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Ny bog, nye tanker

»Du kan mærke, om du er retfærdiggjort ved følelsen af frigjorthed.« FigenBladet
interviewer professor Svend Andersen om Luther og politik

Chumashernes kamp om den sidste bloddråbe

FigenBladets korrespondent rapporterer om de californiske indianeres indbyrdes
kamp om den indianske identitet

Niqab af egen fri vilje

En nyere burkarapport gør op med forestillingen om, at muslimske kvinder er kuede og undertrykte, når de trækker i den muslimske klædedragt. FigenBladet har
talt med lektor Lene Kühle om rapportens manglende politiske virkning
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Teologistudiet overses
Religionsvidenskab (RV) ved Aarhus Universitet har i år haft 299 ansøgere. Det
svarer til 43,1 procent flere end sidste
år. Samme tendens ses på samtlige af
landets universiteter, hvor masser af
unge søger en uddannelse med fokus
på religionsstudier, men teologistudiet,
som er et af de traditionelt religionsorienterede fag, går de unge dog udenom.
Antallet af ansøgere til teologi er indenfor de sidste ti år næsten blevet halveret, og i år var der blot 81 ansøgere. I
samme periode er antallet af ansøgere til

RV næsten blevet fordoblet. For at gøre
teologistudiet mere attraktivt foreslår
professor på Aarhus Universitet Svend
Andersen at opdele teologi i to grene; én
der er rettet mod præstegerningen, og
én der ikke er kirkelig rettet, hvor man
til gengæld skal kunne specialisere sig i
emner som etik, kommunikation og andre religioners teologi. »Man skal først
og fremmest præsentere studiet som
det, det er; et studium af én religion,
kristendommen, der ikke er et produkt
af mærkelige hjerner, men en levende
og velbegrundet del af moderne sam-

fund og kultur. Det skal gøres klart, at
kristendommen netop studeres som en
udfordrende størrelse med relevans for
stort set alle områder af virkeligheden,«
siger Svend Andersen.
FOTO | ALICE HELDING LAURSEN

ORD | SOFIE NAIA STENAGER FALLESEN

Mekka som tidens navle
ORD | LARS-KRISTIAN KRATMANN NISSEN

I forbindelse med ramadanens
begyndelse medio august blev et
gigantisk bygningsværk indviet tæt ved
Mekkas store moské Masjid al-haram.
Der er tale om et kompleks, hvor seks
skyskrabere på 42-46 etager omgiver
det egentlige vidunder, der skyder op
imellem dem. På denne, den syvende
skyskrabers top, troner en halvmåne

601 meter over den bedende muslims
pande. Tårnets absolutte trumfkort er
dog et guldbelagt ur placeret i 400
meters højde. Urets tværfang er 46
meter, og det oplyses af to millioner
dioder, der ligeledes oplyser indskriften
under uret ’I Allahs navn’. Ligeledes
beretter det saudiske nyhedsbureau SPA
om, at bygningerne er udstyret med
16 projektører, der i forbindelse med

muslimske højtider vil lyse intet mindre
end over 10 kilometer op i luften.
Uret symboliserer et erklæret mål blandt
mange muslimer: At Mekka i fremtiden
skal blive udgangspunkt for den
universelle tidsstandard. Indtil videre
må byen dog nøjes med at bryste sig
af at være indehaver af verdens største
ur placeret på verdens næsthøjeste
bygning.

Kommende café og lounge
Det gamle bibliotekstorv på Det Teologiske Fakultet er blevet udvidet, og
i øjeblikket lægges der sidste hånd på
forandringerne. Det tidligere mørke gennemgangsrum har nu fået mere lys, er
blevet væsentligt større, og har fået en
udgang ud til græsarealet mod nord. En
café kommer til at ligge på torvet uden
for biblioteket, og efter planen skulle
den både tilbyde koldt og varmt. Den
vil være åben fra om morgenen til efter
frokost, og uden for åbningstiden vil der
blive opstillet automater i caféområdet.
I de to upopulære undervisningsrum på
gangen bliver der spiserum, og på torvet

bliver der opstillet høje borde og stole.
Som kronen på værket kommer der i det
tidligere vagt- og skabsrum i biblioteket
en lounge med bløde møbler og løbende
opdateringer fra CNN på væggen. Dekan
Carsten Riis fortæller om projektet: »Vi
har sat det hele i gang, fordi vi ønsker
at gøre fakultetet til et endnu rarere
sted at være, og hertil kan en café helt
klart bidrage. Vi har længe gerne ville
af med det lidt mørke og indelukkede
indtryk, som man dårligt kunne undgå at
få, når man opholdt sig i rummet uden
for biblioteket.« Dekanen anslår projektet til at være færdigt midt i september
og afslutter med et ønske om, at det

nye område vil skabe et centrum eller et
fælles omdrejningspunkt for fakultetet.

FOTO | ALICE HELDING LAURSEN

ORD | EVA ELISABETH HOUTH NIELSEN
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Niqab af egen fri vilje
Muslimske kvinder er kuede og undertrykte. Det er billedet, der ofte er blevet tegnet gennem det seneste års debat om et
burkaforbud. Men en nyere rapport fra regeringens såkaldte burkaudvalg gør nu op med den forestilling, idet den konkluderer, at danske, muslimske kvinder føler sig stærke og selvstændige, når de trækker i den muslimske klædedragt. Ifølge Lene
Kühle, der er lektor ved Aarhus Universitet, er det en overset konklusion i den politisk debat.

ORD | SARA JUL JACOBSEN

FOTO | ALICE HELDING LAURSEN

Burkarapportens konklusion udspringer
af en række interviews med en gruppe
niqabbærende danske kvinder, som tre
forskere fra Institut for Tværkulturelle
og Regionale Studier ved Københavns
Universitet og medlemmer af regeringens burkaudvalg har foretaget. Rapporten konkluderer, at stoltheden over
at bære den muslimske klædedragt kun
bliver større, når ægtefæller og andre
muslimer ser skævt til deres beslutning.
I Danmark og flere andre europæiske

lande har der været en hed debat om
forbud mod ansigtsslør. Fortalere for
forbudet har ofte argumenteret ud fra
den begrundelse, at der er tale om
tvang og kvindeundertrykkelse. Det
tværministerielle burkaudvalg ønskede
derfor at belyse, hvorvidt det er en
realitet. Undersøgelsen viser, at det er
fælles for kvinderne, at de er unge, og
at de selv har valgt at bære tørklæde.
Forskerne bag burkarapporten vurderer
dertil, at den største gruppe blandt de
100-200 kvinder, der bærer niqab i Danmark, er etnisk danske konvertitter, og
at religiøs omvendelse er en vigtigere
faktor i valget om
at bære ansigtsslør
end for eksempel
familietraditioner
og ægteskab. Det
er desuden særligt
bemærkelsesværdigt, at det at bære
burka eller niqab
ikke synes at være
særlig værdsat
i de forskellige
muslimske miljøer
i Danmark, og at
der generelt ikke
opfordres til brug
af disse af danske
imamer.

»Resultaterne i rapporten svarer fuldstændig til de resultater, der
er fundet i andre undersøgelser, og til det indtryk jeg selv har fået
gennem min egen forskning,« påpeger Lene Kühle, der mener at
burkarapportens konklussion grundlæggende er blevet overset.
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FORSKER FRA AU
UNDERSTØTTER
KONKLUSIONEN
Konklusionen, der
går stærkt imod det
politiske flertals
hidtidige fortolkning, understøttes af Lene Kühle,
der er lektor ved
Afdeling for Religi-

onsvidenskab & Arabisk og Islamstudier
på Aarhus Universitet: »Resultaterne
i rapporten svarer fuldstændig til de
resultater, der er fundet i andre undersøgelser, og til det indtryk jeg selv
har fået gennem min egen forskning,«
siger hun. Lene Kühle påpeger dertil, at
konklusionen i den omstridte burkarapport er blevet overset i al den kritik,
undersøgelsen har modtaget. Hun kalder diskussionen, om hvorvidt der kan
generaliseres ud fra rapportens resultater, for grotesk. »Generaliserbarheden
er altid et issue, uanset hvordan man
designer sin undersøgelse, men det er
forkert at fastholde, at det nødvendigvis er sværere at generalisere ud fra syv
personer, end det er ud fra 70,« siger
Lene Kühle og præciserer: »Det afgørende er, hvorvidt interviewpersonerne
er repræsentative, hvilket kommer an
på, hvordan de er udvalgt i forhold til
alder, etnisk baggrund, uddannelse og
så videre.«
POLITISKE REAKTIONER
Undersøgelsen bekræfter ifølge Venstres
integrationsordfører Karsten Lauritzen,
at regeringen gjorde rigtigt i ikke at
lave et niqab- og burkaforbud. »Selvfølgelig findes der eksempler på, at kvinder
helt frivilligt går med niqab,« siger han
til Kristeligt Dagblad. Martin Henriksen,
der er Dansk Folkepartis medlem af
Integrationsudvalget, er af en anden holdning. Han siger til Kristeligt
Dagblad: »Det rokker ikke ved, at det
stadig er helt uacceptabelt at tildække
sig på den måde. Det sender et signal
om, at man tager afstand fra det danske
samfund, og vi vil fortsat kæmpe for et
forbud.«
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Det ny Aarhus Universitet
Første fase af den faglige udviklingsproces er afsluttet, og det er besluttet, at Det Teologiske Fakultet bliver en del af det
nye hovedområde Kulturvidenskab. Den mest spændende og afgørende del står nu for døren: Hvordan skal den nye institutog studienævnsstruktur være?

