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Jesus bryder irsk lov
Ord | Anne Louise Nielsen
Den 1. januar 2010 blev den irske
lovparagraf om blasfemi udvidet. Før
omfattede loven kun kristendommen,
men nu overtræder man loven, hvis man
»udgiver eller ytrer sig på en måde, der
er groft fornærmende, i forbindelse med
ting, der holdes for hellige, og dermed
med vilje forårsager forargelse blandt
en betragtelig del af udøvere af en
religion.« Der kan straffes med bøde op

til 25.000 euro. Justitsminister Dermot
Ahern plæderer for, at den stigende
indvandring har nødvendiggjort en udvidelse af loven. Der er kommet massiv
kritik fra bl.a. interesseorganisationen
Reporters Without Borders, hvor man
frygter, at en række muslimske stater, med henvisning til loven, vil gøre
blasfemi til en forbrydelse i FN-regi.
En mere konfrontativ kritik kommer fra
foreningen Atheist Ireland, som har

oprettet en hjemmeside med 25 citater
af bl.a. Pave Benedikt XVI, Björk, Frank
Zappa, Mark Twain, profeten Muhammed og Jesus. Foreningen mener, at de
alle kan stemples som kriminelle ifølge
den nye lov. Dermed lægger foreningen
op til at blive retsforfulgt for at skabe
debat. Visse juraeksperter beroliger dog
kritikerne med, at loven er temmelig
snæver, og at eksempelvis en sag som
Muhammedtegningerne ville gå fri.

Religionscensur på Google
ORD | EVA ELISABETH HOUTH NIELSEN

denne forskel, der har ført til kritik.
Internetgiganten forsvarer sig med,
at der blot er tale om en teknisk fejl,
hvilket undrer Thomas Ploug, lektor ved
Copenhagen Institute of Technology,
som er ekspert i etik på internettet.
Han udtaler til Kristeligt
Dagblad: »Vi ved, at Google i
Kina har accepteret at censurere
hjemmesider og søgninger, der
var kritiske over for regimet.
Noget tyder på, at vi generelt skal
indse, at søgemaskinerne ikke er
neutrale.« At der skulle være tale
om en teknisk fejl, forekommer som

et mistænkeligt sammentræf for Thomas
Ploug: »Der kan naturligvis være tale
om en fejl, men i udgangspunktet virker
det mærkeligt.«
FOTO | MARC ANDERSEN

Flere udenlandske medier har i de
sidste par uger kritiseret Google for
censurering. Skriver man fx »Christianity is,« foreslår Google: »bullshit, a
lie, a sham, made up« etc. Noget
lignende gør sig gældende, hvis
man i stedet for kristendom skriver
buddhisme eller hinduisme. På den
måde er alt i den skønneste orden,
da søgemaskinens resultater kun
afspejler, hvilke søgekombinationer
der har flest hits. Skriver man derimod
»Islam is,« foreslår søgemaskinen
ingen kombinationsmuligheder. Det er

Ny studieleder på Teologi
FOTO | FOTO/MEDIEAFDELINGEN MOSGAARD

ORD |SIGNE DOLLERUP

Den 1. februar 2010 tiltrådte Peter
Lodberg jobbet som ny studieleder for
Teologi. Dette kan siges at være anden
halvleg af hvervet som den teologiske
administrative anfører, da Peter Lodberg
i en periode i 2001 også besad jobbet.
Efter at have været Generalsekretær i
Folkekirkens Nødhjælp fra 2002-2004
vendte Peter Lodberg i 2005 tilbage
til Det Teologiske Fakultet. Nu er han
igen på posten som studieleder, og han
anser genindtrædelsen som en chance
for at gøre arbejdet færdigt. Peter
Lodbergs ambition og ideal står klart:
»De studerende skal ikke betragtes som

elever men som medarbejdere. De skal
udfordres og inviteres med ind i forskningsmiljøet,« siger han og uddyber:
»De studerende er undervisernes forskningsassistenter.« Peter Lodberg mener,
at denne progression skal understreges
ved at ændre navnene på den teologiske
kandidatuddannelse fra ’Seminarer’ til
’Forskningsseminarer’. Hermed en opfordring fra Peter Lodberg til forskningsassistenterne om at komme til ham med
ideer og teologiske emner, som synes
underbelyste. Der er fløjtet til studiestart, og Peter Lodberg er tilbage som
anfører på den teologiske grønsvær.
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Smertefuld religionsudøvelse på Mauritius
På øen Mauritius står smerte og religion i et meget nært forhold til hinanden. Her er påføring af smerte nemlig en ganske

FOTO | EKSPEDITIONEN

almindelig og endda central del af den religiøse praksis.

ORD | JOHAN CHRISTIAN NORD

Fra december 2009 til marts 2010
opholder et hold forskere fra Århus
Universitet sig på øen Mauritius i Det
Indiske Ocean for at studere de derboende tamilske hinduers religiøse praksis.
Nogle af de involverede forskere har
været på Mauritius siden december, og
den samlede ekspedition kommer til at
vare indtil marts. Ekspeditionens deltagere er tilknyttet forskellige afdelinger
og forskningsenheder på universitetet. I
projektet deltager forskere fra Center for
Funktionelt Integrativ Neurovidenskab
(CFIN), det nystartede forskningssamarbejde MindLab, som blev præsenteret i
en artikel i sidste nummer af FigenBladet, samt forskningsenheden Religion,
Cognition and Culture (RCC), der hører

til på Afdeling for Religionsvidenskab.
De forskere, der i øjeblikket befinder sig
på Mauritius, er alle tilknyttet MindLab
og RCC. Det er anden gang forskere
tilknyttet RCC begiver sig ud på en
religionsvidenskabelig ekspedition. I
2008 var ekspeditionens mål en spansk
landsby, hvor et såkaldt ’firewalking’
ritual, udført af såvel religiøse som
ikke religiøse deltagere, blev studeret.
Denne gang er det Mauritius, og igen
står forholdet mellem ritual og smerte i
centrum for forskernes undersøgelser.
HENGIVELSE GENNEM SMERTE
Ekspeditionen fokuserer på forskellige
tilgange til studiet af kollektive ritualer
knyttet til påføring af betydelige mængder smerte.

MERE OM MAURITIUS
Når ekspeditionsholdet vender hjem, vil
resultaterne blive publiceret i forskellige
fagtidsskrifter og eventuelt en monografi
med bidrag fra de enkelte forskere. For de
der ikke kan vente med at erfare mere om
denne rejse, til et sted hvor religionsudøvelse og smerte står i et meget nært forhold
til hinanden, er det muligt at følge med på
ekspeditionens blog, der løbende opdateres.
Den kan findes på:
www.themauritiusexperience.com
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De forskellige forskeres arbejde er først
og fremmest centreret omkring de tamilske hinduers adfærd i forbindelse med
det såkaldte ’Theemithi’ ritual, der indebærer, at deltagerne går på glødende
kul, samt den årlige religiøse festival
’Thaipusam’, hvor deltagerne i rituel
hengivelse penetrerer deres kinder og
tunger med nåle og spyd. I denne sammenhæng lader deltagerne sig også, ved
hjælp af tynde spyd, fastspænde eller
fastspidde tunge bambusgrene på ryggen for yderligere at forstærke smerten.
Uanset om en sådan adfærd kan virke
ganske fremmedartet, er ritualets indre
logik klar; jo større smerte, jo mere
virksomt et ritual med positive følger og
guddommelig velvilje.
ET TVÆRFAGLIGT RELIGIONSSTUDIE
Blandt de involverede forskeres projekter vil der være en vifte af forskelligartede tilgange. Der vil derfor både
være antropologiske undersøgelser af
motivationsgrundlaget for deltagelse i
de smertefremkaldende ritualer, samt
mere klinisk orienterede undersøgelser
af ritualdeltagernes oplevelse af den
påførte smerte. Der bliver således brugt
store tværfaglige perspektiver for at
finde ud af, i hvor høj grad smerte,
påført i en rituel (og religiøs) sammenhæng, fysisk opleves og efterfølgende
tolkes anderledes, end smerte påført i
en ikke rituel sammenhæng.

NYHEDER

Ekseget med tropehjelm
Det Teologiske Fakultet har fået ny lektor i Ny Testamente. FigenBladet tog en snak med lektor Kasper Bro Larsen om Rembrandt, ’rewritten scripture’ og om at se på Det Nye Testamente med antropologiske briller.

