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NYHEDER

ORD | SIGNE DOLLERUP

Troen kan flytte bjerge eller måske 
bare gøre turen ned af de olympiske 
pister en smule mere overkommelig. 
I hvert fald har de af atleterne ved 
De Olympiske Vinterlege i Vancouver, 
som ikke blot hungrede efter guld men 
også efter ånd, ikke skullet fortvivle. Et 
team af præster fra forskellige kristne 
grupperinger har stået til rådighed for 
olympiske atleter med religiøse behov. 
Præsterne havde i den olympiske by 
indviet et særligt område til afholdelse 
af de religiøse ceremonier. David Wells, 
som er pinsemenighedspræst og koordi-

nator for præsterne, fortæller, at nogle 
atleter ønsker at modtage sakramenter 
eller sjælesorg inden en sportspræsta-
tion. Ved et tidligere OL havde han en 
samtale med en atlet, som kort tid efter 
vandt en guldmedalje. Selvom David 
Wells og det resterende team af præster 
er klar over, at de ikke kan garantere, 
at atleten ender med at stå øverst på 
podiet hver gang, så stod de alligevel 
til dette vinter OL i Vancouver klar i ku-
lissen til at tage hånd om de olympiske 
deltagere, der måtte have behov for 
at tale med en præst, hvad enten det 
drejede sig om store glæder eller store 

skuffelser. 

ORD SIGNE DOLLERUP

Danmarks Radio er i de sidste par uger 
blevet mødt af en katolsk kritik, som 
hævder, at DR prioriterer muslimers 
fastemåned højere end katolikkers 
fastehøjtid. »DR informerer om islam og 
forbigår helt kristendommen,« udtaler 
katolsk præst Stephen Holm til Kriste-
ligt Dagblad. Flere katolikker i Danmark 
mener, at DR burde orientere danskerne 

om den kristne faste, fordi det trods 
alt er det største trossamfund i verden, 
som faster. Men DR afviser opfordringen 
og kritikken med konstateringen af, 
at de kristne højtider ikke er en nyhed 
for særlig mange danskere, men dét 
er derimod muslimernes fastemåned. 
Redaktør for DR-medier Henrik Faurby 
Birch gør samtidig opmærksom på, at 
DR via sin public service-kontrakt har 

bundet sig til at »fremme integrationen 
i Danmark.« Til dette argument lyder 
en kritisk røst fra Karsten Fledelius, der 
er lektor i Historie og Film- og Medie-
videnskab på Københavns Universitet, 
i Kristeligt Dagblad: »DR må gøre 
opmærksom på, at fasten findes inden 
for kristendommen og ikke kun hører 
muslimer til.«

Præster på pisten

Mediehungrende fasteentusiaster 

ORD | ANNE LOUISE NIELSEN

Sognepræst Poul Joachim Stender har 
netop udgivet en ny bog: Med Gud i 
sengen. Han har tidligere forsøgt at 
rehabilitere sanserne i forbindelse 
med højmessen eksempelvis ved, at 
oblat og altervin erstattes af duftende, 
nybagt brød og en aromatisk portvin. 
Denne gang gælder det kristendommens 
forhold til erotikken. Poul Joachim 
Stender mener, at sexfjendtligheden 

med urette har vokset lige siden Paulus 
og specielt hos kirkefædrene, og han 
afviser, at Jesus kom til verden for at 
gøre den kysk. Han mener tværtimod, 
at Jesus, som helt Gud og helt men-
neske, også må have taget del i de 
erotiske glæder. Guds selvkommentar 
om at skaberværket er godt, samt bud-
det om at de to køn skal blive et kød, 
inkluderer netop det erotiske. Han sam-
menligner højmessen med samlejet og 

opfordrer til, at man i kirken takker for 
det erotiske, ligesom man takker for alt 
andet. Der er kommet en del teologisk 
kritik af Poul Joachim Stenders syns-
punkter blandt andet, at kristendom-
mens tanke om syndsbevidsthed ikke 
bare er sofisteri, men har den pointe 
at modvirke forholdet mellem drift og 
selviskhed for, at troen ikke handler om 
den enkeltes behov. Selvom Gud sikkert 
er en glimrende elsker. 

Åh Gud!
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NYHEDER

De Satiriske Vers 
Debattøren og skuespilleren Farshad Kholghi stiller i sit nye show De Satiriske Vers skarpt på misbrug af religiøse hellig-

skrifter, men som altid er det med humoren som instrument: »Det er vigtigt, at vi griner, for det betyder, at vi åbner os 
op.« 

ORD | HANS NØRKJÆR

I sit one-man-show De Satiriske Vers 
fortæller Farshad Kholghi en historie, 
hvor Gud ikke er kontrollerende og 
alvidende. Gud er derimod både naiv 
og sjov, han elsker at synge og lave 
musik, og desuden er han forelsket i sin 
ærkeengel Katja. Skurkerollen udgøres 
af Guds personlige spindoktor, som er 
den frastødende og surmulende engel 
Gabriel, der er misundelig på Katja over 
titlen som ærkeengel.
»Gud er i mit show meget menneskelig: 
Han har både gode og dårlige venner, 
han er naiv, og ligesom mennesket 
træffer Gud heller ikke altid de rig-
tige beslutninger,« fortæller Farshad 
Kholghi om sit show. »Skurken Gabriel 

har sin egen dagsorden, og 
han skriver i sin notesbog 
en masse regler om, hvordan 
mennesket skal opføre sig. 
Notesbogen havner på jorden, 
hvor menneskene fejlagtigt 
kommer til at tro, at den er 
Guds værk og vilje,« fortæller 
Farshad Kholghi og fort-
sætter: »Senere i historien 
kommer Gud ned på jorden og 
bliver forfærdet over, at men-
neskene slår hinanden ihjel i 
hans navn, men da han griber 
ind og river deres religiøse 
lovbog i stykker, ender det 
med, at menneskene vil slå 
Gud ihjel i Guds navn.«

VERDEN ER ÉT LAND
»Jeg tager i mine shows ud-
gangspunkt i mit eget liv og 
mine egne oplevelser, og De 
Satiriske Vers er en kritik af 
al form for fundamentalisme. 
Der er dog klare paralleller 
til islam, som jeg oplever 
som en stor trussel mod de 
grundlæggende frihedsret-
tigheder.«

I 1984 flygtede Farshad Kholghi som 
13-årig med sin familie fra Irans 
præstestyre. Familien endte i Dan-
mark, hvor han siden ofte har gjort sig 
bemærket både i samfundsdebatten og 
som skuespiller på teater og film. Hvor 
end Farshad Kholghi har mulighed for 
det, slår han et slag for friheden og 
menneskerettigheder i en kamp mod 
snæversyn og fundamentalisme. Således 
også i showet De Satiriske Vers. »For mig 
er verden ét land. Værdier som men-
neskerettigheder og ytringsfrihed burde 
ikke bare eksistere i vesten men overalt 
i verden. Kvinder burde ikke bare være 
frie i vesten, de burde være det overalt 
på jorden. For mig er der ikke nogen 
forskel.«

MENING MED GALSKABEN 
Farshad Kholghi rejser ofte landet rundt 
for at holde foredrag om sit liv eller 
opføre sine shows om integration, islam 
og ytringsfrihed. »De Satiriske Vers har 
klare paralleller til islam, men det er 
egentlig ikke kun religionskritik. Det 
er kritik af al form for totalitarisme. I 
stykket er der for eksempel en fortæl-
ling om en dreng, der bliver hjerneva-
sket af imamer til at sprænge sig selv 
i luften. Han ender dog ikke i himlen 
men i helvede, og de 72 jomfruer, 
han blev lovet, er mandlige jomfruer. 
Det kunne jo som sådan også være en 
kritik af politisk hjernevask.« Bag det 
humoristiske udtryk i Farshad Kholghis 
shows gemmer der sig stærk polemik og 
dødsensalvorlige emner. »Jeg mener, at 
vi lever i en tid, hvor fundamentalisme 
og militant islamisme er på fremmarch. 
Mit show er en kritik af dette. Selvom 
jeg laver sjov med det hele og fremstil-
ler tingene karikerede, så er der mening 
med galskaben,« siger Farshad Kholghi 
og fortsætter: »Vi kan godt oprette 
et paradis på jord, hvis vi tror på de 
grundlæggende frihedsrettigheder og 
næstekærligheden. Det smukke ligger 
i det åbne og kreative, derfor elsker 
Gud også at lave musik og synge i mit 
show. Han er en skabende magt ikke en 
forbydende og fordømmende magt, som 
den misundelige Gabriel er.«

Farshad Kholghi er aktuel med sit nye show De Satiriske Vers, 

der fremstiller religiøs fundamentalisme som formørket og 

utiltalende.
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Ny teologisk metodebog
Teologiens metoder hedder den nye metodebog, som et udvalg af undervisere, fra det Teologiske Fakultet i Århus, har 

skrevet i fællesskab. Bogen dækker alle teologiens fagdiscipliner og skal forstås som en håndsrækning til både studerende 

og undervisere.

