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Østen i Vesten

Flere og flere vesterlændinge låner elementer fra hinduismen og buddhismen som
yoga, meditation samt brug af guru. FigenBladet har talt med lektor Marianne Q.
Fibiger og lektor Jørn Borup om Østen i Vesten

Interview: Phil Zuckerman

»Jeg tror, at hvis folk kan være homoseksuelle af natur, så kan folk vel også være
sekulære af natur,« lyder det fra den amerikanske sociolog Phil Zuckerman

Lad os blive sammen - og udnytte forskellene

Den faglige ommøblering på Aarhus Universitet må ikke føre til opløsning af samarbejdet mellem teologi og religionsvidenskab, fastslår lektor Kasper Bro Larsen
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Den ugudelige M-teori
ORD | JOHAN CHRISTIAN NORD

søges forklaret som noget, der ikke gik
for sig ved et uforklarligt tilfælde, men
derimod var en uundgåelighed. Som følge af loven om
gravitation kan og vil universet nødvendigvis skabe
sig selv ud af ingenting,
hævdes det. En implikation
ved denne forståelse af Big
Bang er, at ligningen ikke
blot kan klare sig uden men
også fuldstændig afskriver
muligheden af en guddom,
hvilket forblev et åbent
spørgsmål i Hawkings tid-

ligere teori, og netop dette forhold har
vakt røre i visse kredse.
FOTO | ALICE HELDING LAURSEN

Den 7. september udkom bogen The
Grand Design skrevet af fysikeren
Stephen Hawking i samarbejde med
kollegaen Leonard Mlodninow. I bogen
præsenterer de to forskere en fysisk
teori om universets sammenhæng
kaldet M-teorien. Teorien er et af tidens
hotte udkast fra den teoretiske fysik
i forhold til en overordnet og forenet
forståelse af naturlovene. Allerede
før bogens udgivelse havde den vakt
opsigt både blandt forskere og alment.
I bogen argumenteres der nemlig for en
forståelse af Big Bang, hvor hændelsen

De homoseksuelles vielser sendes i høring
FOTO | ALICE HELDING LAURSEN

ORD | HANS NØRKJÆR

D. 17. september 2010 offentliggjorde
kirkeministeriet ’Rapporten om folkekirken og registreret partnerskab’, som
har været under udarbejdelse i knap fem
måneder. D. 23. april 2010 nedsatte
kirkeminister Birthe Rønn Hornbech et
udvalg på 12 medlemmer fra forskellige dele af Danmarks folkekirkelige
spektrum til at diskutere det prekære
emne. Rapportens sider vidner om en
åben proces, hvor alle synspunkter er
blevet hørt, men et fælles fodslag har
været svært at finde. For de synspunk-

ter, der afviger fra flertallet, er der i
visse tilfælde oprettet separate bilag,
hvori der redegøres for uenighedens
grundlag. Rapporten er således en åben
betænkning men indeholder ikke nogle
endelige beslutninger. Den sendes lige
nu i høring hos en bred vifte af kirkelige grupperinger, førend der træffes
afgørelse om, hvorvidt lovgivning eller
ritualbog skal ændres. Indtil da bølger
diskussionen i den danske offentlighed.
Rapporten og en sammenfatning af den
kan findes på www.kirkeministeriet.dk

Ny inspiration fra Al-Qaida
Det er en kendt sag, at flere af de
seneste terrorangreb i Europa og USA
er blevet udført eller forsøgt udført
af personer med tilknytning til den
verdensomspændende muslimske terrorgruppe Al-Qaida, som nu for alvor er
gået i offensiven med et nyt netmagasin, der opfordrer læserne til terror mod
de vantro. Magasinet, der kun findes
online, hedder Inspire og har underoverskriften »… and inspire the believers«.
Det er det første magasin, Al-Qaida
udgiver på engelsk, og som derfor helt
specifikt henvender sig til muslimer

bosat i vesten. Forlægget for Inspire,
der udkom første gang denne sommer,
er et magasin på arabisk, som Al-Qaida
også står bag. Øverst på det første nummer står »May our souls be Sacrificed
for you«. Spiseseddelen viser nederst et
billede af den danske Muhammedtegner
Kurt Westergaard, der er et kendt og
eftertragtet mål for nogle muslimske
terrorister. Desuden ses også overskriften: »Make a bomb in the kitchen of
your mom«!

FOTO | EVA ELISABETH HOUTH NIELSEN

ORD | EVA ELISABETH HOUTH NIELSEN
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Per Ingesman skaber kirkehistorie
Professor i Kirkehistorie ved Det Teologiske Fakultet i Århus Per Ingesman havde på dagen for Det Teologiske Fakultets
årsfest inviteret til seminar om kirkehistorie på nettet for at skabe et overblik over kirkehistorisk kildemateriale på internettet. En del af seminarets sigte var at fungere som oplysning og vidensudveksling i forbindelse med Per Ingesmans egne
planer om udgivelsen af et nyt trykt værk om dansk kirkehistorie.

ORD | HANS NØRKJÆR

nesker fra forskellige fag: kirkehistorie,
kunsthistorie, middelalderarkæologi osv.
Det er som et led i disse planer, at jeg
arrangerede dette seminar,« fortæller
Per Ingesman.
NYE VINDE
Per Ingesman pointerer, at man i
nutidens digitaliserede tidsalder ikke
udgiver en stor trykt kirkehistorie uden
et webbaseret supplement. Derfor var
der på seminaret oplæg om hjemmesiderne religionidanmark.dk og
danmarkshistorien.dk, som begge er
webportaler, der står for formidling af
forskningsresultater. »At have sådan et

FOTO | ALICE HELDING LAURSEN

Fredag d. 17. september 2010 var der på
Det Teologiske Fakultet i Århus forsamlet en mindre gruppe mennesker om
et stort emne: ’Dansk kirkehistorie på
nettet.’ Seminaret var arrangeret af professor i kirkehistorie ved Det Teologiske
Fakultet Per Ingesman, der, i forbindelse
med planerne om udgivelse af en ny
stor kirkehistorie i fem bind, ønskede at
skabe overblik over den digitale formidling af kirkehistorie. »Jeg har igennem
flere år arbejdet med disse planer om
at skrive kristendommens kulturhistorie
i Danmark. Derfor har jeg engageret en
forfattergruppe på omkring 25 men-

»Jeg har igennem flere år arbejdet med disse planer om at skrive kristendommens
kulturhistorie i Danmark,« fortæller Per Ingesman.

4 | FIGENBLADET

supplement på nettet er udtryk for en
ny måde at tænke på i forbindelse med
udgivelsen af et trykt værk,« fortæller
Per Ingesman, »det trykte værk har den
ulempe, at det er forældet allerede den
dag, det står hos boghandleren, og dér
er en hjemmeside en oplagt mulighed til
at støtte op om og supplere det trykte
værk.« Udover de to webportaler var
der på seminaret oplæg om arbejdet
med digitalisering af kildemateriale og
tilgængeligheden til disse kilder. Per Ingesman havde inviteret repræsentanter
for institutionerne Det Kongelige Bibliotek, Arkivvæsenet og Nationalmuseet
til at fortælle om deres igangværende
digitaliseringsprojekter af kirkehistorisk
kildemateriale. »Disse digitaliseringsprojekter er jo af største interesse for
alle os, der arbejder med kirkehistorie,
og derfor var disse repræsentanter inviteret, så vi kunne få et overblik over,
hvad der foreligger af allerede digitaliserede kilder, og hvad de gør for at gøre
det tilgængeligt på nettet,« fortæller
Per Ingesman og tilføjer: »Det er jo de
tre store kildeopbevarende institutioner
i Danmark.«
EN PARAPLY FOR KIRKEHISTORIKERE
Seminaret tog udgangspunkt i Per
Ingesmans projekt om en ny trykt dansk
kirkehistorie, men det fungerede også
som almen oplysning og vidensformidling til alle interesserede samt diskussion og samtale imellem de forskellige
institutioner. »Det meste af seminaret
bestod i almindelig information om,
hvordan der arbejdes med kirkehistorie på nettet og med digitalisering af
kildemateriale, men der indgik samtidig
en diskussionsdel, der kredsede om,
hvordan de forskellige institutioner
koordinerer deres arbejde, så der ikke
er for meget der overlapper,« siger Per
Ingesman afslutningsvis om seminaret.