Derefter skulle der ske noget nyt, og
den unge cand. theol. med guldmedalje
tog på Pastoralseminariet, men udsigten
til jobbet som ugentlig prædikant var
alligevel ikke det, der trak: »Presset
med at skulle levere et produkt hver uge
lige meget, hvor færdigt man syntes,
det var, var ikke lige noget for mig,«
fortæller lektoren, der vendte tilbage til
den akademiske verden efter seminariet.
Det førte til ansættelser på det Teologiske Fakultet og undervisning i både
København og Århus, samt en karriere
der foreløbigt er kulmineret med ansættelsen som lektor. »Nu hænger de på
mig, indtil jeg når de 75,« konstaterer
den nyslåede lektor tilfreds.
’REWRITTEN’ OG REMBRANDT
Selvom Afdelingen for Gammel og Ny

Testamente er
forholdsvis lille,
mener lektoren
ikke, at det er
nogen ulempe:
»Der er et godt
samarbejde på
afdelingen, og
der er plads
til forskellige tilgange til
eksegesen. Det
gør, at man får
chance for at
arbejde med vidt
forskellige projekter,« forklarer
han. Denne
rummelighed
er blandt andet
mundet ud i et
fag om ’rewritten scripture’ i
samarbejde med
lektor Jill Middlemas Dechow.
»’Rewritten
scripture’ er et
fænomen, man
kan spore hele
vejen op gennem
»’Rewritten scripture’ er et fænomen, man kan spore hele vejen op gennem
litteraturen;
litteraturen; Matthæus har for eksempel genskrevet Markus og genbrugt hans
Matthæus har for
materiale, men med en anden synsvinkel,« lyder det fra Det Teologiske Fakuleksempel gentets nye lektor.
skrevet Markus
og genbrugt hans
materiale, men med en anden synsvinTestamente i gang med et bog-projekt,«
kel. Det samme har Selma Lagerlöf, og
forklarer han, »fordi Rembrandt var
noget så populært, som julekalenderen
en utrolig fascinerende bibelfortolker.
’Jesus og Josefine’, er et fint eksempel
Hans malerier er mange gange blevet
på ’rewritten scripture,’« fortæller lekanalyseret af kunsthistorikere, men vi
toren, der i undervisningsforløbet fik de
vil se, om ikke vi kan komme med en ny
studerende til selv at genskrive bibelvinkel på hans malerier; vi er bibeleksepassager ud fra forskellige synspunkter,
geter og kan se fuldstændig andre ting
såsom feministisk og marxistisk.
i malerierne.« Der er således masser at
Forskerarbejdet har derudover bevæget
tage fat på for Det Teologiske Fakultets
sig fra Qumran til den hollandske kunstnye lektor, der glæder sig til at arbejde
maler Rembrandt og hans fortolkning af
videre med alle sine igangværende
centrale bibelske temaer i sine malerier.
projekter.
»Vi er på afdelingen for Gammel og Ny
nyheder | interview| information | debat | fag | underholdning | 5
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Ord | Sigrid K. Kjær
Det Teologiske Fakultets nye lektor er
nok ny i jobbet, men da han har taget
sine uddannelser som cand. theol. og
ph.d. på fakultetet, har han allerede
længe slået sine folder i Århus. Interessen for teologien har han fået med sig
hjemmefra, men det var ifølge Kasper
Bro Larsen langtfra givet, at det lige
var Det Nye Testamente og eksegesen,
der skulle blive levevejen: »Jeg var
instruktor i Etik og Religionsfilosofi og
arbejdede også ved Grundtvig Centeret,
men det var et undervisningsforløb med
Per Bilde om Dødehavsskrifterne, der
blev en øjenåbner for mig,« fortæller
han, »jeg var ikke vant til at betragte
Det Nye Testamente som en fremmed verden, og det var det, der vakte
interessen. Det var ligesom at være
en antropolog ude i en jungle med en
tropehjelm på, når man skulle forsøge
at forstå den tidlige kristendom i lyset
af dens omverden.« I sluthalvfemserne
udkom der flere af Qumran-teksterne,
og arbejdet med de uudforskede tekster
blev for Kasper Bro Larsen til prisopgaven Visdom og Apokalyptik i Qumranskrifterne.

INDBLIK

Folkekirken i Porvoo?
Siden 1996 har de fleste nordiske lande været medlem af det kirkelige fællesskab Porvoo. De danske menighedsråd afslog
dengang optagelse i fællesskabet. Den 11. december 2009 udsendte Folkekirkens mellemkirkelige Råd en pressemeddelelse
om, at de på deres seneste møde, i samråd med landets biskopper, alligevel havde besluttet at melde Folkekirken ind i
Porvoo Fællesskabet.
ORD | EVA ELISABETH HOUTH NIELSEN

FOTO| BENNY SIERSBÆK

Folkekirkens mellemkirkelige Råds
indlemmelse af Folkekirken i Porvoo
Fællesskabet har skabt en del debat.
Debatten har ikke kun drejet sig om,
hvorvidt man var for eller imod en indlemmelse i Porvoo, men har i lige så høj
grad drejet sig om den måde, hvorpå rådet, i samarbejde med biskopperne, har
valgt at indlemme Folkekirken i Porvoo;
uden en forudgående debat, varsel eller
information. Debatten har også sat fokus på det gamle problem om, hvornår
og hvem der kan tale på Folkekirkens
vegne. Formanden for Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Paul Verner Skærved,
og biskopperne forsvarer sig over for
kritikken og erklærer, at indlemmelse
selvfølgelig ikke ville være sket, hvis
ikke de mente, at de forbehold, der
blev fremført i debatten i 1995, i dag
er bortfaldet. Dette undskylder ikke
manglen på debat, mener Inge Lise
Pedersen, Formand for Landsforeningen
af Menighedsråd, der mener, at landets
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folkevalgte menighedsråd bliver behandlet som en flok nyttige idioter.
FÆLLESSKAB
Porvoo Fællesskabet er et praktisk arbejdsfællesskab, mellem anglikanske og
flere lutherske kirker i Storbritannien,
Norden, Irland og Baltikum, baseret på
Porvoo Erklæringen fra 1993. Danmark
har været medforfatter til erklæringen,
hvori en af de centrale pointer er, at
man anerkender de andre deltagende
kirker som sande. Derudover, at forkyndelsen af Gud er autentisk, at sakramenterne forvaltes ret i alle kirkerne,
og at der bekendes en fælles apostolsk
tro. Kirkerne forpligter sig også på at
deltage i fælles mission og til at bede
for hinanden. De menige medlemmer
af de underskrivende kirker har ligeledes ret til at modtage nadver og andre
pastorale tjenester i alle kirkerne, og
er man døbt i en af kirkerne, er man
fuldgyldigt medlem af alle kirkerne. For
præsters vedkommende kan de opnå
ansættelse i alle kirkerne uden
reordination. Rent praktisk forpligter Porvoo kirkerne sig på at
byde udenlandskirker velkomne i
det kirkelige liv og et kollegialt
sammenhold tilstræbes.
APOSTOLSK SUCCESSION
I 1995 blev en høring om indlemmelse i Porvoo Fællesskabet
sendt til de danske menighedsråd af Fokekirkens mellemkirkelige Råd og de daværende danske
biskopper. De fleste høringssvar
kom tilbage negative, og en
underskrivning af Porvoo Erklæringen kom ikke på tale, dog har
Danmark siden 1996 været med
som observatør. Flere mener, at
menighedsrådene dengang blev
sat over for en umulig opgave.
Det mener blandt andre professor
i Systematisk Teologi ved Århus
Universitet, Viggo Mortensen,

der har beskæftiget sig med økumeniske
samarbejder: »I 1995 foretog man en
kaotisk høringsproces, hvor man bad
menighedsrådene om at tage stilling
til en højst kompliceret teologisk tekst.
Den kunne de vanskeligt forstå, og de
fik ingen pædagogisk forståelseshjælp,
hvorfor et flertal afviste den.« Imens
gik den teologiske diskussion vedrørende Porvoo højt. Især var det Porvoo
Erklæringens meget markante fokus på
bispestillingen, der skilte de teologiske
vande. Fokuseringen på bispestillingen
hænger i særlig grad sammen med de
anglikanske kirker, der på mange måder
har bevaret bispedømmets position fra
katolsk tid og har bibeholdt den apostolske succession gennem biskopper,
en praksis som Danmark/Norge, modsat
Sverige, opgav ved Reformationen.
Apostolsk succession betegner læren
om, at gejstlige har fået deres fuldmagt
overdraget gennem håndspålæggelse i
en kæde af personer, der i lige linje går
tilbage til overdragelsen fra Jesus selv.
Viggo Mortensen forklarer Folkekirkens
position i denne sammenhæng: »Kongen lod ved Reformationen de katolske
biskopper fængsle og bad Johannes Bugenhagen (tysk reformator red.) komme
for at lave en ny kirkeordning og
samtidig indvie nogle superintendenter. Det er af nogen blevet set som et
brud med, at vi ville være en kirke, der
stod i kontinuitet med den apostolske
tradition.« Gennem Porvoo Erklæringen
vil Den danske Folkekirke af ligesindede
kirker blive anerkendt som indehaver af
denne oprindelige apostolske succession: »Det afgørende for Folkekirken i
denne erklæring er, at her anerkendes
det, at selvom vi ikke har biskopper
med historisk apostolsk succession,
så er vi en i alle henseender apostolsk
kirke,« forklarer Viggo Mortensen. Men
mange præster stillede sig negativt og
så helst ikke, at Den danske Folkekirke
skulle indgå i et fuldt kirkeligt fællesskab med anglikanske kirker, da man
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Et slag for missionen
ORD | HANS NØRKJÆR