ORD | EVA ELISABETH HOUTH NIELSEN

Processen omkring den nye metodebog 
gik i gang for omkring to år siden, hvor 
den daværende studieleder, lektor Else 
K. Holt, nedsatte et redaktionsudvalg, 
der skulle stå for arbejdet omkring den 
nye bog. Dette redaktionsudvalg bestod 
af Lars Albinus, Svend Andersen, Eve-
Marie Becker og Nils Arne Pedersen, 
som alle på lige fod har været med til 
at diskutere, hvordan den nye meto-
debog skulle udformes, og hvem der 
skulle skrive de forskellige afsnit. Nu 
foreligger bogen i sin første udgave, 
men ifølge Lars Albinus, som er lektor 
ved afdeling for Systematisk Teologi 
og medlem af redaktionsudvalget, er 

bogen langt fra færdig: »Det har hele 
tiden været meningen, at det er de 
studerende, der skal hjælpe med at 
luge ud i bogen. Jeg regner med, at der 
stadig kan findes en del ujævnheder og 
selvmodsigelser.« Allerede i efteråret 
har de studerende på første semester 
hjulpet med at evaluere uddrag af 
bogen. »Målgruppen er i første omgang 
de nye studerende, som har brug for at 
få overblik over alle områderne inden-
for det teologiske studium,« fortæller 
Lars Albinus og fortsætter, »men man 
kan godt sige, at metodebogen får en 
dobbelt funktion: På den ene side er 
den skrevet med henblik på at blive 
gennemgået i faget ’Introduktion til 

Studiet’ på første semester 
og fungerer dermed som en 
generel indledning til teologi. 
På den anden side kan den 
også bruges som en slags 
håndbog af studerende, der 
er nået længere på studiet.« 
Lars Albinus understreger, at 
den nye metodebog ikke skal 
ses som en konkurrent til de 
nuværende lærebøger inden 
for de enkelte fag: »Metode-
bogen er mere et supplement 
til de nuværende lærebøger. 
Metodebogen skal sikre, at 
de studerende får en fornem-
melse af teologi meget tidligt 
på studiet.«

EN TEOLOGISK PROFIL
Den nye metodebog kan ses 
som et beskedent bidrag til 
at give teologi et tydeligere 
’brand’, men Lars Albinus 
understreger samtidig, at 
den ikke skal forstås som en 
profilering af en særlig Århus-
teologi. Der er snarere tale om 
en skærpet teologisk profil. 
Det har teologistudiet brug for 
både i forhold til fagets egen 

selvforståelse og i forhold til de huma-
nistiske fag: »Der er en grundlæggende 
forskel på at læse tekster som teolog og 
som litterat. Ærindet er forskelligt, også 
selvom metoden kan være den samme. 
Det er vigtigt, at man holder fast i den 
særlige profil, som teologi har.« Lars 
Albinus mener, at bogen er vokset ud 
af et indre behov, hvor debatten om en 
ny studieordning blot har været med 
til at sætte skub i processen: »Fagene, 
som hører under teologi, skal gentæn-
kes. Selvom der ikke kommer en ny 
studieordning, er jeg sikker på, at der 
bliver flere temaorienterede forløb. 
Derfor er det vigtigt at kunne overskue, 
hvordan fagene kan spille sammen på 
en hensigtsmæssig måde,« siger han og 
fortsætter: »Metodebogen skulle gerne 
afspejle, at der er forskel fagene imel-
lem men også, at der er sammenhæng.« 
I Teologiens Metoder er der lagt særligt 
vægt på den hermeneutiske tolkning af 
tekster, hvor særligt Hans-Georg Gada-
mer og Ruldolf Bultmann bliver nævnt 
som repræsentanter for denne retning. 
»At vi i indledningen til bogen og i 
gennemgangen af fagenes metoder læg-
ger særligt vægt på Gadamers herme-
neutik, skal ikke forstås i begrænsende 
forstand, men snarere som det fælles 
fodslag vi alle kan blive enige om,« 
siger Lars Albinus og afslutter, »der er 
selvfølgelig plads til andre tilgange, 
men nu har vi et fælles udgangspunkt 
at arbejde ud fra.« 

»Man kan godt sige, at metodebogen får en dobbelt 

funktion: På den ene side er den skrevet med henblik 

på at blive gennemgået i faget ’Introduktion til 

Studiet’ på første semester og fungerer dermed som en 

generel indledning til teologi. På den anden side kan 

den også bruges som en slags håndbog af studerende, 

der er nået længere på studiet.« 
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INDBLIK

Man tror, hvad man spiser 
»Det er abstrakt at tale om natur og kultur, men det er meget konkret at tale om råt og stegt.« FigenBladet kaster et blik 

på forholdet mellem mad og religion.

ORD | MARC ANDERSEN

Forholdet mellem mad og religion er 
ikke blot primitiv føde for tanken, men 
et overfl ødighedshorn af måder at be-
tragte forskellige kulturer på. I et forsøg 
på at få stillet sin epistemiske sult har 
FigenBladet derfor opsøgt det Teologiske 
Fakultets to førende eksperter i mad og 
religion: Professor i religionsvidenskab 
og teologi Hans Jørgen Lundager Jensen 
og ekstern lektor i religionsvidenskab 
Gabriel Levy.

DET RÅ OG DET KOGTE
»Mad, sex og sikkerhed er noget af 
det mest fundamentale for menneskers 
overlevelse. Derfor er det ikke så over-
raskende, at mad optræder så hyppigt i 
de forskellige religioner,« forklarer Hans 
Jørgen Lundager Jensen. Antropologerne 
har længe været klar over, at mad ofte 
spiller en central rolle for folks religiø-
sitet, men ifølge Hans Jørgen Lundager 
Jensen var det den franske antropolog 
Claude Lévi-Strauss, som først pegede på 
emnet ’mad og mytologi’, blandt andet i 
bogen Det rå og det kogte: »Lévi-Strauss 
analyserede dele af de sydamerikanske 
kulturers mytekorpus og påpegede i 
dette arbejde den særligt fremherskende 

alimentære  kode (’madkode’ red.) i disse 
myter,« forklarer professoren. Ifølge 
Lévi-Strauss bruger myter ofte koder 
til beskrive og forklare med. I de syd-
amerikanske myter består menneskets 
adskillelse fra dyrene for eksempel i, 
at mennesket, til forskel fra dyrene, 
tilbereder sin mad: Dyr spiser utilberedt 
mad, mennesker spiser tilberedt mad, 
og guder spiser overtilberedt mad, røg. 
Hans Jørgen Lundager Jensen forklarer, 
at disse koder er metaforer, som formår 
at konkretisere abstrakte ideer sådan, at 
ideerne er lettere at tænke med: »Meta-
forer er gode til at gøre noget abstrakt 
mere konkret. Man siger, ’livet er en 
kamp’, fordi en kamp er lettere at fore-
stille sig end livet,« siger Hans Jørgen 
Lundager Jensen og fortsætter: »Mad er 
meget konkret og erfaringsnært, og der-
for er det rigtig godt at bruge som kode. 
Desuden er mad mangesidigt - det kan 
ryges, fryses, steges, koges, fl amberes 
og så videre, og derfor kan mad repræ-
sentere mange dele af virkeligheden. Det 
er abstrakt at tale om natur og kultur, 
men det er meget konkret at tale om råt 
og stegt!«
I Hans Jørgen Lundager Jensens doktor-
disputats Den Fortærende Ild trækker han 

i særlig grad på Lévi-Strauss’ metodiske 
begrebsapparat om koder, strukturer og 
transformationer. Professoren fortæller, 
at det var overordentligt frugtbart at 
lede efter koderne i Det Gamle Testa-
mente, men han blev meget overrasket 
over, at den fremherskende kode var den 
alimentære kode, ligesom i de sydame-
rikanske myter. »Jeg ledte efter koder, 
men jeg vidste ikke, hvilke koder jeg ville 
fi nde. I de sydamerikanske myter tænkes 
der med mad, men det var jo langtfra 
sikkert, at det samme var tilfældet med 
Det Gamle Testamente,« forklarer han 
og fortsætter: »Da jeg først havde op-
daget den alimentære kode i Det Gamle 
Testamente, fandt jeg den lige pludselig 
alle vegne. Der var næsten konspiration 
over det: Jeg fandt tegn alle steder og 
undrede mig over, at ingen andre kunne 
se det. Det var ret fedt.«

TÆNK ØKOLOGISK
Den alimentære kode kan måske fore-
komme læseren at være et overvejende 
arkaisk fænomen, men Hans Jørgen 
Lundager Jensen påpeger, at denne kode 
stadig lever i bedste velgående: »Mål-
tider og tilberedning er metaforer for, 
hvem man er; om man for eksempel er 
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Prestigefyldt pris 
til ph.d.-studerende 
ORD | SARA JUL JACOBSEN

Kristoffer Laigaard Nielbo, der er ph.d.-stude-
rende ved Afdeling for Religionsvidenskab på det 
Teologiske Fakultet i Århus, modtog i januar et 
EliteForsk-rejsestipendium på 300.000 kroner fra 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Stipendiet 
gives til yderst talentfulde ph.d.-studerende, og 
for Kristoffer Laigaard Nielbo har det åbnet døren 
til et længerevarende studieophold på Washington 
University. Hér har han nu sin daglige gang i The 
Memory and Development Laboratory og The Labo-
ratory of Dynamic Cognition. »Jeg kan udføre for-
søg, som jeg ikke vil have mulighed for i Danmark. 
På nuværende tidspunkt er jeg ved at lave et 
forsøg, der undersøger, hvad mennesker bemærker 
i deres omgivelser, og hvordan de opfører sig, når 
de ved, at der er fare på færde,« fortæller Kristof-
fer Laigaard Nielbo. Den 31-årige ph.d.-studerende 
skal opholde sig hos professor Pascal Boyer og dr. 
Jeffrey Zacks og samtidig være tilknyttet forsk-
ningsprogrammet Behavior, Brain, and Cognition. 
Kristoffer Laigaard Nielbo beskæftiger sig i sin 
ph.d.-afhandling med forholdet mellem rituali-
seret adfærd og kognition, og han håber først 
og fremmest, 
at opholdet 
vil resultere 
i erfaringer 
og en større 
eksperimentel 
viden, der kan 
bidrage til 
hans endelige 
afhandling. 
»Profes-
sor Boyer er 
førende inden 
for studiet af 
ritualiseret 
adfærd og 
kogntion, sær-
ligt evolutio-
nære modeller. 
Ved hans hjælp 
er det tanken 
at udvide min 
egen model 
i evolutionspsykologisk retning. Dr. Zacks har 
speciale i blandt andet handlingsperception, så 
erfaring fra hans laboratorium skal styrke mine 
forsøgsdesign,« udtaler Kristoffer Laigaard Nielbo, 
der vender tilbage til det Teologiske Fakultet i 
slutningen af august. 
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by- eller landmenneske. Da jeg var 
ung fungerede mad ikke som en 
kode, som sagde noget om, hvem 
man var. På det tidspunkt var det i 
stedet især musik, som fungerede 
som kode; blandt andet for poli-
tisk overbevisning. Hvis man hørte 
Jimi Hendrix var man venstrefl øj, 
hvis man hørte Bjørn & Okay, var 
man højrefl øj.« Hans Jørgen Lun-
dager Jensen mener, at spisekoden 
siden da er kommet tilbage igen, 
hvilket kommer til udtryk i de 
særdeles mange madprogrammer 
i fjernsynet. »Det er samme me-
kanisme: Det er abstrakt, hvilken 
gruppe man tilhører, men det er 
konkret, hvad man spiser. Spiser 
man økologisk, kategoriseres man 
derfor på en anden måde, end hvis 
man ikke spiser økologisk,« slutter 
professoren.