FOTO | ALICE HELDING LAURSEN

ORD | ULRIK LYNGS

Den faglige udviklingsproces (FU), som
universitetsledelsen har igangsat for at
ruste Aarhus Universitet til fremtidens
udfordringer, har været en vedvarende
kilde til debat i første halvår af 2010.
Processen begyndte for alvor i foråret,
da rektoratet præsenterede sin vision
om at styrke både forskning, uddannelse, talentudvikling og vidensspredning
ved blandt andet at reducere antallet af
hovedområder og institutter. Den første
fase af FU blev afsluttet den 17. juni,
da universitetets bestyrelse vedtog, at
der fremover skal være fire nye hovedområder: Kulturvidenskab, Naturvidenskab og Teknologi, Sundhedsvidenskab
samt Erhvervs- og Samfundsvidenskab.
Særlig interessant for FigenBladets
læsere er Kulturvidenskab, der etableres
ved sammenlægning af Det Humanistiske Fakultet, Danmarks Pædagogiske
Universitetsskole og Det Teologiske
Fakultet.
ANDEN FASE – ANALYSEARBEJDET
Mens der således er taget beslutning om
de rammer, som Aarhus Universitet skal
tænkes indenfor i fremtiden, er det nu i
anden fase af FU, at det for alvor bliver
spændende. Nu tages der hul på en
intensiv analyseproces, der skal danne
baggrund for blandt andet etablering af
de færre og større institutter indenfor
de nye hovedområder og den fremtidige studienævnsstruktur. Sidstnævnte
har allerede været genstand for heftig
debat, idet ledelsen ønsker at gøre det
lettere for de studerende at sammensætte deres uddannelse med elementer
fra forskellige fagretninger. Det kræver
bedre samarbejde mellem studienævnene, som muligvis skal være færre og
Læs mere om den faglige udviklingsproces og se tidsplanen for
forløbet på medarbejdere.au.dk/fu/

Universitetets struktur er i opbrud. Hér repræsenteret som et lynnedslag i keramikrelieffet ’Videnskabernes Træ’, der symboliserer Aarhus Universitets oprindelige fakulteter og fagområder.

større. Kritikerne påpeger dog, hvordan
færre studienævn samtidig vil reducere de studerendes og ikke mindst de
ansattes indflydelse på eget studie og
fagområde. For hvert af de nye hovedområder er der nedsat en styregruppe
med det overordnede ansvar for det
faglige analysearbejde. Disse grupper
skal udarbejde et konkret forslag til organisering af det nye hovedområde med
deadline den 10. december. Styregrupperne består i første omgang af dekaner
og institutledere fra de nuværende
hovedområder, men kan efter behov
etablere undergrupper, hvor øvrige
medarbejdere og studerende deltager.
FORSKELLIGE
MODELLER FOR FREMTIDEN
Troels Nørager, der er prodekan ved
Det Teologiske Fakultet, mener, at der
hersker konsensus blandt de ansatte
om, at man helst ser fakultetets nuværende fag og uddannelser forblive
samlet. Han pointerer, at der derudover
er delte meninger: »Nogle foretrækker

at forblive alene, andre har interesse i
at koble de klassiske fag på, mens atter
andre nævner filosofi, idéhistorie eller
antropologi.« Akademisk Råd har anbefalet en ’smal’ løsning, hvor fakultetets
nuværende fagområder forbliver i fælles
institut tilføjet de klassiske fag filologi
og arkæologi. Modsat peger afdelingsleder Anders Klostergaard Petersen, der
er et af Det Teologiske Fakultets tre
medlemmer i styregruppen for Kulturvidenskab på vegne af Afdeling for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier, på en bredere løsning: »Vi finder
det oplagt at blive en del af et større
institut med i al fald antropologi. Det
er det fagområde, flertallet af os har
mest forskningsaffinitet med, og hvor
det er åbenlyst, at der også vil kunne
laves en række spændende samarbejder
omkring uddannelse,« siger han og afslutter: »Man kan forestille sig en række
yderligere sammenlægninger, men det
forbliver på nuværende tidspunkt rent
gætteri.«
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Chumashernes kamp om den sidste bloddråbe
Californiens historie har lagt grund for mange stridigheder om indiansk kultur langs statens sydlige stillehavskyst. Chumashindianerne i området omkring Santa Barbara er et interessant eksempel på, at oprindelige folk kæmper indbyrdes om,

FOTO | ELLA PALDAM

hvorvidt det er blod eller tro, der giver retten til at definere en næsten uddød kultur.
de gjorde det muligt at dokumentere
chumashgenealogi. Kilderne til selve
kulturen er til gengæld sparsomme, og
de vigtigste informationer stammer fra
få etnografers arbejde med et lille antal
katolske chumasher, der omkring år
1900 allerede var på to generationers
afstand af den oprindelige kultur.

Chumasherne imponerede de første europæere med deres særdeles søstærke plankekano ’tomol’, som
både før og nu er et helt centralt kulturelement. Her ses tomolen afbilledet på en mosaik på Santa
Barbaras strandpromenade.
ORD | ELLA PALDAM

Californiens sol bager på Santa Barbaras
strande, mens jeg sidder på en stol og
sveder efter fire timer på motorvejen i
min Mustang. Jeg tænder min diktafon
og gør mig klar til endnu et interview
med en chumashindianer. Hurtigt bliver
det klart, at min informant hører til
dem, der ikke er chumash af blodet,
men derimod af personlig overbevisning. Indigneret skælder han ud på
andre, som faktisk har chumashblod i
årerne, fordi de er så frække at tro, at
de er kulturens legitime repræsentanter. Få dage senere sidder jeg over for
en af disse chumasher af blodet, som
er rasende over, at andre tillader sig
at plukke de vildtvoksende blomster,
som var hellige for hendes forfædre.
Mit indre analyseapparat koger, og jeg
finder mig selv midt i den kulturkamp,
der hjemsøger chumasherne. Hvem er
egentlig den legitime repræsentant for
en kultur, mange regnede som uddød
indtil for 50 år siden?
DA KULTUREN SMULDREDE
Før europæerne kom for 200 år siden,
var chumashkulturen blandt de højest
udviklede i Californien. De levede i
store landsbyer med komplekse magtstrukturer, og området var centrum i et
omfattende handelsnetværk. Kulturen
6 | FIGENBLADET

begyndte imidlertid at forfalde, da Spanien koloniserede Californien i 1769. På
mindre end 50 år var chumasherne indlemmet i det katolske missionssystem,
hvor munke forsøgte at frelse dem gennem den kristne dåb. Stik imod de gode
intentioner døde langt størstedelen af
chumasherne af indførte sygdomme,
og kulturen smuldrede på grund af
ekstremt høje dødsrater og kraftig katolsk indflydelse. Efter Californien blev
indlemmet i USA i 1850, blev resterne
af den indianske befolkning udsat for
diskrimination og forfølgelse, og mange
valgte at skjule deres indianske ophav.
Omkring århundredeskiftet var der 200
chumasher tilbage, og man regnede
kulturen for at være uddød.
OPBLOMSTRINGEN
I 1960-70’erne begyndte chumashkulturen imidlertid at blomstre op igen. Hippiebevægelsens fokus på miljø og spiritualitet glorificerede indianere i hele
USA. Desuden opstod flere økonomiske
fordele ved at være chumash, blandt
andet fik næsten 70.000 indianere
udbetalt et større beløb efter mere end
fem årtiers retssag om kompensation
for Californiens land. Mange californiere begyndte at lede efter indianere
i deres stambog, og de gamle missioners dåbsarkiver kom i høj kurs, fordi

