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Præstekjolen er for dyr
ORD | METTE MØLLER THOMSEN

Folkekirken brugte sidste år 4,5 mil-
lioner kr. på embedsdragter til landets 
præster, hvilket har givet anledning til 
debat. Allerede for fem år siden kriti-
serede samtlige biskopper prisen på en 
præstekjole, som var på ca. 19.500 kro-
ner, men trods denne protest er prisen 
stadigvæk den samme. Diskussionen er 
nu blevet genoptaget, og flere biskop-
per er af den holdning, at den dyre 
skræddersyede model skal udskiftes med 
en billigere standardiseret udgave. »Fol-
kekirken skal til at spænde livremmen 

ind, fordi vi mister medlemmer, og der 
er færre penge i kassen«, udtaler biskop 
over Haderslev stift Niels Henrik Arendt 
til Kristeligt Dagblad og konkluderer, 
at folkekirken i stedet kunne bruge 
pengene på at ansætte flere præster. 
Præsteforeningens formand, sognepræst 
Per Bucholdt Andreasen, er dog mere 
skeptisk over for tanken om at ændre 
for meget på den traditionelle påklæd-
ning: »Man kunne diskutere, om den 
skulle gøres mere enkel. Men præstekjo-
len er et stærkt brand for folkekirken, 
for folk kan øjeblikkeligt genkende præ-

sten«, udtaler han til Kristeligt Dagblad 
og roser den nuværende præstekjole for 
sin langtidsholdbare kvalitet.

Tro, håb og snydt igen

ORD | JENS AALLING SKØNAGER

Det er lettere at snyde religiøse menne-

sker. Sådan lyder det fra flere amerikan-
ske forskere, efter at mange religiøse 
grupper, særligt mormoner, de seneste 
år er blevet udsat for et stigende 
antal svindelnumre for store mængder 
penge. Bedrageriet foretages oftest 
af et medlem af den religiøse gruppe 
selv. Professor i religionsvidenskab ved 
Boston University Nancy Ammerman 
mener, at svindelnumrene grunder i en 
tillid, der eksisterer inden for de enkelte 
trossamfund. Hun udtaler til Kristeligt 

Dagblad: »Disse svindelnumre forudsæt-
ter og udnytter den tillid, og mennesker 
i religiøse fællesskaber er tilbøjelige 
til at have stor tillid til andre i deres 
fællesskab«. Professor i økonomi Earl 
L. Grinois er dog ikke enig. Han mener 
ikke, at religiøse mennesker er lettere 
at snyde. De er blot en mere udsat 
gruppe mennesker, da svindlere har den 
forudindtagede holdning, at religiøse 
mennesker er lette ofre for snyd. 

Valgfag B: Eksorcisme
ORD| ASTRID HØEGH TYRSTED

Flere danske præster har inden for de 
sidste fem år oplevet en markant stig-
ning af henvendelser fra personer, der 
frygter at være besat af dæmoner eller 
onde ånder. Selvom en række præster 
mener, at behovet er akut, har den dan-
ske folkekirke hverken eksorcismeritua-
ler eller uddannede eksorcister. Derfor 
mener sognepræst fra Kølkjær, Mogens 
Svendsen, at det er på tide, at den dan-
ske folkekirke skrider til handling. Han 
udtaler til Kristeligt Dagblad: »Selvom 
præster og biskopper burde vide besked, 
har et bredt udsnit af kirkens autorite-

ter ikke nogen som helst indsigt på det 
her område. Kirken savner simpelthen 
undervisning i det«. Spørgsmålet bliver 
så, om det vil lykkedes at få pålagt lan-
dets teologi-uddannelser eksorcismen: 
Hvordan rustes de fremtidige præster 
bedst til mødet med det okkulte gen-
nem uddannelse? Skal eksorcisme være 
en obligatorisk del af teologi-uddannel-
sen, eller er der her tale om et valgfag 
A eller B? Og kan faget i så fald bestås 
ved aktiv deltagelse?

 FOTO |  ALICE H
ELDING LAU

RSEN
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Kristendommen skriver kontrakt med DR
Kristendommen er nu officielt blevet en del af DRs public service-forpligtigelser, og hermed forpligtes DR særligt til at 

transmittere morgenandagten samt de kristne højtider. »DR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og 

formidler af dansk kunst og kultur og den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv«. Sådan lyder det i DRs public 

service-kontrakt, som regeringen for nylig har indgået med DR, og som skal gælde indtil 2014. 

ORD | SOFIE NAIA STENAGER FALLESEN

Radiokanalen P2 har i mange år sendt 
morgenandagten fra Københavns Dom-
kirke og de kristne højtider. Men pr. 
1. november i år skal P2 dele FM-sen-
deflade med P1, og frygten for at DR 
ville fravælge morgenandagten og de 
kristne højtider har syntes sandsynlig. 
Kulturminister, Per Stig Møller, fortæl-
ler således til Kristeligt Dagblad, at 
denne bortskaffelse er blevet diskuteret 
i aviserne. Derfor mener han, at det 
er vigtigt som politiker at markere, 
hvad der forstås ved kulturarv. »Fordi 
det er vigtigt, at vi i en medietid, der 
er globaliseret, og som har kolossalt 
mange medier, der bombarderer os med 

forskellige former for 
kulturer og information, 
også besinder os på hvad 
vores eget udgangs-
punkt egentlig er. Og 
det er altså vores egen 
kulturarv, herunder den 
kristne«.

HUSK BAMSE 
OG KYLLING
Ifølge professor ved 
Center for Semiotik på 
Aarhus Universitet Fre-
derik Stjernfelt er public 
service hele idéen om, at 
der er nogle ydelser, som 
staten skal bidrage med, 
som tjener det offentli-
ges vel. »Problemet ved 
at tilføje den kristne kul-
turarv i kontrakten ligger 
i, at man eksemplificerer 
en enkelt komponent i 
den danske kulturarv, 
hvor det ville være mere 
nærliggende at tilføje 
andre, såsom demokrati-
ets arv fra oplysningsti-
den, idet hele idéen om 
den offentlige sfære og 

dermed public service stammer herfra«, 
udtaler Frederik Stjernfelt til FigenBla-
det. »Politikernes opgave er at skabe 
de generelle rammer og ikke at udfylde 
dem, og det er det, de gør med denne 
tilføjelse, der explicit nævner morgen-
andagten. Det ville være som, hvis der 
andre steder i kontrakten stod: ’Husk 
bamse og kylling’. Det er jo en hovsa-
tilføjelse, hvor man ikke har tænkt sig 
om«. Frederik Stjernfelt mener, at det 
er bekymrende, at vi ser en oprustning 
blandt de kristne og en større vilje til at 
indtage en dominerende plads i statslige 
anliggender. Ifølge ham er DR en stats-
lig public service-kanal, hvor princippet 
om religionsfrihed bør stå stærkt. »Efter 

min mening skal sækularisme fortolkes 
sådan, at der ikke er nogle religioner, 
der får statslige privilegier frem for 
andre. Naturligvis skal kristendommen 
spille en rolle i DR, men det er proble-
matisk at fremhæve den specielt i en 
kontrakt«.

EN KULTURKONSERVATIV MARKERING
Ifølge lektor ved det forhenværende In-
stitut for Informations- og Medieviden-
skab på Aarhus Universitet Per Jauert 
kan det tolkes som et politisk signal fra 
regeringen om at skærpe kampen for ’de 
danske værdier’ – en kulturkonservativ 
markering af de centrale fædrelands-
symboler: Gud, Konge og Fædreland. 
Han mener også, at det kan ses som 
et tegn på, at det, han opfatter som 
islamofobiske tendenser hos regeringen, 
yderligere skærpes. Et tegn på dette er 
også, at formuleringen i den tidligere 
kontrakt, der fastslog, at DR gennem 
sine programmer skulle fremme integra-
tionen i samfundet, nu er strøget: »Man 
har tilsyneladende et behov for ikke 
at være ’blødsøden’ eller ’eftergivende’ 
over for andre religioner særligt islam«. 
Ifølge Per Jauert er dette et eksklude-
rende og kontraproduktivt træk: »DR 
skal qua sin status som public service-
institution være for alle – også hvad 
angår religiøse spørgsmål. Man kan som 
ateist, buddhist, muslim etc. føle sig 
ekskluderet af en sådan formulering«.

 

Regeringen og DR har for nylig skrevet kontrakt med kristendom-

men, og hermed skal DR indtil 2014 forpligtes på at transmittere 

morgenandagten og de kristne højtider. »Det er jo en hovsa-tilfø-

jelse, hvor man ikke har tænkt sig om« siger Frederik Stjernfelt til 

FigenBladet.
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Her er det nye Faculty of Arts 
Så oprandt dagen, hvor Aarhus Universitets skæbne blev beseglet: Det nye Faculty of Arts er blevet inddelt i tre institutter 
samt et såkaldt »institutlignende center«. Det forhenværende Teologiske Fakultet skal sammen med det forhenværende 
Institut for Filosofi og Idéhistorie (IFI), det forhenværende Institut for Historie og Områdestudier (IHO), Antropologi, 
Arkæologi samt klassiske studier danne det nye Institut for Samfund og Kultur.

