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Lars Albinus:
Filosofien viser, hvilke pladser der står åbne for
videnskaben, men ikke hvordan disse skal udfyldes

FigenBladet har talt med lektor
og nyslået doktor Lars Albinus
Kønnenes religion

FigenBladet har taget et kig på kønsforskelle, religion og kampen mellem biologien og kulturen

Lektor: Forfølgelser stopper ikke på grund af fatwa

Udfaldet af et krisemøde, der havde forfølgelserne af Iraks kristne på dagsordenen, blev en fatwa. Et løsningsforslag lektor Thomas Hoffmann er kritisk overfor
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Løkke: Religionen tilbage
ORD | HANS NØRKJÆR

Statsminister Lars Løkke Rasmussen
ser gerne, at religion har en plads i det
offentlige rum. Hermed gør han op med
sin forgænger Anders Fogh Rasmussen, der ønskede et offentligt rum med
mindre religion. Lars Løkke Rasmussen bebudede den nye linje ved en
tale i Vartov midt i januar 2011, hvor
statsministeren med afsæt i Grundtvig
talte for et samfund, hvor borgerne ikke

putter med deres værdier. Forskellige
forskere fra det forhenværende Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet
har i Kristeligt Dagblad kommenteret
på statsministerens nye linje. Dr. theol.
Peter Lodberg udtaler: »Det er en
tilbagevenden til det klassiske højskoleVenstre. Løkke slår fast, at religion
har en betydning for vores fremtidige
indretning af samfundet og opfordrer
religiøse mennesker til at bidrage til et

oplyst demokrati.« Lektor ved Afdeling
for Religionsvidenskab Lars Ahlin er
mere skeptisk: »Statsministeren siger
på den ene side, at der skal være plads
til religion i det offentlige rum, hvilket
forudsætter respekt for andres værdier.
Samtidig fremstår det, som om han med
begrebet værdikamp siger, at vi skal
kæmpe for nogle særlige kristne værdier
over for muslimske værdier. Det får hans
tale til at fremstå selvmodsigende.«

Forbandet være Skattefar
Sort peber, død hund og katteekskrementer. Sådan lyder opskriften på den
forbandelse, den rumænske heks Bratara Buzea har i kedlen for at få ramt
på den rumænske regering. Bratara er
blot én blandt de mange rumænske
hekse, som er vrede over en ny lov, der
stadfæster hekseri som en officiel profession i Rumænien. Det betyder nemlig,
at heksene nu skal svare skat af deres
fortjeneste samt indbetale til pension

og sygesikring. De rumænske hekses
trusler bliver efter sigende taget meget
alvorligt i Rumænien, hvor overtro er
en betydningsfuld del af kulturen. Selv
iklæder præsidenten og hans stab sig på
visse dage lilla klæder, idet de menes at
yde beskyttelse mod onde ånder. Den
rumænske præsident er dog endnu ikke
gået så vidt som den tidligere diktator
Ceaucescu, der havde sin egen personlige hofheks.

FOTO | ALICE HELDING LAURSEN

ORD | MARC ANDERSEN

Massemord for Gud
ORD | HANS NØRKJÆR

Et skuddrab på 6 personer i den ellers
fredelige by Tucson, Arizona, er af
højrefløjskirken Westboro Baptist Church
fra Topeka, Kansas, blevet betegnet

som Guds straf over vantro. »God sent
the shooter to Tucson for your rebellion against him!« skriver kirken på
sin hjemmeside. Morderen Jared Lee
Loughner betegnes som Guds sendebud,
idet han bevidst gik efter at dræbe det
demokratiske kongresmedlem Gabrielle
Giffords, der af kirken anses for at være
vantro. Blandt de dræbte er også en
9-årig katolsk pige, som kirken på hjemmesiden henviser til med ordene: »God
hates catholics.« Kirken har forsøgt at
forhindre pigens begravelse i at blive afholdt. Episoden er ikke den eneste, hvor
Westboro Baptist Church har gjort sig

bemærket. Siden 1998 har de forsøgt at
spolere begravelser. Personer som var
fortalere for homoseksuelles rettigheder,
AIDS-patienter og krigsveteraner har
ved deres begravelse haft ufrivillig ledsagelse af Westboro Baptist Church med
tilråb som »God hates you« eller »Fags
are beasts.« Også præsident Barack
Obama er mål for hadefulde tilråb, hvor
han f.eks. bliver kaldt for Antikrist. Der
er i Arizona netop blevet hastet en lov
igennem, der specifikt forbyder chikane
af begravelser.
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Velkommen til Aarhus
Det nu forhenværende Teologiske Fakultet kunne primo august 2010 præsentere Martin Riexinger som lektor ved Afdeling
for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier. Figenbladet har truffet den nyligt ansatte tyske islamforsker og talt
med ham om hans forskning, samt hvorfor Aarhus Universitet var tiltrækkende som ramme for et fortsat akademisk virke.

FOTO | ALICE HELDING LAURSEN

er ifølge Martin Riexinger
et centralt anliggende for
den moderne muslimske
verden. Denne indsigt
har dannet udgangspunkt
for et af de primære
omdrejningspunkter
i Martin Riexingers
akademiske arbejde. Lysten
til at udforske det til tider
særegne forhold mellem
islam og videnskabelige
landvindinger opstod under
hans ph.d.-uddannelse i
Freiburg: »Jeg havde ikke
interesse for emnet før
mit ph.d.-forløb, men som
følge af min forskning
i urdu-kommentarer til
Koranen indsåjeg, hvor
kontroversiel receptionen
af moderne videnskab i
dette tilfælde astronomi
Forholdet mellem videnskab og religion i den muslimske verden
var i slutningen af det
har været et af de primære omdrejningspunkter for Martin
19. og starten af det
Riexingers forskning.
20. århundrede.« Martin
Riexinger fik gentagne
gange bekræftet det kontroversielle
ORD | LARS-KRISTIAN KRATMANN NISSEN
forhold: Som led i min research
Martin Riexinger fattede allerede
besøgte jeg muslimske boghandlere i
som ung interesse for den muslimske
England. Her fandt jeg kreationisten
verden, selvom manges øjne pådenne
Harun Yahya, der havde forfattet en
tid rettede sig mod det mildt sagt
række kreationistiske traktater og
anspændte forhold mellem USA og
samtidig havde indset internettets
Sovjetunionen: »Jeg havde min ungdom
uovertrufne muligheder for at sprede
i 80’erne og var samtidig interesseret i
traktaternes budskab. Derfor besluttede
de store begivenheder, som udspillede
jeg at undersøge den muslimske
sig på verdensplan i denne periode.
respons påden moderne videnskab ved
Krydret med en interesse for sprog og
et specifikt studie af reaktioner på
historie var det helt naturligt for mig at
evolutionsteorien. Martin Riexingers
rette opmærksomheden mod, hvad der
forskning kredser dog langtfra kun
foregik i den muslimske verden.« Dette
om dette. I skrivende stund er
vakte en akademisk interesse, som
lektoren ved at lægge sidste hånd på
ledte Martin Riexinger til universitetet
en artikel om Muhammed ibn ’Abd
i Tübingen, hvor han afsluttede sin
al-Wahhabs biografi om profeten
kandidatgrad i 1997.
Muhammed. Artiklen bygger på
lektorens nyligt afsluttede habilitation,
FORSKNINGSOMRÅDER
der tilnærmelsesvis svarer til den
Forholdet mellem videnskab og religion
4 | FIGENBLADET

danske doktorgrad. »I forbindelse med
proceduren skulle jeg påvise en evne til
at behandle klassiske arabiske kilder,
siden jeg hidtil havde beskæftiget
mig med moderne islam. Ikke desto
mindre vil artiklen kaste nyt lys på
grundlæggeren af wahabismen, som
jeg betragter som en af de vigtigste
politiske og religiøse bevægelser
gennem de sidste århundreder.«
DEN AARHUSIANSKE MODEL
Martin Riexinger angiver to årsager
til, hvorfor det var interessant at
fortsætte karrieren i Aarhus. Først
og fremmest er den islamforskning
som foregår i Skandinavien ifølge
lektoren meget avanceret, hvis man
sammenligner med resten af Europa.
Dernæst var det tiltrækkende, at
islamforskningen i Aarhus er en
integreret del af et bredere felt af
religionsstudier. »Forskelle til trods
har de tyske universiteter det til
fælles, at arabisk- og islamstudier
ikke noget sted indgår som en del af
en afdeling. Der måtypisk tages til
takke med at være en væsentlig del
af en afdeling for orientalske studier
indenfor et humanistisk fakultet,«
fastslår han og uddyber: »Ulempen
ved dette er, at disse enheder ofte
er ganske små, hvorfor der kun kan
tilbydes et begrænset udvalg af emner
for de studerende.« Den aarhusianske
model er at foretrække, hvorfor Martin
Riexinger afslutningsvis udtaler, at han
meget vel kunne forestille sig at være i
Aarhus indtil pensionsalderen.

