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Lady Gaga som forkynder
ORD | ASTRID HØEGH TYRSTED

Lady Gaga optrådte til grammy-ud-
delingen i Los Angeles den 13. februar 
med et show, der siden har ført til 
debat blandt flere teologer. Lady Gaga 
begyndte sit show med at stige ud af et 
stort plasticæg, hvorefter hun optrådte 
med sangen ’Born This Way’. Sangens 
budskab er, at mennesket er smukt, som 
det er, fordi Gud ikke laver fejltagelser. 
I den teologiske debat er der dog delte 
meninger om Lady Gagas rolle som 
budskabets forkynder. Nogle betragter 
Lady Gaga som en ’pop-messias’, der 
forkynder Guds kærlighed til det uper-
fekte menneske. Andre mener, at Lady 

Gagas rolle som forkynder er mangelfuld 
og overfladisk. Lektor på nordisk ved 
Aarhus Universitet, Dorthe Refslund 
Christensen, har beskæftiget sig med 
popkultur og religionslignende fæno-
mener, og hun ser snarere Lady Gaga 
som pop-avantgarde end en pop-mes-
sias. Hun udtaler til Figenbladet: »Hvis 
hun har et budskab, er det, at vi alle er 
freaks, og at vi ikke skal placere os eller 
lade andre placere os i kategorier, vi 
ikke hører hjemme i.« Til trods for den 
teologiske debat mener hun derfor ikke, 
at Lady Gaga har haft noget tilsigtet 
teologisk budskab med hverken sangen 
eller sin optræden. 

Bibelnære studier vinder terræn 
ORD | JENS AALLING SKØNAGER

De konservative teologiske uddannelser 
i både København og Aarhus vinder 
frem. Menighedsfakultetet i Aarhus 
meddeler til Kristeligt Dagblad, at 
de allerede nu forventer at få fuldt 
optag på 36 elever til næste semester. 
Samtidig meddeler teologistudiet 
på Aarhus Universitet, at der er et 
konstant frafald på ca. 50% inden 
for de første to år af uddannelsen. 
Udviklingen med de konservative 
uddannelser bekymrer institutleder 
Troels Nørager fra Aarhus Universitet. 

Han udtaler: »Fra et folkekirkeligt 
perspektiv kan jeg være bekymret for, 
at de studerende får et for konservativt 
bibelsyn. De mest konservative, 
som anlægger et fundamentalistisk 
kristendomssyn, vil ikke høre om den 
bibelforskning og det bibelsyn, som 
vi i den frie forskning lægger frem.« 
Rektor for Pastoralseminariet i Aarhus, 
Henning Kjær Thomsen hilser dog 
udviklingen velkommen. Han udtaler 
til Kristeligt Dagblad: »Jeg hører ofte 
synspunktet med, at fremtidens præster 
vil ændre sig på grund af det her, men 

dybest set betyder udviklingen ikke 
andet, end at variationsmængden 
bliver større. Det ser jeg som et gode.«

Pavens organer tilhører kirken
ORD | METTE MØLLER THOMSEN

»Når en pave dør, tilhører hans orga-
ner kirken.« Sådan lyder ordene fra 
pavens privatsekretær monsignor Georg 
Gänswein i et brev, der for nyligt blev 
læst op på Vatikanets tyske radiokanal. 
Brevet kom som en reaktion på den 
tyske læge Gero Winckelmanns opfor-
dring til organdonation med henvisning 
til paven som ufrivillig fortaler. Georg 
Gänswein bekræfter, at den nuværende 
pave tidligere har været registreret som 
organdonor, men fastslår, at donorkor-
tet blev ugyldigt, da kardinal Joseph 
Ratzinger blev udnævnt til pave. Georg 
Gänzwein forklarer, at hvis pavens orga-

ner doneres, og han senere helligkåres, 
ville organerne fungere som relikvier 
i andre menneskers kroppe, hvilket 
kirken ikke kan tillade. Den polske 
ærkebiskop Zygmunt Zinowski erklærer 
sig enig i denne udmelding og udtaler 
til den italienske avis La Repubblica: 
»Det er klart, at en paves legeme skal 
forblive intakt, for i sin rolle som Sankt 
Peters efterfølger og hyrde for hele 
den katolske verden tilhører han i alle 
henseender kirken, både hans sjæl og 
legeme.« Zygmunt Zinowski opfatter 
organdonation som en smuk gerning, 
men understreger, at det altså ikke er 
en gestus, paven kan lægge krop til.

FOTO |  ALEXANDER L. RØNH
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Gammel ateisme på nye kolber?
En amerikansk hjemmeside har netop offentliggjort de i deres optik 25 mest indflydelsesrige ateister i verden. Den nye 

ateisme er skarp og kontant i sin kompromisløse afsværgelse af religionen, men er den også original? Er der egentlig noget 

nyt i ’ny-ateismen’?  