INDLEMMELSE ANNO 2009
Inge Lise Pedersen, Formand for
Landsforeningen af Menighedsråd, er rystet over måden indlemmelsen er sket på. Til Kristeligt
Dagblad skriver hun: »Sjældent
er jeg blevet så målløs, som da
jeg læste pressemeddelelsen. Jeg
ville unægtelig gerne have haft
argumenterne for og imod præsenteret i stedet for at få en mail
om, at vi var gennet ind i den
store fold som andre umælende
får.« Alligevel afviser hun ikke,
at hende og andre, som i 1995
var modstandere af en indlemmelse i Porvoo fællesskabet, godt
kunne være blevet overbevist i
en eventuel debat: »Jeg hører til
dem, der var imod et medlemskab
i 1995, og det har jeg ikke fortrudt, men jeg vil ikke på forhånd
udelukke, at jeg og andre kunne
overbevises om, at den beslutning burde ændres,« siger hun
og fortsætter: »Der er sket meget
både i verden og i Folkekirken
siden da. Også i den anglikanske
kirke, som bl.a. har åbnet adgang
for kvinder til præstestillinger og
anerkender ordinationer foretaget af kvindelige biskopper.
Det vil sige, at nogle af hindringerne for et dansk medlemskab
er fjernet.« Som følge af denne
kritik, der er kommet fra mange
sider, er biskop og rådsmedlem af
Folkekirkens mellemkirkelige Råd,
Kresten Drejergaard, kommet med
en markant udtalelse i Kristeligt
Dagblad, hvor han udtrykker, at
rådet ikke har lyst til en ny debat, og at han i øvrigt mener, at
så godt som alle tidligere forbehold er ryddet af vejen: »Vi ville

få en ny hysterisk debat, hvor
Tidehverv igen ville komme på
banen med skingre meninger, der
ikke ville tjene noget formål. Den
danske Folkekirke blev desuden
hørt sidste gang, og vi kender
derfor deres forbehold over for
den anglikanske kirke; at den
anglikanske kirke ikke anerkendte
kvindelige præster, samt biskopper og domprovsters ordination
af præster. Men den anglikanske
kirke har trukket sig på afgørende punkter, vi ikke før kunne
acceptere.« Han tilføjer: »Vil de
enkelte sogne ikke være med, kan
de bare lade være. Det er jo ikke
en organisation, og der skal ikke
betales medlemsbidrag.« Dette er
helt misforstået, mener professor Viggo Mortensen: »Det var
usmart, at man foretog beslutningen uden forudgående konsultation, når man netop havde en
så elaboreret høringsproces, med
negativt resultat, i 1995. Det
vidner om en manglende forståelse for, hvad mellemkirkeligt
arbejde handler om. Mellemkirkeligt arbejde har man jo netop
for at fremme debatten. Erklæringerne i sig selv er ikke særlig
vigtige. Processen er meget mere
betydningsfuld end resultatet.«
Viggo Mortensen understreger, at
det er debatten og processen, der
er det vigtigste for Folkekirken:
»Vi har hele tiden brug for debat
om, hvor Folkekirken befinder
sig. At ville undgå debat er det
dummeste, man kan gøre. Det er
det mellemkirkelige Råds opgave
at overbevise skeptikerne. Det har
de ikke gidet, hvilket man på en
måde godt kan forstå. Men det
nytter ikke noget. Når man har et
embede og en opgave, så må man
også arbejde på at løse den.«

FOTO | MIKKEL PADE

så vægtlægningen på bispedømmet som udansk og meget lidt
luthersk.

Den 27.-29. januar blev der på Det Teologiske
Fakultet afholdt en international konference om
kirke og missionsteologi. Konferencen markerede
100-året for en stor missionskonference afholdt
i Edinburgh i 1910, der var den første missionskonference med globalt perspektiv. Konferencen
i Århus var dog mere end et jubilæum: »Sigtet
med denne konference er at se fremad og se på,
hvordan fremtiden ser ud for den kristne kirke i
et internationalt perspektiv,« fortæller professor
i Systematisk Teologi, Viggo Mortensen, der var
konferencens hovedarrangør, »folk er kommet fra
hele verden for at diskutere de udfordringer, den
kristne kirke står over for i en global og multireligiøs verden.« Arrangørerne havde gjort sig
detaljerede overvejelser om, hvordan konferencen
skulle afholdes, så den appellerede til nytænkning
og interaktion: »Alt for ofte handler akademiske
konferencer bare om at pisse territoriet af. Vi sætter derimod deltagerens udbytte i fokus, og vi vil
gerne sørge for, at der er en god stemning, så der
kan skabes en konstruktiv debat,« fortalte Viggo
Mortensen under konferencen.

»Alt for ofte handler akademiske konferencer bare om at
pisse territoriet af. Vi sætter derimod deltagerens udbytte
i fokus,« lyder det fra professor Viggo Mortensen.

NETWORKING
De cirka 175 deltagere kom ikke bare for at hyggesnakke og få faglig inspiration, de kom også
for at opbygge nye netværk: »Vi er her også for
at networke og finde nye kontakter i forskningsøjemed,« fortalte en af deltagerne, Finn Rønne,
som er lektor i kirke- og missionshistorie på Dansk
Bibelinstitut i København. »Vi udveksler erfaringer
og får samtidig faglig inspiration. Vi har fingeren
på pulsen, kunne man sige,« fortalte Finn Rønnes
sidemand, Jørgen Bøytler, der har en ph.d.-grad
fra Det Teologiske Fakultet ved Århus Universitet.
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Man møder ikke Gud på parkeringspladsen
»Ritualet skaber et rum, hvor det bliver muligt, at mennesket kan opleve at mødes med det guddommelige. Det er jo ret
sjældent, at folk får en numinøs oplevelse på parkeringspladsen.« FigenBladet har taget en snak med ph.d.-studerende

FOTO | MARC ANDERSEN

Kirstine Helboe Johansen om ritualets nødvendighed i Folkekirken.

»Jeg mener, at den teologi, man producerer, er forpligtet på at være up-to-date med den nyeste tilgængelige viden,« lyder det fra Kirstine Helboe Johansen, som netop har forsvaret sin ph.d.-afhandling.

ORD | MARC ANDERSEN

Den 27. november 2009 forsvarede
ph.d.-studerende Kirstine Helboe Johansen sin ph.d.-afhandling Den nødvendige
balance: En ritualteoretisk og praktisk
teologisk analyse af højmessen mellem
magi og symbol. Afhandlingen forsøger
at afdække, om det er muligt at reformulere det evangelisk-lutherske syn på
ritualer, og Kirstine Helboe Johansen
argumenterer for, at den evangelisklutherske teologi bør få øjnene op for
ritualers vigtighed for kristendommens
overlevelse.
TEOLOGIENS PLIGT
Kirstine Helboe Johansen fortæller, at
hendes afhandling har to overordnede
linjer: »Den første linje består i en un8 | FIGENBLADET

dren over den evangelisk-lutherske teologis arv, som har haft det utrolig svært
med ritualer. Luther havde det selv svært
med ritualer, men det var i særlig grad
tilfældet med den dialektiske teologi,
som har haft en kolossal indflydelse i
det 20. århundrede,« forklarer Kirstine
Helboe Johansen og fortsætter: »Denne
linje i afhandlingen forsøger altså at
afklare, hvorfor den evangelisk-lutherske
tradition har det så svært med ritualer.«
Hun fortæller, at afhandlingens anden
linje er mere ritual- og kognitionsteoretisk orienteret, og den fokuserer på den
mængde af ritual- og kognitionsteoretisk
forskning, som fastslår, at ritualer er
noget af det mest centrale inden for
alle religioner; det er ligefrem grunden
til, at mennesker i det hele taget bliver

religiøse. Ifølge Kirstine Helboe Johansen skaber den ritual- og kognitionsteoretiske linje et teologisk dilemma:
»Hvad stiller man op, når den teologiske
tradition på den ene side lægger afstand
til ritualer, og man på den anden side har
viden, som fortæller os, at religion ikke
kan undvære ritualer?« Ifølge Kirstine
Helboe Johansen har teologien altid
gjort brug af viden og metoder, som den
har hentet fra andre akademiske discipliner, og det bør den blive ved med: »Jeg
mener, at den teologi, man producerer,
er forpligtet på at være up-to-date med
den nyeste tilgængelige viden.« Kirstine
Helboe Johansen mener ikke, at man kan
ignorere den viden, som folk, der ved noget om ritualer, har produceret, hvis man
vil bedrive teologi, som er akademisk
troværdig. Hun uddyber: »Hvis vi antager, at en religion altid er interesseret i
at overleve, og at en religion eksisterer,
fordi dem, som tilslutter sig den, mener,
at den er til gavn for dem og for andre,
så bliver teologien nød til at have et
reflekteret forhold til ritualer.« Ifølge
Kirstine Helboe Johansen er det således
teologiens pligt at inddrage den tilgængelige viden om ritualer: »Den teologi
som siger, at ritualer er ubetydelige for
kristendommen, den tager ikke sit ansvar
alvorligt. Teologien er forpligtet på den
viden, som kommer udefra. Derfor fordres
der en teologi, som tager højde for ritualteori.«
RITUALETS NØDVENDIGHED
Ifølge Kirstine Helboe Johansen har den
dialektiske teologi misforstået noget,
fordi den dialektiske teologi forholder
sig til ritualer som et udtryk for at forsøge at påvirke en guddom. Omvendt
forsøger andre at gøre ritualet spiseligt
ved at hævde, at ritualer ikke handler
om guddomme men udelukkende om
mellemmenneskelige relationer, hvilket
ifølge Kirstine Holboe Johansen er en
udvanding af ritualbegrebet. Hun væl-