NYHEDER

Fatwa som udfald af krisemøde
Otte religiøse ledere mødtes for nylig til et krisemøde i København for at diskutere de forfølgelser og drab, som kristne minoriteter i Irak har været udsat for i den seneste tid. Udfaldet af krisemødet blev en udstedelse af en fatwa – et løsningsforslag lektor ved det forhenværende Teologiske Fakultet Thomas Hoffmann forholder sig kritisk til.

Fredag d. 14. januar mødtes otte højt
profilerede religiøse ledere fra Irak i
København for at finde en løsning på
den stigende vold mod Iraks kristne befolkning. Siden oktober 2010 har angreb
kostet mindst hundrede irakiske kristne
livet, mens over tusinde er flygtet til
andre mellemøstlige lande. Dette fremgik af en pressemeddelelse fra Københavns Stift, der både var arrangører og
vært ved krisemødet.
DE RELIGIØSE LEDERE HAR MAGTEN
Blandt deltagerne ved det tværreligiøse krisemøde var eksempelvis Iraks
tidligere præsident Saddam Husseins
sunni-muslimske imam, dr. Abdul Latif
Humayen og den religiøse rådgiver for

FOTO | MARC ANDERSEN
Thomas Hoffmann forholder sig kritisk til fatwaens forventede virke: »Af erfaring er jeg pessimist. Uanset hvorhen man vender blikket i den
islamiske verden, siver de kristne, og dét stopper
næppe på grund af en fatwa.«

den nuværende irakiske premierminister
shia-muslimen Abdul Halim al-Zuhairi.
Faktisk var den eneste fællesnævner
for de tværreligiøse ledere, der deltog
i mødet, at de alle kender den anglikanske præst Andrew White, der havde
samlet holdet. »Forhandlingerne bliver
vanskelige. Disse mænd har et udtalt
fjendtligt forhold til hinanden. Alligevel
har de indvilget i at mødes. Hvis de
formår at samarbejde, vil de have magt
til at skabe fred. Hvis ikke, vil situationen i Irak kun forværres,« sagde Andrew
White inden mødet. Udfaldet af mødet
blev en fatwa (red. en religiøs vejledning), der fordømmer angreb på kristne
og andre religiøse minoriteter. En
fatwa mod forfølgelse af de kristne var
netop hvad Andrew White, havde håbet
på. Han udtalte til efterfølgende
pressekonference, at de muslimske
og kristne lederes samarbejdsvilje
i udstedelsen af fatwaen styrker
håbet om, at denne fatwa faktisk vil
blive læst op i de irakiske moskeer
og udbredt på arabiske tv-kanaler.
KONFLIKTEN LØSES
IKKE VED EN TALEHANDLING
Lektor ved det forhenværende
Teologiske Fakultet i Aarhus Thomas
Hoffmann mener, at en udstedelse
af en fatwa både er en løsning og
en forvikling af problemet. Han
mener ikke, at den udstedte fatwa
kan have en afgørende betydning
for den voksende forfølgelse af de
kristne: »Af erfaring er jeg pessimist. Uanset hvorhen man vender
blikket i den islamiske verden, siver
de kristne, og dét stopper næppe på
grund af en fatwa. Dynamikkerne og
konflikterne kan ikke løses ved en
enkelt talehandling, som fatwaen på mange måder kan betegnes
som.« Thomas Hoffmann fremhæver,
at en fatwa egentligt i sin natur er
svaret på en krise, fordi den i ordets

FOTO | ALICE HELDING LAURSEN

ORD | SARA JUL JACOBSEN

Angreb og forfølgelser af Iraks kristne har været
stigende siden oktober 2010. Det har kostet
mindst hundrede irakiske kristne livet, mens over
tusinde er flygtet til andre mellemøstlige lande.

betydning er svaret på et problematisk
spørgsmål. Men lektoren påpeger, at
fatwaens virke på denne krisesituation
er tvivlsom, idet fatwainstitutionen er i
opbrud: »Fatwainstitutionen er præget
af en kolonisering af lægfolks-muftier,
der udfordrer den traditionelle kreds af
religiøse eksperter og dermed fatwaens
autoritative gennemslagskraft.« Thomas
Hoffmann fastslår derfor, at fatwaer
som denne kan skabe lokale turbulenser
på godt og på ondt, men at disse i høj
grad vil forblive lokale, sporadiske og
midlertidige.
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Kønnenes religion
Manden er stærk og handlekraftig. Kvinden er blød, omsorgsfuld og kærlig. Sådan lyder de stereotype opfattelser af forskellene mellem mænd og kvinder. Kaster vi et blik på religionen, ses manden siddende på tronen i det religiøse hierarki og
kvinden tilbagetrukket til den private religiøsitet – men er disse kønssyn sande? Figenbladet har sat fokus på kønnenes
religion.
FOTO | ALICE HELDING LAURSEN
»Religion kan være en måde at domesticere
manden på,« lyder det fra professor Armin
W. Geertz.
ORD | SOFIE NAIA STENAGER FALLESEN

Efter den feministiske bevægelses
fremkomst i det 20. århundrede er
der kommet fokus på påstandene om
de biologiske forskelle mellem mænd
og kvinder. Indtil da udgjorde de
stereotype forestillinger om kønnene en
opdeling af manden som den aggressive,
aktive og seksuelle og kvinden som den
passive. I dag viser biologiske forskelle,
at kvinden er meget mere optaget
af det sociale, hvor manden er mere
konfrontatorisk, aggressiv og optaget af
magtforhold og status. Den brede viden
om kønnenes forskellighed er brugbar
for religionsforskningen.
RELIGION STYRER MANDEN
På trods af at den videnskabelige
forskning har fundet frem til
fysiologiske forskelle på manden
og kvindens hjerne, hvor mandens
hjerne eksempelvis er en lille smule
større end kvindens, er de intelligente
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egenskaber hos kønnene som f.eks.
matematisk formåen ikke forskellige:
»Selvom der ingen forskel er på den
mandlige og kvindelige hjerne og den
fysiologiske forskel er meget lille, så
er organiseringen af hjernen forskellig,
og kønnene er optaget og drevet af
forskellige ting,« fortæller professor
ved det forhenværende Teologiske
Fakultet ved Aarhus Universitet Armin
W. Geertz til Figenbladet og fortsætter:
»Kvinderne er mere optagede af det
sociale, hvorimod mændene er mere
konfrontatoriske og aggressive.«
Mandens aggression har været en
fordel i eksempelvis krigsførelse, men
den har også været en ulempe, hvis
den eksempelvis har resulteret i vold
inden for gruppen. Her har religion
kunnet spille ind: »Religion kan være
en måde at domesticere manden på,
idet hele idéen med religion er, at
man selv overholder bestemte regler
og opfører sig på en bestemt etisk og
moralsk måde. Det bliver til en form for
selvkontrol, fordi man binder det op på
moralske idéer og perfekte rollemodeller.
I den forstand bliver manden
domesticeret og hans aggressivitet
kontrolleret.« Religion kan altså
bruges som et magtinstrument til at
vedligeholde og fastholde et bestemt
kønssyn, som er bygget op omkring
etik, moral, ære og gruppens identitet,
men religion kan også bruges til at
kontrollere medfødte og for samfundet
ugunstige tendenser.
RELIGIØS SEXAPPEAL
Mandens biologi tilskynder ham til
at fokusere på magt, kontrol, status
og indflydelse men også til at sende
de rette signaler for at tiltrække det
modsatte køn og derved føre sine
gener videre. Her kan religion ifølge
Armin Geertz være en mekanisme,

hvor man viser, at man tilhører en
bestemt tro og har en bestemt moral.
Religion kan her være et såkaldt ‘costly
signal’, som især appellerer til manden,
da det gør ham troværdig over for det
modsatte køn og giver ham status.
Armin Geertz fortæller til Figenbladet,
hvordan man har udviklet institutioner,
der enten er psykiske, fysiske eller
økonomisk kostbare, og som er en form
for signalvirkning, hvor manden kan
fremme sin status: »Hvis manden er
religiøs, og det er noget, som kvinderne
kan lide, giver det ham adgang til at
finde den rette mage til at føre sine
gener videre med,« udtaler professoren.
REPRODUKTION OG
OVERLEVELSE I JØDEDOMMEN
Marianne Schleicher, som blandt
andet er lektor i judaistik ved det
forhenværende Teologiske Fakultet
på Aarhus Universitet, har forsket i
helligteksters funktion, og også her
er kønnene i spil. Helligteksterne er
ifølge Marianne Schleicher med til
dels at konstruere køn, kønsroller og
seksualitet, men bliver også brugt
til at ændre opfattelserne af dem.