ORD | HANS NØRKJÆR

Onsdag d. 9. marts blev den nye 
institutstruktur fremlagt af universite-
tets rektor Lauritz B. Holm-Nielsen på 
et officielt møde i Aulaen på Aarhus 
Universitet. I forbindelse hermed er 
en rapport blevet udgivet, der bærer 
titlen »Søg de dybere sammenhænge«. 
Både rapporten og rektors fremlæggelse 
indeholdt dog ikke, hvad de fremmødte 
syntes at vente på, nemlig fagenes 
placering på de enkelte institutter og 
konkret organiseringen af studienæv-
nene. Detaljerne herunder en liste over 
fagene på det nye Institut for Samfund 
og Kultur forefindes på hjemmesiden 
medarbejdere.au.dk. Her fremgår det, at 
det forhenværende Teologiske Fakultet 
skal lægges sammen med det forhenvæ-
rende Institut for Filosofi og Idéhistorie 
(IFI), det forhenværende Institut for 

Historie og Områdestudier (IHO), Antro-
pologi, Arkæologi og klassiske studier. 
Hvad studienævnene angår, er der hjælp 
at hente i de omfattende bilag til rap-
porten. Her oplyses det, at der bliver ét 
studienævn per institut. Dette betyder 
højst sandsynligt at Religionsvidenskab 
og Arabisk og Islamstudier må dele stu-
dienævn med de øvrige fag på det nye 
institut. Derimod får Teologi sit eget 
studienævn.

DE STUDERENDES STEMME
Mange studerende har gennem proces-
sen følt sig både ekskluderede og neg-
ligerede. Netop afgåede næstformand 
i Humrådet Simon Østergaard Chievitz, 
der har været aktiv studenterpolitiker 
gennem hele udviklingsprocessen, 
udtaler til FigenBladet: »Endnu engang 
fremlægger ledelsen det enormt over-

ordnet og ukonkret. Det er udelukkende 
rammesætning«. Simon Østergaard 
Chievitz synes ikke, man kan gennem-
skue konsekvenserne af resulatet: »Vi 
har stadig svært ved at gennemskue, 
hvad det konkret kommer til betyde for 
de enkelte fag«. Ifølge medlem af stu-
dienævnet på teologi Rebecca Vedersøe 
Holst, der har siddet med i diskussio-
nerne om, hvorvidt teologi skulle have 
eget studienævn, siger afsluttende: 
»Udfaldet er for teologiens vedkommen-
de meget positivt. Det er vigtigt at sikre 
teologis faglighed udadtil, så der ikke 
hersker tvivl om, at du kan blive præst 
i folkekirken ved at tage en teologisk 
kandidateksamen i Aarhus«.
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Den rummelige humlebis fald?
Den 31. januar bekendtgjorde Indremissions hovedbestyrelse i forlængelse af diskussionen om vielser af homoseksuelle den 

principielle beslutning, at man for fremtiden vil muliggøre tilknytning til bevægelsen uafhængigt af medlemskab i folke-

kirken. FigenBladet har kastet et blik på relationen mellem Indremission og folkekirken og deres fremtid sammen.

ORD | JOHAN CHRISTIAN NORD

Om humlebien hedder det sig, at den 
slet ikke burde kunne flyve, men i den 
virkelige verden gør den det dog allige-
vel. Om den rummelige folkekirke, der 
hidtil har formået at huse stærkt mod-
satrettede kirkelige observanser, kunne 
man anstille en lignende betragtning; 
den rummer umiddelbart uforenelige 
modsætninger, men er alligevel forble-
vet en enhed. Siden grundlæggelsen 
af Indremission i 1861 har bevægelsen 
stået i et vedvarende spændingsfor-
hold til den øvrige folkekirke, men 
uenighederne til trods er det aldrig 
for alvor kommet på tale at forlade 
folkekirken. Heller ikke nu er dette på 
tale i Indremissions top. I kølvandet 
på den omdiskuterede vedtagelse af at 
der skal udarbejdes et ritual til vielse af 
homoseksuelle par, har Indremissions 
hovedbestyrelse imidlertid truffet en 
beslutning, der vil kunne få omfattende 
konsekvenser for forholdet til folkekir-
ken: Det skal nu være muligt at oprette 
gudtjenestefejrende frimenigheder i 
Indremissions regi, der ikke er tilknyt-

tet folkekirken. 
Sådan lyder det fra 
hovedbestyrelsen, 
og hermed er et 
fremtidsscenarie 
med en folkekirke 
uden Indremission 
måske blevet nær-
værende. Står den 
rummelige humlebis 
fald for døren?

SOGNET SOM 
MISSIONSMARK
Indremissions 
ærinde var fra 
første færd at 
rette sig mod de 
udenforstående, 
der nok forstod sig 
som kristne, men 

ikke mentes at leve op til en sådan 
selvbetegnelse i ord og gerning. Trods 
uenighed med andre kræfter i folkekir-
ken har man fra Indremissions side altid 
betonet nødvendigheden af at være en 
bevægelse i folkekirken: »Man har set 
sognet som den missionsmark, hvor den 
omvendte præst som Kristi repræsen-
tant skal møde det uomvendte folk og 
kalde dem til tro. Man opfattede således 
kirkens rolle som det at forandre folket 
og Indremission som en bevægelse, der 
indefra kunne fastholde kirken på dette 
hverv«, fortæller lektor ved det forhen-
værende Teologiske Fakultet på Aarhus 
Universitet dr. theol. Peter Lodberg.

KØNSSYN SOM SPLITTENDE FAKTOR
Indremission har fra begyndelsen stået 
i varig strid med de grundtvigianske 
kræfter i folkekirken, en magtkamp der i 
vidt omfang er faldet ud til grundtvigia-
nernes fordel: »Dødsstødet fik Indre-
mission for alvor, da det ikke lykkedes 
dem at forhindre kvindelige præster i 
kirken«, oplyser Peter Lodberg og poin-
terer, at konflikten, der nu udspiller sig, 

også er forbundet med divergerende 
kønssyn i forhold til indførelsen af et 
vielsesritual for homoseksuelle par: »De 
kirkeadskillende spørgsmål hører i dag 
hjemme i kønssynet og seksualetikken. 
Man kan konstatere, at seksualetiske 
spørgsmål i dag har afløst de dogma-
tiske som kirkeadskillende stridsspørg-
mål, hvilket er en tendens, der også 
ses internationalt, eksempelvis i Den 
Anglikanske Kirke«.

DE UNGES VILJE SKE
I Indremissions Ungdom er man posi-
tivt stemt over for hovedbestyrelsens 
udmelding. Indremissions Ungdoms 
landsformand, Anders Møberg, ser 
således beslutningen som naturlig og 
fornuftig i forhold til den retning, fol-
kekirken bevæger sig i: »For mig at se 
ligger beslutningerne i forlængelse af 
noget, der har været længe under vejs«, 
udtaler han og uddyber den betydning, 
unge kræfter i Indremission har haft 
for bevægelsens nylige skridt: »Det er 
en beslutning, som de unge familier 
også har været med til at skubbe på 
for. Grundlæggende oplever jeg meget 
stor enighed om, at det er vigtigt at 
slippe græsrødderne fri til at træffe 
de beslutninger, man ønsker lokalt«. 
Anders Møberg er klar i mælet angående 
de mulige følger af vedtagelsen af et 
kirkeligt ritual til vielse af homosek-
suelle: »Det er et meget radikalt valg, 
som folkekirken er undervejs med, og et 
sådant radikalt valg, vil også modsvare 
et radikalt valg fra IM«, Ifølge Anders 
Møberg vil i særdeleshed de unge ikke 
se til i forhold til det, man opfatter som 
en farlig kurs for folkekirken: »Det er i 
de unge og idealistiske grupper, man i 
højere grad vil træffe et radikalt valg. 
Hvis man ikke kan få lov at være kirke, 
på den måde man vil, så går man ud og 
skaber nybrud«. Overordnet set opfatter 
landsformanden ideen om indførelse af 
et vielsesritual for homoseksuelle som 

Indremission har fra begyndelsen stået i varig strid med de grundtvigi-

anske kræfter i folkekirken: »Dødsstødet fik Indremission for alvor, da 

det ikke lykkedes dem at forhindre kvindelige præster i kirken«, oplyser 

Peter Lodberg
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Fest og faste 
ORD | LARS-KRISTIAN KRATMANN NISSEN

Fastelavn er ikke blot en folkelig tradition 
med udklædning og tøndeslagning. Dens 
faste placering i folkekirkens kirkeår markerer 
optakten til fasten, selvom de traditionelle 
forskrifter om et ’farvel til kødet’ i denne 
bodsperiode ikke foreskrives af folkekirken 
i dag. Fastelavnssøndag falder syv uger 
før påske, og dens betydning bærer vidne 
om en tradition med rødder tilbage i den 
middelalderlige kirke, hvor vendinger som ’bod 
og bedring’ og ’i sæk og aske’ afslører et af 
denne tids helt centrale religiøse fænomener. 
»Ved fastens begyndelse foretog biskoppen 
et offentligt ritual, hvor synderne blev iklædt 
en sæk og smurt med aske, hvorefter de blev 
udstødt af kirken i 40 dage fra askeonsdag 
indtil skærtorsdag, hvor endnu et offentligt 
ritual betød, at de bodfærdige blev genoptaget 
i kirken«, fortæller 
professor i 
kirkehistorie ved det 
nu forhenværende 
Teologiske Fakultet 
Per Ingesman.