INTERVIEW

ger derfor sin egen gyldne
middelvej: »Jeg hævder, at
ritualet først og fremmest
skaber et rum, hvor det i det
hele taget er sandsynligt,
at mennesket kan opleve
at mødes med det guddommelige. Det er ret sjældent,
at folk får en numinøs
oplevelse ude på parkeringspladsen,« påpeger hun,
»de numinøse oplevelser
indtræffer i langt de fleste
tilfælde i det religiøse rum,
fordi ritualer er nødvendige
for at skabe det rette rum
og den rette følelse af, at
en guddom kan påvirke og
forandre den menneskelige
verden, og det er jo først
der, at religion bliver interessant og relevant. Ritualer
handler primært om at skabe
»Jeg kunne godt tænke mig at lave en spørgeskemaundersøgelse og spørge folk, hvor de synes Gud var nærmest i
det rum, hvor det guddomgudstjenesten, altså hvor gudstjenesten var bedst.«
melige og det menneskelige
kan mødes,« lyder det.
De religionsvidenskabelige
religionsvidenskab og teologi, og har nærmest i gudstjenesten, altså hvor
indsigter, som Kirstine Helboe Johansen betragtet de forskellige faglige tilgange gudstjenesten var bedst,« fortæller hun
inddrager i sin teologiske forskning, som flere sider af den samme sag. Hun og tilføjer, »det er fint, at teologer kan
er ifølge forskeren selv et udslag af påpeger dog en vigtig skelnen mellem hævde, at nadveren er det mest centrale
det åbne faglige miljø, som hersker på fagområderne: »Teologi er arbejdet med ritual ved gudstjenesten, men hvad nu
det Teologiske Fakultet. Hun har i sit den kristne tradition, hvilket vil sige, at hvis nadveren ikke bevæger kirkegænph.d.-forløb trukket på forskere fra både man arbejder i en tradition, som man gerne? Det er da interessant at vide for
samtidig er forpligtet på. Det er for mig den teologiske tradition. Hvis kirkerumat se den største forskel på teologi og met er fyldt, og folk er fuldstændig ubereligionsvidenskab. Jeg er forpligtet på rørte, hvad så? Derfor vil jeg vide, hvor
konstant at nytolke.«
højmessen rører deltagerne. Det er et af
de næste skridt.«
HVOR ER GUD SÅ?
Kirstine Helboe Johansen har flere ritualorienterede planer for fremtiden, hvor
hun bl.a. drømmer om endnu et studie
af Folkekirkens gudstjeneste. Hun mener, at der stadig er nye og spændende
teologiske græsgange at finde, bl.a. i
studiet af affekt: »Jeg kunne godt tænke
mig at lave en spørgeskemaundersøgelse
og spørge folk, hvor de synes, Gud var
nyheder | interview | information | debat | fag | underholdning | 9

INFORMATION

Religion i Danmark 2010
- En årbog med religionsstatistik

Center for SamtidsReligion (CSR) valgte sidste år at lægge grundstenen til en ny tradition, nemlig hvert forår at udgive en
e-årbog om religion i Danmark. Der findes kun lidt statistik om religion i Danmark. Kirkestatistikken, udgivet hvert kvartal af
Danmarks Statistik indeholder kun oplysninger om Folkekirken. Vi ønsker derimod også at præsentere statistik om trossamfund
uden for Folkekirken og at supplere Danmarks Statistiks tal om Folkekirken på forskellig vis.
Sidste år skrev årbogen bl.a. at:
• Antallet af kristne menigheder dannet for og af indvandrere, de såkaldte migrantmenigheder, er steget fra ca. 145 i
2004 til 212 i 2008
• Antallet af moskeer der er godkendte som trossamfund er firdoblet inden for de sidste 10 år
• Folkekirkens medlemstal er faldet med ca. 0,5 procentpoint hvert år i de sidste 10 år og dette skyldes ikke så meget,
at folk melder sig ud, men at der er færre der melder deres børn ind gennem dåben
• 35.000 indvandrere og efterkommere er medlemmer af Folkekirken, den største gruppe er nordmænd og svenskere.
• Man kan bruge GoogleTrend til at forudsige udviklingen i religion
• 50,4 % af danskerne er tilbøjelige til at mene at Da Vinci Mysteriet giver en korrekt eller delvist korrekt beskrivelse
af kristendommens historie
Hvis du vil kende indholdet i årbogen 2010 så mød op d. 9. marts kl. 12.05 i aud. 2 hvor Center for SamtidsReligion (CSR) offentliggør den nye udgave af e-årbogen Religion i Danmark med artikler om religion i nutidens Danmark of statistik om godkendte
trossamfund. Efter en kort præsentation byder vi på en lille forfriskning. Alle er meget velkomne.
Religion i Danmark 2010 udgives af Center for SamtidsReligion ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.
Se centerets hjemmeside: http://www.teo.au.dk/csr

Landsdækkende konference for religionsstuderende 26.-27. marts
Dansk Selskab for Religionshistorie (DAHR) har i forbindelse med strukturændringer taget initiativ til at samle studerende
fra København, Århus og Syddansk Universitet i Odense til en stor konference i dagene inden palmesøndag. DAHR, som på
trods af navnet forener danske religionsforskere af både sociologisk og historisk orientering, præsenterer på denne konference
en række af landets førende kapaciteter, der er indbudt til at foredrage om fagets randområder: Religion på kanten af det
observerbare, på kanten af samfund, diskurs og traditionelle definitioner.
Formålet med konferencen er at samle hele det danske religionsfaglige miljø, studerende såvel som forskere, og dermed give
mulighed for at dele viden og kontakter på tværs af universiteter og landsdele. Derudover får de studerende lejlighed til at få
sat ansigt på pensummets forfatterliste og opleve anderledes fagtraditioner på nærmeste hold.
”Religion på Kanten” bliver afholdt på Syddansk Universitet i Odense. De første foredrag starter fredag eftermiddag d. 26.,
efterfulgt af fællesspisning og socialisering. Lørdagens program bliver spækket med interessante indlæg og kaffepauser til
at opveje søvnunderskuddet fra fredagens festivitas. Studerende fra Århus og Københavns Universitet arbejder på at skaffe
finansiering til busser til og fra Odense, mens engagerede folk fra Syddansk Universitet arrangerer overnatningsmuligheder.
Brugerbetalingen vil således kun dække mad under konferencen.
Konferencen bliver en unik mulighed for at opleve religionsvidenskab i Danmark, lære andre studerende at kende, snuse til det
faglige miljø og knytte kontakter. Tilmelding skal ske inden mandag d. 8. marts.
Mere information følger. Vær opmærksom på opslag på Det Teologiske Fakultet.

Nye åbningstider hos TeolTryk
Forlaget Teoltryk har åbent i lokale 017 hver onsdag kl. 12.00-13.15 i forårssemesteret 2010.
Køb sproglige kommentarer og andre spændende udgivelser hos os.
Læs mere om nuværende og kommende udgivelser på www.teoltryk.dk
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INFORMATION

Reformation og deformation
SEMINAR OM ”DET PROTESTANTISKE” I ANLEDNING AF
PROFESSOR DR. THEOL. PETER WIDMANNS 70 ÅRS FØDSELSDAG
Fredag den 7. maj, 2010 kl. 13.00
Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet AUD 1.

Paul Tillich sammenfattede med stikordet ”det protestantiske princip” den teologi, der i det 20. århundrede, orienterede sig
efter reformationens centrale indsigter. I dagens debat spiller det protestantiske som begreb langt fra samme rolle som fx det
lutherske eller det reformatoriske. Dette seminar stiller spørgsmålet, om ”det protestantiskes” fortsatte betydning.
13.00-13.10
13.10-13.40
13.40-14.10
14.10-14.15
14.15-14.45
14.45-15.15
15.15-15.30
15.30-16.15
16.15-16.45
16.45
19.00

Velkomst
Peter Widmann: Reformation og deformation.
- Den nyere protestantismes forsøg på at korrigere reformationens følger.
Niels Henrik Gregersen: ”Protestantisme med kød og blod”
Kort pause
George Pattison: “From Deformation to Dissolution: Kirkestormen and Secular Christianity’
Werner Jeanrond: “Ecclesia semper reformanda: Reflections on the challenges of church renewal”
Kaffe
Diskussion
Ole Jensen: Tübingen 1962 - Marburg 1964-66 - Århus 1967-72
Ungdomsår med ´Pius´ i nyprotestantismens tegn.
”Et lille glas i foyeren”
Middag (Tilmelding sker ved at sende en email til bh@teo.au.dk samt indbetale kr. 250,- på flg. konto:
reg.: 0216, kontonr: 4069053238 senest 16. april. Følgende information SKAL påføres indbetalingen:
”Widmanns seminar” + navn på deltager).

Yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden: www.teo.au.dk/reformatoriskteologi eller fås ved henvendelse til lektor Bo
Holm: bh@teo.au.dk. (Arrangører: Forskergruppen ”Reformatorisk Teologi”)

Gør AU grønnere Det Økumeniske Studielegat
Grønt AU er det grønne netværk af studerende og
ansatte på Aarhus Universitet. Netværket arbejder
på at gøre universitetet mere klimavenligt og bæredygtigt – blandt andet ved at samarbejde med AU’s
energiudvalg. Desuden arrangerer vi blandt andet
foredrag om fx klima og samarbejder med andre
universiteter i GSN (Grønt Studenternetværk), som
er det fælles netværk af grønne universitetsnetværk
i Danmark.
Vi har mange visioner, blandt andet mere økologisk
og vegetarisk mad i kantinerne, mere klimavenlig
transport, mindre miljøbelastende it-udstyr, bedre
affaldssortering – og der er altid plads til nye idéer
og projekter!
Men intet sker af sig selv. Har du lyst til at være
med på en eller anden måde, hører vi meget gerne
fra dig. Det er gratis, og der kræves ingen specielle
forudsætninger.