Ifølge lektor Marianne Schleicher er helligtekster
ofte medvirkende til konstrueringen af kønsroller.

NYHEDER

Tværfaglige
hjerner
ORDULRIK LYNGS

På den ene side præsenterer
helligtekster kulturen for de
mest grundlæggende normer,
som indeholder opfattelser
af kønsroller, hvilke der er
acceptable, og hvilke der ikke er.
Alligevel kan man, f.eks. i den
hebraiske bibel finde afvigelser
fra normerne, hvor f.eks. Lots
døtre har seksuel omgang med
deres egen far for at sikre afkom,
til trods for at incest ikke er en
acceptabel norm. Det handlede
imidlertid om overlevelse: »Der
er en underliggende diskurs i
helligteksterne, som skal sikre
kulturens overlevelse, og dette
afspejler sig i kønsopfattelserne.
Det grundlæggende i den
hebraiske bibel er nationen
og landets overlevelse og
reproduktion, og derved kan
der være kulturelt tolererede
afvigelser fra normerne hvad
angår køn, kønsroller og
seksualitet, hvis kulturen står på
spil,« fortæller lektoren.
TOLERANCE OVER
FOR AFVIGELSER
Trods religionens tendens til at
fastlåse bestemte kønsroller ser
man den også forholde sig til sig
selv og tilmed kritisere sine egne
stereotype kønsroller. Marianne
Schleicher fortæller således
om den amerikanske filosof
og reformjøde, Judith Butler,
der siden 90erne har kritiseret
den feminisme der herskede i
1960erne og 70erne, som på
dette tidspunkt var præget af
hvide, vestlige, heteroseksuelle
middelklassekvinders
selvforståelse, hvor eksempelvis
en indisk kvinde ikke ville passe
ind i rammen for det daværende

feministiske kvindeideal. Belært
af jøders historiske erfaring
med at være i en position
som ”den anden”, mener
Judith Butler, at man er nødt
til at tolerere forskelligheder
uden at positionere dem op
imod hinanden, således at
samfundet bliver mere tolerant:
»Postmoderne kønsforskning,
som Judith Butler, der netop
er bevidst om køns kulturelle
konstruktion, har muliggjort og
taget de første skridt hen imod en
større tolerance over for afvigelser
fra stereotype opfattelser af køn,
kønsroller og seksualitet, hvorfor
flere afvigere som eksempelvis
kvinder, homoseksuelle og
transkønnede kan se sig rummet
og repræsenteret af religiøse
institutioner som Folkekirken, der
hidtil har stået i en patriarkalsk
tradition, der har forsvaret
en grundlæggende bipolær,
hierarkisk kønsopfattelse,«
fortæller Marianne Schleicher
og fortsætter: »Hvis flere
kvinder i dag er blevet aktive
i Folkekirken, så skyldes
det ifølge min vurdering, at
Folkekirken har været lydhør
over for kønsforskningens og
den almindelige oplysnings
argumenter op igennem det 20.
århundrede, og at mange kvinder
og nogle homoseksuelle som en
følge deraf har fået ansættelse
i Folkekirken, hvorfra de kan
fungere som rollemodeller og
som nogle, man identificerer sig
med.« Så på trods af at biologien
har været med til at bestemme
kønnenes religion, ser man nu
også kønnene være med til at
ændre de stereotype kønssyn i
kulturen.

Det hjerneorienterede forskningsnetværk
MindLab, hvor forskergrupper fra forskellige
fakulteter og institutter på Aarhus Universitet samarbejder, har efterhånden eksisteret i
halvandet år. Netværkets fælles vision er at
kombinere tilgange fra for eksempel naturvidenskab, sundhedsvidenskab, psykologi og
religionsvidenskab for bedre at forstå hjernen. Den 19. januar 2011 afholdt MindLab et
officielt åbningssymposium i Søauditorierne,
som bød på både taler, oplæg og reception
med fremvisning af forskningsprojekter. Blandt
talerne var rektor for Aarhus Universitet Lauritz
Holm-Nielsen samt en repræsentant for Videnskabsministeriets UNIK-initiativ, der har givet
en væsentlig bevilling til Mindlabs arbejde.
POSTERS OG NYE IDÉER
Centerleder for MindLab, Leif Østergaard,
præsenterede netværkets opbygning i sit oplæg
på symposiet og gav konkrete eksempler på
de indsigter som den tværfaglige befrugtning
kan medføre. Blandt andet løftede han sløret
en smule for banebrydende nye
forskningsindsigter om hjernens
energiforsyning.
»Det er arrangementer som
i dag, hvor vi
mødes omkring
posters, ser
hvad de andre
arbejder med og lærer deres tilgange at kende,
at ideerne til tværfagligt samarbejde opstår,«
forklarer han efterfølgende. »Det er vigtigt at
bringe folk sammen, så de kan sige til hinanden: Det problem kender jeg nogen, der har en
løsning på!«
MindLab afholder til efteråret 2012 en international konference, hvor omverdenen vil få
meget mere at vide om frugterne af netværkets
arbejde.
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INTERVIEW

Fra den religionsfilosofiske sidelinje
Lektor på det forhenværende Teologisk Fakultet i Aarhus ved Afdeling for Systematisk Teologi og Religionsvidenskab Lars
Albinus har netop forsvaret sin doktordisputats og derved opnået den teologiske doktorgrad. FigenBladet har truffet den
nyslåede doktor for at få et indblik i religionsfilosofiens egenart og den tværfaglige placering mellem religionsvidenskab og
teologi, som Lars Albinus såvel i forskning som i undervisningssammenhæng indtager.

ORD| JOHAN CHRISTIAN NORD

Lars Albinus er oprindeligt uddannet
religionshistoriker, som fagbetegnelsen
i sin tid lød. Han erhvervede kandidatgraden på baggrund af en guldmedaljeafhandling om eskatologi i græsk
religion, og han skrev herefter ph.d.afhandling om dæmonologi og overgangen fra mythos til logos i det antikke
Grækenland. Den 10. december 2010
forsvarede Lars Albinus sin teologiske
doktordisputats, der bærer titlen: Religion, magt og kommunikation. Filosofiske
overvejelser over religionens betydning
i moderniteten, set i krydsfeltet mellem
Foucault og Habermas.
RELIGIONSFILOSOFIEN MELLEM
TEOLOGI OG RELIGIONSVIDENSKAB
Det kan måske undre nogen, at en religionshistoriker endte med at indlevere
en teologisk frem for en humanvidenskabelig disputats, og Lars Albinus
erkender selv denne ambivalens: »Selv
på vej ned for at aflevere den endelige
8 | FIGENBLADET