NYHEDER

Censur i religionsundervisningen
Gymnasieelever skal lede længe efter de berømte karikaturtegninger i deres undervisningsmateriale til religionsfaget på
gymnasiet. Bogen Islamdebat (2008) er nemlig renset for illustrationer, der kunne fremprovokere ubehagelige reaktioner.
Dog omhandler bogen tegningerne samt yderligere to følsomme emner, nemlig 11. september og mordet påden hollandske
filminstruktør Theo van Gogh. Allan Poulsen, der er gymnasielektor ved Kolding Gymnasium og forfatter til bogen, hævder,
at der specielt efter Muhammedkrisen er opstået en ny situation for landets religionslærere.
FOTO | ALICE HELDING LAURSEN

ORD | LARS-KRISTIAN KRATMANN NISSEN

Karikaturkrisens virkningshistorie
rummer nu endnu et aktuelt aspekt,
der omhandler undervisningsvilkårene
for landets gymnasielærere. Ifølge
Allan Poulsen er der siden 2005 sket
et skred, som har krævet forbløffende
lidt tilvænning. Han mener, at skredet
har medført selvcensur af frygt for
mulige konsekvenser, og han påpeger,
at det er en begrænsning, der rækker
udover almindelig hensyntagen.
Bogen Islamdebat kan indplaceres i
rækken af udgivelser, der omhandler
karikaturtegningerne, men som
ikke har tegningerne genoptrykt.
Dette fordrer ifølge bogens forfatter
nogle generelle overvejelser
omkring religionsundervisningen
anno 2010:»Skal det virkelig være
normalsituationen, at det er sund
fornuft, at man afholder sig fra at
aftrykke ganske almindelige lovlige
tegninger, fordi det er farligt?«Det
er spørgsmålet som Allan Poulsen har
stillet fra sin position som underviser
og forfatter, og som han er blevet
citeret for i medierne.
FOKUS PÅKILDERNE
Allan Poulsen mener, at der både er
en principiel og en pragmatisk grund
til, at tegningerne egentlig burde
være med i undervisningsmaterialet:
»Den principielle grund er, at vi i
religionsfaget for såvidt muligt arbejder
med de originale kilder. Og alle kilder
indgår som udgangspunkt pålige fod
– selv om vi prøver at lære vores elever,
at kilderne måtillægges forskellig vægt
og forskellig slags værdi alt efter deres
art.« Den kritiske tilgang til religion
i undervisningen er ikke udelukket,
fordi man udelukker billeder af en bog,
men ifølge Allan Poulsen repræsenterer
tegningerne en central del af islams
virkningshistorie i Danmark, hvorfor

»Mit ærinde er at fastholde princippet om, at undervisningen skal foregåpået ikke-konfessionelt og videnskabeligt grundlag, det er læreplanens ord,« lyder det fra Allan Poulsen.

gymnasieelever bør konfronteres med
dem i deres læsning. Den pragmatiske
grund beror ifølge Allan Poulsen på
en uvidenhed blandt eleverne, da
gymnasieelever ganske enkelt ikke
kender tegningerne - bortset fra Kurt
Westergaards ’bomben-i-turbanentegning’: »Det nuancerede billede
som enhver lærer bør tilstræbe opnås
selvfølgelig først ved en analyse af dem
alle,«tilføjer gymnasielektoren.
EN STOLT TRADITION ER TRUET
Allan Poulsen pointerer, at han ikke
taler om en generel forandring i
undervisningen i gymnasiet siden
2005. Hans fokus er helt og holdent
påden radikale ændring i de vilkår,
religionslæreren arbejder under, og som
repræsenterer et potentielt problem,
der kan blive gennemgribende. »Mit
ærinde er at fastholde princippet om,
at undervisningen skal foregåpået

ikke-konfessionelt og videnskabeligt
grundlag, det er læreplanens ord.
Hvis undervisningen begynder at tage
særlige hensyn for ikke at støde nogen,
vil det true det ikke-konfessionelle
princip på en underlig bagvendt måde.«
Allan Poulsen påpeger dertil, at der
er en risiko for, at tendensen, til at
sætte grænser for hvad der er tilladt i
undervisningen, skal brede sig. Dette
,mener han, vil undergrave en ellers
stolt og hæderkronet gymnasietradition,
hvor fri og kritisk undervisning har
været det ufravigelige grundlag. Dette
uddyber gymnasielektoren ved at
pointere, at der netop i religionsfaget er
en reel risiko for, at forskellige religiøse
agendaer skal sætte grænser for det
tilladte påflere og flere punkter, og han
mener således, er der en reel risiko for,
at skredet vil fortsætte med forstærket
styrke.
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Østen i Vesten

Østlige traditioner som yoga og meditation har siden 60’erne vokset sig populær hos vesterlændinge. I dag er traditionerne
så integrerede i den vestlige kultur, at de er blevet almindeligt accepterede former for gymnastik og afstressning. Figenbla-

Det Teologiske Fakultets eksperter i Østens religioner Marianne Q Fibiger og Jørn Borup fortæller begge,
at mange østlige traditioner findes i sekulariserede udgaver i vesten.
ORD |SOFIE NAIA STENAGER FALLESEN

Yoga og meditation kom allerede til Vesten i 1800-tallet som østlig filosofi og
cirkulerede kun hos en lille intellektuel
elite, inden de kom til som praksisform
og for alvor blev spredt til den bredere
befolkning i 60’erne: »Østens traditioner
slår for alvor igennem sammen med hippiekulturen og ikke mindst Beatles,«
siger lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier på
Aarhus Universitet Marianne Q. Fibiger.
Hun pointerer, at Østen blev til et folkeeje i Vesten, fordi Beatles tog til Indien
for at meditere.
ER DET RELIGION?
Yoga og meditation har rødder i to
religiøse traditioner, hinduisme og buddhisme. Nogle vil tage disse to traditioner til sig som religiøse praksisformer,
mens andre ikke nødvendigvis tillægger
det nogen religiøs betydning men blot
bruger formerne som en konkret teknik.
I Vesten bliver yoga og meditation i dag
udbudt i mange forskellige institutioner,
6 | FIGENBLADET

både de mere religiøse og de mindre
religiøse: »Aftenskoleyoga og den private meditation er måske så langt ude af
spekteret, at det ikke længere giver mening at kalde det religion, hvis udøveren
selv insisterer på det, og hvis der ikke er
andre religiøse elementer behæftet ved
det,« siger lektor ved Afdeling for Religionsvidenskab og Arabisk- og
Islamstudier på Aarhus Universitet Jørn Borup. Han uddyber: »Det skal dog påpeges,
at det har oprindelse i noget
religiøst, og meget ofte vil
man også se, at udøveren har
en anden form for tilknytning
til det, som er religiøst eller
spirituelt.«
SELVUDVIKLING
OG RO I SINDET
Buddhismens meditation er i
Vesten blevet brugt flittigt
både i erhvervslivet og af
det enkelte individ. Mange,
som dyrker meditation, me-

ner ikke, at det er en religiøs aktivitet,
men de bruger det blandt andet som en
metode til selvudvikling. Ofte ses traditionelle buddhistiske meditationsformer
pillet ud af buddhismen som konkrete
teknikker, der kan bruges til alt muligt,
og som ikke nødvendigvis har noget med
religiøsitet eller spiritualitet at gøre:
»Man ser specielt meditationsformerne
vipassana og zen-buddhistisk meditation
i Vesten, som har skrællet så meget religion fra, at man kan diskutere, om det
overhovedet er religion,« understreger
Jørn Borup og fortsætter: »Nogle vipassana-kurser er dog buddhistiske, til trods
for at mange tilhængere insisterer på, at
de ikke er. I disse kurser skal man tage
ting til sig, som for eksempel de fem
forskrifter, som kommer fra det buddhistiske system. Derfor har jeg ikke noget
problem med at kategorisere sådanne
kurser som buddhistiske og dermed også
religiøse.« Ifølge Jørn Borup er zen-buddhistisk meditation og vipassana nogle
af de mest neutrale meditationsformer,
som folk mere uproblematisk kan integrere i deres eget liv: »Hvis man sætter
sig i lotusstilling og forsøger at være
nogenlunde tom i knolden, er der for
de fleste mennesker ingen kontroverser

»Yoga bliver en alternativ form for gymnastik, som appellerer
til rigtig mange uden, at det bliver tillagt nogen bestemt
filosofisk baggrund,« lyder det fra Marianne Q. Fibiger.

FOTO | FLICKER

FOTO | ALICE HELDING LAURSEN

det har taget pulsen på Østen i Vesten.