Legatet kan søges af alle, men præster, teologistuderende, kirkeligt
ansatte samt ansatte i kirkelige institutioner og organisationer vil have
forrang.
Ophold ved økumeniske institutter i udlandet vil blive prioriteret, men
feltarbejde og ophold ved konfessionelle uddannelsessteder i øvrigt kan
komme i betragtning.
Ansøgningen skal indeholde kort projektbeskrivelse samt formål med
udlandsophold. Relevant dokumentation for uddannelse og CV vedlægges ansøgningen. Desuden vedlægges anden dokumentation for aftaler
indgået med institutter eller andet, hvortil legatet skal bruges. Der vedlægges dokumentation for indgåede aftaler om studieopholdet, derunder
for evt. opnået forhåndsgodkendelse fra eget studiested. Erfaringer fra
studieophold skal videreformidles senest ved hjemkomsten.
(Hele opslaget kan hentes på www.danskekirkersraad.dk)

Læs mere på hjemmesiden:
www.klima.au.dk/groent-au

Ansøgningsfrist: 1. marts 2010.
Legatportion: Op til kr. 25.000 afhængigt af ansøgerfeltet samt formål for
ansøgning.
Ansøgningen sendes til: Det Økumeniske Studielegat v. Danske Kirkers Råd. Peter Bangs Vej 1 D, 2000 Frederiksberg eller til:
dkr@danskekirkersraad.dk

– eller send en mail til groent-au@groent.au.dk

Ved spørgsmål kan sekretariatet kontaktes på dkr@danskekirkersraad.dk.

nyheder | interview | information | debat | fag | underholdning | 11

TORVET

En studerendes indtryk
- Church and Mission in the Third Millennium

Trods forberedende valgfag var det en overvældende oplevelse at møde ca. 150 mennesker med forstand på kirke og mission,
med internationale inviterede kapaciteter. Her kommer nogle indtryk fra en lærende konference med nye samtale- og diskussionsformer, et højt og bredt fagligt niveau samt et varmt og givende miljø.
Alvoren mødte os første aften. Biskop M. K. Rumalshah fra Pakistan fortalte om henrettelser p. gr. a. omvendelser. Peter
Lodberg kombinerede dette med udtrykket ”Does Christianity smell?”- Det er svært at beholde billedet af en pæn kristendom
med fravær af det onde i mødet med dette. – I paneldiskussionen ”The future of Missiology” blev det nævnt, at måske vil en
teologi om det onde komme fra Afrika.
Tolkning af 2. Kor. 2,14 gav fokus på ”Christ is victorious in our weakness”. Godt at have med, når vi hørte om Pakistan, og
om Libanons afkristning i en svær politisk magtbalance ved Prof. B. Traboulsi.
Fra Kina og Brasilien nævntes blandede religiøse forhold hos kristne. Vi kender det her. Ole Skjerbæk Madsen, Areopagos, fortalte: Kristi Legeme bliver bygget op som et netværk af relation mellem bemandingen på deres stand på alternativ messe og
de søgende mennesker, der ofte kommer igen. I det møde er kirken til stede som en udvidelse af den etablerede kirke. - Dette
som eksempel på konferencens tema. Begrebet Missio Dei giver diskussioner om kirkens rolle, den enkeltes rolle, om selvkritik
i kirken og fornyelsesprocesser i menigheder v. konsulenter. Church Innovations fortalte om ”deep listening” for klientens
eget potentiale.
Prof. A. Walls, UK, fortalte om ændringen fra den vestlige hegemoni til en multicentrisk kirke med fokus på inkarnations- og
økumenisk teologi, hvor engelsk er blevet den nye latin. Interaktionen med de nye landes teologi kan blive kreativ som dengang med hellenistisk kultur.
Prof. Viggo Mortensen afsluttede med bl.a. at understrege betydning af postkoloniale, interkulturelle, missionale og religonsteologiske studier.
Stud. theol. Birgit Urd Andersen

PH.D.-STIPENDIUM

Ph.d. i Grundtvig?
Grundtvig Centeret har fået mulighed for at udbyde et ph.d. stipendium i forbindelse med Forskerskolens opslag her i foråret
med ansøgningsfrist den 15. april 2010. Fakultet får således tillagt et ekstra stipendiat ved denne ansøgningsrunde.
Centeret er særlig interesseret i en 4 + 4 studerende, der har færdiggjort sin bacheloruddannelse og her udvist flid, dygtighed
og interesse for teologisk forskning. Den indholdsmæssige ramme er studier i N.F.S. Grundtvigs egne tekster og / eller hans
virkningshistorie.
Ansøgningen skal indeholde en projektskitse på max. 3 sider.
For interesserede er der mulighed for at møde Forskerskolens leder Troels Nørager og Centerleder Michael Schelde 4. marts
2010 kl. 15.15, i bygning 1442, lokale 238.
Perspektiver
Grundtvig Centeret kan næppe betegnes som en døgnflue. Centeret har modtaget en bevilling for perioden 2010 til 2012 på i
alt 23 millioner med en tekst, der samtidig pointerer, at projektet forventes at have en ”levetid” på tyve år. I den periode vil
der være brug for dygtige og ambitiøse Grundtvig-forskere, der skal varetage Centerets centrale opgaver.
Centeret har således to centrale opgaver, der begge løbende vil have behov for at trække på dygtige forskere:
A. Udgaven: Den digitale udgave af Grundtvig, hvor editionsfilologer og kommentatorer vil få ansvaret for udgivelsen af
Grundtvigs værker. Denne opgave er fysisk placeret i Vartov, København.
B. Forskning: Grundtvig Centeret vil i de kommende år styrke den eksisterende Grundtvig-forskning ved Det Teologiske
Fakultet, Aarhus Universitet ligesom der vil blive givet støtte til andre forskningsinitiativer.
Michael Schelde, Centerleder
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LEDER

Konsumeristisk
dødskult

Da jeg i slutningen af sidste år hørte om Lévi-Strauss’
død, tænkte jeg i starten ikke meget over det. Men da
julegavelisten skulle sendes til far og mor, stod Det rå
og det kogte af Claude Lévi-Strauss af uvisse årsager
øverst på ønskelisten. Jeg var aldrig blevet undervist i
Lévi-Strauss på religionsvidenskab, og jeg havde aldrig
selv opsøgt litteraturen. Men nu stod han altså der,
øverst på listen.
Nedenunder stod Michael Jacksons Thriller. Kongen
af pop var atter strøget til tops på hitlisterne efter
sin død, og folk købte hans plader som aldrig før. Ja,
faktisk solgte Michael Jackson mere som død end som
levende.
I nærværet af en sådan ønskeliste kan det være vanskeligt at opretholde en forestilling om en fri vilje.
Det forekommer mig snarere, at min ønskeliste var et
udtryk for en grundlæggende menneskelig tendens.

Det er muligt, at den gamle strukturalist vender sig i graven, når jeg hævder, at de levende i
dag forholder sig til de døde gennem deres forbrug, men jeg vælger nu at tro, at Claude smiler
i det hinsides ved tanken om offerrøgen fra mit
og mine medforbrugeres rødglødende kreditkort.

Marc Andersen

Medbestemmelse
De nyvalgte studienævn ved fakultetet er fra begyndelsen af
februar begyndt deres arbejde. Nogle nye ansigter er kommet
til, og for teologis vedkommende er der også skift på studielederposten, således at Peter Lodberg
nu tager over efter, at Else K. Holt
har lagt en stor indsats i studieledelsen igennem seks år.
Studienævnene er helt centrale for
studerendes indflydelse og medbestemmelse på vores uddannelser.
Der har i efteråret været en debat
i Danmark om, hvorvidt ansatte er
sikret tilstrækkelig indflydelse på
universiteterne, og det er nu op til
politikerne at tage fat, hvis der skal
ske ændringer i universitetsloven i
forhold til den ledelsesmodel, der
blev indført i 2003 med ansatte rektorer, dekaner og institutledere.
Studerendes medbestemmelse på fakultetsniveauet finder sted i
akademisk råd og i studienævnene, hvor halvdelen af pladserne
er forbeholdt studerende, og det giver et godt fundament for
medbestemmelse – og medansvar. Det er i samspillet mellem
lærere, studieleder og studerende i studienævnene, at vi skal
sikre den nødvendige udvikling og nytænkning i vores uddannelsestilbud, undervisnings- og eksamensformer. Det gælder
både de store og traditionelle udbud af bachelor- og kandidatuddannelser, men også de stadig vigtigere udbud som fx
suppleringsfag.
Studienævnene er derfor involveret i overordnede og strategiske overvejelser, og på deres bord ligger også så vigtige sager
som akkreditering af uddannelserne. Religionsvidenskab kom
igennem sidste år med meget fine resultater, og i år skulle det
samme meget gerne være tilfældet med teologi. Studienævnene
er dog også involveret i den mere dagligdagsorienterede side af
forretningerne, som kan have at gøre med dispensationer eller
bevillinger til studerendes rejser eller ekskursioner. Alle muligheder for medbestemmelse er i hvert fald til stede, og jeg vil
gerne opfordre til, at denne chance udnyttes af både de valgte
medlemmer og baglandet i studenterorganisationerne.
Til lykke med valgene til studienævnsposterne og velkommen
til arbejdet med at sikre uddannelser, vi kan være stolte af, og
som der står respekt om.
Carsten riis
cr@teo.au.dk
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FOTO | LARS SALOMONSEN

I dette nummer af FigenBladet begraver vi det gamle
årti. Vi begraver også en stor tænker, som har haft
en enorm betydning og indflydelse på religionsvidenskaben. I bladet kan man således læse strukturalisten
Claude Lévi-Strauss’ nekrolog, der er forfattet af Hans
Jørgen Lundager Jensen.