afhandling var jeg i tvivl om,
hvilken af de to postkasser den
skulle i.« At det så alligevel
endte som en teologisk disputats skyldtes dog ikke tilfældigheder: »På teologi er der mere
lydhørhed over for de eksistentielle spørgsmål, der rejser sig i
forhold til traditionsbevidsthed
og modernitet,« fortæller Lars
Albinus og fortsætter: »Arbejdet med doktorafhandlingen
begyndte på religionsvidenskab
og afsluttedes på teologi, og
min disputats omhandler derfor
både religionsvidenskaben og
teologiens forhold til religion,
hvilket titlen også er et udtryk
for. Det jeg forsøger er at stille
de to fagtraditioner op over
for hinanden og reflektere over
dem fra en filosofisk sidelinje.«
Denne religionsfilosofiske
refleksion, der så at sige finder sted
fra sidelinjen, er et udefrakommende
blik på fagenes omgang med deres
genstande, hvilket han ser som religionsfilosofiens styrke og berettigelse:
»Filosofien viser, hvilke pladser der står
åbne for videnskaben, men ikke hvordan
disse skal udfyldes.« Dette perspektiv
har også været bestemmende for Lars
Albinus’ virke i den sammenhæng, de
fleste af det forhenværende Teologiske
Fakultets studerende allerede kender
ham fra, nemlig studium generale undervisningen: »Studium generale er ikke
og må ikke være et metodefag, men
derimod et refleksionsfag, der forholder sig til og søger at reflektere over,
hvad videnskab overhovedet kan være
uafhængigt af de enkelte fags metoder
og formål.« Lars Albinus mener, at man
fra denne position kan og skal spørge
ind til noget af det, der let kan blive
forbigået i de enkelte discipliner, der
har egne formål for øje og derved let
glemmer, hvilke vilkår de overhove-

det betragter deres genstand under.
Her kommer filosofiens hovedopgave i
spil: »Det er filosofiens anliggende at
reflektere over, hvordan og med hvilke
forudsætninger mennesket generelt
- og dermed også den tænkende selv,
forholder sig til virkeligheden.«
EN VIDENSKABSTEORETISK
VASKEMASKINE
Lars Albinus påbegyndte sin videnskabelige karriere på Afdeling for Religionsvidenskab, men fik i 2004 en delt
fastansættelse mellem Afdeling for
Systematisk Teologi og Religionsvidenskab, hvor han dog primært var knyttet
til Systematisk Teologi. Han har siden
da været lektor i studium generale og
religionsfilosofi. At han i 2004 endte
med en ansættelse, der primært knyttede ham til teologi, skyldtes, udover
praktiske omstændigheder, at fagmiljøet på Afdeling for Systematisk Teologi
virkede dragende for hans interesser:
»Min mulighed for at forfølge religionsfilosofien var større i en teologisk
sammenhæng, hvor et livtag med traditionens store tænkere var i fokus på
en anden måde, end det kunne være på
religionsvidenskab. Den form for filosofi
jeg var interesseret i havde en mere
naturlig hjemstavnsplads på teologi.«
Fra januar 2012 vender Lars Albinus
imidlertid tilbage til Afdeling for
Religionsvidenskab i et fuldtidslektorat
i religionsfilosofi. En af hans bevæggrunde for beslutningen om at vende
tilbage til religionsvidenskab er de videnskabsteoretiske spørgsmål, der rejser
sig i forbindelse med det videnskabelige
religionsstudium: »Jeg har stor lyst til
at vende tilbage til religionsvidenskab
netop med det formål at overføre filosofien til religionsvidenskaben som en art
videnskabsteoretisk vaskemaskine. Det
skal ikke forstås sådan, at kollegerne på
religionsvidenskab ikke selv kan finde
ud af at renvaske deres teorier, men der

INTERVIEW

er ind imellem også brug for nogle mere
filosofiske begrebsafklaringer.« Foruden
en sådan videnskabsteoretisk gennemlysning af fagets tilgange og målsætninger er Lars Albinus også optaget af
det historiske aspekt, der er faldet ud af
studiets fagbetegnelse og måske også
kan komme i fare for at miste terræn i
selve faget. »Religionsvidenskaben skal
passe på, at den historiske bevidsthed
og den kritiske traditionsbevidsted ikke
forsvinder for meget ud af faget, i så
fald saver faget den gren af, det selv
sidder på,« siger han og uddyber overvejelsen med adresse til de for tiden

mest promoverede religionsvidenskabelige discipliner; religionssociologien
- og psykologien: »I forhold til sidstnævnte er det ikke mindst vigtigt, at
en universalistisk orientering ikke helt
fortrænger interessen for historien og
traditionen.« Trods denne kritik bliver
det klart, at Lars Albinus’ overvejelser
i forhold til religionsvidenskaben ikke
skal ses som en art filosofisk korstog
mod nogen enkelt forskningsretning,
han anerkender således til fulde disse
tilganges relevans: »Teknisk målbarhed
og statistisk registrering kan indfange
meget, men min pointe er, at det ikke

må tage helt og aldeles overhånd og
fortrænge den teoretiske og historiske
refleksions soliditet.« Lars Albinus
vedbliver således at insistere på filosofien og historiens påmindelse om de
begrænsninger, der må være et vilkår
for mennesket, der studerer mennesket:
»Det er et spørgsmål for religionsfilosofien at tage hånd om, hvordan et
kulturfag nødvendigvis må forholde sig
til deltagerperspektivet som vilkår. Der
ligger både en målsætning men også
et problem i, at religionsvidenskaben
objektiverer sin genstand«.

FOTO | ALICE HELDING LAURSEN
»Det er et spørgsmål for religionsfilosofien at tage hånd om, hvordan et kulturfag nødvendigvis må forholde sig til deltagerperspektivet som vilkår. Der ligger både en målsætning men også et problem i, at religionsvidenskaben objektiverer sin genstand,« lyder det fra lektor og doktor Lars Albinus.
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INFORMATION

Gud som løve
Glemte gudsbilleder i Det Gamle Testamente

– Speciale af Mette Bjergbæk Klausen
Det Gamle Testamente rummer en mængde gudsbilleder, som er
gået i glemmebogen. Et af dem er billedet af Gud som løve. Men
hvad siger løvebilledet om Gud? Og kan dette gudsbillede bruges
i dag?
Ud over en gennemgang af billedsprog, både generelt og i
Bibelen, er specialet en undersøgelse af Det Gamle Testamentes
løvebeskrivelser (særligt i Hoseas’ bog) og arkæologiske fund af
løveudsmykninger. Bliv klogere på gudsbilleder og løver!
Kirsten Nielsen udtaler: ”afhandlingen er affattet i et letlæst
og levende sprog, der formår at skildre forholdsvis indviklede
sagforhold på en god og oplysende måde. … det er en
overordentlig velaffattet afhandling, som afslører et solidt
eksegetisk greb, en sund analyse og dømmekraft”.
Kan købes for 75,- kr. i Teoltryks åbningstid,
torsdag 12.00-13.15 i lokale 210, 1443.

GRUNDTVIG CENTRET

Grundtvig Centeret holder frokostmøde for alle interesserede
Grundtvig Centeret indbyder til frokostmøder i forårssemesteret 2011, hvor der er mulighed for alle interesserede at deltage.

Frokostseminar kl. 12-13:
Onsdag den 23. februar 2011: Anders Eskedal: ”C. J. Brandt som salmebogsredaktør”
Onsdag den 23. marts 2011: Synnøve Sakura: ”Grundtvigsalmens relasjonelle retorikk”
Onsdag den 27. april 2011: Troels Nørager: ”Grundtvig OG ---. Hvad er det vi gør, når vi laver komparative studier?
Onsdag den 25. maj 2011: Katrine Frøkjær Baunvig: ”Efferscensmanualer. Grundtvigs festsalmer og skolesange”
Alle møderne foregår i glasburet, lok. 215, bygn. 1443.
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KRISTENDOMMENS FREMTID, FREMTIDENS KRISTENDOM
Et seminar i anledning af udgivelsen af bogen:
“Walk Humbly with the Lord. Church and Mission Engaging Plurality”
Viggo Mortensen & Andreas Østerlund Nielsen Eds.
Fredag den 11. marts 2011
Auditorium 1, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet
Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C
P ROGRAM
13.00

Valgmenighedspræst Niels Grønkjær, Vartov:
Kristendommen og identitetens fremtid
Adjung. professor Knud Jørgensen, Oslo:
Det nye Areopagos - Fremtidens kristendom i religionsmødets perspektiv

14.15

Professor Vitor Westhelle, Chicago:
The Future of Christianity. A Perspective from the South
Professor Viggo Mortensen, Aarhus:
Kristendommens fremtid set fra Nord

15.15

Kaffepause

15.30

Kirkelig fornyelse set i lyset af kristendommens fremtidsudsigter
Paneldebat mellem




Biskop Karsten Nissen, Viborg
Ph.d Jeppe Bach Nicolajsen, Aarhus
Fagkonsulent Krista Rosenlund Bellows, Danmission

16.30 Reception i Foyer

Ny åbningstid på Teoltryk
Forlaget Teoltryk sælger sproglige kommentarer og mange andre spændende og nyttige udgivelser.
I forårssemesteret 2011 er der åbent hver torsdag kl. 12.00-13.15. Find os i lokale 210 ved ”glasburet”.