FOLK OG KIRKE 
Fastelavnsfejringen 
kan betragtes som 
et sammenfald af 
traditioner. Ifølge 
Per Ingesman kan man spore to tendenser 
i forbindelse med kirkens nødvendige 
stillingtagen til traditioner uden hjemmel i 
kristendommen: »Tendensen vil enten være 
inkluderende eller ekskluderende. Et godt 
forhold til befolkningen er dog som kirke 
altid at foretrække, hvorfor man ofte har set 
kirken diktere, at man lader folk have deres 
traditioner, så længe de ikke decideret taler 
imod den kristne lære«.Trækkes linjen frem 
til nutiden er der altsåi folkekirken i høj grad 
en inkluderende tendens, mens reaktioner mod 
folkelige traditioner i forbindelse med kristne 
højtider oftest opstår hos mindre grupperinger 
inden for folkekirken. »Denne ekskluderende 
tendens afspejler tydeligvis et behov for at 
markere og synliggøre sig, mens kirken af 
i dag generelt har et afslappet forhold til 
folketraditioner i forbindelse med kirkelige 
højtider«,afslutter professoren. 

endnu et kirke- og kristendoms-
fremmed, tidsbundet tiltag, og 
han forudser, at en kirke, der 
på denne måde føjer verdslige 
interesser i tiden, vil ende med 
at bryde sammen: »Den her tanke 
om at indføre ægteskaber for 
homoseksuelle hører til en lille 
kulturelite. Den kirke, der gror og 
vokser i verden, er den missionale 
og konservative kirke. Tingene 
falder fra hinanden i den liberale 
kirke. Hvis man mangler et bud-
skab og bare er åben for enhver 
form for tidsånd, så vil tingene 
falde fra hinanden. Vielser af 
homoseksuelle er bare endnu 
et skridt i denne retning«, med 
sikkerhed i stemmen giver Anders 
Møberg sin afsluttende vurde-
ring af kirkens udvikling: »Den 
liberale teologi bliver folkekirkens 
endeligt«.

EN NATURLIG UDVIKLING?
I en afsluttende, overordnet vur-
dering af situationen ytrer Peter 
Lodberg sin beklagelse over den 
beslutning, man i Indremission 

har truffet ved nu at åbne op for 
det, der kan føre til en udskil-
lelse af de indremissionsksindede 
fra folkekirken: »Jeg begræder 
personligt, at man tager dette 
skridt. Indremissionsfolk hører 
hjemme i folkekirken, specielt 
den ungdommelige dynamik, 
der kendetegner bevægelsen«. 
Udviklingen kommer imidlertid 
ikke som en overraskelse for 
lektoren, der ser en overgang 
til frikirkelige tilstande i dele 
af Indremission som det logiske 
skridt i en proces, hvor man grad-
vis har trukket sig mere og mere 
tilbage. Peter Lodberg finder det 
ikke desto mindre berettiget at 
stille spørgsmålet om, hvorvidt 
der kunne have været gjort mere 
for at fastholde det folkekirkelige 
bånd til Indremission: »Har man 
været for sent ude med at se fa-
resignalerne?«, afslutter han. Om 
udviklingen fører til den rumme-
lige humlebis fald, vides endnu 
ikke, men at kampen vil fortsætte 
turde være givet. 

»Den kirke, der gror og vokser i verden, er den missionale og konservative kirke. Tingene 

falder fra hinanden i den liberale kirke,« udtaler Anders Møberg, der er landsformand for 

Indremissions Ungdom.
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Forskerpræsten
Benedicte Hammer Præstholm er både ph.d.-studerende og præst. Hun deler sin tid ligeligt mellem et ph.d.-studium på 

det forhenværende Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet og en præstestilling ved den grundtvigske valgmenighed 

i Mellerup ved Randers Fjord. I kraft af sit ph.d.-studium, der bærer titlen Kønfrontation, har hun desuden siddet med i 

arbejdsgruppen til diskussion af ’Folkekirken og det registrerede partnerskab’, der blev nedsat af kirkeministeriet sidste år. 

FigenBladet har mødt Benedicte Hammer Præstholm til en snak om teologi, forskning og arbejdet som præst.

ORD | HANS NØRKJÆR

Med en far som præst var teologi helt 
fra barnsben en del af dagligdagen for 
Benedicte Hammer Præstholm. »Jeg gik 
ikke i daginstitution men var altid med 
min far på arbejde, og jeg har holdt af 
at gå i kirke, så længe jeg kan huske«, 
fortæller hun til FigenBladet. »Jeg kan 
også huske, at jeg fra helt lille syntes, 

at min fars hebraiske grammatik var 
helt fantastisk. Min far var en af den 
slags præster, der altid læste evange-
lieteksten på græsk, før han skrev sin 
prædiken. Så interessen for sprogene 
har jeg vel arvet fra ham«. Til trods for 
den hjemlige inspiration gav vejen til 
teologien dog ikke sig selv: »Jeg fore-
stillede mig mange andre karriereveje 

end teologien - arkæologi og litteratur-
historie f.eks., og jeg overvejede endda 
at søge ind på kunsthåndværkerskolen 
i stedet for på gymnasiet«, fortæller 
hun. »Teologien viste sig at have en 
bredde og en form, så jeg kunne få 
mange af mine interesser med. Jeg har 
f.eks. taget fag på kunsthistorie og på 
arkæologi, og jeg har læst arabisk og 
middelægyptisk«.

TEOLOGI SKAL VÆRE REALISTISK
Delingen mellem forskerstillingen på 
Aarhus Universitet og præstestillingen 
i Mellerup passer Benedicte Hammer 
Præstholm godt: »Jeg føler mig for 
det første voldsomt privilegeret som 
ph.d.-studerende. Tænk, at få penge 
for at dygtiggøre sig i noget man synes 
er spændende«, fortæller hun. Hendes 
projekt Kønfrontation kredser om dansk 
teologis forhold til køn og seksualitet: 
»Jeg prøver at undersøge, hvordan 
primært folkekirketeologer har reage-
ret på, at synet på køn og seksualitet 
indenfor de seneste 150 år har ændret 
sig markant. Diskussionen bunder 
for det meste i skriftsyn, kirkesyn og 
ordningsteologi, der kort fortalt betyder 
en forståelse af, at Gud har indsat nogle 
bestemte ordninger i verden – f.eks. 
stat, øvrighed og ægteskab. Inden for 
de tre teologiske områder kan forandrin-
ger i verden blive til store udfordringer 
for teologien«. Som præst lægger Be-
nedicte Hammer Præstholm vægt på at 
tale, så folk forstår det. »En prædiken 
skal handle om det liv, vi lever og sætte 
det i sammenhæng med evangeliet. Det 
skal ske i et sprog, vi forstår. Det nytter 
ikke at tale om ”Kristi sonofferdød”, 
hvis hverken man selv eller menigheden 
begriber, hvad der skulle være fanta-
stisk ved det. Teologi skal kobles med 

Benedicte Hammer Præstholm deler sin tid mellem en præstestilling og et ph.d.-studium på 

det forhenværende Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet.
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antropologi, og det betyder, at der skal 
være realisme i teologien«, siger Bene-
dicte Hammer Præstholm. »Jeg lægger 
stor vægt på gudstjenesten og bruger 
tid på at forsøge at skrive nogle gode, 
gennemarbejdede prædikener. Derudover 
synes jeg, at konfirmandundervisningen 
er vigtig og samtalerne omkring de 
kirkelige handlinger, men i en grundt-
vigsk valgmenighed bliver der selvfølge-
lig også lavet kulturelle arrangementer 
såsom litteraturkredse, koncerter og 
foredrag«. Med en grundtvigsk farmor 
og en indremissionsk farfar er forskellige 
kirkelige anskuelser repræsenteret i fa-
milien. Men det er det grundtvigske der 
har bidt sig mest fat i Benedicte Ham-
mer Præstholms teologi: »Jeg befinder 
mig rigtig godt i det grundtvigske – teo-
logisk set var det lidt som at komme 
hjem, da jeg blev ansat i Mellerup. Men 
det grundtvigske er efter min mening 
ikke bare ”den lyse kristendom”, som 
man har kaldt den. Det er absolut dens 
grundklang, men en kristendom kan ikke 
kun handle om lys og glæde. Hvis ikke 
den tør tale om alt det andet, som også 
er i et menneskeliv, bliver den uden bid 
og uden realisme. Mennesker kurerer 
ikke følelsen af utilstrækkelighed ved at 
aflive et begreb som synd. Og det er i 
øvrigt først i kombinationen af ”dom og 
frelse” eller ”lov og evangelium”, som 
man sagde i gamle dage, at man finder 
sådan noget som taknemmelighed og 
frimodighed«, fortæller hun og fortsæt-
ter: »Begreber fra kristendommen bliver 
ved med at være væsentlige for os, 
fordi det ikke bare er teologi men også 
antropologi. Hvis ikke kristendommen 
er at tage livtag med Guds ord i det liv, 
man lever, så kan kristendommen ikke 
længere være livgivende. Derfor bliver 
den nødt til at være realistisk«.