DEKANSPALTEN

KRONIKKEN

Claude Lévi-Strauss 1908-2009:
Strukturalismens kæmpe døde 30. oktober 2009.
Claude Lévi-Strauss, der døde 30. oktober sidste år i en alder af 100 år, var en af de store figurer i det 20. århundredes
tænkning. Hans indflydelse var enorm, som inspirator og som genstand for kritik og polemik. I en periode fra slutningen
af 1950’erne og indtil 1968 var han den vigtigste repræsentant for strukturalismen, der gjorde op med efterkrigstidens
dominerende filosofi, eksistentialisme.
FOTO | FOTO/MEDIEAFDELINGEN MOSGAARD

der på en gang var humanistisk, eksakt
og abstrakt, og som kunne tjene som
model for en foryngelse af human- og
socialvidenskaberne.

HANS J. LUNDAGER JENSEN, AFDELING FOR
RELIGIONSVIDENSKAB OG FOR GAMMEL OG NY
TESTAMENTE.

STRUKTURALISMEN
Strukturalismen var fokuseret på forståelse, ikke på handling, på viden, ikke på
engagement; strukturalisme var hjerne,
ikke hjerte, fascineret af det fjerne og
eksotiske, ikke det nære og hjemlige,
‘dem’ mere end ‘os’. Eksistentialismen
hos Sartre førte til engagement, der
førte til marxisme, der førte til umulige
problemer med sovjetmarxisme. Strukturalismen hos Lévi-Strauss førte til det
fjerne blik, der førte til en principielt
accepterende forståelse af al muligt, der
førte til en lige så umulig kulturrelativisme.
Talen om en ‘-isme’ underbetonede, at
der var tale om en broget flok af meget
forskellige personer og ideer. Men ud
over den anti-eksistentialistiske lyst
til empirisk viden i deskriptiv afstand
var mange inspireret af ideen om, at
man med strukturel sprogvidenskab og
semiotik havde fundet en videnskab,
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TRISTE TROPER OG FØDE FOR TANKEN
Lévi-Strauss’ oprindelige ekspertise var
sydamerikanske stammekulturer. Han
inkarnerede fransk antropologi og blev
berømt med sin første bog, Tristes Tropiques (‘triste troper’ eller måske ‘tropisk
tristesse’?) om hans ekspeditioner i
Brasilien i 1930’erne. Briterne antydede
misundeligt, at Lévi-Strauss’ feltarbejde
ikke var imponerende. Og uden tvivl
havde han det meste af sin viden om
ikke fra lænestolen så fra bibliotekerne,
som os andre i øvrigt; men dér kan man
også få ret meget at vide på ret kort tid,
og den var en forudsætning for, at han
kunne gøre eksotiske myter interessante
i et omfang, som man vil have svært
ved at forestille sig i dag. Lévi-Strauss
udgav fire tykke bind om amerikanske
stammekulturers myter. Alle kendte
titlen på det første bind, Det rå og det
kogte, og alle lærte, at mad var godt
at tænke med, og hvad kunne være
mere fransk end logik formuleret i den
alimentære kode? Alle mente noget
om Lévi-Strauss. Færre havde tid eller
tålmodighed til at læse sig igennem Les
Mythologiques.
DE SANDE STRUKTURALISTER
Med studenteroprøret i maj 1968 kom
eksistentialismen, engagementet og
politikken tilbage, eller sådan så LéviStrauss i hvert fald selv på det. Strukturalismen blev umoderne. Med mesterens
ret afviste han at være bannerfører for
nogen intellektuel bevægelse og afviste,
at Lacan, Foucault eller Barthes skulle
være strukturalister (eller ordentlige
strukturalister). Ud over ham selv var
der ikke mange: Først og fremmest den

ældre mester Georges Dumézil, som
Lévi-Strauss nærede en ærlig beundring
for. Det var vist ikke helt gensidigt. Dumézil selv vrissede på et tidspunkt, at
han overhovedet ikke var strukturalist,
men bare almindelig historiker. Ganske
vist kom den replik, da Dumézil var ved
enden af sit eget store strukturelle værk
om myter i tre tykke bind, Myte og epos.
Så var der få samtidige eller yngre kolleger, navnlig Jean-Pierre Vernant, Marcel
Detienne og de andre i den såkaldte
Pariser-skole, der fornyede forståelsen
af græsk kultur, religion og mytologi.
RETTEN TIL ARVEN
FRA MARCEL MAUSS
Under den tyske besættelse af Frankrig
var Lévi-Strauss i eksil i New York. Det
var her, han dels mødte den strukturelle lingvistik, dels læste sig ind i den
amerikanske antropologi. Vejen til akademisk anerkendelse i Paris i 1950’erne
gik ikke mindst igennem, hvad man
polemisk kan betegne som en art
fjendtlig overtagelse af den Durkheimske tradition. Lévi-Strauss fik i opdrag
at skrive forord til en udgave af Marcel
Mauss’ bedste artikler (Mauss, Sociologie
et Anthropologie, 1950). Egentlig kunne
Lévi-Strauss kun bruge Mauss’ artikel
om gaven til noget i forordet, der mest
handlede om hans egen ide om at oversætte etnografiske problemer til logiske
og sproglige problemer. Det frugtbare i
denne ide blev til gengæld klart nok i
bøgerne om totemisme og om primitiv
klassifikation (Den vilde tanke) og frem
for alt i mytestudierne. At fx teologier
kunne være udtryk for strukturerede
klassifikationer, der var transformationer af andre teologier, havde Dumézil
allerede vist, men uden større teoretiske
prætentioner. Det var Lévi-Strauss, der
hævdede, at myter og klassifikationer
generelt er baseret på simple relationer

KRONIKKEN

Strukturalisternes storhedstid: Foucault belærer tilsyneladende Lacan, Lévi-Strauss og Barthes. Så
enige var de slet ikke og heller ikke nær så gode venner, men at de er placeret i det grønne, må skyldes antropologiens store prestige dengang, og den kom fra Lévi-Strauss. (Karikatur af Maurice Henry
i La Quinzaine Literaire 1967, fra: http://www.yorku.ca/christo/papers/digarch3.htm)

som binære og ternære strukturer, metaforer og metonymier, at hvert enkelt
element får sin betydning af den betydningsmæssige kontekst, det befinder
sig i, og at mytologier og slægtskabsstrukturer er transformationer af andre
mytologier og slægtskabsstrukturer.

FOTO | MARC ANDERSEN

STRUKTURALISMENS PRIS
Frugtbarheden i denne tilgang er indiskutabel. Men der var mere end én pris
at betale for klarsynet. For det første
passede den næsten for godt til en
venstre-intellektuel kulturrelativisme,
der var æstetisk attraktiv, når den
angik marginale stammesamfund, men
som blev problematisk, når den blev
overført til storsamfund med økonomisk og demografisk magt. Lévi-Strauss
var imidlertid ikke ubetinget kulturrelativist. Han fastholdt bl.a. vestlig
videnskab som en erkendelsesform, der
var myten overlegen, og han havde
ingen problemer med at tale om ‘det
græske mirakel’. Og når Lévi-Strauss
ville forklare den menneskelige forståelse med funktionsprincipperne i
hjernebarken, var det alt for biologistisk
for 1960’erne og 1970’erne. Dels, og
mere problematisk for forholdet mellem
religionsvidenskaben og Lévi-Strauss,

var hans afvisning af at interessere sig
for ritualer. I deres betydningsmæssige
indhold var der ganske vist ikke noget
problem, for her er ritualer strukturer
lige som myterne. Dén vinkling har vist
sig produktiv, men den angik netop ikke
det særligt rituelle ved ritualerne. Dette
afviste Lévi-Strauss derimod som irrelevant. Hvis ritualer er kropslig erfaring
og noget andet end tænkning, er de per
definition ikke-tænkende, de er derimod
nostalgisk-håbløse forsøg på at komme
ud af eller tilbage til en tilstand, hvor
der føles, opleves og erfares, men ikke
tænkes, ræsonneres, kombineres. De er
uinteressante for en antropologi, der vil undersøge, hvordan
folk tænker, og foragtelige for
en tænkning, for hvem mennesket nu engang er fordømt til
at tænke på afstand af virkeligheden.

også og snarere var en mindre radikal
og mindre dristig tænker end hans onkel
Durkheim, der netop ville integrere det
kropslige og emotionelle i en dynamisk
model for, hvordan betydningssystemer
og dermed samfund opstår. Lévi-Strauss
gav gode redskaber til at analysere,
hvordan samfunds betydningssystemer
er. Men systemer går under og opstår,
og de skal permanent holdes i live i en
evig kamp med alternative systemer eller deres eget forfald. Grundprincipperne
for at forstå det forhold havde Durkheim
allerede givet. Men de blev fortrængt,
ikke mindst på grund af Lévi-Strauss’
succes. De dukkede op igen, samtidig,
i 1970’erne, hos to tænkere, der begge
insisterede på, at kulturteori ikke kan
undvære principper fra Darwinistisk evolution: René Girard, der (vist nok uden
at vide det) genopdagede Durkheim ved
polemisk at sætte fingeren på netop
Lévi-Strauss’ afsky for det specifikt rituelle, og Roy Rappaport, der moderniserede Durkheim til en systemteori baseret
på amerikansk, ikke på fransk, semiotik
ved netop at fokusere på det indlysende
ved ritualer og overlade dybderne til
strukturalister og andre.