UNGE MADSLAVER
Det Teologiske Fakultet huser også 
en kognitionsorienteret tilgang til 
emnet om mad og religion. Gabriel 
Levys fokusområde er mad og reli-
gion i barndommen. Han fortæller, 
at barndommen hos mennesket 
er et unikt stadie, som man ikke 
ser hos andre dyr. »Når dyr stop-
per med at få næring direkte fra 
deres forældre, er de klar til selv 
at fi nde deres føde. Hos mennesker 
er barnet, selvom det ikke ammes 
mere, stadig dybt afhængig af 
sine forældre og sit samfund for 
at overleve. Denne til-
stand af barndommen 
bliver også betegnet 
’The Feeding Crisis’,« 
forklarer han. Gabriel 
Levy mener, at religion 
udnytter det faktum, at 
barnet er dybt afhængig 
af sin gruppe. Gennem 
religiøse praksisser, 
hvori mad er involveret, 
knytter barnet således 

positive følelser til sin religion 
gennem maden. »Jødiske børn 
får traditionelt et stykke træ med 
påskrevne bibelvers under fest-
ligheden ’Shavuot’, hvorpå der er 
hældt honning, som de så får lov 
at slikke af. På den måde knytter 
børnene meget tidligt positive 
følelser til Torahen,« siger han og 
tilføjer, »det minder faktisk lidt 
om hundetræning i pavloviansk 
forstand.« Gabriel Levy pointerer, 
at stort set alle religioner forsøger 
at udnytte barnets afhængigheds-
periode gennem maden ved de 
forskellige højtider, og at religion 
på den måde rammer mennesket 
på et meget basalt eksistentielt 
niveau. Han forklarer, at den mo-
derne reklameindustri på samme 
måde forsøger at påvirke men-
nesket i barndomsårene sådan, at 
produkter og kommercielle fi gurer 
indimellem opnår noget nær gud-
dommelig status. »Man ser det ty-
deligt, når børn er på McDonalds. 
Hér indtager de Happy Meals, Coca 
Cola og soft ice i rigelige mængder 
i selskab med restaurantens klovn 
Ronald McDonald. Ronald McDo-
nald er vel efterhånden en slags 
overnaturlig aktør for børn; der er 
noget tremendum et fascinosum 
over ham. Jeg tror i hvert fald, at 
min søn ville blive ret bange, hvis 
han en dag stødte på ham,« lyder 
det fra forskeren. 

Ph.d-studerende Kristoffer Laigaard 

Nielbo har modtaget et EliteForsk-

rejsestipendium på 300.000 kr.
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Oplysningens frontkæmper 
På dagen, hvor Dagbladet Politiken officielt undskyldte for at have såret muslimers følelser i forbindelse med trykning af 

de famøse Muhammed tegninger, mødte FigenBladets udsendte professor og ivrig kulturdebattør Frederik Stjernfelt til en 

snak om ytringsfrihed, oplysning og vanskelighederne ved at formidle synspunkter, der af nogle opfattes som politisk 

ukorrekte og måske endda farlige. 

ORD | JOHAN CHRISTIAN NORD

Foruden at være professor i kognitiv se-
miotik på Århus Universitet er Frederik 
Stjernfelt også en af de tunge drenge i 
debatten om de liberale frihedsrettighe-
ders stilling i verden i dag. Han har så-
ledes helt siden begyndelsen af affæren 
om Muhammedtegningerne insisteret på 
frihedsrettighedernes uopgivelige status 
overfor ethvert forsøg på eller ønske om 
at indskrænke individorienterede rettig-
heder til fordel for grupperettigheder.  
Da Frederik Stjernfelt blev klar over, at 
Politiken havde undskyldt for at have 
såret muslimers følelser med et genop-
tryk af Muhammedtegningerne, var hans 
reaktion klar: »Det var som at vågne til 
en ond drøm, jeg havde aldrig forven-
tet, at de ville gå så langt i forhold til 
at give afkald på ytringsfriheden.«

ADSKILLELSENS 
POLITIK
I 2008 var Frede-
rik Stjernfelt en af 
forfatterne bag værket 
Adskillelsens Politik. 
Multikulturalisme 
- Ideologi og Virkelig-
hed. I samarbejde med 
bogens anden forfat-
ter, romanforfatteren 
Jens-Martin Eriksen, 
sætter han sig hér for 
at undersøge, hvilken 
forståelse af men-
nesket og kulturen 
der ligger til grund 
for multikulturalismen 
samt, hvordan et reelt 
multikulturelt samfund, 
Malaysia, ser ud. 
Bogen rummer både en 
konkret journalistisk 
reportage fra det mul-
tikulturelle Malaysia, 
som forfatterne ikke 
finder særligt tilta-

lende, og en idéhistorisk optrevling af 
multikulturalismens ideologi. Derudover 
rummer Adskillelsens Politik også en om-
hyggelig semiotisk analyse af netop den 
karikaturtegning, der har fremprovokeret 
de stærkeste reaktioner; tegningen af 
Muhammed med bombe i turbanen. Med 
henblik på at foretage en sådan analyse 
indeholder bogen et genoptryk af den 
pågældende tegning, hvilket netop kan 
være en af grundene til, at Frederik 
Stjernfelt og Jens-Martin Eriksen har 
problemer med at finde et forlag, der 
er villig til at udgive en engelskspro-
get udgave af bogen. Reaktionerne fra 
de forlag, der er blevet kontaktet har 
således været flertydige, og Frederik 
Stjernfelt kan ikke umiddelbart vurdere, 
hvorvidt der simpelthen ikke er inte-
resse for bogen, eller om man frygter 
mulige repressalier: »Det er svært at 

vurdere, om forlagene bare synes, at det 
er en dårlig bog, eller om der er en fare 
ved det. I nogle tilfælde har jeg fået 
indtryk af, at det sidste var tilfældet.« 
Hvorvidt Frederik Stjernfelt og Jens-
Martin Eriksen ville udelade den famøse 
tegning, hvis dette kunne muliggøre en 
engelsksproget udgave, er et vanskeligt 
spørgsmål, hvor der både er argumen-
ter for og imod: »Det kommer jo an på 
de konkrete konditioner, om vi ville 
udelade tegningen, men af to grunde vil 
vi meget nødig undlade at trykke den. 
Dels er analysen af tegningen en central 
del af bogen, og dels ville det være et 
meget ringe forsvar for ytringsfriheden, 
hvis vi gik med på at undlade at trykke 
den.« Ikke desto mindre ønsker Frederik 
Stjernfelt, at bogen bliver tilgængelig i 
en engelsksproget udgave. Han anfører 
således, at det måske kunne være en 
mulighed at henvise til en hjemmeside, 
hvor tegningen kunne ses eller et foto 
af et ’’genoptryk’’.

DEN UNIVERSELLE 
OPLYSNING SOM MELLEMPOSITION?    
I Frederik Stjernfelts universelt orien-
terede position, hvortil skyts primært 
hentes i den europæiske oplysning, gø-
res der front imod to sider. I forlængelse 
af begrebet ’kulturalisme’, som han og 
Jens-Martin Eriksen anvender i Adskillel-
sens Politik, eksisterer der således både 
en venstre- og en højrekulturalisme. 
Modsat såvel de nationalsindede, der 
hævder en særlig dansk eller vestlig 
ytringsfrihedsorienteret kultur, og de 
venstreorienterede, der ser enhver kri-
tisk stillingtagen til emner, der vedrører 
islam, som udtryk for fremmedfjendsk 
og racistisk, plæderer Frederik Stjernfelt 
for et individorienteret rettighedsbe-
greb, der i hans optik udmærker sig 
ved ikke at være kulturspecifikt, men 
universelt. 
Kritiske røster har imidlertid anskuet 
ideen om en ikke kulturbundet position 
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som illusorisk, og man har fra forskel-
lige sider anført, at det, der hævdes at 
være en universalisme, blot er udtryk for 
en vestlig diskurs, der søges påtvunget 
andre kulturer, der ikke deler vestens 
forståelse af menneske og kultur. Denne 
indvending afviser Frederik Stjernfelt: 
»Der er et indbygget problem i det an-
tropologiske kulturbegreb, idet folk, der 
abonnerer på dette begreb, vil tendere 
mod at overse de spændinger, der altid 
er i kulturer til fordel for en homogen 
kulturforståelse, der ikke er i overens-
stemmelse med den faktiske virkelig-
hed,« siger han og fortsætter, »det man 
kalder den vestlige kultur omfatter for 
eksempel så vidt forskellige ting som 
det gamle Grækenland, kristendommen, 
okkultismen, jødedommen, fascismen, 
kommunismen, demokratiet, oplysnin-
gen – og meget mere. Det er jo ikke det 
samme som ’en kultur’ blandt nogle få 
tusinde personer på en fjern ø.« 
Frederik Stjernfelt gør det klart, at 
oplysningen, som en strømning, der 
tilkender enkeltindividet ret til selvbe-
stemmelse, på ingen måde har været 
isoleret til den vestlige verden, der 
har været mange oplysningsperioder i 
forskellige del af verden: Tidlig islam, 
Kina, Indien. Endvidere forstår Frederik 
Stjernfelt ikke de værdier, der er for-
bundet med, at oplysningen er rodfæ-
stet i den vestlige kultur: »Disse ideer 
ligger ikke dybt i den vestlige kultur. Se 
på de talrige eksempler på totalitære 
strømninger i vesten gennem de sidste 
hundrede år. Det er simpelthen historisk 
fejlagtigt at hævde, at oplysningen 
og de hermed forbundne friheder er 
rodfæstede i den europæiske kultur. 
Tværtimod skulle oplysningen igennem 
et århundredlangt og blodigt opgør med 
kristendom og enevælde.«