DISKUSSIONEN OM VIELSERNE
I foråret 2010 blev Benedicte Hammer 
Præstholm en del af den tolv-mands 
arbejdsgruppe, der skulle tage stilling 
til spørgsmålet om homoseksuelles ret 
til vielse i folkekirken. Det endte med 
en rapport, hvor ni ud af tolv kunne gå 
ind for et autoriseret velsignelsesritual 
i folkekirkens ritualbog, og seks ud 
af tolv kunne gå ind for at indføre et 
ritual, så homoseksuelle par kan blive 
viet i folkekirken med samme juridiske 
gyldighed som heteroseksuelle par. »Jeg 
må sige, at jeg er lidt skuffet over, at 
det kun var halvdelen, 
der kunne gå ind for 
et vielsesritual for 
par af samme køn«, 
fortæller Benedicte 
Hammer Præstholm. 
»Min holdning er, at 
vi skal have både et 
velsignelsesritual og 
et vielses- eller indgå-
elsesritual for par af 
samme køn. Dermed 
kan man officielt til-
kendegive folkekirkens 
inklusion af homosek-
suelles parforhold og 
kærlighed. Og på den 
måde behøver homo-
seksuelle ikke hoppe 
ind i en traditionelt 
heteroseksuel kategori 
for at være velkomne. 
Men det er meget mu-
ligt, at vi inden for få 
år vil få en samlivslov 
i Danmark, så der 
ikke længere skelnes 
mellem partnerskab og 
ægteskab, og det må 
folkekirken så respon-

dere på«. Benedicte Hammer Præstholm 
har dog generelt følt sig godt tilpas 
i rollen som diplomat og politiker i 
arbejdsgruppen. »Det har været sjovt 
at være med til at sætte sit præg og 
skubbe folkekirken i en retning, som jeg 
synes er god. Jeg har god erfaring med 
at diskutere med folk, jeg er uenig med, 
f.eks. har jeg haft fornøjelsen af at 
krydse klinger med Søren Krarup et par 
gange. Det kan godt være, at det er det 
grundtvigske igen: Der må godt være 
lidt rabalder ind imellem, og det kunne 
jo være, der kom noget ud af det«.

»Teologi skal for mig at se kobles med antropologi. Der skal være 

realisme i teologien,« siger Benedicte Hammer Præstholm til Figen-

Bladet
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PH.D.-PRÆSENTATIONER

Hvad menigheden hører 
En empirisk undersøgelse af menighedens reception af prædikenen i højmessen i Den Danske Folkekirke

Projektet er affødt af den homiletiske udvikling, inspireret fra både USA (The New Homiletic) og  Tyskland, der de sidste 10-
15 år har haft stigende interesse blandt danske teologer og præster. Prædikenen forstås her som en interaktiv begivenhed, 
hvor mening skabes i den enkelte tilhørers bevidsthed i et dynamisk samspil mellem prædikant og tilhører. Kritikken af denne 
gængse prædikentradition har været rettet mod den implicitte forståelse af kommunikation, der forudsætter, at prædikanten 
kan overføre sit budskab til menigheden via en envejskommunikation. I argumentationen for en homiletik, der integrerer 
menighedens reception, hentes teoretisk belæg fra retorikken, sprogfilosofien og hermeneutikken. Internationalt har man 
gennemført empiriske undersøgelser for at underbygge disse teorier, men lignende undersøgelser har ikke været foretaget 
i Danmark. Dette projekts formål er at yde et bidrag i denne henseende, således at også empirisk dokumenteret viden kan 
bidrage til udformningen af en homiletik, der er tro mod både menighedens reception og prædikenteksterne. 

Projektet inkluderer 25 kvalitative interviews af kirkegængere fra fem forskellige menigheder, samt interviews med de 
respektive fem prædikanter. I interviewene søges både prædikenens informative og performative side afdækket, samt hvilken 
forudforståelse tilhøreren lytter med, og hvordan dette påvirker modtagelsen af prædikenen. Ligeledes vil prædikanten blive 
interviewet med henblik på at afdække hans eller hendes intention med og overvejelser over sin prædiken.

Da der ikke tidligere har været teologisk tradition for i folkekirkeregi at gennemføre empiriske undersøgelser, er det 
projektets intention ved systematiske kode- og analyseteknikker at opbygge teori på basis af de empiriske data. Der er 
således også tale om udvikling af “grounded theory”, der kan bidrage til den homiletiske diskussion og til anvendelse i 
yderligere videnskabelige undersøgelser. Projektet er en erhvervs-PhD, hvor der samarbejdes med Folkekirkens Institut for 
Præsteuddannelse.

MARIANNE GAARDEN, AFDELING FOR KIRKEHISTORIE OG PRAKTISK TEOLOGI

Contemporary Chumash Religion
An empirical study of how indigenous tradition is constructed through religious beliefs and practices

I projektet undersøger jeg, hvordan et oprindeligt folk etablerer en selvstændig tradition i en moderne vestlig kontekst 
gennem religiøse forestillinger og praksisser. Projektet tager udgangspunkt i et feltarbejde blandt chumashindianerne i 
Californien, og jeg anvender primært sociologisk og antropologisk metode.
Chumashmiljøet er i dag særdeles heterogent og fragmenteret som resultat af de historiske forhold. Mere end 90% af den 
oprindelige befolkning døde af europæiske sygdomme, som blev indført under den spanske kolonisering i 1769-1821. Da Cali-
fornien blev indlemmet i USA i 1850 blev den indianske befolkning diskrimineret, og mange assimilerede sig derfor ind i den 
mexicanske underklasse. Omkring århundredeskiftet var chumashkulturen stort set uddød. Siden 1960-70’erne er der sket en 
revitalisering, hvor mange californiere har genopdaget deres indianske rødder. Forskning har imidlertid vist, at flere af de mest 
indflydelsesrige familier i revitaliseringen slet ikke nedstammer genealogisk fra den oprindelige befolkning. Denne situation 
har medført bitre stridigheder om kulturel autenticitet.
I det fragmenterede chumashmiljø er religion en afgørende faktor i autenticitetsstridighederne. Der findes i dag kun spora-
disk information om den prækatolske religion, som er blevet videregivet gennem spredte familietraditioner og mangelfulde 
historiske og etnografiske kilder. Det enkelte individ sammensætter sin religiøsitet ved at kombinere de lokale traditioner 
med elementer fra katolicisme, new age-religion og panindiansk spiritualitet, og der er derfor stor variation internt i miljøet. 
På trods af den varierende religiøsitet har de fleste chumasher et fælles ritual, nemlig bjørneceremonien, som er det centrale 
ritual i en populær religiøs bevægelse blandt flere californiske stammer. Projektet fokuserer på denne ceremoni, fordi stridende 
individer ofte deltager i ceremonien side om side. Ceremonien kan derfor ses som et fælles grundlag for gruppesolidaritet i et 
ellers fragmenteret samfund.