INDIANSK IDENTITET
For mange chumasher er den store fokus
på indiansk identitet blevet en afgørende del af tilværelsen. At være chumash
har ikke kun givet gode karrieremuligheder; mange chumasher kan fortælle
om den eksistentielle betydning af at
genfinde sine rødder. Den 73-årige chumashkvinde Ernestine DeSoto fortæller:
»Igennem min opvækst var mit ophav
en selvfølge for mig, sådan som det er
for de fleste mennesker. Jeg mener,
hvordan har du det med at være dansker? Da jeg blev ældre og mere moden,
begyndte jeg imidlertid at tænke over,
hvem jeg egentlig er, og min families
kulturelle rødder begyndte at interessere mig.« Ernestine DeSoto er ikke bare
en tilfældig indianer. Hendes mor var
nemlig det sidste menneske i live, der
havde et af de seks chumashsprog som
modersmål, og både hendes mor, mormor og oldemor er blandt de vigtigste
etnografiske kilder til den sparsomme
viden om chumashkulturen. Hun kom
i kontakt med lokale forskere ved et
lykketræf, fordi hun som ung tog et
kursus i californiske indianere. Da hun
skrev sin familiehistorie som eksamensopgave, bestod hun med topkarakter,
og pludselig gik det op for forskerne,
at de havde fundet en guldmine. »Det
føltes som om, jeg blev ledt ned ad en
sti, hvor brikkerne faldt på plads én
efter én. Før jeg vidste af det, bad folk
mig om at holde kurser og foredrag, og
pludselig talte jeg på Berkeley,« fortæller Ernestine DeSoto.
BLOD ELLER TRO?
Det er imidlertid langt fra alle i det

NYHEDER

Med Fibiger
i Toronto

BJØRNECEREMONIEN
I praksis er grænserne mellem
de tre grupper langt fra klart
definerede. Et eksempel på forvirringen om kulturel autenticitet
findes i bjørneceremonien, som
er det vigtigste ritual for mange
chumasher. Bjørneceremonien
er udbredt blandt flere stammer,
og den er formentlig en moderne
fortolkning af en ældre californisk
tradition. Selvom bjørneceremoniens grundform intet har med
chumashkultur at gøre, findes der
flere elementer integreret i ceremoniens lokale variationer, som
kan føres tilbage til chumasherne,
for eksempel traditionelle sange,

der har overlevet i halvglemte
familietraditioner og etnografiske
optagelser. Bjørneceremonien kan
altså ses som et symbol på en kulturel revitalisering, som bygger på
både panindianske træk og lokale
chumashelementer. Ved en enkelt
bjørneceremoni møder jeg ofte
både chumasher ’i troen’ og ’af
blodet’ dansende i skøn forening,
og endnu en gang undrer jeg mig
over kulturkampens kompleksitet, mens jeg bliver smurt ind i
bjørnefedt af en ørnefjersprydet
chumashshaman. Som udenforstående er det svært at tage stilling til, hvordan man skal gribe
chumashkulturen an. Der findes
flere eksempler på gode forskningsartikler, som har forsøgt
at fremlægge sagen objektivt,
men som i stedet har skabt bitter
debat. Det er simpelthen ikke
muligt at forholde sig objektivt,
fordi der altid vil være nogen,
der føler sig trådt på, uanset om
grænsen sættes ved ideologi eller
genealogi. Chumashernes kamp
om autenticitet er frustrerende,
men også vanvittig interessant,
fordi den viser, at der er uendeligt meget på spil, når en næsten
uddød kultur pludselig genopstår
og skal redefinere sig selv.

Mission Santa Barbara blev grundlagt i
1786, og i alt 4771 chumasher blev døbt
her. Dødsraterne var i perioder svimlende,

ORD | JOHAN CHRISTIAN NORD

Fra den 15. til den 21. august afholdte den internationale sammenslutning af religionsforskere, International Association for the History of Religion
(IAHR), kongressen ’Religion. A Human Phenomenon’. Kongressen bliver afholdt hvert femte år
med skiftende tema, hvor flere hundrede forskere
fra hele verden deltager. Grundet de forskelligartede nationale og faglige baggrunde er der en
stor diversitet i tilgange til og syn på på religion.
Årets konference fandt sted i Toronto i Canada og
var den 20. såkaldte ’Quinquennial World Congress’
ÅRHUS I TORONTO
Flere af de religionsvidenskabelige ansatte fra Det
Teologiske Fakultet deltog i kongressen heriblandt
lektor Marianne Q. Fibiger fra Afdeling for Religionsvidenskab og Arabisk & Islamstudier. Udover
naturligvis at være begejstret for at være blandt
cirka 650 forskere, hvor man med hendes egne
ord skulle have »en god mulighed for at finde sig
nogle legekammerater,« var Marianne Q. Fibiger
imidlertid også forbeholden overfor kongressen.
»Det var en stor skuffelse, at jeg kun kunne
tælle to til tre ud af de
i alt 13 særligt indbudte
keynote speakere, som
var uddannede inden for
religionsvidenskaben,«
udtaler hun og uddyber, »i stedet var det
mikrobiologer, biologer,
filosoffer og andre, der
talte. Det kunne udtrykke, at vi ikke selv har
noget at byde på i en
fælles fagdebat, hvilket vi så sandelig har.
Jeg kunne for eksempel
pege på flere fra vores egen afdeling, der har!«
Om dette skal tolkes som en indtrængen på det
religionsvidenskabelige felt eller som en berigende
udefrakommende impuls afhænger vel af øjnene,
der ser. Uanset hvad kan Marianne Q. Fibigers
hjembragte observation mane til en vis eftertænksomhed.

og cirka 90 procent af alle døbte indianere
blev også begravet på missionen inden
1828.
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blomstrende indianermiljø, der
faktisk nedstammer fra chumasherne. En stor del af de nyopdagede chumasher stammer i
virkeligheden fra mexicanske indianere, som spanierne havde med
som arbejdskraft. Ifølge en af de
førende forskere på området John
R. Johnson findes der i dag tre
grupper af chumasher. Den første
gruppe består af et lille antal indianere, hvis forfædre kan spores
tilbage til missionsarkiverne, og
som har levet i indianske kredse i
en ubrudt linje frem til i dag som
i Ernestine DeSotos tilfælde. Den
anden gruppe er større og består
af folk, hvis forfædre kan spores,
men som er vokset op uvidende
om deres rødder. Den sidste
gruppe består af folk, som er
tilhængere af en nyreligiøs ideologi, der opstod i dialog med New
Age i 1960-70’erne. De centrale
elementer er individets spirituelle udvikling og beskyttelsen af
miljøet. Langt de fleste medlemmer af denne gruppe har ingen
chumashgener, men baserer deres
indianeridentitet på personlig tro
og spirituelle oplevelser.

INTERVIEW

Ny bog, nye tanker
Svend Andersen professor og dr.theol. på Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet har præsteret et nyt skud på den
lutherske teologis stamme i form af bogen Macht aus Liebe, som udkom på forlaget De Gruyter i april måned i år. »Bogen
er delvist udtryk for, at jeg forskningsmæssigt var interesseret i at omformulere Luthers politiske tænkning, så den kunne
være relevant i en nutidig sammenhæng generelt, og delvist henvender den sig til den helt aktuelle diskussion om religion
og politik i Danmark,« fortæller Svend Andersen til FigenBladet.
sen. På det tidspunkt var Luther
ikke ligefrem en ombejlet herre i
akademikerkredse: »Efter 1968 var
det nærmest et skældsord at sige,
at man var luthersk, fordi man da
hæftede sig meget ved den form
for stillingtagen hos Luther, hvor
han tilsyneladende er uacceptabel i en nutidig vurdering.« Ikke
desto mindre har Luthers tanker
lige siden optaget den garvede
teologiprofessor: »Jeg synes Luther
er fascinerende at beskæftige sig
med. Det er nogle fantastisk skarpsindige tekster, der samtidig har
retorisk og polemisk kant.«

Professor Svend Andersen udkom i foråret med bogen Macht aus Liebe. »Især Luthers politiske tanker er
forsøgt anvendt i den danske samfundsdebat de sidste 10 år.«

ORD | HANS NØRKJÆR

Svend Andersen er vokset op som del af
det danske mindretal i efterkrigstidens
Sydslesvig, og han har af den grund
altid haft en relation til Tyskland og det
tyske sprog. Derfor har det heller ikke
ligget ham fjernt at skrive den nyudkomne bog på netop tysk. Desuden har
Svend Andersen som et led i sit arbejde
med Martin Luthers politiske skrifter
foretaget en nyoversættelse af skriftet
Von weltlicher Obrichkeit, som udkom
i 2006. »Forskellige politikere har de
sidste år henvist direkte til Luther. For
eksempel til hans såkaldte to-regimente-lære fra skriftet Von weltlicher Obrichkeit, som man har set som et udtryk
for, at man i et luthersk land må skelne
8 | FIGENBLADET

mellem religion og politik.« Macht aus
Liebe bygger altså videre på et længere
arbejde med Luthers politiske tænkning,
og et mål med bogens udgivelse har
været at give et nuanceret indspark til
samfundsdebatten.
DELTE MENINGER
På trods af Svend Andersens forbindelse
til det tyske stiftede han først for alvor
bekendtskab med Luther og hans skrifter som teologistuderende ved Aarhus
Universitet i 1960’erne og 1970’erne:
»Luther indgik naturligvis som pensum
i min studietid, og jeg kan huske, at
jeg sammen med nogle medstuderende
læste nogle af Luthers skrifter – på tysk
naturligvis,« fortæller Svend Ander-