Læs evt. mere på www.teoltryk.dk
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NY FORENING

Ny forening: Pastoral Teologisk Forum
Pastoral Teologisk Forum indbyder alle interesserede til:
Stiftende generalforsamling torsdag d. 24 februar kl. 18-18.45
Lokalenr. vil fremgå af plakater og infoskærmene på fakultetet samt mailingliste.
Efter generalforsamlingen spiser vi pizza sammen, og kl. 19.30 fortsætter aftenen for dem,
der har lyst med Kirsten Felters foredrag i Teologisk Forening om præsteembedet mellem kald og profession.
Formålet med Pastoral Teologisk Forum er at skabe et forum, hvor studerende kan sparre med hinanden
og kirken om, hvad det vil sige at være præst. Vi mener, det vil styrke såvel den enkelte studerende som
kirken, at vi i studietiden forener tro, viden og praksis med henblik på at udfordre og udvikle hinanden
indenfor områder som kompetanceudvikling, tro og formidling. Vi ser også foreningen som et forum,
hvor man kan lære kommende kollegaer at kende og øve sig i teologisk samtale - også med folk,
man måske ikke er enig med. Vi vil gerne være en bred forening, hvor studerende kan mødes
på tværs af teologiske standpunkter.
Alle interesserede er velkomne!
Vi er pt 4, der stiller op til bestyrelsen, men der er plads til flere. Skriv til pastoralteologiskforum@gmail.com,
hvis du kunne tænke dig at stille op eller vil melde dig til mailinglisten.
Opstillede til bestyrelsen:
Rita Skov Possienke
Michael Riis Jensen
Lene Bruun-Kristensen
Laura Håkansson

PH.D.-FORSVAR - TEOLOGI

Offentligt forsvar af ph.d.-afhandlingen
DEN DYNAMISKE SPÆRRING. EN NARRATOLOGISK ANALYSE AF FORTÆLLINGEN I EZRA OG NEHEMJAS BØGER
v/ cand.theol. Mette Behrndtz
Fredag den 25. februar kl. 14.15-17.15
Auditorium 2, Bygning 1441
Det Teologiske Fakultet

LEDER AF FORSVARSHANDLINGEN:
Prodekan Troels Nørager, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet
BEDØMMELSESUDVALG:
Lektor, lic.theol. Else K. Holt, Afd. for Gammel og Ny Testamente,
Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet (formand).
Professor, dr.theol. Karl William Weyde, Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo, Norge.
Lektor, dr.theol. Kristin Joachimsen, Universitetet i Tromsø, Norge.
VEJLEDERE:
Professor, dr.theol. Hans J. Lundager Jensen, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet
Professor emer., dr.theol. Kirsten Nielsen, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet
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Syndsforladelse,
12 kr. stk.

Skip lektielæsning.
Bliv studerende!

Som flere glade indehavere af iPhones muligvis
allerede har opdaget, er der for nyligt udkommet
en ny applikation, som går under navnet
’Confession’. Applikationen muliggør, at katolikker
kan aflægge skriftemål direkte på deres iPhone, og
applikationen er i stand til nøjsomt at organisere
iPhone-ejerens akkummulerende syndsregister.
Applikationen, som er blevet godkendt af
vatikanet, koster 12 kr. i Apples App Store, hvilket
må siges at være markedets bedste tilbud på aflad.
Til den opfindsomme teolog, religionsvidenskaber
eller arabist fremlægges hermed nye ideer til nye
religionsapplikationer, som kan videreudvikles.
Jeg kræver kun, at udvikleren giver kejseren, hvad
kejserens er, Gud hvad Guds er, og undertegnede 10
procent.

AF ANDERS KLOSTERGAARD PETERSEN

iSabbath: Applikationen til den fromme jøde.
Applikationen alarmerer din rabbiner, hvis
telefonen tages i brug på en lørdag.
iCreationist: Applikationen til den entusiastiske
kreationist. Denne applikation forsyner telefonens
forside med et smukt og avanceret ur samt ivrige
formaninger om at lægge mærke til urets smukke
og ikke-reducerbare design.
iJehova: Applikationen til Jehovas Vidner.
Applikationen forsøger at sandsynliggøre hvor
mange af de 144.000 pladser i himlen, der er
tilbage.
iAtheist: Applikationen til ateisten med forsmag
for klassiske gudsbeviser. Applikationen guider
brugeren gennem et sjovt ontologisk gudsbevis,
som beviser, at Gud ikke eksister:
1) Gud er et fuldkomment og almægtigt
væsen, som har skabt verden.
2) Et væsen vil være mest almægtigt,
hvis det kan skabe verden uden selv at
eksistere.
3) Gud eksisterer ikke.

...Gud, hvor vil jeg dog gerne have en iPhone.
- Marc Andersen

Det netop påbegyndte semester er nyt. Sådan må det nødvendigvis være, når et kalenderblad vendes og eksaminer
er overstået. Men det er også nyt på en mere radikal måde
end forne semestres nybrud. Den institutionelle ramme for
de uddannelser, der tidligere var placeret under Det Teologiske Fakultet, hedder nu Kulturvidenskabeligt Fakultet.
For religionsvidenskab og arabisk- og islamstudier er det
en god ting. Det er, som da
europamesterskabet i fodbold
for føje år siden blevet afholdt i
England: Football comes home!
Vi befinder os atter inden for
den ramme, vi naturligt hører
hjemme i: Humanistisk kulturvidenskab. For teologi stiller
sagen sig lidt anderledes. Men
fælles for os alle er forpligtetheden på en humanistisk
dannelsestradition. Er man som
teolog i tvivl om det, kan man
blot læse Melanchton. Ud over
at være teolog var han også en
betydelig renæssancehumanist, som i langt højere grad
end Luther forstod forpligtetheden på den klassiske arv.
Goethe skriver et sted, at den som ikke formår at føre sit
regnskab over 3000 år, lever fra hånden i munden. Hvor
har han dog ret. En væsentlig udfordring for os alle – studerende som forelæsere – ved et nyt semester er at tage
den opgave på os. Vi skal holde traditionen i live, være
nekromantikere, dem som fører de dødes tale i nutiden.
Kun sådan kan man være humanist. En humanisme, der
ikke står ved og kender sin tradition, er ikke sit navn værd.
Men blot at gentage traditionen fører til lirekasseri. Den
skal fortolkes, tages ind, leves med, for at kunne fastholdes og videreformidles til kommende generationer. Derfor
har vi – hvad enten vi er religionsvidenskabere, arabister,
islamologer, eller teologer også en særlig forpligtethed på
at reflektere over traditionen. Det kan man i samtlige vore
uddannelser se afspejlet i fagviften. Ikke mindst i den
imponerende måde, studium generale varetages på hos os.
En from bøn ved det nye semester – og den slags har man
vel som gammel teolog en særlig adkomst til – skal lyde:
Glem pensum for en stund, glem lektielæsning, glem reproduktion; bliv nekromantikere! Tag de ting ind, som I lærer.
Tænk over dem, lev med dem, og forsøg at giv dem egen
stemme – Jeres stemme! Sådan holder vi den humanistiske
– og teologiske – arv i hævd. Til arbejdet ved Kulturvidenskabeligt Fakultet!
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En rejse i tid og ruiner
Grækenlands økonomi er elendig, men når det kommer til historie og kultur, er landet et overflødighedshorn. Hermed følger
historien om en uges ”road trip” i det nordlige Grækenland, samt enkelte overvejelser, om hvorvidt historien kan skrives,

FOTO | VENLIGST UDLÅNT AF EKSPEDITIONEN

som den egentlig var.