RITUALER OG
STRUKTURALISMENS GRÆNSE
Den indstilling kan religionsvidenskaben ikke tillade sig. Man
forstår, hvorfor Lévi-Strauss i
det forord til Mauss-udgivelsen,
jeg omtalte, med påfaldende
diskretion forbigik, at Mauss
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ANMELDELSER

Det videnskabelige fundament for evolutionsteorien
Velsmurt forskningsformidling og uhæmmet latterliggørelse af kreationismen mødes, og sød musik opstår. Richard Dawkins
gør i sin seneste udgivelse det, han er bedst til; at formidle biologi og evolution.

AF ULRIK LYNGS

Den engelske biolog Richard Dawkins
er, i kraft af udgivelser som bestselleren
The God Delusion (2006), bedst kendt
som eksponent for den såkaldte ’nye
ateisme’, der promoverer en opfattelse
af religion som noget fordummende
nonsens, der oven i købet er potentielt
dødsensfarligt. I hans seneste bogudgivelse, The Greatest Show on Earth
– the Evidence for Evolution, anvender
han imidlertid sin farverige retorik i en
mere konstruktiv sags tjeneste, nemlig
til formidling af den mangfoldighed
af evidens, der tilsammen demonstrerer evolutionsteoriens uomgængelige
gyldighed, samt den korrekte forståelse
af denne teori.
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DAWKINS’ KAMP MOD
VIDENSKABSIGNORANTER
Dawkins oplever et paradoks
mellem, at mens summen af
videnskabelig evidens, der
underbygger evolutionsteorien, aldrig har været
stærkere, så er den dårligt
informerede opposition
mod teorien samtidig taget til i styrke og organisation. Således afslutter
Dawkins bogen med et
appendiks af statistiske
oversigter, hvoraf det
fremgår, at omkring
44% af amerikanerne
mener, at mennesket
blev skabt af Gud i
sin nuværende form
engang indenfor de
sidste 10.000 år.
Hans motivation er
altså kampen mod
forskellige former
for kreationisme,
hvorfor han
løbende igennem
bogen udstiller sådanne
religiøst funderede overbevisningers
absurditet i lyset af det foreliggende
bevismateriale. Man kan irriteres over
denne polemiske stil, men den fungerer
omvendt godt som pædagogisk trick,
idet de vigtige pointer bliver lettere at
forstå gennem løbende illustration af,
hvordan evidensmaterialet i hvert fald
ikke bør tolkes!

af menneskelig selektiv krydsning af fx
hunderacer. Tilsvarende må evolution
også forstås som naturlig selektion, når
omgivelserne stiller krav til menneskenes overlevelse. Igennem et imponerende stykke formidlingsarbejde får
Dawkins indført læseren i de vigtigste
principper til forståelse af evidensen
for evolutionsteorien, såsom metoder
til datering af fortidslevn, konkrete
eksempler på evolution over kortere tid
i naturen og i laboratoriet, fossiler, embryologi (forstået som den procedure,
hvorigennem gener producerer kroppe),
kontinentaldrift og pladetektonik (som
er vigtig til forklaring af distributionen af dyr og planter på de forskellige
kontinenter), og genetisk evidens.
Bogen indeholder desuden en række
instruktive illustrationer både i selve
brødteksten, men også på 32 indsatte
farvesider, der viser smukke fotos af
nogle af de omtalte fænomener.
Dawkins må overordnet set siges at
have begået et stykke glimrende formidlingsarbejde, som jeg kan anbefale
til enhver, der via en lettilgængelig og
underholdende udgivelse ønsker kendskab til det videnskabelige fundament
for den evolutionsteori, der er uomgængelig til forklaring af vores omgivende
verden.
The Greatest Show on Earth
– the Evidence for Evolution,
Richard Dawkins,
Free Press 2009,
445 sider,
ca. 100 kr.

IMPONERENDE FORMIDLINGSARBEJDE
Igennem 14 kapitler når Dawkins vidt
omkring. Hans pointer serveres med
beundringsværdig evne til forskningsformidling – velformuleret, underholdende og pædagogisk. Igennem bogens
andet kapitel forbereder han eksempelvis læseren til forståelse af evolution
på den store skala gennem henvisning
til den velkendte effekt over kort tid

ANMELDELSER

Levende buddhisme
Den japanske zenbuddhisme er én af de største nulevende retninger indenfor mahâyânabuddhismen. Myôshinji udgør én

af Rinzai zenbuddhismes største institutioner, som igen er én af de største retninger indenfor de etablerede ’buddhismer’ i
Japan.
AF SIMON MIKAEL FRIBORG

Jørn Borups udgivelse, Japanese Rinzai
Zen Buddhism – Myôshinji, a living religion er ét af de nyeste skud på stammen
af opdaterede videnskabelige studier af
den levende buddhisme.
LEVENDE RELIGION
Bogen er baseret på forfatterens ph.d.projekt, og gennem et bredtfavnende
og metodepluralistisk arbejde får vi et
indblik i en levende japansk religion.
Dens vægtning på praksis, baseret på
forfatterens egen og omfattende feltarbejde, gør, at bogen med fordel kan
læses med fokus på den levende religion
eller/og den levende japanske religiøsitet uden, at man derudover behøver
at være specielt interesseret i ’zen’ og
’buddhisme’. Der bliver flittigt henvist til
forskningshistoriske standpunkter som,
sammen med omfattende beskrivelser
af ritualer, forholdene mellem lægfolk
og specialisterne samt diskussioner med
hensyn til fx typologisering og kategorisering, blandt meget andet, vil have
enhver religionsvidenskabers interesse.
LEVENDE ZENBUDDHISME
Er man derimod mere specifikt interesseret i den levende buddhisme, vil det
være en fordel at have bare et lille
kendskab til zenbuddhismens prototypiske særtræk og historie, før man
evt. går i lag med Myôshinji sekten.
Samme forfatters Zen – levende japansk
buddhisme (1998) kan stærkt anbefales som en meget overkommelig og
letlæselig indføring i både ’buddhisme’
og ’zen’, (samtidig med at prisen vil
synes mere overkommelig for den
almindelige studerende). Jørn Borups
nye udgivelse bærer i høj grad præg af
at være tilknyttet et forskningsprojekt
og kræver derfor et vist engagement fra
læseren, men når det er sagt, kan den
også være en letlæselig og fornøjelig
læsning krydret med forfatterens ordspil, anekdoter og egne fotografier fra

feltarbejdet. Et fyldestgørende indeks
og et mindre glossar kunne dog med
fordel have gjort den mere lettilgængelig for et bredere publikum, uden at
have ødelagt fornøjelsen for andre mere
krævende ’zen-scholars’.
VIGTIG NY ’FORSKNINGSTREND’
Jørn Borups ’Japanese Rinzai Zen Buddhism er et grundigt studie af én af
buddhismens mange nutidige skikkelser. Den vil efterlade én med et
nuanceret billede af hele den store
mahâyânabuddhismes tempelinstitution og lægmandspraksis samt flytte
ens opfattelse af hvad
majoriteten af verdens
buddhister egentlig går
rundt og tænker, tror
på, læser, skriver, siger
og gør. Jørn Borup viser, at Zen ikke blot er
siddende meditation,
satori, ’spiritualitet’,
Suziki og kunsten
at reparere en
motorcykel, men
i høj grad også
er knyttet til en
levende folkereligiøsitet samt en
rodfæstet institution og dennes medspil
og modspil
til en evig
forandrende
verden.
Som den
norske
professor
i buddhisme
og hinduisme, Knut
Jacobsen skriver: »Mange misforståelser om forholdet mellem Buddhas lære
og buddhistisk praksis har egentlig at
gøre med, at mange præsentationer af
buddhismen kun har redegjort for den

højere lære. Afstanden mellem det buddhister gør og buddhismen sådan, som
den er blevet beskrevet, er derfor blevet
unødvendig stor.« (Jacobsen 2000, 156)
Dette vil netop udgivelser som Japanese
Rinzai Zen Buddhism – Myôshinji, a
living religion og forhåbentligt yderligere studier af den levende buddhisme,
forsøge at rode bod på.
Japanese Rinzai Zen Buddhism
– Myôshinji, a living religion,
Jørn Borup,
Brill 2008,
314 sider,
1200 kr.
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Hos Odin i Roskilde
I september 2009 dukkede en lille sølvfigur op af den danske muld. Den gav anledning til mange spekulationer. Hvem var
den lille person, der sad i et sæde flankeret af to fugle? Jeg besluttede at bruge en lørdag eftermiddag på selv at tage
figuren nøjere i øjesyn.