ET KORREKTIV
Bogen Macht aus Liebe beskæftiger
sig som sagt med Luthers politiske tænkning, og Svend Andersen
forsøger heri at trække Luther
igennem de sidste århundreders
modernisering, sekularisering
og demokratisering i de vestlige
samfund og lade ham kommentere
på nutidens politiske indretning.
»Det kræver selvfølgelig en teologisk gennemtænkning, hvis man vil
konfrontere Luther med den politiske
modernisering, og der rejser sig nogle
grundlæggende spørgsmål. Det vigtigste i denne sammenhæng er, hvorvidt
det overhovedet er muligt at fortolke
luthersk kristendom sådan, at den
stemmer overens med demokrati, menneskerettigheder og så videre.« I bogen
anvender Svend Andersen væsentlige
teologiske skikkelser fra Danmarks begyndende demokratisering i 1800-tallet
til at belyse en luthersk opfattelse af
det politiske. »Jeg anvender naturligvis
de to store Grundtvig og Kierkegaard,
men det er i virkeligheden en tredje,
der grundigst har gennemtænkt det po-

INTERVIEW

DEN VIGTIGE SKELNEN
En af de moderne tænkere, Svend
Andersen anvender i sin bog, er den
amerikanske filosof fra det tyvende århundrede John Rawls. Om ham fortæller
Svend Andersen: »John Rawls, der taler
på baggrund af sekulariseringen, indser,
at man ikke kan smide religionen ud.
Netop et moderne samfund, hvor der er
religionsfrihed, vil med tiden blive pluralistisk. I den forbindelse anerkender
Rawls, at mennesker også tænker religiøst, metafysisk og ideologisk.« Svend
Andersen bruger Rawls til at mægle
imellem de fælles politiske spilleregler
på den ene side og de særlige religiøse,
ideologiske holdninger på den anden
side: »Rawls siger, at vi bliver nødt til
at betragte det politiske som noget
relativt, og som noget der kun har en
begrænset betydning. Netop derfor kan
vi blive enige med andre om de politiske spilleregler,« siger Svend Andersen
og tilføjer: »Derudover skelner Rawls
imellem religioner, der er ’reasonable’,
som er de religiøse positioner, der formår at indoptage ideen om det liberale
demokrati og give plads til uenighed og
pluralitet i samfundet, og de religioner
der er ’unreasonable’, som ikke formår
dette. Det er naturligvis kun de første,

der er acceptable.« I forlængelse heraf
hopper Svend Andersen uhindret tilbage
til Luther. Svend Andersen mener nemlig, at denne stillingtagen hos Rawls
i høj grad minder om Luthers skelnen
mellem det åndelige og det verdslige
regimente. »Det verdslige har også i Luthers øjne en relativ betydning, ligesom
det politiske har hos Rawls. Jeg mener,
at Rawls giver et bud på, hvordan der
kan være plads til religion i et demokratisk samfund med basale friheds- og
menneskerettigheder, og han kan derfor
læses som en reformulering af nogle af
Luthers tanker.«
ET LUTHERSK NYBRUD
Bogens titel Macht aus Liebe indvarsler
en særlig vinkel i Svend Andersen nye
værk: Den tyske konjunktion ’aus’ kan
oversættes med ´på grundlag af’, og dermed er en af
Svend Andersens kæpheste
blevet sluppet løs: »Det er
udtryk for noget andet og
meget vigtigt i min bog, som
jeg mener mange Lutherforskere overser: Luther siger
selv sort på hvidt, at netop
et kristent menneske vil
involvere sig i den politiske
magtudøvelse på grundlag
af næstekærligheden,«
fortæller Svend Andersen og
fortsætter: »Næstekærlighed
betyder mange ting hos
Luther. Det betyder blandt
andet, at du ganske enkelt
gør det, der gavner din
næste: Fordi det politiske
system gavner din næste
ved at skabe fred, så støtter
du som kristen det politiske system.« Det vigtige i
Luthers tanker om retfærd-

diggørelsen eller frelsen er i Svend
Andersens optik hans opfattelse af
det, man kalder ’det salige bytte’, som
han forklarer er en udveksling mellem
Kristus og synderen: »Kristus giver alt
det, han har, fra sig: Retfærdiggørelse
er et overskud. Banalt kan man sige: Du
kan mærke, om du er retfærdiggjort ved
følelsen af frigjorthed. Det er for mig
at se kunsten i vore dage at formulere
kristendommen, så mennesker rent faktisk erfarer det befriende i retfærdiggørelsestanken.« Svend Andersen formår
altså ikke blot at sammenkæde Luthers
tænkning med moderne politisk filosofi,
men mener tilmed at give et bud på,
hvordan Luther betragtede ældgamle
teologiske temaer som næstekærlighed
og retfærdiggørelse, og hvordan de
spiller en rolle på samfundsplan.

FOTO | ALICE HELDING LAURSEN

litiske, nemlig Hans Lassen Martensen.«
Netop Martensen har ifølge Svend Andersen på et meget afgørende punkt et
korrektiv til Luther: »Martensen mener,
at Luther tog fejl i sin opfattelse af,
at man ikke kan bygge et samfund på
baggrund af frihed og lighed.« De teologiske tænkere i 1800-tallets Danmark
indser ifølge Svend Andersen, at frihed
ikke kun er et religiøst begreb, som det
var for Luther: »Frihed er for Martensen
og Grundtvig også et socialt og politisk
begreb.«
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INFORMATION

Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse,
Pastoralseminarium og efteruddannelse
Fristen for ansøgning om optagelse på Pastoralseminariet i
foråret 2011 (semesterstart den 31. januar 2011) er den 15. november 2010.
Der gøres opmærksom på, at afsluttet kandidateksamen er en forudsætning for at deltage i Pastoralseminariets undervisning.
Elektronisk tilmelding via hjemmesiden www.praesteuddannelse.dk
Pastoralseminariet kan kontaktes på telefon 86 13 85 88
(mandag til torsdag 9.00 - 15.00, fredag 9.00 - 12.00)
eller E-mail: pastoralsem.aar@km.dk.
Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse,
Pastoralseminarium og efteruddannelse
Skt. Markus Kirkeplads 1, 1., 8000 Århus C

Bliv foredragsholder

FO-Aarhus seniordaghøjskole mangler et par specialestuderende med talent for formidling, der kan undervise/holde et foredrag
om et historisk eller teologisk/filosofisk emne efter eget valg. Følgende områder har særlig interesse:
- Mentalitetshistorie
- Klosterhaver – haveanlæg
- Løgstrup
- Nyere kirkekunst
Har du ideer til andre emner, er du v elkommen til at give et bud. Vi forventer, at du kan undervise/holde foredrag i 1-1.5
time. Lønnen er ikke særlig høj, du får ca.290,- incl. feriepenge, men til gengæld får du erfaring og et interesseret publikum.
Er du interesseret? Kontakt da:
Henrik Woer, FO-Aarhus, seniordaghøjskolen per mail: henrik@woer.dk eller telefon: 40 56 65 60

Møde i Nordisk Forum
Torsdag d. 23/9 2010 er der møde for alle interesserede i Nordisk Forum. Mødet afholdes i lok. 240 fra kl. 19.30 til ca. 21.30.
Nordisk Forum er et forsøg på at skabe en studiegruppe om nordisk religion på Det Teologiske Fakultet.
Dagsordenen indeholder foreløbig flg. punkter:
1) Oplæg ved Peder Linnet (Odin og Tyrs rolle i nordisk religion med udgangspunkt i Dumézils Mitra-Varuna)
2) Diskussion om Nordisk Forums fremtid (antal møder, formål etc).
Der vil naturligvis være kaffe og kage til de fremmødte.
Vel Mødt J
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INFORMATION