Galerius’ Triumfbue i Thessaloniki. Triumfbuen blev rejst efter kejser Galerius’ sejrrige felttog mod
Perserne i 296-98.
AF PH.D.-STUDERENDE
MARIA MUNKHOLT CHRISTENSEN

I oktober 2010 rejste et teologisk
kompagni fra Aarhus til Grækenland.
Rejsen gik nærmere bestemt til storbyen
Thessaloniki, som er Grækenlands næststørste by og centrum i den nordgræske
region Makedonien. Græsk Makedonien
er af flere grunde et oplagt mål for en
teologisk ekskursion, især fordi Paulus
færdedes på disse kanter for små 2000
år siden, og fordi det var makedoneren
Alexander den Store, der i det fjerde
århundrede f.Kr. etablerede et imperium
med stor betydning for kulturen i Middelhavsområdet. Det var i ly af natten,
at vi rejsende d. 24. oktober ankom til
International Airport Macedonia og for
første gang betrådte den makedonske
jord. Forude ventede os en uges tætpakket program: Adskillige museer, udgravninger og taverner skulle besøges, og
talrige kilometer på de græske landeveje
skulle tilbagelægges i to lejede Fiat’er.
Men historien begynder et helt andet
sted.
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BEGYNDELSEN SOM DEN EGENTLIG VAR
Grækenlands-turen - var en del af et
undervisningsforløb, som blev udbudt i
efterårssemesteret 2010 af professor i
Ny Testamente Eve-Marie Becker. Faget
omhandlede det første århundredes
historieskrivning og havde fokus på
tre tekster: Josefus’ Den Jødiske Krig,
Tacitus’ Historiebøger, og sidst men
ikke mindst Apostlenes Gerninger, der
tillægges Lukas. De tre tekster har det
tilfælles, at deres forfattere hævder at
gengive historiske begivenheder, som de
samtidig systematiserer og fortolker, så
der bliver tale om litterære konstruktioner. Det var et mål med undervisningen
at sammenligne teksterne og udlede,
hvad der er kendetegnende for det
første århundredes historieskrivning.
Fagets første lektion fandt sted en septemberdag på Det Teologiske Fakultet
i Aarhus, hvor vi studerende tog livtag
med en tekst af den tyske filosof Walter
Benjamin. Teksten var Über den Begriff
der Geschichte, som den jødiske og

marxistisk-orienterede filosof skrev i
1940. Walter Benjamin var som jøde i
et nazi-styret Tyskland blevet temmelig
desillusioneret på al historieskrivnings
vegne, og i sin tekst kritiserer han den
såkaldte historisme. Walter Benjamin
troede ikke på, at det var muligt at
opfylde historikeren Leopold von Rankes
ideal om at gengive historien, ”som den
egentlig var.” Walter Benjamin skrev sig
således ind i det 20. århundredes diskussion om historieskrivningen og dens
forhold til historien. Selvom Walter Benjamins tekst hører en moderne tid til,
var den en tankevækkende indledning
til et fag om antikkens historieskrivning. Teksten var en påmindelse om,
hvor umådelig svært det er at gengive
historien, som den egentlig var, og hvor
tilsvarende svært det er at komme bag
om den konstruktion, der mere eller
mindre bevidst foretages, når historien
nedfældes.
BALKANS SVAR PÅ SEATTLE
Ét var at læse antikke tekster, noget
andet at rejse til Grækenland for at se,
hvor Paulus og Alexander den Store gik
omkring. Efter to måneders undervisning gik turen mod Thessaloniki, der i
rejseguider omtales som Grækenlands
”hippeste by” og ”a Seattle of the
Balkans” på grund af sit moderne og
pulserende kultur- og natteliv. For os
rejsende teologer med fokus på antikken
var der dog ikke megen tid til at se den
moderne side af Thessaloniki. Derimod
besøgte vi de væsentligste arkæologiske
udgravninger i byen, og der var meget
at se, for oldgamle ruiner vælder frem,
hver gang der skal graves ud til en parkeringskælder eller lignende. Man kan
således se resterne af kejser Galerius’
palads fra det fjerde århundrede midt i
et boligbyggeri, og omtrent midt i det
moderne Thessaloniki kan man gå en
tur på det nu frilagte romerske forum. I
det hele taget er Thessaloniki fyldt med
historiske bygningsværker, der stam-
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mer fra byens årtusindlange
historie. Bybilledet bærer
præg af forskellige herskere
– makedonerne, romerne, byzantinerne, osmannerne og i
dag de gældsplagede græske
republikanere. Nogle bygninger har overlevet på tværs
af regerings- og religionsskift, f.eks. Galerius’ rotunde.
Rotunden har fungeret som
byzantinsk kirke og siden
for en tid som moske - med
tilføjelse af en minaret.
EN FIAT I PAULUS’ FODSPOR
Fra Thessaloniki foretog vi
strejftog ud i det makedonske
Ekskursionens deltagere: Prof. Eve-Marie Becker, René Falkenberg, Erin J. Wright, Ann I. Hansen, Anne Karakulandskab, og det blev til en
lin, Christine N. Bugge, Helle B. Laursen, Matias Kærup, Ole Madsen og Maria Munkholt.
enkelt overnatning på Hotel
Yannis, der ligger ganske nær
ved ruinerne af det antikke
sjældne og omdiskuterede. Vores viden
land med stærke ortodokse traditioner
Filippi. Som det fremgår af Apostlenes
om Paulus må således bygge på de
og kirker, der glimter af guld og lugter
Gerninger og Paulus’ antageligvis autenoverleverede skrifter om og af ham, og
af røgelse. Og det er et land med tavertiske brev til filipperne, grundlagde
så er vi tilbage ved spørgsmålet om den
ner, hvor der serveres retsina og stærk
Paulus en menighed i Filippi. Det første
litterære konstruktion og dens forhold
græsk kaffe. Det smager anderledes, end
omvendte bysbarn var kvinden Lydia,
til historien, som den virkelig var.
hvad en dansk studerende er vant til,
der blev den første kristne europæer.
men det smager af mere.
I paulinsk stil vandrede vi en dag op
ENDEN PÅ HISTORIEN
til toppen af Filippis Akropolis, hvor vi
At rejse til Grækenland er at opleve ankunne se resterne af byens antikke fæst- tikkens historie på nærmeste hold. Opleningsværk. På vejen ned standsede vi
velsen fører dog også til erkendelse af,
for at læse Filipperbrevet ”on location”,
at det, vi kan se fra antikken, er spredte
og vi læste, indtil vi blev afbrudt af en
ruiner, potteskår og gravsten, som ikke
flok geder, der kom ned ad den skråi sig selv gør historien tilgængelig. På
ning, hvor vi sad. Ikke kun i Filippi gik
samme måde er historieskrivningen ikke
vi omtrent i Paulus’ fodspor. Vi besøgte
i sig selv udtryk for, hvordan historien
også havnebyen Kavala, der i antikken
egentlig var. Historieskrivningen er en
Læs mere om ekskursionen og
hed Neapolis og er omtalt i Apostlenes
konstruktion, men trods alt ikke en
se billeder på http://teo.au.dk/
Gerninger som stedet, hvor Paulus gik i
totalt vilkårlig konstruktion af fortiden.
enhed/afdelinger/gtnt/projekter/
land på sin første rejse til det euroStudier af kilder, ruiner og historieskrivpæiske fastland. Endelig opholdt vi os
ning muliggør velbegrundede rekongreeceexcursion/.
som nævnt i Thessaloniki, hvor Paulus
struktioner af fortiden. Kendskab til
missionerede og havde så meget held
Grækenlands antikke historie er relevant
med det, at byens jøder ville have ham
for at forstå dele af det Ny Testamente;
arresteret. På intet tidspunkt kunne vi
men Grækenland er selvfølgelig mere
dog få en garanti for, at vi lige nøjagtig
end sin antikke historie. Det er et land
stod i Paulus’ fodspor, for arkæologimed en ilter traffikkultur og med adskilske fund med tilknytning til Paulus er
lige omstrejfende hunde i gaderne. Et

Obs!
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Bogen til de hyggelige søndage
I Danmark har vi i mange år manglet en ordentlig og letforståelig følgesvend til vores læsning af Bibelen. Med denne bog
har Lisbeth Kjær Müller og Mogens Müller netop leveret en sådan, der favner bredt og giver alle mulighed for at blive klogere på en vigtig del af den vestlige kulturarv.

også en forståelse af en selv,
og den verden man er en
del af i dag. At afskære en
selv den mulighed, er en
skam. En bog om bibelen
er derfor et kærkomment
redskab til den, der giver
sig i kast med at læse
bibelen.