ELLA PALDAM, PH.D.-STUDERENDE, AFDELING FOR RELIGIONSVIDENSKAB
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INFORMATION

Mellem sogne- og cyberkirke. 
En analyse af folkekirkens kommunikation på internettet

v/ cand.mag. Peter Fischer-Nielsen

Fredag den 18. marts kl. 13.15-16.15
Auditorium 2, Bygning 1441

Det Teologiske Fakultet 

Leder af forsvarshandlingen:
Ph.d.-skoleleder Troels Nørager, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet 

Bedømmelsesudvalg:
• Lektor, dr.theol. Peter Lodberg, Afd. for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet (formand)
• Professor, dr.philos. Knut Lundby, Institutt for Media og Kommunikation, Universitetet i Oslo, Norge
• Dr.polit. Inger Furseth, Stiftelsen for Kirkeforskning (KIFO), Oslo, Norge

Vejledere:
Professor, dr.theol. Viggo Mortensen, Afd. for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet 
Cand.theol. Birger Nygaard, Areopagos
Cand.mag., ph.d. Morten Thomsen Højsgaard, Kristeligt Dagblad

ANSØGNINGSFRIST!
- for ansøgning om optagelse på Pastoralseminariet i efteråret 2011 med semesterstart d. 15. august 2011: 

     
D. 15. MAJ 2011 

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

PH.D.-FORSVAR TEOLOGI
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INFORMATION

FROKOSTMØDER: RELIGION, COGNITION AND CULTURE, FORÅR 2011

17. marts  Titel: Perceiving Stickman Reality – Ecological Validity in the Ritual Event Model
  Kristoffer L. Nielbo, PhD student
  Dept of the Study of Religion
31. marts Titel: Technologies of the Mind
  Andreas Roepstorff, PhD
  Dept. of Social Anthropology & Centre for Functionally Integrative Neuroscience
4. april   Titel: Annonceres snarest
28. april  Titel: Accessing Cognitive and Affective Components of Ethnicity
  Jesper Sørensen, PhD 
  Dept of the study of religion 
5. maj   Titel: Lines in the landscape, boundaries of the mind
  Mette Løvschal, PhD student
  Dept of Anthropology, Archaeology and Linguistics
26. maj  Coffee and biscuits

Alle møder foregår i Glasburet lok. 216, kl. 12.00-13.00

Udgivelser, du ikke vidste, du manglede

Forlaget Teoltryk har en række formidable restoplag - Kun 5,- pr. titel!

Musikken i kirken - kirkens musik
Grundtvigs Irenæus-påvirkning

King Lear
Viva vox 

Domsforståelsen hos Paulus
Myte og civilisation
- og mange flere!

Kom på besøg i vores åbningstid hver torsdag 12.00-13.15 i lokale 210 i bygning 1443
se mere på hjemmesiden www.teoltryk.dk

FROKOSTMØDER: CENTER FOR SAMTIDSRELIGION, FORÅR 2011

15. marts Phil Zuckerman: Contemporary Apostasy* 
22. marts  Årbog reception 
29. marts  Jørn Borup: Can you kiss your Informants? Emic-Etic Challenges 
5. april   (oplyses snarest)
12. april  Ella Paldam: Contemporary California Indians: working in a fragmented field 
19. april  Påske 
26. april  Andreas Bendak - Mellemøsten / Ian Reader 
3. maj   Julia Nafziger-Alex Koch: Self-regulation, Goal Setting, and Mental Accounting* 
10. maj   Pieter Dronkers* - Projekt 
17. maj   Dorthe Døjbak Håkonsson - Dan Mønster: 
24. maj   Kasper Mathiesen* - Fieldwork among Sufis in Yemen 
31. maj   Lars, Liselotte eller studerende - Thy

Alle møder foregår i Glasburet lok. 216, kl. 12.00-13.00
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KLUMMEN

Praktik 
for teologer
AF ELSE K. HOLT

Teologiens retmæssige plads på universitetet hænger naturligt 
sammen med den videnskabelige distance, som såvel forskning 
som undervisning må anlægge til det undersøgte emne, kristen-
dommen. Derom bør der slet ikke herske tvivl. Og derfor er teo-
logistudiet i Danmark også ganske og aldeles adskilt fra kirkelig 
praksis – i modsætning til, hvad vi ser i de fleste andre lande, 
også dem, vi gerne sammenligner os 
med. Studiet er principielt ukonfes-
sionelt, selvom dele af det bærer præg 
af det nationale nærhedsprincip, at 
der fokuseres på den danske reforma-
toriske tradition. Uafhængigheden er 
en styrke (for resten også for kirken), 
som vi ikke må sætte over styr, og 
som vi som universitetsteologer, stu-
derende og forskere, faktisk bør være 
meget omhyggelige med at vogte. 

Men af denne grund bliver der et 
svælg mellem teori og praksis, som I 
selv som teologistuderende – særligt 
på kandidatuddannelsen og ganske særligt, hvis I stiler mod 
præsteembede – må overvinde. Og praksis får I først og frem-
mest ved kirkegang. Min opfordring til jer lyder altså ganske 
enkelt: Gør det til en vane at gå i kirke helt regelmæssigt, gerne 
hver søndag. 

Ved at gå i kirke opnår I flere ting: 1) Fortrolighed med guds-
tjenesten, som kun kan opnås netop gennem praktisk træning. 
Den liturgiske rytme kommer så at sige ind i kroppen på jer. 2) 
Fortrolighed med salmerne og salmebogen, som kun kan læres 
ved at synge dem. Og 3) Sammenhæng mellem de forskellige 
teologiske discipliner, fordi netop gudstjenesten og prædikenen 
på den ene side historisk set er udgangspunkt for de fleste af 
vores discipliner, og alle disciplinerne på den anden side kom-
mer i spil, når man går til gudstjeneste. I gudstjenesten forenes 
nemlig den kropsligt-liturgiske viden om kristendommen med 
den intellektuelle eftertanke og sammentænkning af tekster og 
tolkningsformer. Og det er med til at gøre hverdagens studier 
mere udfordrende og vedkommende.

Alle disse fortroligheder og sammenhænge er en uvurderlig 
hjælp for den, der første gang for alvor skal stå på en prædike-
stol, når hun/han holder prøveprædiken. 
Prøv det – det kan gå hen og blive vanedannende. Men husk! 
Det er naturligvis helt frivilligt og har intet som helst med 
studiet at gøre …  
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Kamp må der til 
Livet er en slagmark. Mennesket har altid 
kæmpet for sin sag, og alt for ofte i historien 
er kampen endt i blodsudgydelse og krigens 
rædsler. Krig og blodsudgydelse skal vi natur-
ligvis forsøge at undgå, men det betyder ikke, 
at der ikke skal kæmpes. For »kamp skal der 
til, skal livet gro«, som den gamle sang lyder. 

I denne udgave af FigenBladet anmeldes valg-
menighedspræst Niels Grønkjærs bog »Den Nye 
Gud«, der forsøger at være en mellemposition 
i den idagværende »krig« mellem ateister og 
fundamentalistisk troende. Man kan selvføl-
gelig være uenig med Niels Grønkjær – han er 
jo bare en stakkels teolog, der ikke ved bedre 
– men ideen tiltaler sådan en som mig. 

På en uddannelsesinstitution som vores, hvor 
der findes mange forskellige holdninger til 
snart sagt alt, og hvor folk ikke så let opgiver 
deres personlige standpunkter, forsøger vi at 
lære at se nuancerne i diskussionerne. Og i 
spændingsfeltet mellem teologi og religionsvi-
denskab gælder det også om at vide, hvad “de 
andre” tænker – ellers kommer vi en dag ud i 
verden og finder ud af, at vi kun kan snakke 
med dem, vi er enige med. Og det er da for 
kedeligt! Men pas på: Det kan være, du ændrer 
holdning…

Så her er min opfordring: Hvis du er teolog, så 
tag engang imellem i Religionsvidenskabelig 
Forening og vice versa med den religionsviden-
skabsstuderende – kig forbi Teologisk Forening, 
og slut gerne af i Unibaren, hvor diskussionen 
forhåbentlig kan fortsætte. Eller tag i Theos 
Bar og drik en øl eller fem – så glider snak-
ketøjet også bedre (og argumenterne ligeså!). 
Det er altid udfordrende at møde andres hold-
ninger, og af og til kan det endda være både 
anstødende og ubehageligt, men græsset er 
grønnere på indsigtens side.

Det er for mig at se en vigtig del af ens 
(ud)dannelse, at man lader sig præsentere 
for de holdninger, man ikke deler. Her på 
stedet skulle vi gerne kunne hæve os op over 
nævekampenen og polemikken. Og det er 
godt. Omvendt betyder det ikke, at der ikke 
må “kæmpes om sjælene”. Det skal der - ellers 
bliver det for kedeligt! 

- Hans Nørkjær

LEDER
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Det omvendte Mellemøsten
Alles blikke er i disse dage vendt mod omvæltningerne i Mellemøsten. Den øvrige verden holder vejret, mens de mellemøst-

lige befolkninger og ledere strides om landenes fremtid.

AF PETER LODBERG

Den kinesiske udenrigsminister Zhou En-
Lai blev engang stillet det spørgsmål, 
hvordan han vurderede betydningen af 
Den franske Revolution. Hans svar var, 
at det er alt for tidligt at sige noget 
om. Set i det lys skal man være ekstra 
forsigtig med at udtale sig om de aktu-
elle begivenheder i Mellemøsten. Hver 
dag bringer i øjeblikket nye beretninger 
om mennesker, der kaster frygten over 
bord og går på gaden for at demonstrere 
for demokrati, billigere fødevarer og 
arbejde til alle. Indbyggere i lande som 
Tunesien, Egypten, Bahrain, Yemen og 
Oman skriver et nyt kapitel i Mellem-
østens historie, og vi kan i Europa kun 
følge deres frygtløse kamp for demokrati 
og retfærdighed med beundring. 