DET UNIVERSELLE 
OG DET UNIVERSALISERBARE  
Afslutningsvist præciserer Frederik 
Stjernfelt, hvordan man bør forstå det 
universalisme begreb, han forfægter: 
»Jeg vil ikke forskrive mig til nogen 
naiv naturretside. Det, der er universelt 
ved oplysningens ideer, er, at de er 
universaliserbare, at de kan udbredes 
til forskellige dele af verden og derved 
tilkende alle mennesker muligheden for 
i vid udstrækning at leve efter egne 
forestillinger. 

Det er der ikke andre systemer, der kan 
yde!« Oplysningens frontkæmper afslut-
ter i forlængelse heraf: »Oplysningens 
sækularisme er jo det eneste kendte 
politiske system, der tilbyder reel religi-
onsfrihed. Det synes jeg, at de troende 
skulle tænke mere på, før de angriber 
oplysningen.« 
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EKSAMENSTID!!!
Eksamen er som bekendt en fest, og det er det specielt, hvis du sikrer dig, at du er tilmeldt de rigtige eksaminer!

Systemet fungerer således, at når du selv har tilmeldt dig fag på Selvbetjeningen i december, er det samtidig en foreløbig eksa-
menstilmelding. De fag, du automatisk bliver tilmeldt eksamen, afspejler altså fuldstændig dine valg i fagtilmeldingsperioden, 
som lå den 1.-15. december 2009. 

Faldgruber:
1. Har du ikke tilmeldt dig de rigtige fag i december, bliver du heller ikke tilmeldt de rigtige eksaminer – og du har mod-

taget en fejlmelding fra Mette Qvist Jensen, Anna Marie Baden Olsen eller Mette Kofod Erichsen.
2. Har du tilmeldt dig fag på AULA og ikke på Selvbetjeningen, er du ifølge systemet slet ikke indstillet til at tage eksa-

men, idet AULA udelukkende er en kursusside, hvor undervisere kan kommunikere med de studerende.
3. Er du administrativt blevet tilmeldt fag af Anna Marie Baden Olsen eller Mette Kofod Erichsen, sker den automatiske 

eksamenstilmelding ikke, og du skal selv tilmelde dig eksamen på Selvbetjeningen d. 1.–25. marts.

Det vigtigste er, at du altid holder dig opdateret via Selvbetjeningen, hvor du kan se, hvilken studieordning du er indskrevet på 
– det er nemlig forudsætningen for, at du ved, hvilke eksaminer du skal tage. Selvbetjeningen er også stedet, hvor du af- og 
tilmelder dig de eksaminer, du ifølge dit studieprogram skal tage.

Hvis du er i tvivl om, hvilke eksaminer du mangler, og hvilken studieordning du er på, kan du selv tjekke det på din Selvbetjening 
eller få en studievejleder til at hjælpe dig.

Fristen er d. 25. marts for eksamenstilmelding. Det betyder, at du ikke kan blive tilmeldt eksamen efter d. 25. marts! Det 
er en frist, der vil blive overholdt, og derfor skal der være usædvanlige forhold gældende for, at du kan blive tilmeldt efter 
fristen!

Vi mener det faktisk!
I henhold til ovenstående indlæg om eksamenstilmelding skal det oplyses, at vi i studienævnene og i studienævnssekretariatet 
har oplevet en voldsom stigning i antallet af eftertilmeldinger til såvel undervisning som eksamen.

DET GÅR IKKE!!
Dels tager det urimelig megen arbejdstid, dels er det umuligt at planlægge undervisning og eksamen, når der konstant sker 
ændringer i antallet af tilmeldte.
Det er altså med god grund, at der er en frist for tilmelding – og det er ligeledes med god grund, der nu bliver strammet op 
m.h.t. at overholde fristerne.

Fremover kan man altså ikke regne med, at ”det nok går alligevel” - heller ikke selv om man fremsender en 
dispensationsansøgning.
Dispensationer gives udelukkende, hvor der er tale om ganske særlige omstændigheder.
Der er ikke tale om ganske særlige omstændigheder, hvis man har glemt at tilmelde sig, hvis man var i udlandet i 
tilmeldingsperioden, hvis man har brugt AULA i stedet for Selvbetjeningen el. lign.

Med venlig hilsen
Susanne Vork
Områdeleder
Studienævnssekretariatet
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Dogmefri religion og pluralisme 
    – en sammenligning af unitarismen og Folkekirken

Ny udgivelse til forhåndsbestilling på Forlaget Teoltryk

Er Folkekirken udfordret af dogmefri religion? Det undersøger Annemette Nørgaard Høgsbro i sit speciale, der indeholder 
en analyse af unitarismen og dernæst en sammenligning med Folkekirken. Specialet er relevant både for bl.a. kirkehistorie, 
praktisk teologi og dogmatik. Det er anbefalet af Viggo Mortensen, der vurderer det som »et selvstændigt speciale med en 
omfattende tilgang til emnet.«

Læs mere og se indholdsfortegnelse og indledning på www.teoltryk.dk eller på Teoltryks opslagstavle på bibliotekstorvet, hvor 
der hænger bestillingsliste. Du kan også bestille ved at sende en mail til info@teoltryk.dk. Pris ved forudbestilling: 60 kr. 
(normalpris 75 kr.). Bestil nu og vær med til at sikre, at specialet udgives.

PH.D.-PRÆSENTATION

»Det handler ikke om religion!« Muslimske elever i folkeskolen
Ph.d.-projektet er en del af et større samarbejde mellem forskere fra Det Pædagogiske Universitet og fra Afdelingen for Reli-
gionsvidenskab med den overordnede projekttitel Islam, Muslims and Danish Schools. Målet er at beskrive mødet mellem fol-
keskolen og de muslimske elever fra forskellige vinkler. Ph.d.-projektets bidrag til det overordnede mål er at undersøge, hvilke 
formelle og uformelle politikker der findes vedr. de muslimske børn i folkeskolen, og hvilke processer der producerer dem. De 
danske folkeskoler er i deres udgangspunkt sekulære, dvs. at der ikke er noget formelt samarbejde mellem kirken og skolen, og 
at undervisningen i kristendomskundskab skal være ikke-konfessionel. I praksis er der dog stadig tætte bånd mellem kristen-
dom og skole, og som projektets foreløbige titel antyder, er der en vis uvilje mod at beskæftige sig med religion (både den 
kristne og andre) på skolerne. Dette forhold afspejler måske netop den uafklarede position, som religion har i skolen. Man kan 
tale om to overordnede perspektiver, der beskriver de danske skolers måde at forholde sig til religion på: 1) Religion opfattes 
som noget, der kun vedrører individet (sekulariseringsdogmet) og 2) Kristendom opfattes som en historisk og kulturel res-
source, som skolerne benytter, men som ikke anses for at være religion (kulturdogmet). Det er projektets formål at undersøge, 
hvordan disse dogmer påvirkes af skolernes møde med muslimske elever og andre religiøse minoriteter.

Sidsel Vive Jensen, Ph.d.-studerende, Afdeling for Religionsvidenskab

Drama som forkyndelsesstrategi 
– En undersøgelse af brugen af drama og retorik i Romanos Melodos’ kontakier

Den byzantinske digter, Romanos Melodos (ca. 485-560 e.Kr.) hører til blandt de største kristne poeter og er kendt for sine 
såkaldte ’kontakier’. Et kontakion er en genrefusion mellem en prædiken og en hymne, der rummer elementer kendt fra det an-
tikke drama – aktører med replikker, plotstruktur og genkendelsesscener. I et kontakion gendigtes en bibelfortælling, ofte ud 
fra forfatterens fantasi, og nyt skrives til - f.eks. hvad en tavs person i bibelfortællingen mon tænkte eller sagde for sig selv. 
De dramatiske elementer fungerer som kateketiske eller mystagogiske forkyndelsesstrategier. Poeten vil gendigte bibelfortæl-
lingen, åbne den for menigheden og lade dem træde ind i den, i visse tilfælde endda lade fortællingens verden og tilhørernes 
verden smelte sammen. 
I mit projekt vil jeg analysere disse forkyndelsesstrategier hos Romanos og en række andre prædikanter fra 300-700 tallet. 
Analyserne vil bidrage med historisk-litterære perspektiver på aktuelle diskussioner inden for den praktiske teologi om emner 
som ritual og drama, kirke og teater og prædiken og retorik.

Uffe Holmsgaard Eriksen, ph.d.-stipendiat, Afdeling for Kirkehistorie og Praktisk Teologi
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Hvor ren er rent human tænkning?
- Teologiske og metafysiske forudsætninger for Løgstrups tænkning. En filosofisk analyse.