NYHEDER

Kognitionskonger i felten
ORD | ULRIK LYNGS

mellem religiøsitet og ikke-religiøsitet. Derimod bliver det en mere
tydelig religiøs praksis, hvis man
bruger mantraer eller et billede af
sin guru. Der kan være en pointe
i for os som forskere, at tænke
mere-mindre religion frem for enten-eller religion.«

YOGA I ÅRHUS
Østen er så populær i Vesten, at
der for eksempel også i Århus
midtby ligger mange yogaskoler.
En af de skoler er Ashtanga Vinyasa yoga, hvor Miles Ratledge
flere gange ugentligt underviser i

INDLEJRET I DANSK KULTUR
Yoga og meditation har haft en
eksplosiv vækst i Vesten siden
60’erne, det vidner de mange
udbydere i landet om, men til
spørgsmålet om hvorvidt interessen for yoga og meditation er
stigende, mener Marianne Q. Fibiger, at det ikke længere har nyhedsværdiens interesse: »Det har
fundet sit leje, og det er blevet
indlejret i den almindelige danske
kultur som noget, man kan gøre
i enhver mindre by i hele landet,
uden at man så eventuelt forbinder det med andet end, at mor nu
går til yoga, ligesom hun for 20 år
siden gik til gymnastik.«

TVÆRFAGLIG BEFRUGTNING
Mens der således finder en gensidig befrugtning
sted mellem eksperimentelle metoder og mere
klassiske tilgange, så skaber dette dog også et væsentligt behov for at diskutere forskningsmetode.
»Udfordringen består i,
hvordan de
forskellige resultater taler
sammen. Her
er der brug for
et tæt samarbejde mellem
de forskellige
fagområder for
eksempelvis
at oversætte
laboratorieresultater til
eksperimenter
i felten,« fortæller lektor
ved Afdeling
for Religionsvidenskab og
Arabisk- og Islamstudier Jesper Sørensen, der var
medarrangør på workshoppen. »Samarbejdet er
nødvendigt for at nå til bunds – ingen kan gøre
det hele selv,« afslutter han.
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ALTERNATIV GYMNASTIK
Yoga i Vesten har gennem de
sidste årtier været en populær
fysisk aktivitet, som appellerer til
mange: »Yoga bliver en alternativ
form for gymnastik, som appellerer til rigtig mange, uden at det
bliver tillagt nogen bestemt filosofisk baggrund,« siger Marianne
Q. Fibiger og fortsætter: »I dette
årti bliver det for eksempel også
anvendt i forhold til afstressning
og graviditet.« Det, som trods alt
stadig forbinder den østlige yogapraksis med den vestlige, er idéen
om, at yoga er noget, som udøves
for at skabe balance og kontrol
over sig selv. Ifølge Marianne Q.
Fibiger er yoga i Vesten dog en
omtolkning af Østens. Hun fortæller: »Metoden består i at forsøge
at finde et åndehul, et helle, hvor
man forsøger at koncentrere sig
om sig selv og helt glemme, hvad
der sker udenfor en selv. Målet kan
så være to vidt forskellige ting.
Hvor det i Vesten handler om, at
man bedre skal kunne bemestre og
forholde sig til sin dagligdag, er
det i Asien en måde, hvorpå man
langsomt kan transcendere sig selv
og forsøge at fraskrive sig sit engagement i dagligdagen.«

yoga: »Ashtanga Vinyasa yoga er
en dynamisk aktivitet, hvor man
er opmærksom på åndedrættet
og nogle fysiske stillinger for at
opnå enhed mellem krop, sind og
sjæl. Stillingerne er ikke kun for at
få en sund og stærk krop, der er
også en åndelig dimension,« fortæller Miles Ratledge og uddyber:
»I det øjeblik hvor den praktiserende fokuserer på sit åndedræt,
og vedkomne bliver til stede i
nuet, så er det yoga. Man kommer
bagved sindets virkning og får en
indre stilhed og et indre sandt
jeg, hvor man mærker, at det er
grænseløst og har forbindelse med
universet.« I dag dyrker mange
vesterlændinge yoga, hvilket
ifølge Miles Ratledge blandt andet
skyldes, at yogaen har gavnlige effekter på det moderne travle menneske: »Der er mange, som går ned
med stress eller depression. De har
længsler efter dybder i deres liv,
som de ikke kan finde. Det er her,
yoga og meditation kan tiltrække,
hvor de kan få en indre stilhed,
som kan hjælpe dem med at tackle
de krav, omverdenen stiller dem.«

I midten af september måned afholdt det kognitionsorienterede forskningsnetværk MindLab
en spændende workshop med titlen Cognition
in the Laboratory and Cognition in the Wild. I to
dage lagde Stakladen hus til omkring 60 forskeres
diskussion af alt fra etnografisk feltarbejde på
Madagaskar over studiet af spontan rituel adfærd
i undervisningslokaler til hjerneskanningsstudier
af meditation. Mangfoldigheden af emner gav god
mening i lyset af workshoppens fokus, som var
at debattere, hvordan metoder og resultater fra
forskellige fagområder kan integreres i forståelsen
af menneskelig kognition og adfærd. I Mindlab
samarbejder førende forskergrupper fra vidt forskellige fakulteter og institutter på Aarhus Universitet,
og forskningsenheden ’Religion, Cognition and
Culture’ ved Afdeling for Religionsvidenskab er
nært involveret i netværket.

INTERVIEW

Phil om frafald
I dette efterårssemester gæstes Det Teologiske Fakultet i Århus af den amerikanske sociolog Phil Zuckerman, som snart er

aktuel med sine nye bog Faith No More: How and Why People Reject Religion. Figenbladet har mødt sociologen til en snak om
en voksende gruppe af religiøst umusikalske amerikanere, som forsøger at finde takten i Guds eget land.

Den amerikanske sociolog Phil Zuckerman, som i øjeblikket gæster Det Teologiske Fakukltet i Århus, fortæller, at videregående uddannelse, ny viden om
andre religioner samt dødsfald i familien er nogle af de faktorer, som kan forårsage religiøst frafald.
ORD | SIGNE DOLLERUP

I 2008 udkom den amerikanske sociolog og gæsteforsker ved Det Teologiske
Fakultet i Århus Phil Zuckerman med
bogen A Society without God, hvori han
argumenterede for, at troen på Gud ikke
nødvendigvis er nøglen til udviklingen
af et civiliseret samfund. Nu er han
tilbage på den sociologiske scene med
nye undersøgelser og en bogen Faith No
More: How and Why People Reject Religion. Denne gang har Phil Zuckerman
vendt fokus mod sit hjemland, da undersøgelser her har vist en fordobling fra
8% til 16% af ikke-religiøse mennesker
indenfor de sidste 20 år. Disse tal fangede Phil Zuckermans interesse, især da
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det videre blev klart for ham, at en stor
del af USA’s ikke-religiøse befolkning
var frafaldne, dvs. tidligere troende som
nu havde afvist deres tro. Dette ledte
til interviews med 90 religiøst frafaldne
amerikanere. »De fleste mennesker i USA
er født ind i religiøse familier, derfor
må de, som ikke længere tror på Gud,
forkaste religion og ’slå op’ med Jesus,«
fortæller Phil Zuckerman.
HVORFOR SLÅ OP MED JESUS?
Ifølge Phil Zuckerman blæser der en
sekulær vind over Guds eget land,
selvom han selv har svært ved at finde
en enkeltstående årsag til dette. »Jeg
hørte folks historier og deres grunde til,

at de har vendt ryggen til deres religion,
men subjektive grunde er ikke nødvendigvisobjektive årsager,« fortæller Phil
Zuckerman og fortsætter: »Jeg ser på
det personlige niveau, og derfor er det
svært for mig at lave statistikker,« siger
han og påpeger dog, at der er faktorer,
som højner sandsynligheden for, at en
religiøs person vil afvise sin tro. En af
disse faktorer var, at mange frafaldne
ofte havde en enkelt knap så religiøs
forælder. Der var ofte et mønster af, at
faderen til de frafaldne ikke var nær så
religiøs som moderen. »Faderen mindede
om Homer Simpson og gad ikke rigtig
gå i kirke,« fortæller Phil Zuckerman.
Andre faktorer var videregående uddan-