SMÅ SKRIDT MOD DEMOKRATI
Men skal jeg vove at pege på nogle træk 
i den mellemøstlige omvæltning, som 
kan have langsigtede konsekvenser, må 
det for det første være, at omvæltnin-
gerne bæres frem af unge mennesker, 
der ønsker at tage et medansvar for 
deres landes politiske udvikling. De 

har opgivet frygten for og troen på 
den gamle garde af eneherskere, der 
i forskellige konstellationer er blevet 
støttet af Sovjetunionen, så længe det 
eksisterede, og af USA i samarbejde med 
Europa. For det andet er det bemærkel-
sesværdigt, at omvæltningerne via de 
sociale medier er båret af princippet om 
aktiv ikke-vold. Det har været politi-
styrker og militæret, der har anvendt 
vold mod demonstranter, hvilket har 
undermineret de selv samme styrkers 
legitimitet og skabt forudsætningen 
for, at mange militærfolk er gået over 
på demonstranternes side. Den aktive 
ikke-vold er en påmindelse om, at 
demokrati skabes demokratisk indefra, 
når der er mange faktorer, som samvir-
ker. Anvendelse af aktiv ikke-vold er den 
mest holdbare form for demokratiska-
belse. For det tredje er det blevet klart, 
hvor forskellige de arabiske lande er. 
De økonomiske, politiske og historiske 
forudsætninger for landene i Mellem-
østen udviser store forskelle, og forløbet 
af de politiske forandringsprocesser er 
derfor også forskelligt. I skrivende stund 
påkalder begivenhederne i Libyen sig 
særlig opmærksomhed. Det folkelige 
oprør mod Muammar Gaddafi har bragt 
forskellene mellem Øst – og Vestlibyen 
frem i lyset og dermed konsekvenserne 
af Italiens kolonisering af områdets 
stamme – og klansamfund.

POLITISK NAVIGERING 
Omvæltningerne begyndte som bekendt 
i Tunesien men bredte sig hurtigt til 
Egypten, der er kommet til at danne 
forbillede for flere andre arabiske lande. 
Oprøret på Tahrir-pladsen i Cairo bragte 
præsident Hosni Mubarak til fald, og 
militæret har taget over. Det har opløst 
parlamentet og sat en proces i gang, 
der skal ende med en ny forfatning 
samt valg til præsidentposten og et nyt 
parlament. 

Det religiøse establishment i Egypten 
blev overrasket over utilfredshedens 
omfang og styrken i de folkelige 
protester. Igennem mange år har de 
religiøse ledere nydt godt af præsi-
dent Mubaraks styre, og de opdagede 
for sent, at et nyt Egypten var under 
udvikling. Det gælder også den koptiske 
kirkes leder, Shenouda III. Han støt-
tede under demonstrationerne præsident 
Hosni Mubarak, mens store grupper af 
koptiske kristne gik i demonstration 
på Tahrir-pladsen. Her bad de sammen 
med muslimer og understregede, at 
alle egyptere var forenede på tværs af 
religiøse forskelle i kravet om præsiden-
tens afgang. Da det stod klart den 25. 
januar, at Hosni Mubarak gik af, fik den 
koptiske ledelse travlt med at komme på 
omgangshøjde med situationen, og den 
15. februar udsendte pave Shenouda III 
og kirkerådet en udtalelse, der udtrykker 
støtte til demonstranternes indsats og 
hilser den politiske udvikling i landet 
velkommen. Men tilbage står indtryk-
ket af en kirkeledelse, der ikke kendte 
sin besøgelsestid, og som måtte kaldes 
tilbage til virkeligheden af et ungt læg-
folk, der var mere i overensstemmelse 
med de øvrige demonstranter end med 
sin egen kirkes ledelse.

RELIGIONEN I BAGGRUNDEN
I det hele taget er det bemærkelses-
værdigt så tilbagetrukket en rolle, 
religionen har spillet i de politiske 
omvæltninger. Der har været rapporter 
om, at et enkelt portræt af præsident 
Hosni Mubarak er blevet overmalet med 
en davidsstjerne, og en amerikansk jour-
nalist måtte reddes i forbindelse med et 
overfald, hvor hun blev kaldt ”jødeso”. 
Ifølge den franske filosof André Glucks-
mann er der blevet udøvet hærværk mod 
en synagoge i Tunis, men skaderne var 
begrænsede, fordi mange tunesere for-
svarede synagogen. Brændstoffet til de-
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monstrationerne har ikke været had til 
jøderne eller ønsket om at tilintetgøre 
Israel, men frustration over fattigdom, 
korruption og elendige fremtidsudsigter 
i de arabiske lande. 

SET UDEFRA 
I Europa og Nordamerika har den 
manglende religiøse motivering for 
demonstrationerne påkaldt sig 
opmærksomhed, fordi der i hvert 
fald siden 1979 med præstestyrets 
overtagelse af magten i Iran har 
dannet sig det indtryk, at islam og 
demokrati er uforenelige størrelser. 
Opmærksomheden er især blevet 
rettet mod Det muslimske Broder-
skab i Egypten. Er det rigtigt, når 
det siger, at det ikke vil opstille 
til præsidentposten men kun til 
parlamentsvalg? Venter broderska-
bet blot på at kunne udnytte sin 
demokratiske ret til at stille op, 
vinde valget for derefter at afskaffe 
demokratiet?  Den franske religi-
onsforsker Olivier Roy har peget på, 
at islam i Egypten under indtryk af 
globaliseringen er blevet mere indi-
vidualiseret og privatiseret, så det 
ikke længere spiller den politiske 
og offentlige rolle, som den gjorde 
tidligere. Han frygter derfor ikke, 
at en fundamentalistisk og politisk 
islam vil komme til at spille den 
afgørende rolle i f.eks. Egypten. 
Islam er selvfølgelig en realitet og 
har betydning for mange menne-
sker, men situationen i Egypten er 
ifølge Olivier Roy radikalt forskellig 
fra f.eks. Iran.

PÅ VEJ MOD RELIGIONSFRIHED?
Måske skal man snarere kigge til 
Tyrkiet end Iran for at finde en 
politisk model, der kan inspirere til 
en ny samfundsorden i de arabiske 
lande. Tyrkiet tillader religiøse par-

tier, men det sker inden for en sekulær 
statsramme, der garanteres og forsvares 
af militæret. Noget tilsvarende kan ske 
i Egypten Ifølge forlydender vil den 
egyptiske forfatningskommission snart 
foreslå, at religiøse partier bliver til-
ladte i Egypten, samtidig med at staten 
forbliver sekulær. Det bliver spændende 
at følge, hvor dybt ønsket om det seku-

lære stikker. Her dukker spørgsmålet om 
religionsfrihed op som en mulig måle-
stok. En liberal demokratisk forfatning 
forudsætter religionsfrihed, så det er 
tilladt at skifte religion og at sige sig 
fri fra religion. Det har ikke tidligere 
været tilfældet i de arabiske lande, men 
det kunne jo være, at de også på dette 
punkt omvender sig.  

»Under demonstrationerne bad koptiske kristne sammen med muslimer og understregede, at alle egyptere 

var forenede på tværs af religiøse forskelle i kravet om præsidentens afgang. I det hele taget er det bemær-

kelsesværdigt så tilbagetrukket en rolle, religionen har spillet i de politiske omvæltninger«.
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Den sødmefulde dødsdrift
Erik A. Nielsen følger op på Kristendommens Retorik med et fl ot og lærd værk om dansk baroks nok største digter. Thomas 

Kingo havde ord for både Gud, begær og især død - blot ikke hverdagen. 

AF ANDREAS PILEKJÆR

»Længslen efter bestandigheden tier 
ikke, før den er blevet fodret med tabet 
af hele den synlige verden«. Så klart kan 
Erik A. Nielsen beskrive den barok, der 
ganske vist forsagede hele verden og alt 
deri, men gjorde det med pomp, pragt 
og sydende passion. En af de fremmeste 
eksponenter for denne sære tid er Tho-
mas Kingo (1634-1703), hvis livsværk 
gennemlyses kyndigt og medlevende 
af Erik A. Nielsen, som dog sine steder 
forfalder til psykologiseringer.