AF SIMON NØRGAARD IVERSEN

Bibelen, med dens status som et af
vestens vigtigste kultur- og litteraturklenodier, kan nærmest siges at være
en klassiker. Men som det forholder
sig med de fleste litterære klassikere,
er det de færreste, der rent faktisk har
læst den. En af grundene til dette kan
være klassikerens lettere skræmmende
karakter for vor tids læsere, og som
sådan bliver bibelen ikke mindre skræmmende af det store tids- og kulturgab,
man finder mellem affattelsestidspunktet og den moderne læser. Ligesom
med andre litterære klassikere – om det
så er Det tabte paradis eller Brødrene
Karamazov – kan læsningen åbne op for
en forståelse af ikke bare fortiden, men
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ET ALSIDIGT
VÆRKTØJ
En af de stærke sider
ved bogen, er dens
anvendelsesmuligheder. Læseren
kan beslutte sig
for at læse hele
bogen, gerne
synkront med
bibellæsning,
eller læseren
kan benytte
bogen som et
opslagsværk, og det er i
særlig grad i den forbindelse, at denne
anmelder er glad for bogen. En bog
om bibelen indledes med en redegørelse for tekstproblematikken – altså,
hvilken tekst skal ligge til grund for den
mest nøjagtige oversættelse. Derefter
følger bogens skelet, der består af en
indføring i de politiske og kulturelle
udgangspunkter, som er relevante for
affattelsestidspunktet og fortællingernes narrative ramme. Således fungerer
skelettet som forklarende kapitler gennem bogens behandling af gammeltestamentlig religion til de kristne kirkefædre. Efter fastsættelsen af rammerne
for teksten følger en kortere beskrivelse
af alle bibelens mange bøger, inklusive
de apokryfe skrifter. Først indledes
der med en generel beskrivelse af den
pågældende bog, hvori nedskrivelseshistorien fremlægges og der udredes

for tekstens betydning for såvel andre
tekster som for den religiøst-kulturelle
udvikling. Derefter følger en overskuelig
oversigt, hvor hele teksten er opdelt
i afsnit, som hurtigt giver læseren et
overblik over teksten. I bogen finder
man desuden kortere beskrivelser af alle
nøglepersonerne fra bibelen med relevante henvisninger og samtidig finder
man beskrivelser af alle ikke-kanoniske
bøger som pseudepigraferne, dødehavsskrifterne, de apostolske fædre og de
nytestamentlige apokryfer.
EN GOD GAVEIDÉ
En bog om bibelen er utrolig letskrevet
og man flyver hen over siderne. Den er
derfor velegnet som supplement eller
som baggrundslitteratur, når man skal
arbejde med bibelen, eller hvis man
beslutter sig for at endelig at få læst
en af den vestlige kulturarvs klassikere. Det største irritationsmoment ved
bogen er dog dens litteraturhenvisning
eller næsten mangel derpå. Først ved
slutningen af bogens næsten 500 sider
støder man som læser på knap to siders
henvisning. Det ville have klædt den
med litteraturhenvisninger, supplerende
litteratur og forslag til videre fordybelse
efter hvert kapitel. En bog om bibelen
fortjener dog med dens store alsidighed
og tilgængelighed at have en særlig
plads på reolen i enhver bibellæsende
husholdning og kan derfor fungere som
gaveidé.
En bog om Bibelen,
Lisbeth Kjær Müller og Mogens Müller,
ANIS 2010,
492 sider,
379 kr.

ANMELDELSER

Lys i mørket
Som det næstsidste bind i Aarhus Universitetsforlags ’Verdensserie’ kommer nu den mest spændende periode i historien:
Middelalderen.

AF CHRISTIAN VRANGBÆK RIIS

I Middelalderens Verden følger udgiverne
os ind i den femte verden, der sammen
med de foregående bind i serien skal
beskrive perioder, der har været med til
at forme Europas ide- og kulturhistorie.
Den seneste bog er en samling af 28
forskeres artikler (alle fra Aarhus Universitet men desværre kun tre fra vores
fakultet) hovedsageligt om humanistiske emner, idet bogen kun rummer én
naturvidenskabelig artikel. Alle bidrag
er rigt og givende illustrerede.
MELLEMPERIODEN
Middelalderen har siden dens dåb været
prygelknabe som den periode, hvor
al tænkning gik i tomgang, og som
det man skulle tage afstand til, men i
denne nye publikation ligger det mere
eller mindre tydeligt i alle artiklerne, at
middelalderen skal vurderes i et nyt og
mindre forudindtaget lys. Det skorter
ikke på positive ord om perioden i
artiklerne: dynamisk, blomstrende, en
filosofisk højglansperiode. Myten om
den mørke og triste middelalder bliver
pillet fra hinanden. Middelalderen er
meget mere end tusind engle på et
knappenålshoved: Det er universitetets
fremkomst, det er uendelighedsbegreber, herre(gårds)klostre, overgangen til
en skriftlig kultur, ingeniørkunst i kirkeopførelser, den europæiske symboliks
fødsel etc.
EUROPAS VUGGE
I forbindelse med kristendommens
udbredelse i Europa skabtes et fælles
kommunikationsfelt. Kristendommen
formåede således hvad romerne ikke
nåede: at få latin udbredt i hele Europa.
Klosterfællesskaberne danner desuden
et grundlag for den i Europa vigtigste
institution efter kirken og smedjen:
Universitetet. Således beretter flere
af bidragene om, hvorledes grundstenene til det store verdensdominerende

Europa blev lagt i middelalderen. Mange
af middelalderens tænkere anså alle
svar for givne i Bibelen, ifølge hvilken
man fx kunne inddele historien og
optælle verdens folkeslag. Men samtidig
anså de sig som en del af en traditionskæde, hvori Bibelens udsagn om verden
og dens indretning enten skulle tilpasses eller modbevise tidligere teorier
især ift. Aristoteles. Tænkerne forholdt
sig modent til fortiden med henblik
på at skabe et filosofisk sammenhængende system til fremtiden – og deres
resultater vil vi i dag ikke tøve med at
skille ad mellem en ’teologisk’ og en
’videnskabelig’ del.

Middelalderens Verden
– verdensbilledet, tænkningen, rummet og
religionen,
redigeret af Ole Høiris og Per Ingesman,
Aarhus Universitetsforlag, 2010,
528 sider,
498 kr.

FORSK GERNE MERE
I læsningen støder man undertiden på diverse distancerende
dele, som når hovedafsnittet om religionen kaldes for
“Kirkens magt” trods for at
afsnittet indeholder bidrag, der viser hvorledes
fx ægteskab, retspleje og
handelsetik forbedredes
ved kirkens indblanding
og derved blev gjort
mindre ’middelalderlig’.
Men overordnet set er
denne mastodontfremstilling af tidsperioden en pragt og man
får både en grundig
indføring og et
mangfoldigt udvalg
af artikler med ny
forskning til at
udvide ens egen
middelalderlige
horisont. Flere
steder finder
man endda
opfordringer
til at forske
mere i
emnerne.
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Religionsdialog i grænselandet mellem Øst og Vest
Beretning om feltarbejde på Tao-Vindens Bjerg i metropolen Hong Kong

AF STUD.THEOL. KIO NG JØRGENSEN

FELTARBEJDE
Min rejse tilbage startede den 23.
august 2010, da jeg med Air Emirates
og et stipendium fra den norsk-danske
kristne organisation, Areopagos, satte
kurs østover – Hamburg – Dubai – Hong
Kong. Jeg skulle først i fire måneder
lave feltarbejde i ’oasen’, Tao Fong
Shan, ’Tao- eller Kristus-Vindens Bjerg’,
der fungerer som kristent dialog- og
18 | FIGENBLADET

FOTO | PRIVAT

På bjerget Tao Fong Shan, der har
udsigt over Shatin-dalen til grønne
bakker og de fra 70´erne og 80´erne tæt
opførte højhuse som kontrast til det
stille, meditative liv, er der en labyrint.
Den er formet som en cirkel af sten og
bruges dagligt af de mange retrætegæster, der besøger det populære kristne
center for dialog og spiritualitet i deres
søgen efter ’Sandheden’. Jesus siger i
Johannesevangeliet: »Hvad søger i?«
Svaret kan derfor synes komplekst – som
en labyrint, idet man hurtigt føler et
massivt bombardement af sanseindtryk.
Mangfoldighed præger Hong Kong:
mennesker, mad og religion etc. Denne
labyrint er et billede på min rejse og
studieophold i det kosmopolitiske
finanscentrum Hong Kong, der startede
i efteråret 2010, og hvis slutning endnu
ikke er fastlagt.