INTERVIEW

SEKULÆR AF NATUR
Phil Zuckerman fortæller, at nogle ikke
kunne give en årsag til, hvorfor de
afviste deres religion: »Jeg interviewede
nogle, som ikke havde nogen forklaring.
Det eneste de kunne sige var at de
havde mistet deres religiøse følelse,«
fortæller han og tilføjer: »De klikkede
bare ikke med deres religion. Det er som
Max Weber, der beskrev sig selv som
religiøst umusikalsk. Måske har nogle
et talent for religion, og andre har ikke,
ligesom nogle har et kunstnerisk talent,
og andre er gode til matematik.« Phil
Zuckerman fortæller, at disse personer
ofte beskrev deres afvisning af religion,
som noget de ikke ønskede, men alligevel ikke kunne stå imod, og at det derfor for dem var en opdagelse af at være
ikke-religiøs snarere end en beslutning
herom. »De forklarede med en metafor,
at det var for dem, som for en homoseksuel der ikke kunne vende ryggen til sin

seksualitet,« fortæller Phil Zuckerman
og fortsætter: »Jeg tror, at hvis folk kan
være homoseksuelle af natur, så kan folk
vel også være sekulære af natur.«
PHIL SOM FAGLIG FRAFALDEN
Phil Zuckerman har også selv flyttet
sin overbevisning. »Det at sige at folk
måske kan være sekulære af natur, er
en stor ændring for mit vedkommende,«
fortæller han og fortsætter: »For fem år
siden var jeg fundamentalistisk sociolog
og ville aldrig have tænkt sådan en
tanke, men nu er mit verdenssyn ved at

ændres, og jeg tror, at der er mere på
færde end blot sociale mekanismer«.
Tanken om et muligt sekulært gen er
for Phil Zuckerman blot gisninger, men
han vil alligevel ikke udelukke, at han
nærmer sig en mere biokulturel tilgang
til sit emne. »Før så jeg religion og
manglen derpå som et resultat af samfundet og kulturen, men måske er vores
religiøse tilstand en kombination af den
omkringliggende kultur og vores egen
biologi,« siger Phil Zuckerman og afslutter med et smil: »Jeg har set lyset«.

FOTO | ALICE HELDING LAURSEN

nelse, ny viden om andres religioner,
samt dødsfald i familien, hvor vedkommende følte sig svigtet af Gud og sin
religion. Disse forskellige faktorer, som
de frafaldne hver især nævnte som årsag
til afvisning af deres religion, ser Phil
Zuckerman som aspekter, der tilsammen
kan forstærke hinanden og gøre det
mere sandsynligt, at den troende vælger
at afvise sin tro. Således forklarer han,
hvordan udefrakommende faktorer kan
have en indvirkning på en persons
afvisning af religion, men han gør dog
også klart, hvad hans oprindelige sigte
med bogen var: »Mit hovedformål med
bogen var deskriptivt. Jeg ville beskrive,
hvad der sker, når folk afviser deres religion og fortælle deres historier,« siger
han og fortsætter: »Jeg fandt aldrig et
svar, men jeg håber folk vil finde det
interessant at læse om folks afvisning
af religion, da man derved også lærer
meget om religion.«

»Jeg tror, at hvis folk kan være homoseksuelle af natur, så kan folk vel også
være sekulære af natur«, lyder det fra Phil Zuckerman.
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INFORMATION

Forlaget Teoltryk flytter igen!
Forlaget Teoltryk har åbent hver tirsdag kl. 11.00-12.15 i efterårssemesteret (lukket uge 42).
NB: Vi har igen fået ny butik : Vi er flyttet til lokale 210 på 2. sal (ved siden af glasburet).
Kom og køb sproglige kommentarer og mange andre udgivelser af god kvalitet til lave priser.
Se mere på www.teoltryk.dk

Møde i Nordisk Forum
Efter et succesfuldt første møde afholder Nordisk Forum gruppens andet møde d. 23. november, kl. 1930 i lok. 240 (ved lokaleændring vil dette blive varskoet i tide).
Nordisk Forum er fortsat en studiegruppe for dem med interesse i nordisk mytologi og religion. Nordisk Forum giver bl.a. DIG
mulighed for:
1. At afholde/afprøve foredrag/oplæg indenfor et relevant emne i et relevant forum.
2. At få feedback på opgaver og foredrag/oplæg.
3. Diskussion af kildemateriale, forskningshistorie og teori.
4. Hyggeligt sammenværd med andre studerende, der synes at den ’norrøne verden’ holder max.
5. Medbestemmelse i mødernes menu (indtil videre er det klassisk stil med kaffe og kage, men vi står ikke tilbage for en
opgradering til rødvin og ost e. lign.).
Hvis du samtidig går og spekulerer over hvad der egentlig er med ’ham Odin’ og ’ham Loke’ og deres mere feminine sider så
mød op den 23/11 hvor Majbritt Lundsgaard udvider vores horisont. Selvfølgelig med kaffe og kage til.
Vel mødt.

PH.D.-PRÆSENTATION

Soli Deo Gloria
– En undersøgelse af æresbegrebet hos Martin Luther

Æresbegrebet trækker sit spor gennem hele Martin Luthers værk, og projektet har til formål at udforske dette hidtil underbelyste begreb. Projektet vil undersøge, på hvilken måde æresbegrebet i kraft af sin betydning for det reformatoriske trosbegreb
og for Luthers forståelse af gudsrelationen er med til at forme retfærdiggørelseslæren, samt afdække begrebets indflydelse på
Luthers udlægning af den kristnes liv i det verdslige regimente, blandt andet dets rolle i beskrivelsen af forholdet til øvrigheden.
Projektet udfolder sig på tre planer. Som en analyse af æresbegrebet i udvalgte luthertekster, herunder en undersøgelse af
hvorvidt æresbegrebet ændrer karakter i løbet af forfatterskabet. Som en afdækning af hvordan Luthers æresbegreb påvirkes af
æresbegrebet i en samtid på tærsklen mellem senmiddelalder og modernitet. Og som en undersøgelse af Luthers æresbegreb
i lyset af relevante sociologiske og antropologiske teorier om ære. På baggrund af en debat om æresbegrebets relevans i den
moderne, sekulære verden vil projektet diskutere, hvilken rolle æresbegrebet kan tilkendes i en nutidig luthersk teologi.

Sasja Emilie Mathiasen, ph.d.-studerende, Afdeling for Systematisk Teologi
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PH.D.-PRÆSENTATIONER

»Det lille Himmerige«
- En genlæsning af Grundtvigs kirkelige anskuelse i lyset af ritualteori, kropsfænomenologi og kognitiv videnskab.

I 1825 præsenterer Grundtvig sin mageløse opdagelse, som bliver afgørende for hans skriftsyn og kirkesyn. Omdrejningspunktet var Guds levende ord i den apostolske trosbekendelse, fadervor og nadverindstiftelsesordene. Det er når disse ord får mund
og mæle i menighedens fællesskab, i gudstjenestens liturgi, at enhver tale om gudsnærvær, troserfaring og forståelse af kirke
og menighed kan finde sit udgangspunkt. Der er dermed tale om en særlig art liturgisk nærværsmodus. Guds nærvær ses, når
menigheden gør gudstjeneste sammen. Projektets tese er at der er et uudnyttet potentiale i Grundtvigs liturgiske tanker, som
ligger åbent for at blive genopdaget gennem tværfaglige videnskaber. Derfor er det projetkets formål at revurdere Grundtvigs
tanker om liturgi og hans forståelse af det levende ord. På mange punkter synes Grundtvigs tanker om gudstjeneste, menighed, fællesskab og individ at være en foregribelse af de tanker, som de sidste årtier er kommet frem i den praktisk-teologiske
forskning. Inddragelsen af ritualteori, som den findes hos f.eks. Bell, Humphrey og Laidlaw og embodiment-teorier fra den
kognitive videnskab, som f.eks. Lakoff og Johnson har gjort gældende, har medført et stærkt øget fokus på gudstjenestens
kropslige aspekt i handling og som begivenhed. Projektet vil ligge sig i forlængelse af disse strømninger og bringe Grundtvig i
kontakt med denne forskning og dermed understøtte disse nye tankers klangbund i en dansk teologisk tradition.

Jette Bendixen Rønkilde, Ph.d.-stipendiat, Grundtvig Centeret.