FRUGTBAR TUGT
Værket ”Thomas Kingo” har undertit-
len ”Barok, enevælde, kristendom” 
og de stikord sætter rammerne for 
behandlingen af poesien, således at 

de første 76 sider er 
afsat til beskrivelse 
af tid, mentalitet og 
begreber, som man 
ikke kan stå uden, 
når man bevæger sig 
ind i Kingos univers. 
Læseren præsenteres 
desuden løbende for 
et væld af billed-
kunst fra Kingos 
samtid, som belyser 
tidsånden glim-
rende, hvilket er 
et stærkt træk ved 
bogen. Bl.a. ser vi 
s. 69 et stik med 
et træ, behængt 
med lodder. Træet 
er højere end 
de ubebyrdede 
træer, så bærer 
man tunge 
byrder, bliver 
man stærk 
og vokser, er 

åbenlyst moralen. For 
moraliserende, dét var barokken! Og det 
grafi ske materiale spiller her glimrende 
sammen med Kingos poesi i beskrivelsen 
af den autoritære enevælde og det di-
sciplinerede åndslivs nære sammenhæng 
samt barokkens svingning mellem pragt 
og død, der forråder det almindelige, 
hverdagslivet, fuldstændigt. 

BISKOPPENS SPÆNDETRØJE
I kapitlerne om ungdoms- og kær-
lighedsdigtene, beskrives Kingo som 
erotiker, og der bringes fi ne eksempler 
på Kingos evner udi kærlighedslyrikken, 
hvilket klart nuancerer billedet af ham, 
som blot salmedigter. Men Nielsen virker 
desværre så ivrig efter at vise, at Kingo 
også var så erotisk, at hans karrierefor-
løb beskrives som en stadig strammere 
spændetrøje, hvor forføreren spærres 
inde af kleresiets blodfattige former. 

Dette virker som en ret bastant psyko-
logisering, for hvilken der heller ikke 
gives egentligt belæg. Det er et væsent-
ligt kritikpunkt, at denne påstand aldrig 
rigtigt begrundes.

I DET KONGELIGE KRIDTHUS
Kingo bidrog løbende til »ideologiske 
statusopgørelser for kongemagten«, 
som Nielsen skriver s. 164. Den sakrale 
konge skulle besynges, og hans sejre 
(og nederlag) i kamp for landet skulle 
skrives ind i en større religiøs forkla-
ringsramme. Kingo blev bestilt til at 
digte om slag, søhelte og selvfølgelig 
kongen selv, som ofte var den, der 
bestilte værket; både i de lyse stunder, 
hvor kongen fejrede triumfer, samt de 
mindre lyse, hvor Gud tilsyneladende var 
blevet svensksindet. Kingo er med hele 
vejen, med fjeren dyppet i blæk, klar 
til at udpensle regentens guddomme-
lige herlighed. Men bedst er Kingo dog 
som salmedigter. Nielsen lader sig rive 
med af Kingos vendinger og sprog og 
hiver således læseren med på vognen, 
i fascination over Kingos kunst, som 
behandles forrygende. Fortælleglæde og 
stor ekspertise kendetegner dette gen-
nemførte værk, som vil glæde enhver 
med interesse for poesi, kristendom og 
barok.  

Thomas Kingo. Barok, enevælde, kristendom,

Erik A. Nielsen,

Gyldendal 2010,

560 s.,

399 kr. 
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Da Gud kom til fornuft
»Heller ikke for Guds vedkommende forbliver livet som og hvor det er«, med disse ord indvarsles dr. theol. og grundtvigsk 

valgmenighedspræst Niels Grønkjærs projekt med sin nyligt udgivne og allerede ganske omdiskuterede bog Den nye Gud, 

hvori Grønkjær sætter sig for at gennemtænke - eller fremtænke - et gudsbillede i bevægelsens tegn, der kan honorere 

eftermetafysiske præmisser og herved udgøre en opposition til såvel fundamentalismen som ateismen.

AF JOHAN CHRISTIAN NORD 

På første side af Den nye Gud introdu-
cerer Niels Grønkjær to skikkelser, der 
nok kan give et fi ngerpreg om, hvilket 
forehavende religionsfi losoffen og 
valgmenighedspræsten har sat sig for: 
Den kristelige eftermetafysiks, og med 
tiden også marxistiske, frontkæmper i 
Italien, Gianni Vatimo, og den nu eme-
riterede pastor Grosbøll, der måtte stå 
så grueligt meget igennem efter at have 
insisteret på og brystet sig af sin vantro 
(og som en yderligere fi nesse endda 
stavede Herrens navn med småt!).
Siden disse to notabiliteters udmeldin-
ger i henholdvis slutningen, Vattimo, 
og begyndelsen, Grosbøll, af de fore-
gående to årtier, hvori kristendom og 
ateisme i kritikeres øjne på temmelig 
løssluppen vis nærmede sig hinanden, 
er det efter Niels Grønkjærs mening »på 
mange måder blevet for meget«, ikke 
med Vattimo og Grosbøll men derimod 
med såvel de ufravigeligt gudstro fun-
damentalister som de gudsstormende 
ateister. Noget må gøres.

EFTERMETAFYSIKKENS GUD
Og det er netop, hvad Grønkjær har 
sig for: At rekruttere giganter fra den 
eftermetafysiske fi losofi  i kampen for at 
gøre op med det, der opfattes som et 
forældet tingsliggørende gudsbillede, 
der menes at ligge bag såvel de sand-
hedsbegærlige fundamentalister som 
de videnskabsforherligende ateisters 
forsvar for og ugennemtænkte angreb 
på den levende Gud. Når Gud tænkes 
som noget uforanderligt på metafysiske 
vilkår, hedder det, at Han sammen-
lignes »med verdens ting, med noget 
værende«. Dette fejlgreb begår, ifølge 
Grønkjær, såvel fundamentalisterne 
som disses kritikkere, ateisterne. Ved at 
gøre dette tænker de dels for småt om 
Gud, og dertil siges den Gud de tænker 
på endda ikke at være den kristne, 
men derimod et forældet princip, der 

intet har tilfælles med kristendommens 
levende Gud, thi Han er ikke et urok-
keligt fundament, men derimod en altid 
strømmende kilde, en Gud der bevæger 
sig og ikke forbliver den, Han var. Med 
en sådan genbesindelse på kristendom-
men som kildens og ordets fremfor 
fundamentets religion, mener Grønkjær 
at kunne opstille et alternativ til såvel 
fundamentalismen som den ateisme, 
der egentlig blot er fundamentalisme i 
omvendt fortegn.

INTRATRINITARISK TOUR DE FORCE
Bogen er opbygget som en trinvis 
gennemgang af Faderen, Sønnen og 
Helligåndens rige, hvor Grønkjær søger 
at afdække bevægelse som det cen-
trale kendetegn ved den treenige Gud 
såvel i triniteten selv som 
i udadvendt aktivitet. 
Grønkjær knytter her an 
til Grundtvig og dennes 
mageløse opdagelse af 
trosbekendelsen som det 
sande udtryk for menig-
hedens kristenliv.
Grønkjær lader sig i 
fremstillingen lede af 
det religionsfi losofi ske 
spørgsmål om, hvad 
man egentlig kan vide 
om Gud og kommer 
ganske vidt omkring 
i sit intratrinitariske 
strejftog. Blandt 
de skridt, Grønkjær 
tager, som tænke-
ligt kan falde nogle 
læsere for brystet, 
kan nævnes to. Re-
ligionsfi losoffen når 
således både at gøre 
op med den knæ-
satte rækkefølge 
af foreteelser ved 
syndefaldet, hvor 
synden nu følger 

af den ængstende døds fremkomst frem 
for den ellers velkendte fortælling om 
menneskets eget ansvar for faldet, 
hvor mennesket udviste sin opsætsig-
hed og heraf afstedkom døden, samt i 
samme regi at levere et generalangreb 
på Augustins »perverse teorier om at 
menneskebarnet er født syndigt fordi 
det er undfanget i synd«. Anfægtende, 
anstødeligt eller noget helt tredje? 
Tolle lege og døm selv. 

Den nye Gud. Efter fundamentalisme og ateisme,

Niels Grønkjær,

Anis 2010,

320 s., 

289 kr.   

Grønkjær knytter her an 

trosbekendelsen som det 
sande udtryk for menig-
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Minareternes sang
Muezzinens stemme runger i hele Aleppo, Syriens næststørste by, fem gange om dagen. Hvem er mon mennesket bag den 

melodiske lovsang? Det fik jeg svar på i Al-Sultaniyeh Moskeen.

AF ZENIA BREDMOSE HENRIKSEN

Den syriske sommersol smiler varmt til 
isspisende unger tæt ved det store cita-
del på bakketoppen. Et stenkast derfra 
ligger en lille moske. Midt i sommermyl-
deret af turister putter moskeen sig som 
en lille lokal tidslomme. Jeg dækker mit 
hår med et farvestrålende tørklæde, jeg 
fik forhandlet mig til dagen forinden. 
En firkantet gård med mure af gullige 
sten møder mig. Her er man i ly for 
solen og larmen fra den anden side. 
Stemningen er fredfyldt, og to mænd 
fører en rolig samtale i skyggen af de 
grønne planter i gårdens midte. Den 
ene er høj, spinkel og har vindblæst 
gråt hår. Han står med armene på ryg-
gen, hvor man kan ane en bedekæde, 
der flittigt dingler i takt med, at hans 
fingre rutineret flytter den ene perle 
efter den anden. 