Projektet tager sit afsæt i problemstillingen omkring forholdet mellem metafysik, teologi og fænomenologi i Løgstrups tænk-
ning. Spørgsmålet er, hvilke metafysiske og teologiske forudsætninger der styrer Løgstrups fænomenologiske analyser, og om 
det lader sig gøre at isolere disse fænomenologiske analyser fra deres eventuelle forudsætninger. Projektet retter sig dermed 
mod spørgsmålet om, i hvilket omfang Løgstrups tænkning kan ses som udtryk for en humanistisk tænkning uden afgørende 
religiøse forudsætninger, og kernefeltet er det filosofiske begrundelsesproblem i Løgstrups tænkning. Her er det både interes-
sant at afklare, i hvilken grad Løgstrup selv så fænomenologien som et muligt svar på begrundelsesspørgsmålet, samt om 
dette svar, og dermed Løgstrups anvendelse af det i sin egen tænkning, tåler en filosofisk kritik. Projektet omfatter derfor 
også en undersøgelse af fænomenologiens muligheder og begrænsninger især mht. moralbegrundelse og omverdenserkendelse.

Indholdet af mit projekt er en filosofisk, systematisk læsning af Løgstrups forfatterskab, som har til formål at integrere Løg-
strups filosofi i hans teologi. Det er min forventning, at en sådan læsning ikke kun vil være gavnlig for Løgstrup-forskningen, 
men også i en samfundsrelateret sammenhæng. Løgstrups grundopfattelse, at religion er en tydning af fællesmenneskelige 
fænomener og erfaringer, indebærer nemlig, at man kan diskutere religion på rationelt grundlag. Dermed udgør den løg-
strupske position en vigtig modpol til de strømninger i den aktuelle religionskritik, som hævder, at »religion er noget vås, der 
ikke kan diskuteres ud fra almindelige erfaringer,« som det er blevet sagt på et politisk partis landsmøde. Den samme opfat-
telse forfægtes af den ’nye ateisme’. I denne sammenhæng kan en fremstilling af Løgstrups tænkning ses som et interessant 
og relevant bidrag i den verserende debat omkring religion, kultur, værdier og politik.

Bjørn Rabjerg, ph.d.-studerende. Afdeling for Systematisk Teologi

PH.D.-PRÆSENTATION

Ny udgivelsesdato for CSR’s Årbog
Der gøres hermed opmærksom på, at udgivelsen af e-årbogen 

Religion i Danmark 2010 flyttes til d. 23. marts.

Hvis du vil kende indholdet af årbogen 2010 så mød op d. 23. marts kl. 12.00 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 og statestik om godkendte trossamfund. Efter en kort præsentation byder vi på en lille forfriskning. 
Alle er meget velkomne.

Angående debatindlæg til FigenBladet
FigenBladet gør hermed opmærksom på, at anonyme debatindlæg ikke bliver trykt. 

Debatindlæg med forfatternavn bydes derimod hjerteligt velkomne på vores debatsider.

DEBATINDLÆG
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Nok at tage fat på
Vi har fået ny videnskabsminister. Charlotte Sahl-Madsen 
har taget over efter Helge Sander. Mere end 3000 dage 
blev det til for Sander. Den tid vil længe blive husket for 
endda meget omfattende reformer på universitetsområ-
det. Det er reformer, der har både markante kritikere og 
tilhængere, men det var også 
en tid, hvor betydeligt flere 
penge blev tilført universite-
terne.

Hvad kan vi vente os af den 
nye minister? Da Charlotte 
Sahl-Madsen først på målstre-
gen til ministerposten blev 
medlem af Det Konservative 
Folkeparti, kan vi ikke få sva-
ret gennem et blik på den po-
litiske karriere. Derimod kan 
man af den nye ministers cv 
se, at der er interesse og er-
faring med kulturliv samt med 
innovation og grænsefladen 
mellem virksomheder, videnproduktion og læringsrum. 
Når man hertil lægger en markant formuleret politik om 
vilje til dialog med alle i universitetsområdet, har vi et 
fundament at arbejde videre på.  

Hvad kan vi ønske os af den nye minister? Det er afgø-
rende for Danmarks velfærd, at investeringen i uddan-
nelse og forskning fastholdes, og det er ved at være tid 
til at sætte nye mål herfor. Målet om at investere 1% af 
bruttonationalproduktetet i offentlig finansieret forsk-
ning og innovation er nået, så nu er opgaven at se frem 
mod nye og ambitiøse målsætninger – og indfri dem.

Dernæst kan man ønske, at dagsordenen bliver præget 
af frihed og tillid. Vi har alt for meget urimelig og unød-
vendig regulering af detaljer i universitetsverdenen. 
Det står især slemt til inden for uddannelserne, hvor fx 
akkrediteringssystemet sætter nye rekorder. Fra interna-
tional side ved vi også, at der er plads til forbedring. Vi 
må slå over til tillid, og ministeren kan være forvisset 
om, at det samtidig bliver under ansvar. Det skal og vil 
vi leve op til, når vi får lov.

Det er altid spændende, hvad en ny minister vil. Det er 
en tid for forventning og ønsker. Vi har vore, og jeg er 
sikker på, at Charlotte Sahl-Madsen også har sine.

    Carsten Riis

Ytringsfriheds-
trumfkortet 
I dette nummer af FigenBladet er ytringsfrihed et 
særligt omdiskuteret begreb. Farshad Kholghi fastslår i 
sit nye satiriske one-man-show, der er en kritik af alle 
former for religiøs fundamentalisme, at han oplever 
islam som en trussel mod de grundlæggende frihedsret-
tigheder. Han mener, at vi lever i en tid, hvor funda-
mentalisme og militant islamisme er på fremmarch. 
Ligeledes interviewes professor og kulturdebattør Frede-
rik Stjernfelt om ytringsfrihed, oplysning og de strids-
punkter, der opstår, når man formidler synspunkter, der 
af nogle anses som politisk ukorrekte og forbundet med 
fare. FigenBladets udsendte mødte Frederik Stjernfelt 
på dagen, hvor Politiken officielt undskyldte for at have 
såret muslimers følelser i forbindelse med trykningen af 
Muhammedtegningerne, og Frederik Stjernfelt udtaler, at 
han oplevede dette som at vågne til en ond drøm. Han 
mener, at der ved denne undskyldning gives afkald på 
ytringsfriheden. 

Men er fundamentalisme og militant islamisme på 
fremmarch, og er vi i færd med at give afkald på den 
ytringsfrihed, der for mange kendetegner Danmark? Eller 
denoterer undskyldningen fra Politiken et samfund med 
gensidig respekt og plads til alsidighed? Undskyldnin-
gen indeholdte jo trods alt ikke en beklagelse over at 
have trykt tegningerne. Det var netop en beklagelse 
over at have såret muslimers følelser i denne forbin-
delse. Jeg mener, at ytringsfrihedsbegrebet i stigende 
grad anvendes som et trumfkort, der kan smides for at 
legitimere stærkt højrekulturalistiske holdninger eller 
fremme en egeninteresse. Kan det være, at ytringsfri-
heden ikke er i fare, men at begrebet misbruges i andre 
sagers tjeneste? Jeg ønsker FigenBladets læsere god 
diskussions- og læselyst.

                                                  - Sara Jul Jacobsen
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At organisere religion 
- hvad vi ved om de anerkendte og godkendte trossamfund i Danmark

Den 23. marts udkommer e-årbogen Religion i Danmark fra forskningsenheden Center for SamtidsReligion (CSR). Dataene 

om de anerkendte og godkendte trossamfund i Danmark er et vigtigt værktøj for vores forskning. Ikke fordi man kan læse 

alt ud af tal, men fordi man på baggrund af tallene kan stille de kvalificerede spørgsmål, som får vores forskning til at gå i 

nye og spændende retninger.

AF MARIE VEJRUP NIELSEN

Overordnet set organiserer den dan-
ske stat sin relation til trossamfund i 
Danmark i tre overordnede kategorier: 
1) Folkekirken, som er understøttet 
af staten jf. § 4 i Grundloven, 2) de 
anerkendte og godkendte trossamfund, 
som administreres via Familiestyrelsen, 
tidligere via Kirkeministeriet, og 3) ’alle 
de andre’. Trossamfundene i de tre ka-
tegorier har forskellige rettigheder. Det 
primære skel ligger mellem Folkekirken 
og de to andre kategorier. Folkekirken 
har en helt speciel status både, hvad 
angår økonomi og rettigheder samt 
samarbejde med staten for eksempel 
via varetagelse af civilregistrering i alle 
dele af Danmark, undtagen visse syd- og 
sønderjyske områder. Derudover er der 
andre bånd mellem kirke og staten, som 
er af mere eller mindre tydelig karakter, 
der ofte får debatten om religion og 
samfund på kogepunktet. Det drejer sig 

ofte om konkrete emner, som for 
eksempel den gudstjeneste, der 
indgår som et frivilligt men fast 
led i Folketingets åbning hvert 
år, sat i relation til overordnede 
spørgsmål, såsom religionsfrihed 
og religionslighed i Danmark i 
dag. 