Sufisme og transnational spiritualitet
PhD-projektet er en del af det større forskningsprojekt SATS (Sufism and Transnational Spirituality) og beskæftiger sig
således overordnet set med den sen-moderne genopblomstring og transformation af visse traditionelle spirituelle islamiske
broderskaber eller ordner efter den historiske lave tilslutning, der har kendetegnet Sufi-ordnerne i det tyvende århundrede
begyndelse og midte. SATS forsøger samlet set at afdække årsagerne til disse Sufi-ordnernes fornyede globale tilslutning
og appel, hvorledes senmodernitetens transnationalisme og multikulturalisme er blevet ordnernes virkelighed og hvorledes
spiritualitet forstås, defineres, praktiseres og organiseres inden for rammerne af en række centrale ordner på tværs af Asien,
Afrika, Nord- og Sydamerika og Europa.
Undertegnedes projekt er et studie af den traditionsrige Ba’alawiyya-orden, hvis ophav og rødder findes i det østlige Yemen
og som især er kendetegnet ved at være centreret omkring nutidige efterkommere af Profeten (Banu ‘Alawi) på tværs af det
indiske ocean. Siden midten af 1990‘erne har især en særlig gren af ordnen under ledelse af al-Habib Umar bin Hafiz oplevet
en markant opblomstring og Ba’alawiyya-ordnen, dens tilhængere og dens generelle paradigme fremstår idag, som tilfældet
også har været det i tidligere århundreder, som en af den nutidige arabiske og muslimske verdens absolut dominerende og
ledende bevægelser hvad angår uddannelse, tilstedeværelse i og indflydelse på globale medier, samt generelt hvorledes islam
leves, forstås og kommunikeres.
I begyndelsen af det 21. århundrede er ba’alawiyya-ordnen et transnationalt spirituelt fællesskab, der massekommunikerer på
tværs af kontinenter, sprogstammer og kulturer og indlemmer murids (Sufi-novicer) fra SØ-Asien til Nordamerika. Bevægelsens
tilhængere er overalt i verden kendetegnet ved en genkendelig islamisk dedikation og aktivisme inden for rammerne af
muslimske organisationer og centre.
Projektet stiler mod at afdække ba’alawiyya-murids forståelse og oplevelse af spirituel udvikling, elementer af den
religiøse praksis og irshad (den spirituelle mesters rolle og vejledning), inden for rammerne af SATS-projektets overordnede
transnationale og multikulturelle/multilingvistiske kontekst. Projektet indebærer omfattende feltarbejde i Yemen, Europa og
muligvis Singapore.

Kasper Mathiesen, Ph.d.-studerende.
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PH.D.-FORSVAR

Ph.d. graden i teologi
Offentligt forsvar af ph.d.-afhandlingen:
Concordia Apostolorum – Concordia Augustorum
The making of shared memory in and between two Romes in the fourth and fifth century
v/ cand.mag. Gitte Lønstrup

Fredag den 29. oktober kl. 13.15-16.15
Auditorium 3, Bygning 1441
Det Teologiske Fakultet

Leder af forsvarshandlingen:
Lektor Else Marie Wiberg Pedersen, Det Teologiske Fakultet
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Carsten Bach-Nielsen, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet (formand)
Professor Charles Hedrick, Dept. of History, University of California, Santa Cruz, USA
Lecturer Bryan Ward-Perkins, Faculty of History, Oxford University, England
Vejleder:
Lektor Nils Arne Pedersen, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

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
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Brugerbetaling,
nej tak!
Den 22. september udtalte rektor på Århus
Universit, at brugerbetaling på universitet
kraftigt bør overvejes. Rektor er medlem af
regeringens tænketank Vækstforum, hvis
formål er at komme med forslag til, hvordan
der skabes mere vækst i Danmark. Det kan
der komme, hvis de universitetsstuderende
selv betaler for deres uddannelser, mener
han.
Hertil kan man for det første sige, at man
bør tage ved lære af situationen i England,
hvor man har erfaret, at brugerbetaling
reelt ikke har givet universiteterne flere
penge. Her har man nemlig været vidne til,
at regeringen har skruet ned for den varme
hane, under erfaringen af at der strømmer
penge ind andetsteds fra. For det andet er
det nærliggende at tænke på de sociale konsekvenser, brugerbetalingen kan medføre:
»Vi risikerer, at nogle – især fra familier med
lavere indkomster – vil afholde sig fra at
tage en lang uddannelse, og hvis færre bliver uddannet, får vi samlet set en dårligere
samfundsøkonomi,« lyder det fra professor
ved Roskilde Universitet Bent Greve (kilde:
www.forskeren.dk). For det tredje kan man
sige, at man bør være betænkelig ved at
kalde sig en tænketank, når man kun producerer dårlige ideer.
I forlængelse heraf vil jeg, som varm fortaler for masseuniversitet, derfor også selv
protestere over rektors forslag, selvom det
naturligvis er klart, at kvalitet koster - også
på Århus Universitet. Men hvis Århus Universitet skal opfylde regeringens målsætning
om at have et universitet blandt Europas
ti bedste og samtidig positivt bidrage
til målsætningen om, at halvdelen af en
ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse, er brugerbetaling af flere
grunde den forkerte sti at slå ind på.
- Marc Andersen

DEKANSPALTEN

Forandringer
Det Teologiske Fakultet glider i løbet de næste måneder sammen
med Det Humanistiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske
Universitetsskole til et helt nyt hovedområde. Det kommer til at
hedde Aarhus Faculty of Arts, et nyt kulturvidenskabeligt fakultet.
Der er ingen grund til at skjule,
at der har der været lidt blandede
holdninger til planerne her i huset. Hvis
vi begynder med fakultetets største
fagområde målt på STÅ-produktion,
nemlig religionsvidenskab, har der været
en positiv stemning, ja, jeg har hørt
planerne omtalt som ’at komme hjem
igen’. Det kan let komme fra nogen, der
føler sig hjemme i en religionshistorisk
tradition, for Det Humanistiske Fakultet
valgte i slutningen af 1980’erne
at overføre Religionshistorie til
Det Teologiske Fakultet. Det var i
det hele taget forventeligt, at den
religionsvidenskabelige del af fakultetet
var hurtigst til at tage mod ideen
om at skabe et nyt storfakultet. Her har man hele tiden – og med
rette – set sig som et humanistisk fag, der indgår i et humanistisk
uddannelsesfællesskab i form af en cand.mag.-eksamen.
Fra den teologiske side af fakultetet har der lydt nogle røster præget
af skepsis og usikkerhed over, hvad en ny fakultetsorganisation vil få
af konsekvenser. Der har dog også været teologiske kolleger, der fra
dag ét har meldt ud, at en kulturvidenskabelig ramme sammen med
humanister og uddannelsesforskere vil åbne for en velsignelse af nye
muligheder. Sådan har vandene været delt. Skeptikerne og kritikerne
har dog haft en pointe. I den europæiske universitetstradition har
der mange steder været en særlig status og bevågenhed knyttet til
at være et teologisk fakultet, og cand.theol.-graden er et stærkt
brand. Det skal man ikke lukke øjnene for, men det er en tung sag at
tænke sig et teologisk fakultet, når man som på Aarhus Universitet
reducerer fra ni fakulteter til fire.
Det betyder dog samtidig, at der skal skabes gode rammer for, at
teologien kan få en ny hjemstedsret, kan profilere sig, markere sig
og have klare relationer til omverdenen fx til folkekirken. Både
bestyrelse og rektor har markeret, at sådan skal det være. De
løfter, der er blevet givet til teologi betyder dog på ingen måde,
at teologien og dens uddannelser skal leve som i en glasklokke.
Teologi i Århus har altid været kendetegnet ved kulturåbenhed og
tværfaglige samarbejder – det skal vi i den nye struktur have endnu
mere af, til glæde for både studerende og forskere.

Carsten Riis
cr@teo.au.dk
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Lad os blive sammen
Teologi og religionsvidenskab. Den faglige ommøblering på Aarhus Universitet må ikke føre til en opløsning af Danmarks
største fagmiljø for religionsstudier.