Hans Tausens Fond
Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet - Postboks 2164 - Købmagergade 46, DK-1150 København K,
Tlf. 35 32 36 46 - E-mail: abe@teol.ku.dk - Fondsreg. 007643 - Postkonto: 640-3751
REGLER FOR ANSØGNING
Hans Tausens Fond uddeler i december måned år 2010 følgende legater:
1. Til teologistuderende der er blevet bachelorer, og medicinstuderende som er i studiets sidste fase (for de
medicinstuderendes vedkommende dog kun, hvis de er præstebørn). De studerende ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet
nedenfor.
2. Studie- og rejselegater til præster og til teologiske kandidater, der agter at søge præsteembede. Det forventes, at
modtagerne søger at få formidlet deres indtryk af de kirkelige forhold på de steder, de har besøgt.
3. Boglegater til præster og til teologiske kandidater, der agter at søge præsteembede.
Det skal fremgå af ansøgningerne både til bog- og rejselegater, at der er tale om et klart afgrænset teologisk studieformål.
Ved ansøgning om boglegater skal der vedlægges en bogliste.
Desuden kan der ydes støtte til præstehjem, der på grund af sygdom eller af andre grunde er kommet i vanskeligheder.
Fonden råder til årlig uddeling over ca. 80.000 kr. Der uddeles normalt max. kr. 3.000 pr. ansøger.
De studerende ansøger ved at udfylde Hans Tausens Fonds ansøgningsskema. Ansøgninger fra teologiske kandidater (ikke
særligt skema) skal indeholde relevante oplysninger og for boglegaternes vedkommende tillige en liste over de ønskede bøger
og deres pris. Tildeling af bog- og rejselegater forudsætter ikke økonomisk trang.
Ansøgningsfristen er fredag d. 15. oktober 2010.
Ansøgningsskemaet kan rekvireres på adressen:
http://www.teol.ku.dk/om/fonde_legater/hans_tausen/
Ansøgninger sendes med posten eller afleveres på sekretariatet (vær. 247)
c/o Afdelingen for Bibelsk Eksegese,
Det Teologiske Fakultet, Postboks 2164,
Købmagergade 46, 1150 København K
Tlf. 35 32 36 46.

Forlaget Teoltryk
Forlaget Teoltryk har åbent hver tirsdag kl. 11.00-12.15 i efterårssemesteret (lukket uge 42).
NB: Ny butik: Vi er flyttet til lokale 319 på 3. sal (i samme bygning som før).
Kom og køb sproglige kommentarer og mange andre udgivelser af god kvalitet til lave priser.
Se mere på www.teoltryk.dk
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EKSKURSION

Tag med til det hellige land
- Informationsmøde den 8. oktober om fakultetsekskursionen til Israel/Palæstina.
Så er det igen tid til at få nye vinkler på din uddannelse og syn for sagn, når fakultetet arrangerer ekskursion til
Israel/Palæstina fra den 10. til den 20. april 2011.
FRA FØDSELSKIRKE TIL FLYGTNINGELEJR
Det siger næsten sig selv, at Israel/Palæstina er et oplagt rejsemål for en fakultetsekskursion. Her finder man den historiske
scene for meget af vores stofområde og samtidig et knudepunkt i en af nutidens største konflikter med religiøse undertoner.
Det vil vi give dig mulighed for selv at undersøge og spørge til i et turprogram, der både fokuserer på det historiske og det
aktuelle. Vi skal med andre ord både besøge Fødselskirken og en flygtningelejr og alt det, der ligger der imellem.
Derudover får du blandt andet også mulighed for at soppe i Genesaret sø, smage appelsiner i en kibbutz, se Damaskus’ nattelys
fra Golanhøjderne og flyde i Det døde hav.
ET LED I DIT STUDIE
En fakultetsekskursion er en oplevelse men også et led i dit studie. Op til turen bliver der derfor arrangeret obligatorisk forberedelsesundervisning, og der er flere muligheder, hvorpå ekskursionen kan indgå i dit uddannelsesprogram.
Ekskursionen støttes økonomisk af fakultetet, men et beløb, der i forhold til ekskursionens karakter og det forventede udbytte
ligger i den billige ende, må påregnes for den enkelte deltager.
Kom og hør mere på informationsmødet!
Med venlig hilsen dine rejsearrangører
Anders Klostergaard Petersen, Peter Lodberg, Kasper Bro Larsen og Ulrik Vosgerau
- I ’Din digitale dagligstue’ (teo.au.dk/til/studerende/) kan du finde linket til hjemmesiden for turen.
- Der er informationsmøde om turen den 8. oktober kl. 14.15-15.15 i lokale 110

I 2007 gik fakultetsekskursionen til Syrien
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Sådan har
det altid været
Der var engang et lille bitte fakultet. Det
hed Det Teologiske Fakultet. Det lå på
toppen af en bakke, og det var Aarhus
Universitets mindste fakultet. Sådan
havde det altid været.
Her boede religionsvidenskab, teologi og
arabisk- & islamstudier side om side i al
fredsommelighed, og når solens stråler kiggede frem mødtes studerende af
alle slags ude ved træet, der stod foran
fakultetet og skiftede farve i takt med
årstiderne. Sådan havde det altid været.
Det lille fakultet var nok lille af størrelse,
men stor i ånden, og hvert år kom der
nye studerende fra hele landet for at få
en bid af den kostbare viden, der fandtes
inde bag det lille fakultets tykke mure.
Sådan havde det altid været, og sådan
var det også i år.
Det nye studieår var netop skudt i gang,
og unge og håbefulde nye studerende
fyldte det lille fakultet med liv og latter,
men rundt om hjørnet lå en stor fare på
lur - sådan havde det ikke altid været.
Faren hed forandring. Det lille fakultet
skulle ikke længere hedde Det Teologiske
Fakultet – som det ellers altid havde
heddet – nu skulle det hedde Kulturvidenskabeligt Fakultet og blive en del af
det nye hovedområde, Kulturvidenskab.
Mange af underviserne og endnu flere
af de gamle studerende var noget så
bekymrede for, hvad sammenlægningen
ellers ville komme til at betyde for det
lille fakultet...
Her på redaktionen kender vi ikke slutningen på eventyret, men vi er sikre på,
at det lille fakultet nok skal klare det,
som fremtiden byder på. Så herfra skal
lyde et velkommen til forandring og et
endnu større velkommen til alle de nye
studerende. Farvel til ’sådan har det altid
været’.

DEKANSPALTEN

Nye venner

Lige før sommerferien besluttede universitetets bestyrelse at gennemføre en meget stor omlægning af hele den måde, universitetet
er organiseret på. Det betyder blandt andet, at vores teologiske
fakultet i fremtiden skal finde ind i nye rammer sammen med Det
Humanistiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.
Vi får et helt nyt navn: Kulturvidenskabeligt Fakultet eller på engelsk Aarhus
Faculty of Arts. Her kommer til at arbejde mere end 2.000 personer, og det
samlede antal studerende vil blive ca.
13.000. Der bliver virkelig mulighed for
at skabe nye fællesskaber og for at udvikle vore uddannelser og tværgående
forskning på basis af de solide faglige
miljøer, vi kender i dag.
I løbet af efteråret skal vi se nærmere
på, hvordan det hele skal tage mere
konkret form ved dannelsen af nye institutter, afdelinger og centre, ligesom
studienævnsstrukturen og administrationen er på dagsordenen. Der er ingen
grund til at skjule, at det er en stor manøvre. Den bedste garanti
for, at det bliver en succes, er, at vi tænker og diskuterer sammen,
så al fantasi og kreativitet kommer i spil.
Derfor vil der også i løbet af efteråret blive afholdt møder med
såvel medarbejdere som studerende, ligesom der vil ske en aktiv
inddragelse af fx studienævn, akademisk råd og samarbejdsudvalg.
Der er mange spørgsmål og emner at tage stilling til, og jeg ved,
at spørgsmålet om studienævnene er særligt vigtigt for at sikre
studerendes levende engagement i uddannelserne. Alt kan ikke falde
på plads fra den ene dag til den anden. Hele det næste år vil derfor
blive et slags overgangsår, og universitetet stiler mod, at vi fra
begyndelsen af 2012 er på plads.
Hvorfor gør vi alt dette? For at gøre Aarhus Universitet endnu bedre
og vel at mærke i en situation, hvor vi ikke er tvunget af ydre
omstændigheder til at lægge om. Det er ikke politikere eller slunkne
pengekasser, der sætter dagsordenen for forandringerne. Det er
derimod en vilje til at se, om vi ikke kan løse nogen ting lidt bedre
end i dag, om studiemiljø og uddannelser kan få endnu et løft, og
om vi kan sætte ressourcerne i form af penge, medarbejdere og
studerende sammen på en måde, der peger fremad.
Forandringerne er altså på dagsordenen i løbet af efteråret, men
hverdagen ligner stadig sig selv. Det gør torvet foran biblioteket
derimod ikke. Her har vi i løbet af sommeren fået skaffet lys og luft
gennem en større ombygning. En café har taget form med plads til
spisning og kaffedrikning, hvorefter turen kan gå videre til den nye
lounge. Sådan skal det være: Det Teologiske Fakultet udvikler sig.

- Sara Jul Jacobsen
cr@teo.au.dk
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LEDER

KRONIKKEN

Georgia on my mind
Den tidligere studieleder på teologi er vendt tilbage fra det store udland og videregiver friske indtryk fra et ophold på et
amerikansk præsteseminarium. Hvordan er en amerikansk teologistuderende? Og lærer? Kan vi lære noget på et sekulært
universitetsfakultet? Og er det rigtigt, at de er frommere i Sydstaterne end i Nordeuropa?