Af Sophie Bønding
Mørke regntætte skyer tårnede sig
op over Roskilde Museum, da jeg en
regnvåd novemberdag trådte over
dørtærsklen til den lille indgangshal.
Men det var ikke tordenguden Thor, der
var genstand for min mini-ekskursion til
den gamle kongestad.
Medierne havde summet den seneste
uge over den knap to centimeter høje
sølvfigur, der afbilleder en person på
en udskåret trone med en fugl på hvert
armlæn. Skriblerier på internettet diskuterede og spekulerede over, hvem dette
lille fund mon forestillede. For nogle
var svaret klart: Odin! Andre viste sig
mere skeptiske og påpegede, at figuren
var iklædt, hvad nogle kaldte kvindetøj,
andre sejdklæder.
ODIN I LEJRE
Fundet er gjort under Roskilde Museums
udgravninger i Gl. Lejre og er dateret til
cirka år 900, altså til vikingetiden.
Roskilde Museum er ikke i tvivl. De
mener, at figuren afbilleder Odin i sit
højsæde. I så fald er der tale om et
ganske unikt fund, da det er det første
arkæologiske vidnesbyrd fra vikingetiden, der fremstiller Odin i sin egenskab
af hersker.
Odin var gudernes konge og kongernes
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gud. Hans rolle
i mytologien er
overvejende at
tilegne sig magi
og viden om det
numinøse, samt
videregive dette til
sine helte. Altså,
besad han netop
de egenskaber,
herskermagten
behøvede.
Gl. Lejre er bl.a.
i sagalitteraturen
fremstillet som
Danmarks første
sagnomspundne
kongesæde, og en Odinfigur fundet
netop på dette sted, tæt på udgravninger af store haller, kan bidrage til
argumentationen for, at Lejre faktisk har
været kongesæde i vikingetiden.

skåret ansigt, fuglenes krydsede vinger,
ornamenteret klædning og imponerende
udskæringer på sædet.
Den sindrige belysning umuliggjorde
imidlertid, at de besøgende kunne forevige øjeblikket med Odin fotografisk,
idet figuren ikke fremstod som stort set
andet end en lysende plet, når først den
havde været igennem en linse.
ODIN I FORSKNINGEN
Efter min mening er der gode argumenter for, at figuren netop forestiller Odin
på sit højsæde. Hvem ellers skulle sidde
der flankeret af to fugle, hvis ikke Odin
med sine ravne Hugin og Munin? Man
skulle tro, at et nærmere kig på hans
øjne kunne afgøre sagen, men hvorvidt
det ene øje mangler, var ikke til at se,
hverken på originalen i sin montre eller
på skærmen.
En nærmere bestemmelse af hvem
figuren faktisk afbilleder, må være op til
forskerne. Under alle omstændigheder
er her stof til at sætte yderligere skub i
Odin- og vikingetidsforskningen.
En oplevelse rigere forlod jeg museet
og anbefaler enhver at tage en tur forbi
Roskilde Museum.

DEN LILLE FIGUR
Figuren var et stort tilløbsstykke denne
lørdag eftermiddag, hvor besøgende
stimlede sammen om den cirka halvanden gange to meter store montre, der
sikkert forvarede den 1,7 cm høje figur
bag en tyk glasrude. Spots belyste den
fra flere sider for at
gøre detaljerne synlige.
Ved siden af på væggen
hang en fladskærm,
som viste figuren fra
alle sider.
Selve figuren virkede
forsvindende lille i
de store omgivelser,
og sandt at sige var
detaljerne mere synlige
på skærmen end på
originalen, som den
fremstod i montren.
Ikke desto mindre var
figuren et fantastisk
Den knap to centimeter høje sølvfigur, der afbilder en person på en
syn med en imponerenudskåret trone med en fugl på hvert armlæn, er dateret til cirka år
de detaljerigdom dens
900. Roskilde Museum er ikke i tvivl. De mener, at fundet afbilleder
størrelse til trods; udOdin i sit højsæde.

UNDERHOLDNING

Hot, hot, hot!

AF SIGRID KROGH KJÆR

FOTO | FOTO/MEDIEAFDELINGEN MOSGAARD

Mon ikke mangt en læsetræt kvindelig studerende har diskuteret dette emne over kaffen og en Knoppers? Hvem blandt underviserne og andet personale er egentlig Det Teologiske Fakultets Hotteste Hunk?? FigenBladet giver nu alle studerende (og undervisere,
vi ved, at I går op i det!) mulighed for at få en definitiv afgørelse… DERFOR: Får din underviser i KH, NT, GT, RS, FH, SG eller andet
dine tænder til at løbe i vand og gør det svært at koncentrere sig?! Så stem på ham som Det Teologiske Fakultets Hotteste Hunk
Anno 2010!!! Sæt dit kryds på en af de ti nominerede, klip siden ud og læg det i FigenBladets postkasse.

Bo Holm: __

Ulrik Overgaard: __

Kasper Bro Larsen: __

Ulrik Vosgerau: __

Vladimir Cvetkovic: __

Anders Klostergaard: __

David bugge: __

Thomas Hoffmann: __

VINDEREN OFFENTLIGGØRES I NÆSTE BLAD. MAY THE BEST MAN WIN!

Rene Dybdal: __

Anden:____________
(Anfør navn)

FIGENBLADET SPØRGER:

Hvem er Det Teologiske Fakultets hotteste mandlige forelæser?
FOTO | SARA JUL JACOBSEN

LÆRKE UHD, STUD.MAG.,
REGINA ULF, STUD.MAG.:

Vi synes, at Jens Peter Schjødt, som
vi tilfældigvis skal til eksamen ved til
sommer, er den hotteste forelæser.

ELLA PALDAM, STUD.MAG.:

SOLVEJG DAM-HEIN, STUD.TEOL.:

Jeg synes helt klart, at ham den unge
hjerneforsker Uffe Schjødt er den hotteste forelæser. Han er både mandig,
sporty og følsom.

Jeg synes, at Anders Klostergaard
Petersen er den hotteste forelæser, fordi
han er fantastisk klog, og fordi han har
noget sejt ’surferpandehår’.
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Kalender | 18.02 – 16.03 2010

FEBRUAR
18.
13.00 16.00

ARRANGEMENT
Åbent seminar

BESKRIVELSE
‘Anti-eudaimonisme som teologisk problem’
Reformatorisk Teologi (Lok. 440, 1443)

23.

Frokostmøde

‘’At skille tingene ad’ - Sekulære
religionsbegreber i religionsvidenskabelig
praksis’ v/ Birgitte Schepelern Johansen. Center
for SamtidsReligion (Lok. 210, 1441)
‘Grundtvig og Durkheim’ v/ Katrine Frøkjær
Baunvig. Grundtvig Centeret (Teologisk Fakultet)

12.00 13.00

24.

Forskerseminar

25.

09.00 13.00

Arrangement

25.

19.00

Foredrag

MARTS
2.
12.00 13.00

ARRANGEMENT
Frokostmøde

2.

19.30

Foredrag

3.

19.30

Foredrag

4.- 6.

Åbent hus

5.

09.00 17.30

Åbent seminar

8.

15.15 17.30

Foredrag

9.

12.00 13.00

Præsentation

KarriereTransit. Initiativ under Vækstforum
for Region Midtjylland. (Studenterhus Århus,
Nordhavngade 1, 8000 Århus C)
‘Radikalisering blandt unge muslimer.
Erfaringer fra Århus’ v/ Lasse Lindekilde,
Institut for Statskundskab. (Frit Forum Århus,
Amaliegade 27, Århus C)
BESKRIVELSE
’Protestantisk konfirmasjon. Motivation
og utbytte’ v/ Ida Marie Høeg. Center for
SamtidsReligion (Glasburet, lok. 215, 1443)
‘To samtidige. Kierkegaards og Grundtvigs
kritik af hinanden’ v/ Anders Holm. Teologisk
Forening (Lok. 010, 1441)
‘Magiker, præst og profet - konstruktion
af magt gennem rituel adfærd’ v/ Jesper
Sørensen. Religionsvidenskabelig Forening (Aud.
1, 1441)
U-days. Åbent hus ved Det Teologiske Fakultet.
Kontaktperson: Ulrik Vosgerau
‘Kaj Munks teologi’ Det Teologiske Fakultet
og Kaj Munk Forskningscentret (AAU) (Aud. 1,
1441)
‘Er Gud matematiker?’ v/ Mikkel Willum
Johansen. Forum Teologi Naturvidenskab (Fysisk
Auditorium, 1523)
Religion i Danmark 2010 v/ Center for
SamtidsReligion (Aud. 2, 1441)

‘Kan tro flytte bjerge? - om sammenhængen
mellem tro og helbred’ Teologisk Fakultet (Aud.
2, 1441)
16.
16.15
Foredrag
‘Sufism in Dialog - Dialog according to
Fethullah Gülen’ v/ Jill Carroll, Rice University,
USA. Faggruppen for Arabiske og Islamiske
Studier og Center for SamtidsReligion (Lok. 010,
1441)
For flere arrangementer se www.teo.au.dk/nyheder/arrangementer
11.

13.00 17.00

Faglig Dag
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Spændende
arrangementer
KIERKEGAARDS OG GRUNDTVIGS
KRITIK AF HINANDEN
v/ post. doc., Anders Holm, Afd.
for Kirkehistorie, KU
Grundtvig og Kierkegaard brugte
mange uforsonlige hånsord om
hinanden for at blive betragtet
som hinandens modsætninger.
Spørgsmålet er, hvad der bragte
dem på krigsstien. Foredraget
vil forsøge at besvare, hvorfor
de kritiserede hinanden. Midt
i al deres kritik findes også
indbyrdes fascination, beundring
og passager, som afslører, at der, i
centrale spørgsmål om mennesket
og kristendommen, findes
overlappende synspunkter, som
har været skjulte og uudforskede
siden deres egen tid.
Tirsdag d. 2/3 kl. 19.30, Lok 010,
1441

PRÆSENTATION AF E-ÅRBOG
Center for SamtidsReligion
Vær med til præsentationen
af Center for SamtidsReligions
nye E-årbog Religion i Danmark
2010. Med samtidsreligion som
deres hovedanliggende er det
naturligt for centret at samle,
perspektivere og formidle faktuelle
oplysninger om den religiøse
situation i Danmark netop nu.
Præsentationen vil blive efterfulgt
af en reception i foyeren.
Tirsdag d. 9/3 kl. 12.00-13.00,
Aud. 2, 1441
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