FOTO | FOTO/MEDIEAFDELINGEN MOSGAARD
AF KASPER BRO LARSEN

Den faglige udviklingsproces på Aarhus
Universitet er i fuld gang. Noget ved vi
allerede: Det Teologiske Fakultet bliver
nedlagt som institutionel ramme, og
dets aktiviteter lægges ind under et
kommende Kulturvidenskabeligt Fakultet. Men ud over det ved vi meget lidt.
Ét spørgsmål, der naturligt rejser sig i
fagmiljøerne, er, om teologi og religionsvidenskab (med eller uden arabiskog islamstudier) nu skal gå hver til sit
for at pleje sine særlige identiteter,
eller om vi skal kæmpe for at holde
teologi og religionsvidenskab sammen i
et institutionelt fællesskab, nu udvidet med andre fag. Jeg mener, det er
vigtigt, at holde på det sidste. Lad mig
forklare hvorfor.
FÆLLES INTERESSER
I første omgang skal det understreges,
at diskussionen har en temmelig lokal
karakter: Der er næppe mange uden for
det Teologiske Fakultet, der er i stand
til at se, hvorfor to fag, der beskæftiger
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sig med religion, ikke bør høre
sammen institutionelt. Det er
først, når man kommer meget tæt
på, at forskellene ses og formuleres. Af og til artikuleres de i modsætningspar som humanistisk over
for teologisk, deskriptiv over for
normativ, etic (set udefra) over for
emic (set indefra), religionsnegativ
tendens over for religionspositiv
tendens. Dikotomierne er næppe
særligt præcise som beskrivelser,
men etablerer en forskel, som
polemisk kan dyrkes. I teologiske
kredse findes stemmer, der betragter Århus-teologien som alt for
præget af religionsvidenskab, (den
teologiske studieordning rummer
jo både elementer af religionsteori, -fænomenologi og -historie). I
religionsvidenskabelige kredse kan
man støde på den opfattelse, at
religionsvidenskaben i Århus er kontamineret af sit parløb med teologi – om
ikke andet, så på image-niveau. Det
kan være fint nok at polemisere, men i
den aktuelle situation gavner det ikke
vores fælles sag: at bevare og udbygge
et stort og mangesidigt religionsfagligt
miljø på Aarhus Universitet.
DEN LILLE FORSKEL
I øvrigt er det efter min mening let
at overdrive forskellene på de to fag.
Naturligvis er der forskelle. De kan
være svære at få øje på, når man om
morgenen bumler ind i en flok midaldrende kursister på fakultetsvisit: »Er
der mon gymnasielærerdag eller åbent
Løgstup-seminar for præster?« tænker
man. Det er ikke til at afgøre. Men de
faglige forskelle er der. De er blot ikke
principielle og teoretisk-metodiske, men
pragmatisk bestemt. Der er for begge
fags vedkommende tale om akademiske
religionsstudier primært til brug i bestemte, statslige institutioner – heraf i
øvrigt studiernes relativt store volumen.

Religionsvidenskab sigter primært (ikke
alene) mod arbejde i gymnasiet. Teologi
sigter primært (ikke alene) mod arbejde
i folkekirken. Disse brugskontekster er
naturligvis, sammen med de respektive
fagtraditioner, med til at bestemme,
hvordan der prioriteres på de to fag. En
religionslærer i gymnasiet skal primært
vide noget om religion og religioner; en
præst skal først og fremmest vide noget
om kristendom.
HUMANISTISKE RELIGIONSSTUDIER
For så vidt der er tale om akademiske
studier kan der altså ikke være nogen
principiel, metodisk forskel på, hvordan
der forskes og undervises i fx kristendom på de to fag. Både religionsvidenskab og teologi er humanistiske studier
af menneskelige kulturprodukter. Jeg tør
ikke tænke på, hvad alternativet skulle
være: At teologien har adgang til esoteriske erkendelsesformer? Naturligvis
har den som akademisk videnskab ikke
det. Men der kan udmærket være forskel
på, hvordan der udvælges og prioriteres
i teologi og religionsvidenskab, både
hvad angår empiri, teori og problemstillinger. Alt andet ville være uden mål og
med. Men prioriteringerne bringer også
blinde vinkler med sig, som vi bør være
opmærksomme på. Jeg mener teologi
og religionsvidenskab bedst dækker
hinanden ind ved at blive sammen
institutionelt.
RELIGIONSVIDENSKABELIGE
HÆNGEPARTIER
Eksempelvis er der spørgsmål som den
aktuelle religionsvidenskab sjældent
stiller (og undskyld mig, hvis jeg ikke
helt har fingeren på pulsen): Er religion
godt eller skidt – og for hvad? Hvori
består religionernes æstetiske dimension (kunst, litteratur etc.)? Er nogle
religiøse praksisser mere legitime end
andre under de præmisser, som det
moderne sætter? Er der grænser for

KRONIKKEN

- og udnytte forskellene
religion, og hvilke kriterier kan gælde
i en sådan diskussion? Dette er æstetiske spørgsmål og normativitets- og
relevansspørgsmål, som teologien langt
oftere end religionsvidenskaben tematiserer, og som efter min mening ikke
bør dømmes ude af det humanistiske
felt for religionsstudier, hvis humaniora
ikke kun er hjemsted for deskriptiv
videnskab, men også for diskussion af
relevansspørgsmål på højeste, akademiske niveau. Det er min erfaring, at
religionsvidenskabsstuderende, der interesserer sig for disse spørgsmål har gavn
af, som det er nu, at have nem adgang
til undervisere på teologi i den faglige
vejledning. Og bemærk: Skønt religionsvidenskaben nedprioriterer disse
spørgsmål, er det de første spørgsmål
gymnasielæreren konfronteres med i sit
arbejde.

TEOLOGISK MANKO
Omvendt er der spørgsmål som teologien sjældent stiller, men som ofte
tematiseres i religionsvidenskaben:
Hvad er kristendom, når det ikke er
teologerne, man spørger? Hvad går de
andre religioner ud på? Er dåben magi?
I hvilken forstand sidder Gud i hjernen?
Disse spørgsmål kan på ingen måde
betragtes som teologisk irrelevante,
og i de nuværende rammer er der gode
muligheder for, at teologistuderende kan
søge vejledning i dem hos religionsvidenskabelige forskere. Og så skal man
huske: Det er spørgsmål som rejser sig
på præstens første arbejdsdag.

vil vi helst være sammen med? Interesserne er naturligvis mange. Vi interesserer os ganske vist alle for religion, men
jo altid med en særlig vinkel (antropologisk, filosofisk, kognitionsteoretisk,
historisk etc.). Den nye struktur kan
forhåbentlig give os nye, bedre samarbejdsmuligheder i forskellige retninger,
men vi må ikke glemme vores fælles
interesse for religionsstudier. Det er
første prioritet. Vi er hinandens bedste
samarbejdspartnere. Vi er tilsammen
dem, der kan levere den bedst kvalificerede viden om og diskussion af religion
til samfundet i dag.

MIN ØNSKESEDDEL
Den faglige udviklingsproces har bragt
ønskesedlerne op af lommerne i fagmiljøerne på Det Teologiske Fakultet. Hvem

Teologi og religionsvidenskab er hinandens bedste samarbejdspartnere. De er tilsammen dem, der kan levere den bedst kvalificerede viden om og diskussion
af religion til samfundet i dag.
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ANMELDELSER

Vi slår ihjel – Og lever med det
Oberst Lars Møller er efterhånden kendt for at skrive bøger, der er kritiske over for Forsvaret, og han har gjort det igen.
Denne gang er emnet det faktum, at danske soldater slår ihjel i Afghanistan.

populationsbeskrivelser, og
det lykkes ham faktisk at
undgå enhver genremæssig forpligtelse, ligesom
han tillader en høj grad
af subjektivitet. Dermed
er stilen lagt: bogen
er en udladning af
personlige holdninger,
pakket ind i objektive
beskrivelser af egne
erfaringer som soldat
og støttet af et par
teoretikere, som
han er enig med.
Dette er ikke svært
at gennemskue.
Ligeledes opdager
læseren hurtigt,
at bogens anliggende er noget
bredere og mere
diffust, end der
er givet indtryk
af ovenfor.

AF JACOB JOENSEN, STUD.THEOL.

Hovedtemaet i Vi slår ihjel og lever med
det er, at danske soldater slår ihjel i
krigen i Afghanistan. Det er et faktum,
som ifølge forfatteren, oberst Lars Møller, fortrænges i den offentlige debat.
Drab er et vilkår i krig, som vi danskere
må forholde os til, så for at udbrede
forståelsen af ’drabet’ og alt, hvad det
indebærer, har Lars Møller begået et
studium af ’drabets anatomi’. Bogen
bygger på og rummer udpluk af 249 soldaters besvarelser af to spørgeskemaer,
der er udarbejdet af Lars Møller selv og
kombineret med teorier fra to amerikanske forskere. I indledningen gør Lars
Møller klart, at bogen ikke er forskning,
så der ikke er stillet krav til metode- og
16 | FIGENBLADET

320 SIDER
UDEN KONKLUSSION
Der er altså grund til at være på vagt,
og det bekræftes ca. en tredjedel inde i
bogen. Det viser sig nemlig, at tyngden
slet ikke ligger på selve ’drabet’ men på
den ekstreme stress, soldater oplever,
når de er i kamp. Begrebet ’stress’ er
genstand for en grundig redegørelse
over de følgende ca. 120 sider, hvorpå
Lars Møller konkluderer, at man selv skal
have været i kamp for at forstå, hvor
ekstrem stressbelastningen er. Denne
ikke overraskende konklusion bliver herefter næsten til et mantra, hvis hyppige
gentagelse, uanset hvad der ellers tales
om, bliver ret forstyrrende. Derudover
fornærmede det denne anmelders
intellektuelle og empatiske formåen,
at den modsiger bogens formål, som jo
netop var at bibringe læseren forståelse
af denne ekstreme stress. Bogen har
ingen endelig konklusion, og efter ca.