FOTO | IVAN SAABY NIELSEN

campus og spiser sammen i ’Refectory’.
De fleste er meget kirkeligt aktive,
fx som ledere af børnearbejde eller
studiekredse ved deres egne kirker, og
den pastoralteologiske uddannelse er en
vigtig del af uddannelsen. Det viser sig
bl.a. derved, at de sidsteårsstuderende
er ansvarlige for gennemførelsen af de
daglige andagter i ’chapel’ som en del af
deres uddannelse.

AF ELSE K. HOLT

Hvordan genoplader man en brugt
universitetslærer? En af de gode måder
er at sende hende på udlandsophold,
og derfor tilbragte jeg forårssemesteret
i Decatur, lige øst for Atlanta Georgia,
nærmere bestemt på Columbia
Theological Seminary (CTS). CTS er ejet
og drevet af den presbyterianske kirke
i USA og uddanner dels præster, dels
folk, der ønsker at blive forskere (fx
lektor Jill Middlemas på Gammel og
Ny Testamente), eller som vil gå ind i
kirkeligt organisationsarbejde. Endelig
er her et stort videreuddannelsescenter
med mange aktiviteter. Den
presbyterianske kirke er reformert, og
dens tradition derfor ikke langt fra
vores. Dog opdager man hurtigt, at der
er en mindre liturgisk bevidsthed her
end i Folkekirken, og at nadversynet er
mindre ’sakramentalt’. Der er ikke tale
om realpræsens i nadverelementerne,
men nadveren er et mindemåltid, der
skal ’løfte nadvergæsten op’ til Gud.
EN CAMPUS
CTS er ganske meget anderledes end
hjemme. En del af de studerende bor
i nye og store kollegieværelser på

Hver formiddag kan man altså, hvis
man har tid og lyst, komme til en halv
times ofte meget eksperimenterende
gudstjeneste, om fredagen med nadver.
Somme tider er det stilfærdige korte
gudstjenester med tekstlæsning,
bøn og salmesang. Andre gange kan
man som forsigtig dansker godt blive
en smule forskrækket eller føle sig
stødt på sine religiøse og teologiske
manchetter, men når det hele bliver
for sværmerisk, er det godt at se sig
omkring og opdage, at det er der også
andre, der synes. Presbyterianere er
generelt ikke så gode til bluesmusik og
halleluja i gudstjenesten, men disse
studenterledede gudstjenester vidner
om en meget levende forskellighed i
de menigheder, de studerende kommer
fra. Der er stor forskel på, hvordan
man laver gudstjeneste, når man er
amerikansk-koreaner, og når man
kommer fra en sort baggrund.
FORSKNINGSMILJØET
Som forskningssted er CTS helt ideelt.
Jeg havde primært valgt stedet,
fordi der er et aldeles fantastisk
forskningsbibliotek, hvor jeg kunne få
al den litteratur, jeg havde brug for
(bortset fra den danske). Her var også
gode gammeltestamentlige kolleger,
fx Kathleen O’Connor (som for resten
er katolik, ikke presbyterianer), som
jeg har arbejdet sammen med i årevis i
forbindelse med Jeremias. En anden er
William P. Brown, som har skrevet om
salmernes billedsprog, og som netop

nu er aktuel med en bog om forholdet
mellem Bibel og naturvidenskab. Endelig
var det her Walther Brueggemann, hvis
gammeltestamentlige teologi har været
læst en del i Århus, har været professor.
Han skuer nu ned på den daglige
kyllingefilet eller burrito fra væggen i
kantinen.
EN AKADEMISK UDDANNELSE
Hvad så med undervisningen? På
fakultetsekskursionen til USA i efteråret
2009 gjorde vi os nogle tanker om
den amerikanske kristendom; vi var
mange, der fandt den rigeligt spirituel
og mere orienteret mod menneskets
oplevelse end mod Kristus – eller i
hvert fald mod Kristus som rollemodel
mere end som frelser og forsoner. Vi
mødte en del oplevelseskristendom og
fremgangsteologi på vores rejse. Jeg
kan nu sige, at det ikke er et fuldgyldigt
billede (hvad vi jo også opdagede ved
vores møde med prof. Vitor Vesthelle
i Chicago). De teologistuderende på
CTS undervises faktisk meget seriøst
efter litteratur, som vi også bruger
herhjemme. Uddannelsen varer tre
år efter, at man har afsluttet en
collegeuddannelse inden for humaniora
eller naturvidenskab. Hebraisk og
græsk er obligatorisk, og eksegese er
en meget vigtig del af uddannelsen.
Kirke- og dogmehistorie læses med
henblik på nutidens problemstillinger,
og den praktisk-teologiske uddannelse
er som nævnt en vigtig del. Der,
hvor jeg ser den største forskel
til vores kandidatuddannelse, er
religionsfilosofien, som ikke har nogen
stor plads i uddannelsen og så altså den
store vægtlægning på, at der er tale
om en præsteuddannelse. Der indgår
praktikophold om sommeren, hvor de
studerende indgår i præstearbejdet i et
eller andet sogn, dog uden ordination,
og derfor uden at kunne have nadver
eller dåb men nok begravelser. Når
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KRONIKKEN

FOTO | ELSE K. HOLT

man er blevet præst, følger
man så op med formaliseret
videreuddannelse.
De studerende, som ikke vil
være præster, kan vælge den
to-årige Master of Art in
Theological Studies (MATS),
hvor man specialiserer sig
mere, end vi kan gøre på vores
kandidatuddannelse. Her må
den praktisk-teologiske del kun
indgå i begrænset omfang, og
der er ingen kirkeligt praktisk
uddannelse. Målet er ofte at
kvalificere til ph.d.-studiet.
HVAD ER SÅ BEDST?
Helt ærligt, så foretrækker
jeg det danske system frem
for det, jeg lærte at kende på
CTS. Det er formentlig, fordi
det er det, jeg er opdraget
med, for der er mange
Lektor Else K. Holt følte sig godt genopladet efter en tur på Columbia Theological Seminary, og hun råder også studerende
fordele ved den amerikanske
til overveje et ophold i Atlanta Georgia.
uddannelse også. En stor
del af de studerende virker
i Kenya i en del år, og nu havde to års
en del af sin undervisningsafgift på
meget målbevidste og engagerede.
studieorlov til at lægge en MATS oven i
den måde. Jeg kan varmt anbefale en
Nogle af dem er da også præget af at
sin teologiske uddannelse for derefter at
tur ud af det hjemmevante til Georgia
være vokset op i bibelbæltet, men det
rejse hjem til sin kone og tre børn. Han
(hvor der som regel også er dejligt vejr).
er nu ikke noget, de får lov at beholde
og polske Vojda og ungarske David og
Interesserede er velkomne til at maile til
uantastet; Browns ovennævnte bog er
Rose fra Texas og Katie fra California (nu
mig – men kig først på:
netop skrevet for at vise, at intelligent
på økumenisk studieophold i Genève) og
http://www.ctsnet.edu/ .
design ikke er svaret på spørgsmålet om
Tommy fra Sandy Springs og alle de andre
forholdet mellem kristendom, teologi
var rigtig spændende bekendtskaber.
og naturvidenskab. Andre studerende
ligner de århusianske til forveksling.
UDVEKSLING?
Fx den MATS-studerende James, vores
Er det så noget for en århusiansk
nabo på kollegiegangen, som havde
teologistuderende? Ja bestemt, hvis man
specialiseret sig i GT og de hertil hørende
har mod på at bruge et semester på at
sprog. Endelig er det et ret farverigt og
se en helt anden tilgang til teologien på
internationalt miljø, ikke alene fordi
et højt akademisk niveau. Forhåbentlig
her er både sorte, asiater og hvide; her
får vi hevet en udvekslingsaftale i land
er amerikanere, der er indvandret fra
i løbet af det kommende år, selvom
fx Korea eller fra Latinamerika, og her
der nok ikke kan blive tale om et helt
er udvekslingsstuderende fra Europa og
betalingsfrit ophold, men man kan søge
Afrika. Khabiya fx som havde været præst
udlandsstipendier hos SU og få betalt

Dit studentersite som du kender det. Klik ind og se, hvad der nu er
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ANMELDELSER