MUEZZINEN BYDER VELKOMMEN 
Jeg iagttager de lokale, og en mand 
kommer gående imod mig. Han er iført 
traditionel islamisk klædedragt og har 
en hvid turban bundet om hovedet. Han 
er ikke særlig høj, hans buskede øjen-
bryn og mørke skæg indrammer hans 
venlige brune øjne. Han smiler bredt og 
byder mig velkommen. Han er moskeens 
muezzin. Da han finder ud af, at jeg 
kan tale arabisk, virker han endnu mere 
ivrig efter at tale med mig. I den lille 

hal hvor firkanter med gotiske buer 
vendt mod Mekka pryder gulvtæppet, 
sidder flere og beder. Langs væggene 
står små træreoler med bogrygge i alle 
mulige farver, hvorpå der med smukke 
arabiske bogstaver står: Den Hellige 
Koran. Allerede på Muhammads tid 
kaldte en muezzin til bøn. Den første 
af slagsen var Bilal Ibn Rabah, som var 
en af Muhammads disciple. Siden er 
det blevet til lyden af islam, lyden af 
Mellemøsten. »Moskeen fungerer også 
som madrasa (islamisk skole, red.) for 
piger,« smiler muezzinen. Alt imens han 
entusiastisk viser mig rundt, fortæller 
han om moskeens historie. »Den blev 
bygget under Ayyubide-dynastiet i det 
12. århundrede«, forklarer han med 
strålende øjne. Jeg fornemmer tydeligt 
den historiske atmosfære i de store 
stenblokke, der udgør murene. De synes 
at have stået der altid.

LYDEN AF ISLAM 
BLIVER VISUALISERET 
Den venlige muezzin 
beder mig blive stående 
og åbner en lysebrun 
trædør. Inde bag døren 
står en mikrofon på et 
stativ. Muezzinen træder 
over den lille stenforhøj-
ning og ind til mikrofo-
nen. Han rømmer sig og 
mumler »I Guds navn« 
og begynder at kalde 
til bøn. »Allahu akbar«, 
messer han. Han sender 
mig et kort og blidt blik 
til farvel, hvorefter han 
søger ind i sig selv. Han 
lever sig helt ind i sin 
rolle som trosformidler, 
som muezzin. Når han 
hæver stemmen til bøn, 
bevæger han sig ind i 
en anden verden.  Dette 
var første gang, jeg fik 

ansigt på lyden af islam. Det er måske 
kun noget man oplever, hvis man 
bevæger sig lidt væk fra turistmasserne 
og guidebøgerne og opsøger det lokale. 
Jeg takkede mange gange for hans 
venlighed og gik opstemt derfra. Ud i 
larmen. Parat til nye oplevelser, et nyt 
‘next stop’. 
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MERE INFORMATION:

Har du lyst til at opleve Mellemøstens 
kultur, politik og religion igennem 
mødet med lokale? Så læs mere 
på: http://www.globalcontact.dk/
nextstop/jordan-syrien-libanon 

Muezzinen i moskeen Al-Sultaniyeh i Aleppo
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Folkekirkens præster forsøger febrilsk at imødekomme den stigende indivualisme.

SIMON NYGAARD, STUD.MAG., 23 

Egentligt tror jeg, at den nye struktur 
kan blive en gevinst for religionsviden-
skab, fordi vi kommer sammen med fag, 
som vi har meget tilfælles med. Samti-
digt får vi også lov til at blive sammen 
med teologi og arabisk- og islamstudier 
- Så vi vinder kun på den nye struktur. 
Dog er instituttet så stort, at det er 
svært at overskue, hvad der helt konkret 
skal ske.

LÆRKE FÆRCH, STUD.THEOL., 25

Jeg tror på, at vi kan få en god dynamik 
med de fag, vi skal dele institut med. 
Eksempelvis tror jeg, at filosofi kan bid-
drage til vores religionsfilosofiske fag, 
uden at teologi mister sin faglighed.

PETER UTH, STUD.THEOL., 30

Den nye sammensætning virker spæn-
dende. Det virker som en naturlig 
sammenlægning af fag. Den tidligere 
struktur med religionsvidenskal og ara-
bisk- og islamstudier var også logisk, og 
det er godt, at den er bibeholdt i den 
nye struktur. Men overordnet set er det 
svært at vide, hvad det kommer til at 
betyde i praksis.

Hvad synes du om det nye institut?
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Spændende 
arrangementer
MØD TRE LEDERE FRA TRE 
FORSKELLIGE BIBELSELSKABER
Der findes hele tre bibelselskaber 
i det geografisk lille område 
Israel/Palæstina. Lederne af de 
tre bibelselskaber: det israelske, 
det arabisk-israelske og det 
palæstinensiske, befinder sig 
personligt og politisk forskellige 
steder i konflikten, men deres fælles, 
kristne tro har drevet dem til at forme 
samarbejdsorganet Bible Land Team. 
Bible Land Team søger dels at løfte 
opgaver, som det enkelte bibelselskab 
ikke har styrke til at løfte alene og 
dels at tjene som synligt eksempel på 
at samarbejde på tværs af konflikten 
kan lade sig gøre, og at forsoning 
er en mulighed. Du kan møde de tre 
generalsekretærer onsdag den 16. 
marts kl. 14-16, Aarhus Universitet, 
bygn. 1421 (Lokale 2.2)

RECEPTION FOR E-ÅRBOGEN VED 
CENTER FOR SAMTIDSRELIGION
E-årbogen fra Center for Samtids-
Religion præsenterer den aktuelle 
religiøse situation i Danmark med sta-
tistikker og artikler. Tredje årgang af 
denne E-årbog udkommer i april og er 
at finde under Center for SamtidsReli-
gions hjemmeside: http://teo.au.dk/
csr/intro/. Du kan møde folket bag 
E-årbogen til reception tirsdag den 5. 
april kl 12.00-13.00

MARTS ARRANGEMENT BESKRIVELSE
15. 12.00- 

13.00
Frokostmøde ‘Contemporary Apostasy’ v/ Phil Zuckerman, 

Center for SamtidsReligion, Det Teologiske 
Fakultet (Glasburet, bygn. 1442), Aarhus 
Universitet.

14. 14.00– 
17.00

Foredrag
’Religion, Politik og samfund i Israel/ 
Palæstina’ v/ Peter Lodberg og Marianne 
Schleicher, Teologisk Forening, Det Teologi-
ske Fakultet (aud. 3, bygn. 1441), Aarhus 
Universitet

17. 12.00– 
13.00

Frokostmøde ‘Perceiving Stickman Reality – Ecologi-
cal Validity in the Ritual Event Model’ v/ 
Kristoffer L. Nielbo, Religion Cognition and 
Culture, Det Teologiske Fakultet (Glasburet, 
bygn. 1442), Aarhus Universitet.

23. 19.30 Foredrag ‘Jesus Camp - Guds børnehær - der og her?’ 
v/Rikke Gottfredsen, Religionsvidenskabelig 
Forening, Det Teologiske Fakultet (Lokale 
010, bygn. 1441), Aarhus Universitet

24. 13.00- 
15.00

Foredrag
‘Global Sufism: Theirs and Ours’, Faggruppen 
for arabiske og islamiske studier og SATS, Det 
Teologiske Fakultet (Lokale 340, bygn. 1441), 
AarhusUniversitet

29. 12.00– 
13.00

Frokostmøde ’Can you kiss your Informants? Emic-
Etic Challenges’ v/ Jørn Borup, Center for 
SamtidsReligion, Det Teologiske Fakultet 
(Glasburet, bygn. 1442), Aarhus Universitet.

31. 12.00– 
13.00

Frokostmøde ‘Technologies of the Mind’ v/ Andreas Roep-
storff, Religion Cognition and Culture, Det 
Teologiske Fakultet (Glasburet, bygn. 1442), 
Aarhus Universitet.

APRIL ARRANGEMENT BESKRIVELSE
4. 15.15- 

17.30
Foredrag ‘Hvad sker der i hjernen, når troende beder 

til Gud?’ v/Uffe Schjødt, Forum Teologi Na-
turvidenskab, Fysisk Auditorium, bygn. 1523, 
Aarhus Universitet.

5. 12.00– 
13.00

Frokostmøde Reception for E-årbogen, Center for 
SamtidsReligion, Det Teologiske Fakultet 
(Glasburet, bygn. 1442), Aarhus Universitet.

12 12.00– 
13.00 Frokostmøde ‘Contemporary California Indians: work-

ing in a fragmented Field’, v/ Ella Paldam, 
Center for SamtidsReligion, Det Teologiske 
Fakultet (Glasburet, bygn. 1442), Aarhus 
Universitet.