320 siders læsning i form af svar på
spørgeskemaer, redegørelser, diskussioner, krigshistorie og samfundsdebat,
som bogen blandt andet rummer, er det
skuffende at måtte nøjes med, hvad
der kun med god vilje kan kaldes en
afslutning. Stik imod gængse forskrifter
fortsætter Lars Møller nemlig med at
tage nye temaer op, og afslutningen
antager i stedet karakter af et selvstændigt kampskrift rettet mod det ’officielle
Danmarks’ holdning til og behandling af
danske krigsveteraner. Den hænger kun
sporadisk sammen med resten af bogen,
og om end det er læst mellem linierne,
afslører den, hvad der forekommer at
være bogens egentlige anliggende: At
plædere for en slags martyrium som
forfatteren synes, danske soldater
fortjener.
AKTUELT EMNE GÅR TABT
I RODET OG KVÆRULERENDE BOG
Vi slår ihjel og lever med det er en bog,
der vil for meget. Den vil være videnskabeligt deskriptiv, sagligt lødig, folkeligt
formidlende og normativt kontroversiel
på én gang. Det lykkes ikke. I stedet er
den rodet og kværulerende, og det er
skuffende, fordi emnet, den behandler,
er aktuelt og vedkommende og fortjener seriøs opmærksomhed i en dansk
krigsdiskurs.
Vi slår ihjel og lever med det,
Lars R. Møller,
Informations Forlag,
362 sider,
249,95 kr.

ANMELDELSER

Europæisk skæbnetime under halvmånens skær
I debatbogen Islams magt artikulerer Karen Jespersen og Ralf Pittelkow en bramfri og velunderbygget kritik, hvis sigte er
at anskueliggøre, hvor alvorlige de problemer er, som de europæiske nationalstater står over for som følge af masseindvandringen fra muslimske lande.
AF JOHAN CHRISTIAN NORD, STUD.MAG

Med udgangspunkt i et glødende forsvar
for de værdier, der er udsprunget af
kristendommen, den europæiske oplysning og reformationen og har rodfæstet
sig i den vestlige verden, behandler
Jespersen og Pittelkow i tolv kapitler
det mangefacetterede spørgsmål om,
hvilke forandringer der er indtruffet i
de europæiske samfund som følge af
opkomsten af et nyt religiøst og kulturelt segment i Europa, der på afgørende
vis adskiller sig fra ’den oprindelige
befolkning’. Forfatterne argumenterer
for, at de europæiske befolkninger må
forholde sig til dette segment og dets
krav om anerkendelse, en anerkendelse,
der i forfatternes optik ikke understøtter individets ret til at leve i frihed,
men derimod har karakter af en særbehandling af en gruppe med potentielt
graverende følger for den enkelte og
fællesskabet.
OPGØR MED MULTIKULTURALISMEN
OG FORSVAR FOR INDIVIDETS RET
Det, Jespersen og Pittelkow blandt
andet gør op med, er således den multikulturalistiske ideologi, som i forfatternes optik er en utopi, hvis grundtanke
dels er, at alle kulturer er lige, dels at
en kulturel diversitet i sig selv er et
gode. Heroverfor slår forfatterne til lyds
for, at der rent faktisk gives afgørende
forskelle mellem kulturer. Underbygget af statistik og forskellige former
for vidnesbyrd stilles der skarpt på
en række problematiske forhold, hvor
den gruppe- og stammementalitet, der
ifølge forfatterne trives i islam, udgør
en trussel over for individets ret og
opretholdelsen af et velfungerende og
sammenhængende land og fællesskab
på tværs af holdninger. Det afvises
således, at der gøres knæfald over for
ønsker om særregler for muslimer som
gruppe eksempelvis i henseende til
familieret, fritagelse for undervisning
i folkeskolen og indskrænkning af

ytringsfriheden.
ISLAMKRITIK EJ ’ISLAMOFOBI’
Det er ikke ualmindeligt, at kritik af
islam og i særdeleshed en sådan kritik,
der gør op med den multikulturalistiske lære om alle kulturers ligeværd, af
politiske modstandere rubriceres som
’islamofobisk’ eller endda racistisk. I
Jespersen og Pittelkows angreb på den
multikulturalistiske ideologi og dele
af Islam bliver det imidlertid klart, at
deres afvisning af tildeling af særrettigheder og afstandtagen til velmenende ømfindtlighed over for muslimers
følelser ikke beror på nogen form for
ideer om etnisk suverænitet. Med en
skelnen mellem islam som tro og islam
som magt tydeliggøres det
således, at Jespersen og
Pittelkow ikke ønsker at
underkende den enkelte
muslims religionsfrihed,
men derimod forholder
sig til den politiske aspiration inden for dele af
islam, hvor sigtet ikke
blot er en retledning af
den enkelte velvillige
menneskelige sjæl
men også af de menneskelige samfund,
om disse samfunds
borgere så måtte
være interesserede i
budskabet eller ej.

centralt forehavende for forfatterne at
bevidstgøre de europæiske borgere om,
at man, hvis man ønsker, at modstå
den islamisering, som ifølge forfatterne
er på fremmarch, må være principfast
og tillade sig at forsvare de idealer, de
europæiske stater er grundet på og ikke
renoncere på sine idealer over for en
gruppe, blot fordi denne forekommer at
være en minoritet.
Islams magt. Europas ny virkelighed,
Karen Jespersen og Ralf Pittelkow,
Jyllandspostens forlag,
285 sider,
250 kr.

HVAD NU EUROPA?
Udover denne
grundlæggende afvisning af tildeling
af særrettigheder,
der i forfatternes
optik afholder
individet fra at
deltage i det almene fællesskab
og dér gøre sig sine egne erfaringer,
lyder der også et opråb til den enkelte
europæer og dansker. Det er således et
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REJSEBREV

Welcome to Lebanon!
Libanon fylder rundt regnet en fjerdedel af Danmarks areal og er dermed et af verdens mindste lande, men kan alligevel
bryste sig af at have 18 officielle religiøse sekter. Derfor er Libanon lige præcis stedet, hvis man er interesseret i studier
af kirkerne i Mellemøsten, islam og religionsteologi generelt, da de interreligiøse forhold som bekendt spiller en helt særlig
rolle her.
AF STUD.THEOL. SARAH LODBERG

Derfor sidder jeg nu her på et værelse
på Near East School of Theology (NEST)
– et økumenisk, protestantisk præsteseminar, der ligger fantastisk placeret
i det charmerende universitetskvarter
Hamra i Beirut. Ud over almindelig
kerneteologisk undervisning i bibelske
studier og sprog, kirkehistorie, dogmatik
og praktisk teologi tilbyder NEST også
forløbet Studies in the Middle East henvendt til internationale teologistuderende, der ønsker at fordybe sig i teologiske emner i en mellemøstlig kontekst. I
år er vi 12 internationale teologistuderende: 1 fra Skotland, 3 fra USA, 4 fra
Tyskland og 4 fra Danmark (3 fra Københavns Universitet og undertegnede).
Fagene følger vi sammen med stedets
andre studerende, der udover libanesere
også tæller bl.a. syrere, palæstinensere,

irakere og armeniere. Efterårssemestret
løber fra oktober til februar, og det
bliver spændende at opleve, hvordan en
dagligdag på NEST kommer til at se ud
med bl.a. undervisning og ekskursioner
i fagene Contemporary Eastern Churches med George Sabra og Islam in the
Modern World med Colin Chapman. Indtil
videre har vi især fået en god fornemmelse af det sociale liv, der bæres af en
meget aktiv studenterforening, og som,
ud over daglig arabisk kardemommekaffepause, sørger for initiativ til volleyballturneringer, strandture, cykelture i
Beiruts gader, ekskursioner til Libanons
utallige arkæologiske vidundersteder og
sandsynligvis skiture, når temperaturen
forhåbentlig snart falder, og sneen daler
ned over Libanons bjerge. For de sangglade er ugentligt kor også en mulighed,
dertil kommer stedets andagtsrum med