E-ÅRBOG OM 
RELIGION I DANMARK I DAG
Den anden kategori, de anerkendte 
og de godkendte, er den kate-
gori som en gruppe forskere, ved 
Center for SamtidsReligion ved det 
Teologiske Fakultet, har bestemt 
sig for at fokusere på i e-årbø-
gerne Religion i Danmark. Forsk-
ningen ved CSR berører generelt 
set alle tre kategorier af religion i 
det danske samfund i dag. Der er 
projekter orienteret mod Folke-

kirken, projekter der omhandler kristne 
valgmenigheder og frikirker, og projek-
ter der beskæftiger sig med muslimer, 
buddhister og hinduer i Danmark. Der er 
også projekter, der forsøger at indfange 
de former for religion og religiøsitet, 
som ikke kan kategoriseres inden for 
de traditionelle rammer, det man kan 
kalde ’den levede religion’. I arbejdet 
med e-årbøgerne har fokus dog været 
på de godkendte og anerkendte grupper 
specifikt. Det er der flere årsager til. 
For det første er det en kategori, som 
der allerede findes statistik over fra 
tidligere. Det er på mange måder en 
sparsom statistik, men der er dog tale 
om informationer, som gør det muligt 
på langt sigt at sige noget om religio-
nernes udvikling i Danmark. Statistisk-
ken, som staten selv førte, ophørte dog 
i 2001, hvilket, i lyset af behovet for 
sammenlignelige tal, er meget proble-
matisk. Derfor bestemte CSR sig i 2008 

for at påbegynde indsamlingen af data 
fra disse grupper, både for at give et 
billede af, hvordan religion ser ud i 
Danmark i dag og for at skaffe data, der 
på længere sigt vil give mulighed for 
at se centrale tendenser i for eksempel 
vækst og fald i disse grupper. Vi kan nu 
sammenligne medlemstal fra 1999 med 
tallene fra 2009 for de enkelte grupper, 
samt se hvilke grupper, der er forsvun-
det, og hvilke der er kommet til. Det 
er med til at belyse mange facetter af 
det religiøse landskab i Danmark i dag. 
Denne kategori er også valgt, fordi den 
trods alt giver et forholdsvist dækkende 
billede af religion i Danmark i dag. Hvis 
medlemstallene lægges sammen fra alle 
grupperne og dernæst lægges sammen 
med Folkekirkens medlemstal, så vil 
man se, at der er tale om en stor del 
af Danmarks befolkning. Selvom man 
naturligvis skal være opmærksom på, at 
der kan være tale om overlap mellem de 
to kategorier, som vi har tal fra, ligesom 
der naturligvis også kan være et stort 
overlap mellem alle tre kategorier, det 
vil sige medlemmer af Folkekirken, som 
samtidigt deltager i former for religiø-
sitet, som falder uden for både Folke-
kirken og de anerkendte og godkendte 
trossamfund. Hvad finder man så, når 
man har bestemt sig for at se nærmere 
på netop denne kategori? Hvad får man 
ud af at samle de data, der er blevet 
indsamlet (takket være ihærdige studen-
termedhjælpere - tak til Rikke, Marc 
og Sara!)? Hvilke overvejelser sætter 
det i gang i forhold til det overordnede 
spørgsmål, som indledte denne artikel, 
nemlig den måde staten har valgt at 
organisere en del af sin relation til 
religionerne i Danmark.

HVAD VI FINDER - I OG BAG TALLENE
»Der er 37.123 katolikker, men kun 
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2180 jøder og 1649 hinduer i danske 
trossamfund. 40% af indvandrerne er 
kristne, men til gengæld daler Folke-
kirkens medlemstal, og buddhisterne 
kommer mest i templerne til højtider. 
Af de 205.000 muslimer er kun en 
tiendedel medlem af et trossamfund, 
og kun en fjerdedel af disse kommer til 
fredagsbøn. Forn Sidr viede sidste år 15 
par, Watpa Copenhagen kremerede 30 
buddhister, og Jehovas Vidner døbte 
240 personer. Kun alevier på ferie i 
hjemlandet deltager i den tyrkiske fest 
haci bektas. Til gengæld fejrede 150 
mandæer i Bjerringbro jordens skabel-
se.« (Jørn Borup om Religion i Danmark, 
artikel i Teologisk Fakultets Årsskrift 
2009, baseret på tal fra den første e-
årbog i serien). Sådan lyder nogle helt 
konkrete svar på, hvad man kan få ud af 
at ringe rundt til alle grupperne i denne 
kategori. Med den nyeste version af 
e-årbogen har vi mulighed for at bidrage 
med yderligere tal, der kan være med til 
at belyse udviklingen. Tallene fra den 
første e-årbog pegede på en overordnet 
tendens: Religionen i Danmark forandres 
udefra. Migrantreligion er et tydeligt 
fænomen på tværs af alle grupper, der 
er vækst i nye grupper, der er baserede 
i indvandrergrupper, både inden for 
kristendom, buddhisme, hinduisme og 
islam. I år, hvor vi har sat fokus på 
vielser, førte det for eksempel til en 
interesse for nogle af de trossamfund, 
som vi måske ikke til daglig tænker på 
som migrantmenigheder, nemlig Svenska 
Kyrkan og Den Norske Sjømannskirke 
i København. Begge disse kirker har 
meget høje tal for vielser generelt, dog 
med et fald i 2009 fra 2008, noget de 
begge tilskriver finanskrisen! En nærme-
re undersøgelse viser, at næsten alle par 
er migrantpar, det vil sige svensk-sven-
ske eller norsk-norske, og at de eneste 

undtagelser fra dette er, når der kommer 
en dansk statsborger i spil! Andre dele 
af deres arbejde afspejler også, at de 
fungerer som migrantkirker, det vil sige 
at de har som et kerneprodukt at være 
ramme om en etnisk-kulturel identitet, 
»a home away from home.« 
Et andet resultat, der er kommet ud 
af interessen for vielser, er, at der på 
tværs af de religiøse grupper ikke er 
nogen særlig stor brug af netop en 
af de rettigheder, der knytter sig til 
denne særlige status som anerkendt: 
vielsesbemyndigelse. Det synes altså 
ikke primært at være for at få ret til at 
vie, at man søger denne status. Disse 
overvejelser, og de andre som optræder 
i den nyeste version af e-årbogen, peger 
på et af de formål, vi har haft med at 
begynde indsamlingen af denne form 
for religionsstatistik og publicere den 
med kommentarer og artikler: at finde 
frem til, hvor man kan sætte ind med 
forskningen. Når vi sidder med tallene, 
opstår der en lang række spørgsmål, 
som tallene ikke i sig selv kan svare på. 
Der er de spørgsmål, vi kan bruge, ikke 
alene i vores egen forskning men også 
som forslag til projekter for studerende 
og ph.d.-projekter. Det kan være un-
dersøgelser af helt konkrete spørgsmål, 
som en bestemt gruppes udvikling har 
været, eller det kan være komparativt 
for eksempel, hvordan medlemsbegrebet 
opfattes hos forskellige trossamfund. 
Eller det kunne være en undersøgelse 
af, hvorfor disse grupper overhovedet 
har søgt om denne status? Hvad er 
deres motivation? Er det for at opnå 
nogle af de økonomiske rettigheder, 
der følger med? Eller er det de religiøse 
rettigheder, om man vil, til vielse og 
begravelse? Eller er der helt andre ting 
på spil, for eksempel det alene af være 
’godkendt’? I vores opsøgende arbejde 

får vi klart et indtryk af, at nogle grup-
per ikke er særligt bevidste om deres 
status som ’godkendt’, hvorimod andre, 
som den Romersk Katolske Kirke, er me-
get bevidste om kategoriens muligheder 
og endda åbent forsøger at bruge denne 
kategori til at forandre disse muligheder 
- for eksempel udviklingen i Sverige og 
Norge. 
Andre grupper, som falder uden for 
vores indsamling af data, har også 
interesse i denne kategori. Det at være 
et trossamfund i Danmark gør nemlig en 
forskel, for eksempel kan man få ret til 
at vie folk. Det kan man ikke, hvis man 
”kun” er en forening, som for eksempel 
Humanistisk Samfund, som af den grund 
ikke kan få civil myndighed bag de 
ritualer, de udfører ved en humanistisk 
bryllupsceremoni. Det kunne danne bag-
grund for en nærmere undersøgelse af, 
hvordan den danske stat organiserer sin 
relation til de trossamfund, som findes 
i Danmark i dag i relation til grupper, 
som ønsker samme rettigheder uden at 
ville kaldes et trossamfund. Der er altså 
nok at tage fat på!
Indsamlingen af data om netop disse 
trossamfund er således et vigtigt værk-
tøj for vores forskning. Ikke fordi man 
kan læse alt ud af tal, men fordi man 
på baggrund af tallene kan stille de 
kvalificerede spørgsmål, som får vores 
forskning til at gå i nye og spændende 
retninger, når vi skal afdække, hvordan 
religion rent faktisk ser ud i Danmark i 
dag.

For yderligere analyser, kommentarer 
og artikler til e-årbøgerne se: 

http://www.teo.au.dk/csr/rel-aarbog10
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En rejse ind i det sokratiske univers
»Jeg lagde ikke mærke til, at det, jeg sagde, var noget vrøvl.«

AF STUD.THEOL. OLE MADSEN

Hvert år frem til år 2015 udkommer der 
et bind af Platons dialoger, hvoraf dette 
er første bind. Værket indeholder syv 
af Platons dialoger, hvori Sokrates er 
den førende dialektiker. Opstillingen af 
dialogerne følger Thrasyllos’ inddeling 
fra den tidlige romerske kejsertid, om 
end dialogerne her ikke optræder kro-
nologisk i forhold til Sokrates’ liv. Så-
ledes dør Sokrates allerede i den fjerde 
dialog, Phaidon. Dialogerne er oversat 
af arbejdsgruppen Consortium Platoni-
cum, der består af en række fi lologer og 
fi losoffer, og er udgivet af Gyldendal i 
en pæn hardback, der tager sig godt ud 
på reolen. Bagerst i bogen gives dels et 
persons- og stedsregister samt kort over 
Grækenland og Italien. 