retrætecenter i sattelitbyen, Shatin.
der stadig består trods stadig stræben
Dernæst skulle jeg i foråret 2011 erfare
mod himlen, religiøst som økonomisk.
livet som udvekslingsstudent på det
Det er ikke for ingenting, at man til
økumeniske ’Lutheran Theological
kinesisk nytår, som finder sted i disse
Seminary’ (LTS), der blev til i 1948. Min
dage, ønsker hinanden Kung Hey Fat
opgave bestod i at undersøge Tao Fong
Choi (godt nytår). Det er et ønske om
Shans nutidige virke i et missionshistovelstand. Det er ikke uden betydning, at
risk perspektiv fra dets grundlæggelse i
netop pengeguden, ’the god of wealth’
1930 og frem til idag. Det er i den samer mest central i kinesisk sammenhæng.
menhæng, at jeg skulle møde, gense, en
Vi er nu gået fra tigerens til kaninens år.
unik religiøs og etnisk mangfoldighed.
Familier samles derfor, og et stort antal
Jeg fik konkret mulighed for at deltage
røde konvulutter (Lai See) med penge
i de såkaldte ’interfaith’-møder med
bliver udvekslet til de yngste og/eller
kristne, muslimer, buddhister, sikher
børnene. Med denne korte rejseberetm.fl.
ning ønsker jeg alle på teologi, religiI dette modsætningsfyldte, vilde og
onsvidenskab og arabisk- & islamstudier
eksotiske samfund, som Hong Kong udi Aarhus et godt nytår og semester!
gør, stimuleret af penge og økonomisk
vækst skulle jeg
tilbringe to nye
semestre - en
ny begyndelse,
menneskeligt
som kristent
teologisk. Vejen
førte mig fra
buddhistisk og
taoistisk civilog folkereligion
til Sikher til
Hare Krishna,
Satya Sai Baba,
muslimer samt
Hong Kongs
svar på valgmenigheden, ’The
Vine Church’,
hvis inderlighed
og liturgiske
worship minder
om en service
i Willow Creek,
Chicago. Hong
Kong er et
teologisk og
religionsvidenskabeligt mekka
- et babelstårn
af forskelHong kong er et teologisk og religionsvidenskabeligt Mekka, et babelstårn
lige religioner
af forskellige religioner, der stadig består trods stadig stræben mod himlen
(Gen. 11,1-9),
- religiøst som økonomisk.
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Hvorfor har du valgt at studere arabisk- & islamstudier?

HAMED MIR-SHAH GHASEMI,
Jeg søgte til at begynde med ind på
fysioterapeut uddannelsen men fik
afslag. Derefter valgte jeg arabisk.
Dette studium er et interessefelt for
mig, og jeg tænker derfor ikke så meget
på jobmulighederne bagefter. Jeg er
oprindeligt fra Iran, og gennem denne
uddannelsen ønsker jeg at få en bedre
forståelse for sammenhængen mellem
religion, politik og kultur. Jeg vil gerne
forstå, hvordan folk i mellemøsten
tænker, for hvis jeg forstår de arabiske
lande, vil jeg også bedre kunne forstå
Irans historie. Jeg er meget interesseret
i at forstå baggrundene for den iranske
befolknings tænkemåde.

AHMED BULSHALE HASSAN,
Jeg studerer arabiske, fordi jeg i
fremtiden gerne vil rejse til et arabisk
land. Jeg vil gerne arbejde for et firma
med danske forbindelser. Jeg kunne
godt tænke mig at fungere som bindeled
mellem Danmark og det land, jeg tager
til. Jeg ser meget frem til den sproglige
del af studiet. Det grammatiske er ikke
min helt stærke side, men jeg tror,
det at tale sproget alligevel bliver min
stærke side.
LOUISE SCHRÖTTER JOHANNSEN,
Arabisk er mit sidefag. Mit hovedfag
er religionsvidenskab, og her har jeg
haft islam og klassisk arabisk som
propædeutik. Jeg har interesseret mig
meget for de fag, og jeg synes, at
arabisk er en god kombination med
religionsvidenskab. Nogle fag overlapper
hinanden lidt, men det er ikke noget
problem, da der er blevet udarbejdet
en studieordning til os på sidefag,
der tager højde for det. Jeg kunne
godt tænke mig at bruge uddannelsen
i forhold til integrations- eller
konsulentarbejde.
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Kalender | 23.02 – 22.03 2011
FEBRUAR
23.
12.00 13.00

ARRANGEMENT
Frokostmøde

BESKRIVELSE
‘C. J. Brandt som salmebogsredaktør’ v/
Anders Eskedal. Det Teologiske Fakultet
(Glasburet, bygn. 1442), Aarhus Universitet.

24.

Foredrag

‘Kald og profession i præsteembedet’
v/ Kirsten Felter, Teologisk Forening, Det
Teologiske Fakultet (lok. 010, bygn. 1441),
Aarhus Universitet.

19.30

24.25.

10.00

Seminar

Center for Sociologiske Studier ved Aarhus
Universitet indbyder alle medlemmer til
2-dages sociologisk seminar på Sandbjerg
seminar.

25.

14.15 17.15

Ph.d.-forsvar

’Den dynamiske spærring. En narratologisk
analyse af fortællingen i Ezra og Nehemjas
bøger’ v/ cand. theol. Mette Behrndtz (Aud.
2, bygn. 1441), Aarhus Universitet.

ARRANGEMENT

BESKRIVELSE

MARTS
1.

12.00 –
13.00

7.

15.15 17.30

11.

13.00 16.30

Frokostmøde

Foredrag

Seminar

14.

14.00 –
17.00

Foredrag

15.

12.00 –
13.00

Frokostmøde

22.

12.00 –
13.00

Reception

‘Mixed methods in ethnographic fieldwork:
Taking the lab into the field’ v/Dimitris
Xygalatas, Center for SamtidsReligion, Det
Teologiske Fakultet (Glasburet, bygn. 1442),
Aarhus Universitet.
‘Hvad kan kognitionsforskning fortælle om
religiøs adfærd?’ v/Jesper Sørensen. Forum
Teologi Naturvidenskab, Aarhus Universitet
(Fysisk Auditorium, bygn. 1523)
‘Kristendommens fremtid – Fremtidens
Kristendom’ -Efterfølgende reception i
Foyeren. Det Teologiske Fakultet (i aud. 1,
bygn. 1441), Aarhus Universitet.
’Religion, politik og samfund i Israel’
v/Peter Lodberg og Marianne Schleicher,
Teologisk Forening (i aud. 3, bygn. 1441),
Aarhus Universitet.
‘Contemporary Apostasy’ v/ Phil Zuckerman,
Center for SamtidsReligion, Det Teologiske
Fakultet (Glasburet, bygn. 1442), Aarhus
Universitet.
Reception for E-årbogen, Center for
SamtidsReligion, Det Teologiske Fakultet
(Glasburet, bygn. 1442), Aarhus Universitet.
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Spændende
arrangementer
KOGNITIONSFORSKNING OG
RELIGIØS ADFÆRD v/ Jesper
Sørensen, lektor ved Afdeling for
Religionsvidenskab, Det Teologiske
Fakultet, Aarhus Universitet.
Jesper Sørensens foredrag belyser,
hvad kognitionsforskningen kan
fortælle om religiøs adfærd. Han
fremsætter i dette foredrag en
kort introduktion til det kognitive
forskningsfelt og præsenterer nyere
forskning inden for det kognitive og
religionsvidenskabelige område: rituel
adfærd. Lektoren diskuterer hertil en
række teoretiske bud på, hvad rituel
adfærd er, og han præsenterer en
række eksperimenter, der undersøger
fundamentale aspekter af menneskets
opfattelse af rituelle handlinger.
Sidst gives et bud på, hvorfor ritualer
synes at være en nødvendig del af
levedygtige religiøse traditioner.
Mandag d. 7. Marts 15.15-17-30,
Fysisk Auditorium, 1523
KALD OG PROFESSION
v/ Kirsten Felter, post.doc., ph.d.,
Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
Begrebet ’kaldet’ er stadig et centralt
begreb til bestemmelse af præsten,
mens opfattelsen af ’den gode præst’
og tolkningen af præsteembedet som
profession er ved at ændre sig. Hør
Kirsten Felters foredrag om ovenstående er torsdag den 24 februar kl 19.30 i
lokale 010, bygn. 1441, Det Teologiske
Fakultet, Aarhus Universitet

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