FOTO | PRIVAT
Near East School of Theology (NEST) er et økumenisk, protestantisk præsteseminar, der ligger
fantastisk placeret i det charmerende universitetskvarter Hamra i Beirut
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daglige morgenandagter for de interesserede. Der er altså lagt op til et aktivt
studenterengagement, for ikke at tale
om endnu en mulighed for refleksion
over at den uddannelseskonstellation
jeg almindeligvis anser for normal, dvs.
en bevidst adskillelse mellem kirke og
teologistudiet, skiller sig ud i mødet
med næsten alle andre teologistudier
uden for Danmarks grænser.
ALT I ÉT
Selve NEST-bygningen er en kæmpe
betonklods, så der er derfor ikke meget
pænt at sige om den. Til gengæld er
det super praktisk, at alt rummes i
én bygning – flere etager endda med
blå Middelhavsudsigt! Udover hhv.
pige- og drengeetager, plus en etage
hvor nogle af underviserne bor, ligger
et godt og airconditioneret bibliotek
på 1. etage, en fælles spisestue på 2.
med skøn libanesisk mad serveret tre
gange dagligt, undervisningslokaler og
andagtsrum i stuen, parkeringskælder
på -1., sportshal på -2. og ja, beskyttelsesrum på -3. etage: Krig er ikke
noget man rigtig taler om her, men de
libanesere jeg har snakket med indtil
videre understreger, at i modsætning
til 70’erne, hvor det meste af lokalbefolkningen var bevæbnet, ønsker den
største del af befolkningen i dag ingen
krig. Umiddelbart er det også en meget
afslappet imødekommenhed, man her
møder som udlænding. Med den danske
udlændingepolitik i baghovedet er det
derfor tankevækkende gang på gang at
blive stoppet spontant på gaden med et
venligt: ”Welcome to Lebanon!” Mere af
det i Danmark, tak!

UNDERHOLDNING

ILLUSTRATION | ANNE-MAJA MARTHA BECK

Sokrates fortrød af og til at have udråbt sig selv som ’fødselshjælper’.

FIGENBLADET SPØRGER:

Hvad synes du om den nye kantine?
FOTO | ALICE HELDING LAURSEN

REGINA ULF, STUD. MAG.

Det er et godt initiativ. Udseendet er
okay med undtagelse af gulvet. Det er
ikke praktisk, fordi det ikke kan holdes
pænt. Det er fedt med navnene på væggene, så ved man, hvilket fakultet man
opholder sig på. Jeg har udelukkende
købt kaffe i kantinen, så jeg ved ikke,
hvordan maden er.

ANDERS HOLDGAARD MELCHIORSEN, STUD. MAG.

MORTEN SØRENSEN, STUD. THEOL.

Her er blevet lidt for lyst. Det nye kantineområde passer ikke ind sammen med
de andre områder med mørkere laminatgulve. Jeg synes, at det er forvirrende
med så lyse omgivelser, når man skal
arbejde her. Udvalget af mad kan jeg
ikke sige noget om, for jeg har endnu
kun købt kaffe, men det er dejligt, at
der ikke er nogen kø ved kassen.

Flere sofaer, caféborde og julepynt! Der
skal være mere sjæl her. Det er som at
komme ind på et diskotek. Der skal være
noget mere personlighed, for som det
er nu, er det lidt klinisk. Det er dog et
rigtig godt initiativ med et frokostlokale, hvor der er god plads. Det er godt
for studiemiljøet.
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Kalender | 05.10 – 23.11 2010
OKTOBER
12. 12.00 13.00

ARRANGEMENT
Frokostmøde

BESKRIVELSE

18.

15.15 17.30

Foredrag

26.

12.00 13.00

Frokostmøde

‘Mauritius’ v/ Marianne Q. Fibiger. Center for
SamtidsReligion (Glasburet, lok. 215, 1443)

27.

14.15 16.00

Foredrag

’Hvad er egentlig islamofobi?’ v/ Peter
Nannestad. Center for forskning i islamisering og
radikaliseringsprocesser (Lok. 101, Aud A1, 1333)

27.

19.30

Foredrag

30.

10.30 15.00

Arrangement

‘Boses saga: En norrøn knaldroman om
helte, fabeldyr og forførelser’ v/Erik Mørch.
Religionsvidenskabelig Forening (Lok. 010, 1441)
Kandidat- og jubilararrangement. Det Teologiske
Fakultet (Foyeren, 1441)

‘Claims Making: From Words to Numbers...
And back’ v/ Lasse Lindekilde. Center for
SamtidsReligion (Glasburet, lok. 215, 1443)
‘Kortlægning af “livets” arvemasse - en måde
at søge “TAO”’ v/ Lars Bolund. Forum Teologi
Naturvidenskab (Fysisk Auditorium, 1523)

NOVEMBER

ARRANGEMENT

BESKRIVELSE

2.

12.00 13.00

Frokostmøde

4.

19.30

Foredrag

8.

15.15 17.30

Foredrag

10.

19.30

Foredrag

‘Kirkelig persuasiv kommunikation’ v/ Christian
Grund Sørensen. Center for SamtidsReligion
(Glasburet, lok. 215, 1443)
‘Dogmatik som samtidsteologi - et program’ v/
Niels Henrik Gregersen. Teologisk Forening (Aud.
2, 1441)
‘Etiske aspekter ved stamcelleforskning’ v/
Thomas G. Jensen. Forum Teologi Naturvidenskab
(Fysisk Auditorium, 1523)
‘Maria og Jesusbarnet i Bibelen og Koranen’
v/ Ole Davidsen og Thomas Hoffmann. Teologisk
Forening og Religionsvidenskabelig Forening (Aud.
3, 1441)

11.

13.00 16.00

Seminar

11.

19.00

Debat

22.

10.15 12.00

Forelæsning

‘Interpreting Luther’s 95 Theses Ecumenically’
v/ Dr. Theodor Dieter. Reformatorisk Teologi

23.

12.00 13.00

Frokostmøde

‘Gellerup projekt/religion på nettet’ v/ Stine
Lomborg. Center for SamtidsReligion (Glasburet,
lok. 215, 1443)

23.

19.30

Foredrag

‘Palmyra - den multikulturelle handelsby i
den syriske ørken’ v/ Finn O. Hvidberg-Hansen.
Teologisk Forening (Lok. 010, 1441)

Åbent seminar i forbindelse med udgivelsen af
bogen ‘Rembrandt som bibelfortolker’. Afdeling
for Gammel og Ny Testamente og Forlaget Aros
(Aud. 2, 1441)
’Indvandring og problemer for dansk identitet’
v/ Søren Krarup. Frit Forum Århus (Amaliegade 27,
8000 Århus C)

For flere arrangementer se www.teo.au.dk/nyheder/arrangementer
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Spændende
arrangementer
BOSES SAGA: EN NORRØN KNALDROMAN OM HELTE, FABELDYR OG
FORFØRELSER v/ Erik Mørch
Boses Saga er en såkaldt
Fornaldersaga, og selvom den er
skrevet 300-400 år ind i kristentiden,
er den henlagt til den hedenske
tid, fordi den rummer elementer
som blandt andet galderstrofer,
der muligvis er gamle. Det er en
sen og dekadent saga, som ikke
har de klassiske islændingesagaers
litterære format. Boses Saga er en
norrøn knaldroman med sejd og
galder, troldkællinger og fabeldyr,
barske helte og onde fjender og
saftige forførelses- og slagscener.
Forelæsningen byder på kommenteret
oplæsning af de vigtigste dele
af sagaen, og giver mulighed for
spørgsmål og diskussion bagefter.
Onsdag d. 27/10 kl. 19.30, Lok. 010,
1441.
MARIA OG JESUSBARNET I BIBELEN
OG KORANEN v/ Thomas Hoffman
og Ole Davidsen
Foredraget omhandler, hvordan
religiøse traditioner bliver til
gennem opgør med og videreførelse
af foreliggende traditioner ved at
se på, hvordan nye fortællinger
bliver til gennem transformation af
gamle fortællinger i skriftreligioner
båret af fortællinger. Fortællingerne
om Maria og Jesu fødsel i Det
Nye Testamente er intertekstuelt
forbundet med lignende beretninger
i Det Gamle Testamente. De apokryfe
barndomsevangelier
fortæller
videre på historien om Maria og
Jesusbarnet, og Koranen er endnu
et eksempel på udviklingen af denne
narrative tradition.
Onsdag d. 10/11 kl. 19.30, Aud. 3,
1441.
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