VÆRKET SOM SÅDAN
Hver dialog indledes med 
et forord, der sætter 
dialogen i kontekst, og 
kort forklarer dialogens 
indhold og andre om-
stændigheder, som 
fx om Sokrates’ argu-
mentationsmetode 
holder stik, hvilket 
er et rigtig godt 
spørgsmål! Det er 
ikke svært at blive 
fascineret af Sokra-
tes’ formidable ar-
gumentationsevne 
og –metode, hvis 
man altså kan føl-
ge med ham. Ofte 
tager dialogerne 
udgangspunkt 
i et specifi kt 
spørgsmål eller 
en problem-
stilling, som 
så vendes og 
drejes, eller 
» u n d e r s ø -

ges,« som det kaldes i dialo-
gerne, indtil man mener at være kommet 
frem til enten enighed, bestyrket uenig-
hed eller ingenting. Selvom man ikke 
opnår et konkret resultat, kan proces-
sen alligevel være meget givende. Det 
interessante ved dialogerne er nemlig 
den sokratiske metode omsat i praksis af 
mesteren selv. Når man hele tiden stiller 
sig ganske uvidende over for et problem 
eller spørgsmål, hvor når man så hen? 

DEN SOKRATISKE METODE I PRAKSIS
Sokrates har en mission. Han har nemlig 
fået en profeti fra Apollon gennem orak-
let i Delfi  om, at han er verdens klogeste 
mand. Det kan Sokrates selvfølgelig ikke 
tro på, så derfor begynder han at spørge 
vidt og bredt om alverdens ting og sa-
ger. Han går fx til nogle håndværkere for 
at blive overbevist om, at disse hånd-
værkere er klogere end ham selv. Som vi 

alle ved, falder håndværkerne for deres 
eget hovmod og udtaler sig om sager, de 
ikke har forstand på, og så står Sokrates 
parat til at vise, at de ikke aner, hvad 
de taler om. På samme måde undersøger 
han alle samfundets lag for at fi nde én, 
der er klogere end han selv. Desværre må 
han erkende og erklære, at ingen er klo-
gere end han, for alle tror, de ved mere, 
end de egentlig gør. Metoden til at 
afsløre hovmod er ganske simpel: spørg 
»hvorfor?« og »hvordan?« tilstrækkeligt 
mange gange, og man vil ende med ikke 
at kunne svare. 

VURDERING AF DIALOGERNE
Selvom det kan forekomme absurd at 
argumentere på den måde, som Sokrates 
og hans samtidige gør, fx ved at antage 
fuglesang som bevis for, at det er godt 
at være i Hades – da ingen fugl synger, 
»når den er sulten eller fryser eller ramt 
af nogen anden sorg« og således er lige 
ved at dø – er det alligevel en utrolig 
spændende intellektuel rejse, man tager 
på ved at læse dialogerne. Kort sagt 
overvejer Sokrates det gode, det sande 
og det skønne, og det smitter af på 
læseren at opleve Sokrates’ evindelige 
undren. Især er det af stor værdi, at 
dialogerne arbejder med emner som 
også behandles i kristendommen som fx 
sjælens udødelighed, forholdet mellem 
borger og stat, spørgsmålet om, hvad 
der er godt og ret og mere i den dur. 
Der er mange grunde til at anbefale 
dette første af seks bind, men det kræ-
ver tid og engagement at få fuld udbytte 
af dialogerne, for tankekonstruktionerne 
og argumentationssammensætningerne 
er ikke altid lige nemme eller lige over-
vindelige. Giver man los, kan det være, 
at man efterhånden lærer at opdage, når 
man siger noget vrøvl. 

Platon. Samlede værker i ny oversættelse I, 

Udgivet af Jørgen Mejer og Chr. Gorm Tortzen, 

Gyldendal 2009, 

568 sider, 

450 kr.

VÆRKET SOM SÅDAN
Hver dialog indledes med 
et forord, der sætter 
dialogen i kontekst, og 
kort forklarer dialogens 
indhold og andre om-
stændigheder, som 
fx om Sokrates’ argu-
mentationsmetode 
holder stik, hvilket 
er et rigtig godt 
spørgsmål! Det er 
ikke svært at blive 
fascineret af Sokra-
tes’ formidable ar-

ges,« som det kaldes i dialo-
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Den meningsfyldte videnskab
Jesper Hoffmeyer fremsætter med biosemiotikken en teori, der ophæver skellet mellem religion og videnskab anskuet som 

et spørgsmål om mening.

AF STUD.MAG. JEPPE LANGKJÆR

Tro på tvivl er et lysende eksempel på, 
hvordan fagkundskab kan formidles på 
en klar, lettilgængelig og inspirerende 
måde. Jesper Hoffmeyer præsenterer 
læseren for et vidende og vedkommende 
værk, der henvender sig til alle med 
interesse for biologiens nyeste lande-
vindinger; dog med særlig relevans for 
enhver, der beskæftiger sig med viden-
skab. Han leverer en engageret og skarp 
analyse af videnskabens forudsætninger, 
dens begrænsninger og dens forhold til 
tro og religion set gennem den post-dar-
winistiske, biosemiotiske linse.

DEN KREATIVE NATUR
Jesper Hoffmeyer tilbyder en viden-
skabelig teori om mening, der udgør 
et opgør med naturlovsontologien og 
et forsvar for den såkaldte emergens-
teori, som forstår naturen som kreativ 
og selvorganiserende. Alle organismer 
forstås som intentionelle aktører. Ifølge 
Jesper Hoffmeyer ligger nøglen til den 
intentionelle dimension i, hvad han 
kalder »det levende væsens evne til at 
integrere et system for omverdens-refe-
rence i dets system for selv-reference«. 
Med andre ord: evnen til at tolke tegn. 
Afgørende er det derfor, at der etableres 
en biologisk tegnteori. Jesper Hoffmeyer 
indfører følgelig Charles Sanders Peirce’ 
semiotik og udfolder med den en for-
ståelse af evolutionen som udviklingen 
af konstant større semiotisk frihed og 
skabelse af betydning på baggrund af 
tegnene. I kraft af denne opfattelse bli-
ver det muligt at forklare fremkomsten 
af en oplevelsesverden, hvilket medfører 
teorien om mening. Oplevelsesverde-
nen bygger således på tegnverdenen, 
og kernen i enhver oplevelse består i 
betydning og dermed tilskrivning af 
mening til det oplevede. Med sin biose-
miotik tager Jesper Hoffmeyer menings-
spørgsmålet alvorligt og præsenterer et 
alternativ til, hvad han kalder enten 
en »’tonedøv’ videnskab« eller en »ir-
rationel trosbaseret verdensforklaring,« 

og han kan nu ophæve skellet mellem 
videnskab og religion, idet den religiøse 
forklaring ikke længere kan tage patent 
på at tilskrive tilværelsen mening. Reli-
gionen må opgive sine ufornuftige ver-
densforklaringer og i stedet beskæftige 
sig med det, videnskaben stadig ikke kan 
forklare, nemlig livsunderet.

TVIVLENS VIDENSKAB 
– OG TROEN PÅ TVIVLEN
Selvom videnskaben og religionen altså 
er væsensforskellige, deler de ifølge 
Jesper Hoffmeyer udgangspunkt. Så-
ledes udspringer videnskaben også af 
metafysikken – af troen. Videnskaben 
kan dog reddes ud af 
irrationalitetens greb 
og blive mere end 
blot tro. Dette sker 
igennem tvivlen 
– for kun ved igen 
og igen at under-
kaste sig tvivlen, 
og derpå gendrive 
den, opnår den vi-
denskabelige teori 
status af viden. 
Det er med frem-
førelsen af disse 
grundlæggende, 
men yderst af-
gørende, viden-
skabsteoretiske 
pointer, at Jes-
per Hoffmeyer 
i virkeligheden 
er allerskarpe-
st. Kun i kraft 
af tvivlen 
sikrer viden-
skaben sig 
mod at blive 
dogma t i s k 
og absolut. 
Den skal al-
tid forblive 
fri, tviv-
lende og 
progressiv, 

og det gælder også biosemiotikken selv; 
når det er den, der sættes spørgsmåls-
tegn ved.  At blive i sin tvivl er derfor 
den egentlige videnskabelige opgave.

Tro på tvivl - Kritik af religiøs 

og videnskabelig ufornuft

Jesper Hoffmeyer, 

262 sider, 

250 kr.

og blive mere end 
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Feltarbejde under Thaipoosam Festivalen i Mauritius 2010
En religionspsykologisk undersøgelse af forholdet mellem ritual og smerte ved ph.d.-stipendiat Else-Marie Elmholdt Jegindø. 

Hvordan kan mennesker udholde smerten fra piercer med spyd, nåle og kroge?