Markellos af Ankyra
- Kristendommen er ikke en mellemøstlig religionsfilosofi

AF STUD.THEOL. OLE MADSEN

Ofte hører man som teolog, at kristendommen er voldsomt inspireret af græsk
tankegang, og måske endda blot er et
hellenistisk plagiat eller en samlingsreligion med symboler og begivenheder fra
egyptiske, mesopotamiske, græske og
romerske religioner og filosofier. Markellos af Ankyra (født cirka 280) er i den
forbindelse en meget interessant teolog,
der kan betragtes som stærkt undervurderet. Det skyldes nok, at hans lære blev
fordømt og han selv erklæret for kætter
på kirkemødet i Konstantinopel i år 381.
Markellos af Ankyra er interessant som
datidens store apologet, blandt andet,
fordi hans værk Om den sande religion
(i bogen benævnt Cohortatio) på grund
af kætterdommen blev overleveret under
påskud af at være Justins skrift Tilrådende tale til grækerne. Man har altså ikke
villet lade værket gå i glemmebogen.
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MARKELLOS’ ANVENDELSE AF DET GAMLE
TESTAMENTE OG DEN
GRÆSKE FILOSOFI
Det Gamle Testamente
(GT) rummer den for
kristendommen eneste
relevante åbenbaring,
og den græske filosofi
er via Egypten blevet
inspireret af den
gammeltestamentlige
åbenbaring. Sådan så
Markellos og samtidens apologeter på
henholdsvis GT og
den græske filosofi.
Kristendommens
sandhed kan ikke
nås via fornuft og
filosofi,
hvilket
ses af filosoffernes indbyrdes
uenighed. Derfor
kan sandheden kun nå mennesket i form
af åbenbaring. Sandhedsåbenbaringen
er ældst i GT, og findes dér givet til
personer som for eksempel Moses, der
forfattede de fire (traditionelt set fem)
første bøger, det vil sige Torahen. Under
sit ophold i Egypten påvirkede Moses
den egyptiske filosofi, som grækerne
sidenhen tog til sig. Moses inspirerede
således blandt andet Sokrates og Platon
til monoteisme, hvorfor den græske
filosofi anvendtes af kristne apologeter
til at sige god for GTs værdi som kristendommens åbenbaringscontainer.
MARKELLOS
KÆTTERDØMMES OG FORDRIVES
Før Markellos blev kætterdømt var han
biskop i byen Ankyra, som er det nuværende Ankara og Tyrkiets hovedstad.
Han antog helhjertet den nikænske trosbekendelse, som den formuleredes på
kirkemødet i Nikæa år 325. Bekendelsens
ordlyd med begrebet ’homoousios’ tillod

ham nemlig at fastholde samt udfolde
sit monarchianske synspunkt: At Faderen selv var blevet inkarneret i Sønnen.
Det holdt dog kun til år 338, hvor han
blev frataget sit biskopembede af logoskristologerne, der hævede, at Sønnen,
’Logos’, var selvstændig i væsen, ’ousia’,
og kraft, ’dynamis’, over for Faderen.
Logoskristologien overvandt således den
gammeltestamentligt inspirerede strengt
monoteistiske monarchianisme, men
da Markellos’ apologi både var af intellektuel og teologisk høj værdi, blev den
under pseudonym anvendt imod diverse
modstandere af senere teologer lige fra
Kyrillos af Alexandria (5. århundrede)
over Stephanos Gobaros (6. århundrede)
og Johannes af Damaskus (7. århundrede) til Photios (9. århundrede).
HENRIK P. THYSSEN
Bogens forfatter Henrik P. Thyssen
leverer her atter en relevant bog om
oldkirkens teologi og debatter. Denne
udgivelse er en milepæl, idet det er første gang, dette Markellosskrift foreligger
i dansk oversættelse: Nu er værket altså
også tilgængeligt for enhver dansklæsende! Herved muliggøres kendskabet til
et teologisk arbejde, der benytter GT og
græsk filosofi på en aldeles anden måde
end for eksempel Augustins og Aquinas’
fortærskede brug af sokratisk og aristotelisk filosofi. Markellos benyttede
filosofferne til at understøtte GTs åbenbaring af sandheden i kristendommen!
Ikke omvendt, som de senere teologer
gjorde. Mon Markellos af Ankyra får en
renæssance på grund af nutidens manglende apologi mod ateismen?
Markellos af Ankyra,
Henrik P. Thyssen,
Aarhus Universitetsforlag, 2009
160 sider,
148 kr.

ANMELDELSER

Leksikal lystlæsning
Erik A. Nielsen har en erklæret mission med Kristendommens retorik – den kristne digtnings billedformer, for sekulariseringen truer, og truslen gælder ikke alene det almindelige bibelkendskab, men hele kristendomsforståelsen!

AF STUD.MAG. RIKKE GOTTFREDSEN

Med en blanding af teologisk refleksion, bibeltolkning og litteratur- og
billedanalyse præsenterer den 69-årige
dr. phil. og professor i dansk litteratur på Københavns Universitet Erik A.
Nielsen læseren for muligheden af at
opnå en vigtig men glemt erkendelse og
tolkning af de hemmeligheder Bibelen
er kodet med. Erik A. Nielsens pointe
er, at modernismens afmytologisering
og intellektualisering har drænet kristendommen for dens egentlige kerne:
mystik og ånd. Hans ønske er, at det
overdådige kristne billedsprog og den
omfangsrige kristne poesi genopdages,
og som introduktion til en sådan færd
er Kristendommens retorik venlig, vidende og velformuleret i sine betragtninger.
REGISTERGLÆDE
Således anfører Erik A. Nielsen, at
kristendommen ikke bare har en hermeneutik, men er en hermeneutik, og
denne receptionshistorie docerer han
i et levende og fortællende sprog. Den
omhyggelige metatekstning fører læseren rundt i fænomenologiske emner,
men man kan også uproblematisk springe mellem emner som ’surdej’, ’ånd’,
’tegnets tegnhistorie’ og ’persuasio’.
Sidstnævnte i øvrigt i et skuffende kort
kapitel, om det man almindeligvis forstår som ’retorikken’. Noteapparatet er
til gengæld behageligt kort og præcist,
ligesom de tilhørende registre i sig
selv udgør en pointe med det samlede
værk: Oversigter over alle væsentligste
illustrationer, bibeludgaver, ordbøger,
leksika, antologier, bibelcitater og et
omfattende stikordsregister gør værket
umiddelbart, let og inspirerende at
anvende.
AT ÅBNE HIMMELEN
Med Kristendommens retorik forsøger
Erik A. Nielsen det, han selv definerer

som den kristne retoriks formål: »[A]t
signalere […] brud med alle jordiske
erfaringssammenhænge – at åbne
himmelen i menneskers bevidsthed.«
Således fremgår det klart i hele værket,
at her er en forfatter med et formål,
der rækker ud over den almindelige
leksikale oplysning. Kommentarer til
eksempelvis nutidens universitet, der
ifølge Erik A. Nielsen »bliver tavst i det
øjeblik, hvor fiktionen griber ind som
opdragelse, påvirkning eller forførelse
af den læsende,« kunne give det indtryk, at en ældre, vis og dannet herre
ganske vist skriver et manifest men ikke
rigtigt regner med, at det nytter.

ikke at få opkvalificeret sin nysgerrighed med dette første bind – og næsten
glæde sig til de næste. Med de kommende monografier over henholdsvis
Thomas Kingo og H.A. Brorson og et
’Leks-ikon’ over det udfoldede billedsprogs termer og referencer fuldendes
et sympatisk livsværk ikke blot for Erik
A. Nielsen men også for en nutidig,
dansk kristendomsforståelse.
’Kristendommens retorik – den kristne digtnings
billedformer’
Erik A. Nielsen
Gyldendal 2009
544 sider
kr. 332,-

NYTTIGT VÆRK
Sammenlignet med
andre leksikale værker indenfor billedkunst og symbolik
som for eksempel
Finn Stefanssons
sært rodede og
inkonsekvente
Symbolleksikon
(Gyldendal 2009),
er Kristendommens retorik befriende klar uden
at miste dybde
eller omhyggelighed. Derfor
nytter det!
Erik A. Nielsen
er en galant
og empatisk
vejviser, så
værket er
inspirerende
og let både
at læse i og
at studere
videre med.
Uanset om
man er enig i Erik A.
Nielsens mission eller ej, er det umuligt
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REJSEBREV

Turen går til Lutherland
- »Gott erhalte die Lutherische Religion«

FOTO | UDLÅNT AF OLE MADSEN

lers videre til Wittenberg. Hér besøgte vi
Predigerseminar, der har en imponerende
bogsamling af fine og meget gamle bøger, i hvilke blandt andre Luther og
Melanchton havde fornøjet sig med at
skrive (lavet kruseduller). I Wittenberg
ligger også et Lutherhaus, som vi selvfølgelig besøgte, og hvor der var de mest
fantastiske samlinger af dokumenter og
mønter fra middelalderen. Hvis man var
så heldig at blive indfanget af en entusiastisk guide, fik man alle muligt sikkert
ganske spændende historier og forklaringer – på tysk. Fra Lutherhaus til Schlosskirche, hvor både Luther og Melanchton
er stedt til hvile, om end Luther døde
i sin fødeby Eisleben. Kurfyrsten havde
nemlig befalet at få Luther begravet i
Wittenberg.

