsfaciliteter. Jeg har en mindre
lejlighed, hvor jeg fint kan arbejde, når
ikke tiden går med undervisning, ekskursioner og hensvælgen i cucina ita-
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liana. Vi er i sandhed
privilegeret.Bistået
af Jakob Engberg,
som er her den
første uge, er Einar
Thomassen og jeg i
Rom i 14 dage med
21
højmotiverede
studerende fra Finland, Danmark, Sverige, Norge, Rumænien, Kroatien, USA
og Korea. De har alle
valgt en specialiseret
(elite)uddannelse i
antikken og i særdeleshed den religiøse
del af antikken, som blev afgørende for
fremvæksten af det moderne Europa. Det
er den første uddannelse i verden, som
fra et fælles perspektiv bygger på et
grundlæggende tværkulturelt og komparativt studium af formativ jødedom,
kristendom og islam samt de andre religioner, der blev til i samme periode. Det
er et samarbejde mellem seks nordiske
universiteter. Graviditet og fødsel var
en nogen gange hård affære; men nu er
barnet undfanget. Og hvilket barn!
Her skal man ikke forsvare arbejdet med
antikken, for den interesse kan forudsættes. Vi er her alle som ivrige studenter på
rejse mod det Zauberland, som antikken
udgjorde. Det er en
Märchengang og den
er sjov, inspirerende
og intellektuelt stimulerende. Einar Thomassen har forløbet i
Religion and Society,
der trækker større historiske linjer i den
periode,
jødedom,
kristendom og islam
blev til i. Det består
af en vekslen mellem
forelæsninger, tekstseminarer og ekskursioner. Selv er jeg an-

FOTO | JACOB ENGBERG

kompaktseminar under masteruddannelsen The Religious Roots of Europe netop er blevet afholdt.

svarlig for et teori- og metodeforløb. Det
er vigtigt, for hermed sendes et markant
fagligt signal. Seriøs beskæftigelse med
antikken (ligesom i øvrigt alt andet),
hvad enten det er i historie, antropologi,
arkæologi, teologi eller religionsvidenskab, begynder med teori og metode. Der
findes ingen uformidlet adgang. Skal vi
undgå at blive ofre for egne fordomme
og uigennemskuet vanetænkning, må
vi begynde i videnskabsfilosofien og
langsommeligt bevæge os frem gennem
videnskabsteori og metodologi mod det
empiriske snit, som vort teoretiske perspektiv har indfanget. Det er fantastisk
at få lov at undervise i ting, man selv
brænder for (og tror på!). Jeg kan kun
appellere til, at studerende med særlig
interesse for antikken vil slå følge på vor
Märchengang som fremtidige rejsekammerater. Både I og vi får uendelig meget
ud af det. Min sjæl, hvad vil du mere?
(se http://www.teo.au.dk/uddannelse/
rre/religiousroots)

UNDERHOLDNING

ILLUSTRATION | JACOB BECH JOENSEN

Løsning; 1:mund, 2; venstre hånd, 3; Naser Kharder, 4; Et billede af Elvis, 5; højre hånd

Find fem fejl

Herover er der to ens tegninger. På tegningen til højre mangler der 5 detaljer. Løsningen findes et andet sted på siden.

FIGENBLADET SPØRGER:

Hvad synes du om fakultetets ekskursioner?
FOTO | MARC ANDERSEN

CHRISTIAN JOEN JENSEN, STUD.MAG:

»Jeg har ikke været afsted, men de lader til at have et godt fagligt indhold,
samt til at styrke deltagernes tilhørsforhold til fakultetet, hvilket er berigende
for studiemiljøet.«

JONAS SYLVEST, STUD.TEOL:

»Det er helt sikkert en god idé, som
bør fortsætte! Jeg har længe ville tage
med på én af ekskursionerne. Desværre
var USA-turen for dyr til mig i denne
omgang, og Lübeck-turen var kun for
religionsvidenskabere.«

ANDREAS PILEKJÆR, STUD.THEOL:

»Ekskursionerne er en rigtig god idé,
fordi det giver endnu en mulighed
for at kombinere det faglige med det
sociale. Jeg har endnu ikke selv været
med på nogle af dem, men jeg ville
gerne have været med i Lübeck.«
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Kalender | 13.10 – 19.11 2009

OKTOBER
13. 19.30

ARRANGEMENT
Foredrag

BESKRIVELSE
’Evolution og religion’ v./ Peter K. A. Jensen &
Armin W. Geertz. Religionsvidenskabelig Forening og
Teologisk Forening (Aud. 1, 1441)

20.