AF ELSE-MARIE JEGINDØ

I december 2009 ankom min familie og 
jeg til sommeren i Mauritius! Enhver, 
der besøger landet, vil umiddelbart kun-
ne bekræfte, at dette sted i sandhed er 
et tropisk paradis. Mauritius er samtidig 
et spændende og endnu uudforsket om-
råde, hvad angår den indiske diaspora 
i landet og de hinduistiske ritualer, der 
praktiseres her. Af samme grund rejste 
vi, og en gruppe forskere i tilknytning 
til Aarhus Universitet, til Mauritius i 
vinteren 2009-2010 med særligt fokus 
på at studere Thaipoosam Festivalen.
Thaipoosam er oprindeligt et tamilsk 
ritual, men praktiseres nu af hinduer 
mange steder i verden. Den mytologiske 
baggrund er krigsguden Murugas sejr 
over dæmonen Soorapadman, inkar-
nationen af de antidharmiske kræfter 
i verden. Med en lanse (vel), som han 
fik af sin moder, Parvati, bekæmpede 
han kaos og rensede ved denne handlig 
verden for dårlig karma. Deltagerne i 
Thaipoosam tager således del i dette 
offer ved at rense sig selv og deres nære 
for dårlig karma i kraft af i ritualet.
Ritualet ligger på dagen for fuldmåne i 
den tamilske måned Thai, hvor hund-
redvis af mennesker går i lange proces-
sioner fra et centralt helligsted, oftest 
en flod eller et tempel, til deres kovil 
(tamilsk tempel). Tidligt om morgenen 
samles deltagerne og deres familier til 
bøn, men for en stor del af deltagerne 

er det også på dette 
tidspunkt, at de lader 
sig pierce med vels 
(lange spyd), nåle 
og kroge i ansigtet 
og på kroppen. Visse 
deltagere har kroge i 
siden eller i ryggen, 
hvormed de trækker en 
vogn efter sig, ligesom 
enkelte vælger at bære 
sømsko. Mange del-
tagere bærer foruden 
mælken, som er det 
vigtigste offer, en stor 
og tung dekoration af 

træ (en cavadee), smukt udsmykket med 
blomster, grønne grene, kokosblade og 
et billede af Muruga.
Thaipoosam er et flot syn med de mange 
mennesker og farver, og trods smerte 
og piercinger er der en utrolig positiv 
og festlig stemning under ritualet. Ikke 
mindst på grund af musik og sang, der 
processionen igennem skaber en helt 
særlig atmosfære og hjælper deltagerne 
til at gennemføre den hårde vej med 
bare fødder på den brændende asfalt, 
bagende sol, piercingerne og de uhånd-
terlige cavadees på op til 50 kg.
Formålet med min del af projektet var 
at undersøge, hvordan ritualet påvirkede 
deltagernes smerteoplevelse samt at 
undersøge, hvilke psykologiske meka-
nismer, der eventuelt kunne bidrage til, 
at de er i stand til at gennemføre de 
lange processioner og den smerte, der er 
forbundet med piercingerne. Med hjælp 
fra ti lokale antropologistuderende fra 
universitetet i Mauritius indsamlede vi 
omkring 100 korte interviews umid-
delbart før og efter ritualet på selve 
dagen for Thaipoosam, mens jeg i tiden 
efter ritualet har foretaget uddybende 
interviews.
De foreløbige resultater peger på, at 
en stor del af deltagerne oplever, at 
de dissocierer under ritualet; de er 
ikke bevidste om deres omgivelser og 
har ofte hukommelsestab under dele 
af ceremonien. Mange oplever ligele-

des, at de ikke er sig selv eller, at de 
mister kontrol over deres handlinger 
og befinder sig i en trancetilstand. De 
forventer og oplever desuden, at de 
gennem deres deltagelse i ritualet vil 
opnå større succes i livet, og at de vil få 
hjælp fra Muruga til at håndtere sygdom 
eller andre problemer i familien. Således 
tolker de den kontekst, hvori de erfarer 
den rituelle smerte, i et positivt og 
meningsfuldt lys, og det kan bidrage til 
at forklare, hvorfor de ikke føler (stor) 
smerte under piercingerne og proces-
sionen. Dels forventer de, at de ikke vil 
opleve smerte, hvis de har opretholdt en 
god faste og koncentrer sig om bøn til 
Muruga, dels forventer de, at deres offer 
renser dem og deres familie for dårlig 
karma.
Feltarbejdet i Mauritius har været en 
stor faglig oplevelse, og de tre måne-
ders ophold har været et personligt 
eventyr for min familie og jeg. Overalt 
er vi blevet mødt med en varm og oprig-
tig venlighed af den lokale befolkning, 
og vi har på kort tid etableret gode 
kontakter ved flere templer og familier i 
landet. Som afslutning på rejsen deltog 
vi i Holi og skal nu bruge de sidste dage 
i Mauritius på de allersidste interviews 
– og på at vaske farverne ud af håret…
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I sidste nummer af FigenBladet blev bladets kvindelige læsere opfordret til at stemme på den forelæser, der efter deres 
mening var det Teologiske Fakultets Hotteste Hunk Anno 2010. Det Teologiske Fakultets kvinder har talt, og det har vist 
sig, at vinderen ikke var blandt de ni, som en af FigenBladets skribenter havde nomineret i det forrige nummer. Der er 
således tilsyneladende tale om en forelæser, nej, en naturkraft, der som en brølende vulkan har skudt al konkurrence til 
side og efterladt sig et spor af forelskede kvindelige studerende. Det Teologiske Fakultets Hotteste Hunk Anno 2010 er:

     JENS-PETER SJHØDT!
                           FigenBladet ønsker vinderen mange tillykke.

Skal der være et bederum på det Teologiske Fakultet?

OLIVER MICHAEL SAUTER, STUD.MAG.:

Ja, for man må formode, at der herovre 
går en del religiøse mennesker, som 
gerne vil have plads til at dyrke deres 
religion relativt  i fred. Hvis der er plads 
til en fredagsbar, skal der også være 
plads til et bederum.

IMAD STEITIYEH, STUD.MAG.:

Det synes jeg ikke, for jeg går ind for 
adskillelse af religion og stat. Religion 
er en privat sag, som hører hjemme i 
det private.

KIO JØRGENSEN NG, STUD.TEOL.:

Jeg mener principielt, at tro og uddan-
nelse skal holdes adskilt. I og med at vi 
er på et nonkonventionelt fakultet og et 
videnskabeligt sted, mener jeg ikke, at 
der skal være et bederum. Det nærmer 
sig Menighedsfakultets tilstande. 
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Spændende 
arrangementer
KRISTENDOMMEN I UNDERVISNING
v/ Annika Hvithammer, Kirsten M. 
Andersen og Pia Böwadt. 
Med udgangspunkt i folkeskolen 
og læreruddannelserne vil 
foredragsholderne komme omkring 
emner som sammenhængen mellem 
kristendommen på den ene side 
og modernitet, sekularisering og 
demokrati på den anden side, 
fremstilling af kristendommen som 
et dansk folkekirkeligt fænomen og 
kristendommen som kulturfag.
Fredag d. 19/3 kl. 15.00-17.30, 
Aud. 2, 1441

RELIGION, IDENTITET OG ETNICITET 
- GENDER OG GENERATION
v/ Catharina Raudvere, professor 
ved Institut for Tværkulturelle og 
Regionale Studier (KU)
Religion og magt har længe 
været et varmt emne indenfor 
humaniora - ikke mindst 
i religionsvidenskaben. 
Magtspørgsmål hænger ofte 
sammen med den politiske sfære, 
men hvad indebærer etableringen 
af NGO’er og lokal mobilisering i 
globaliseringens tidsalder for vores 
forståelse af, hvad der politisk, 
og hvem der er politisk? Catharina 
Raudvere vil i foredraget behandle 
forholdet mellem religion og magt 
i relation til gender og generation 
med udgangspunkt i et feltarbejde 
blandt muslimske bosnier i Bosnien 
og i diaspora. 
Tirsdag d. 13/4 kl. 16.30, Aud. 1, 
1441

MARTS ARRANGEMENT BESKRIVELSE

16. 12.00 - 
13.00

Frokostmøde ‘Tro på afstand’ v/ Anders Laugesen fra DR. 
Center for SamtidsReligion (Glasburet, lok. 215, 
1443)

16. 16.00 - 
18.00

Foredrag ‘Fethullah Gülen and Dialog’ v/ Jill Carroll, 
Viggo Mortensen og Jesper Garsdal. Faggruppen 
for Arabiske og Islamiske Studier, Center for 
SamtidsReligion og Dialog Forum Århus (Aud. A1 
(lok. 101), 1333)

19. 15.00 - 
17.30

Foredrag ‘Kristendommen i undervisning’ v/Annika 
Hvithammer, Kirsten M. Andersen og Pia Böwadt. 
Teologisk Forening og Religionsvidenskabelig 
Forening (Aud. 2, 1441)

22. 15.00 Foredrag ’Politik i den arabiske verden - hvad rører sig, 
og hvem rører sig?’ v/ Jørgen Bæk Simonsen. 
Foreningen for ArabiskStuderemde (Aud. 1, 1441)

23. 12.00 - 
13.00

Præsentation Religion i Danmark 2010 v/ Center for 
SamtidsReligion (Aud. 2, 1441)

APRIL ARRANGEMENT BESKRIVELSE
6. 12.00 - 

13.00
Frokostmøde ‘Religion, kultur og køn - i et afrikansk udvik-

lingsperspektiv’ v/ Tine Christensen. Center for 
SamtidsReligion (Glasburet, lok. 215, 1443)

9. Aften Fest Arabisk fest. Fagforeningen for ArabiskStude-
rende afholder Arabisk fest (Foyeren)

12. 15.15 - 
17.30

Foredrag ‘Den uendelige Gud og den uendelige 
matematik’ v/ Helge Kragh. Forum Teologi 
Naturvidenskab (Fysisk Auditorium, 1523)

13. 16.30 Foredrag ‘Religion, identitet og etnicitet - gender og 
generation’ v/ Catharina Raudvere, Institut for 
Tværkulturelle og Regionale studier, Københavns 
Universitet. Religionsvidenskabelig Forening 
(Aud. 1, 1441)

23. 09.30 - 
16.00

Åbent seminar ‘Venskab og strid - K.E. Løgstrup og Hal Koch’ 
Afdeling for Systematisk Teologi og Afdeling for 
Idéhistorie (Aud.1, 1441)

27. 19.30 Oplæg og 
filmvisning

‘Bøn, helbredelse og ‘Marjoe’’ v/ Else-Marie 
Jegindø. Religionsvidenskabelig Forening (Lok. 
010, 1441)

29. 19.30 Foredrag ’Zeus-helligdommen i det antikke Grækenland’ 
v/Thomas Heine, Saxo-instituttet (KU). 
Studenterkredsen Århus (Preben Hornung Stuen, 
Studenternes Hus)

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