AF STUD.THEOL. OLE MADSEN

Fra tirsdag den 6. til søndag den 11.
april var vi 17 personer på rundfart til
og i væsentlige lutherske byer under
kyndig vejledning af Anders-Christian
Jacobsen. De 17 var i alfabetisk række
Anne Ruegaard Sørensen, Christina Kjær
Sørensen, Ditte Bruun Lauersen, Hanne
Kobbelgaard, Karen Frendø-Sørensen,
Kathrine Staghøj Liisberg, Lene Marie
Poulsen, Line Søgaard Christensen, Maibritt Kirstine Rasmussen, Marie Sigaard
Andersen samt Andreas Buur Melchiorsen, Christian Berwald, Jari Tollestrup
Jensen, Jens Christian Bech Pedersen,
Julius Sebastian Bang Holst, Mattias
Sommer og Ole Madsen.
Vi var således en blandet flok teologistuderende, der drog af sted en tidlig morgen fra Det Teologiske Fakultet, hvor vi
fordelt i fem biler drog forventningsfulde
mod landet i syd. Dog kunne forventningerne ikke hamle op med den søvnighed,
der overvælder én, når man kører af sted
i en varm bil med bløde sæder. Heldigvis
havde et stærkt forsyn gjort sig gældende, da kaffe blev eftertragtet undervejs.
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Førstedagen tilbragte vi i Eisenach, hvor
Luther gik i skole. Her ankom vi sent, og
havde aftenen til fri benyttelse. Dagen
efter drog vil til Wartburg, borgen hvor
Luther sad efter rigsdagens i Worms i
1521 under påskud af at hedde Juncker
Jörg, og hvor han blandt andet oversatte
hele Det Nye Testamente fra græsk til
tysk på 11 uger. Herefter kørte vi til
Eisenach og besøgte Lutherhuset samt
Bachhuset og kirker i byen. I Bachhuset var der blandt andet mulighed for
at høre Bachmusik spillet på datidens
instrumenter. Torsdag morgen tog vi til
Erfurt, hvor vi fik en guidet rundvisning
på Augustinerklosteret, hvor Luther
havde været munk med de glæder og
anfægtelser, det medførte. Herefter så
vi domkirken, inden vi satte kursen mod
Eisleben, hvor vi så Luthers fødehus og
lærte om Luthers barndom og opvækst.
Herfra drog vi til Halle, hvor aftenen
tilbragtes i selskab med tyske studerende på en hyggelig restaurant med
god mad og kolde fadøl. Om fredagen
blev vi vist rundt på blandt andet den
Franckeske Stiftung, det nuværende
teologiske fakultet, der tidligere var de
pietistiske institutioner. Så gik turen el-

Herefter skulle vi have besøgt Melanchtonhaus, der desværre havde lukket. Åbent var dog Marienkirche, der er
berømt for blandt andet jødesoen, der
er placeret på kirkens ydermur til skue
og forargelse for mange. Marienkirche
var Luthers faste kirke, hvor han søndag
efter søndag prædikede sine reformatoriske tanker på modersmålet og uddelte
nadveren i begge skikkelser. Om søndagen deltog vi i gudstjenesten i Schlosskirche, hvorefter gps’en blev indstillet
til Århus.
Turen gav anledning til en del nye inputs
om lutherdommen og det protestantiske
opgør med og oprør imod den katolske
teologi og levevis. Desuden forundrede
det mange af os, at man har bibelholdt
jødesoen og Luthers skrift Imod jøden og
tyrken, der desværre blev anvendt flittigt
under nazismens jødehetz. »Hvorfor«,
kan man spørge sig selv, »er skriftet og
soen på en eller anden måde ikke blevet
fjernet fra Wittenbergs arv og luthersk
teologi?«
Undertitlen er en radering udført af F.
Wessel i 1817, og som hænger i Wittenbergs Lutherhaus.

UNDERHOLDNING

ILLUSTRATION | ANNE-MAJA MARTHA BECK
Vuvuzela-orgelet blev aldrig den store succes i Sydafrika.

FIGENBLADET SPØRGER:

Hvorfor har du valgt dit nye studie?
KAMILLA GRAVER PETERSEN, STUD.MAG.

FOTO | ALICE HELDING LAURSEN

Jeg har hovedfag på samfundsvidenskab
og har valgt at læse religionsvidenskab
som sidefag, fordi jeg synes, at det
kunne være spændende at kombinere de
to fag. Det vil give en god baggrund for
at forstå, hvorfor folk handler, som de
gør. Jeg synes også, at det er fascinerende, at noget, der er så gammelt som
religion, fortsat eksisterer.

NANNA THORSTED RASMUSSEN, STUD.MAG.

RIKKE BACH, STUD.MAG.

Religionsvidenskab er et spændende fag
på grund af de mange problematikker
omkring religion i samfundet. Det religiøse fylder meget i folks hverdag, og
det fylder både for folk, som er troende,
og for folk som ikke er det.

Jeg har rejst og boet i Ghana. Der oplevede jeg, hvordan samfundet i høj grad
var bygget op omkring religion. Der var
meget plads til både kristne og muslimer. Opholdet i Ghana vækkede min
interesse for religion, specielt synes
jeg, at det er spændende at se, hvordan
religion påvirker samfundet.
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Kalender | 14.09 – 18.10 2010
SEPTEMBER

ARRANGEMENT

BESKRIVELSE

14.

19.30

Foredrag

14.

12.00 13.00

Frokostmøde

‘Når sømænd dør’ v/ Carsten Bach-Nielsen.
Teologisk Forening (Lok. 010, 1441)
‘Ritual, social cohesion and (religious)
authority in contemporary religious systems
in Denmark. A game theoretical approach’ v/
Panagiotis Mitkidis. Center for SamtidsReligion
(Glasburet, lok. 215, 1443)
‘Pagt og udveksling’ Afdeling for Gammel og
Ny Testamente (Aud. 2, 1441)
‘Gudstankens aktualitet - svar og spørgsmål
i anledning af et festskrift’ v/ Peter
Widmann. Reformatorisk Teologi og Afdeling
for Systematisk Teologi (Lok. 440, 1443)

16.

09.30 17.00
13.30 15.30

Seminar

09.00 13.00
13.00 16.00

Fest

Det Teologiske Fakultets Årsfest

Seminar

‘Dansk kirkehistorie på nettet’ Netværk for
historisk religionsforskning (Lok. 440, 1443)

20.

13.15 17.00

Møde

‘Kirkeforfatningsspørgsmålet fra 1849 og
til i dag - historisk og teologisk’ Selskab
for Kirkeret (Richard Mortensenstuen,
Studenternes Hus)

21.

19.30

Foredrag

‘Contemporary apostasy: How and why
people reject religion’ v/ Phil Zuckerman.
Religionsvidenskabelig Forening (Aud. 2, 1441)

16.

17.
17.

Foredrag

21.

14.15 16.00

24.

14.00 18.00

Maraton

30.

19.30

Foredrag

‘Fra brevet til bogen - litteraturhistorie som
teologihistorie’ v/ Eve-Marie Becker. Teologisk
Forening (Lok. 010, 1441)

OKTOBER
5.
19.30

ARRANGEMENT
Foredrag

12.

Frokostmøde

BESKRIVELSE
‘The feeding crisis: Childhood and religion
from an evolutionary perspective’ v/ Gabriel
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NÅR SØMÆND DØR
v/ Carsten Bach-Nielsen
I middelalderen benyttede man
sig af helgener til at gå i forbøn
hos Gud, men reformationen
lærte mennesker at forstå verden
gennem Bibelen. Naturen blev
opfattet som en sted, hvor Gud
straffede det syndefulde menneske,
hvilket medførte, at døde søfolk
var urørlige for levende. Foredraget
omhandler dette oversete tema
indenfor
den
protestantiske
kulturhistorie og ser på, hvordan
søfolk forholder sig til Gud i den
protestantiske kultur.
Tirsdag d. 14/9 kl. 19.30,
Lok. 010, 1441
THE FEEDING CRISIS:
CHILDHOOD AND RELIGION FROM
AN EVOLUTIONARY PERSPECTIVE
v/ Gabriel Levy
Foredraget
vil
fokusere
på
barndomsstadiet som et unikt
stadie for den menneskelige art.
I barndommen skal barnet lære
at blive selvstændigt, men det
er på samme tid fuldstændigt
afhængigt af, at dets forsørgere
imødekommer
dets
basale
behov for mad og socialisering.
Gabriel Levy vil argumentere
for, at religion indgår som en
del af en domesticeringsproces.
Denne proces er underliggende
for den etiske og psykologiske
holdning i de fleste religioner,
at mennesket er afhængig af
større kræfter end os selv for at
overleve.
Tirsdag d. 5/10 kl. 19.30,
Lok. 010, 1441
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