12.00 –
13.00

Frokostmøde

22.

12.00 –
13.00

Frokostmøde

’Livsstilens betydning for medlemmernes tilgang
til folkekirken - med afsæt i tyske undersøgelser’
v. Steen Marqvard. Center for SamtidsReligion
(Glasburet, 1443)
’Autobiographical Memory’ v./ Dorthe Berntsen.
Religion, Cognition and Culture (Glasburet, 1443)

23.

Fest

’Arabisk fest’ Foreningen For Arabiskstuderende

24.

Fest

Det Teologiske Fakultets Kandidat- og jubilarfest

29.

12.00 –
13.00

Frokostmøde

’Shared meaning – a didactical angle on religion,
cognition and culture’ v./ Lise Yde. Religion
Cognition and Culture (Glasburet, 1443)

29.

16.00 –
18.00

Foredrag

30.

13.25 –
16.15

Ph.d.-forsvar

’Teologiuddannelsen mellem akademisk dyd og
kirkelig nødvendighed’ v./ Jan Lindhardt & Anders
Klostergaard. Teologisk Forening (Aud. 1, 1441)
’Signs of Wonder – Traces of Doubt: The Fantastic
in Religious Narrative from Exodus to Elisha’ v./
Laura Feldt (Aud. 2, 1441)
BESKRIVELSE
’Rejsen til Eventyrland: Religion baseret på J.R.R.
Tolkiens legendarium’ v./ Markus Davidsen. Center
for SamtidsReligion (Glasburet, 1443)

NOVEMBER
3.
12.00 –
13.00

ARRANGEMENT
Frokostmøde

3.

19.30

Foredrag

’May the force be with you – jediismen
mellem fiktion og religion’ v./ Markus Davidsen.
Religionsvidenskabelig Forening (Aud. 1, 1441)

5.

12.00 –
13.00
15.15 –
17.30

Frokostmøde

11.

19.30

Foredrag

17.

17.00

Foredrag

19.

12.00 –
13.00

Foredrag

’What comes after Prayer?’ v./ Uffe Schjødt.
Religion, Cognition and Culture (Glasburet, 1443)
’Menneskets klimaforandringer: Hvorfor og
hvad nu?’ v./ Jens Hesselbjerg Christensen (Fysisk
Auditorium, 1532)
’Jesus og Kristus: Spørgsmålet om kontinuitet og
diskontinuitet mellem den historiske Jesus og
kristendommens kristusskikkelser’ v./ Per Bilde.
Teologisk Forening (Aud. 2, 1441)
’Koranen som historisk kilde’ v./ Patricia Crone.
Rligionsvidenskabelig Forening & Foreningen for
ArabiskStuderende (Aud. 1, 1441)
’Casually Undetermined Behaviour’ v./ Jesper
Sørensen. Religion, Cognition and Culture (Glasburret,
1443)

9.

Foredrag

ISSN 16029976

Spændende
arrangementer
TEOLOGIUDDANNELSEN
MELLEM AKADEMISK
DYD OG KIRKELIG
NØDVENDIGHED
v./ dr.theol Jan Lindhardt
og dr.theol Anders
Klostergaard Pedersen.
Teologisk Forening.
I forbindelse med den
igangværende debat om
mulige forandringer i
teologiuddannelsen beder
Teologisk Forening to
fremtrædende teologer
om at give deres bud på,
hvordan uddannelsen bedst
balancerer mellem de
akademiske dyder og den
kirkelighed nødvendighed.
Torsdag d. 29/10, kl. 16.00,
Aud. 1, 1441.
KORANEN SOM
HISTORISK KILDE
v./ Princetonprofessor
Patricia Crone.
Religionsvidenskabelig
Forening og Forening for
ArabiskStuderende.
Koranen er vores vigtigste
kilde til islams opståen,
men den er svær for
historikere at bruge.
Moderne koranforskning
prøver at forstå teksten
på grundlag af dens egne
udsagn i forhold til religiøse
traditioner i området.
Foredraget tager fordele og
ulemper ved denne tilgang
op.
Tirsdag d. 17/11, kl. 17:00,
Aud 1, 1441

For flere arrangementer se www.teo.au.dk/nyheder/arrangementer
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