ORD | JOHAN CHRISTIAN NORD

Superscholar.org er en hjemmeside, der 
er dedikeret til at hjælpe unge, 
håbefulde amerikanske studenter i 
deres vej gennem studielivet. Hjemme-
sidens målsætning er således at kunne 
levere information om ’toppen af pop-
pen’ inden for moderne videnskab og 
amerikanske uddannelsesinstitutioner 
og herved kunne bidrage til, at hjem-
mesidens brugere kan optimere deres 
uddannelsesforløb samt at sikre sig et 
udbytterigt liv i almindelighed. Hertil 
hører det åbenbart at være bekendt 
med cremen af ateismen, og hjem-
mesiden har således kåret verdens 25 
mest indflydelsesrige af denne ideologis 
fortalere. 

DEN NYE 
ATEISMES TJEKLISTE
Det er ikke alle og 
enhver beskåret at 
hædres som en af 
verdens mest indfly-
delsesrige ateister, 
dertil kræves nemlig 
langt mere end blot 
at afvise relevansen 
af gudstanken for 
menneskelivet og 
erkendelsen. 
For at komme på en 
sådan liste skal man 
ikke blot afvise Guds 
eksistens og rele-
vans, men derudover 
også med ildhu søge 
at sprede ateismens 
glade budskab, og 
dette endda på 
et videnskabeligt 
grundlag og ud fra 
en akademisk plat-
form. Den ugudelige 
sejrskrans gik til 
den britiske biolog 
Richard Dawkins, 
der, med udgangs-

punkt i evolutionsstudier i en lang 
række (populær)videnskabelige værker, 
senest The God Delusion, har rettet 
skytset mod det, han opfatter som en 
ugyldig forklaringsmodel i religionernes 
fremstilling af verdens indretning. Han 
efterfølges af amerikanerne Sam Harris, 
Christopher Hitchens og Daniel Dennett, 
der ligeledes alle har markeret sig i 
forskellige sammenhænge som viden-
skabsmænd med utvetydige antipatier 
over for religion. 

NOGET NYT UNDER SOLEN?
Men hvad er det egentlig, der adskiller 
denne ’ny-ateisme’ fra tidligere tiders 
apologier for gudløsheden? Professor i 
systematisk teologi på Faculty of Arts 

ved Aarhus Universitet Svend Andersen 
mener ikke, at de nutidige positioner 
kan siges at være fremkommet med 
hidtil ukendte argumenter i forhold til 
deres forgængere i den klassiske religi-
onskritik: »Der er forskellige velkendte 
aspekter i den nye ateisme, dels en filo-
sofisk kritik af metafysik og gudstro og 
dels en mere politisk kritik, der minder 
om den, vi kender fra Marx som centre-
rer sig omkring en opfattelse af religion 
som en samfundsskadelig faktor.«
I særdeleshed den religionskritik, som 
listens førstemand Richard Dawkins står 
for, hvori gudstanken afvises som en 
hypotese, der kommer til kort over for 
den moderne empiribaserede videnskab, 
finder Svend Andersen temmelig enøjet: 
»Noget af det, der har slået mig er, at 
Dawkins ukritisk går ud fra, at guds-
troen har karakter af en videnskabelig 
hypotese; det forudsætter en meget 
enkel forståelse af gudstroen, en meget 
bombastisk teisme,« pointerer han og 
uddyber: »Her må man jo påpege, at 
kristendommen og især protestantismen 
også har en lang tradition for at tænke 
Gud anderledes.«   
Dette betyder dog på ingen måde, at 
professoren med nødvendighed finder 
en diskussion med ateismen irrelevant 
for den moderne teologi: »En diskus-
sion med ateismen er altid forfriskende, 
men den skal naturligvis føres på et 
kvalificeret filosofisk grundlag. Det, der 
interesserer mig mest, er det filosofiske 
spørgsmål om, hvad vi overhovedet 
mener med Gud, og her savner jeg 
simpelthen filosofisk niveau i denne 
ny-ateisme’« 

Den britiske biolog Richard Dawkins er af den amerikanske hjemmeside 

superscholar.org nyligt blevet kåret til verdens mest yndflydelsesrige ateist.

 ILLUSTRATION |  JACOB BECH
 JOENSEN
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Ny e-årbog fra CSR
For tredje år i træk udgiver Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet web-årbogen Religion i Danmark, der præ-

senterer den aktuelle religiøse situation i Danmark med statistikker og artikler. Religion i Danmark 2011 er en udvidet 

opfølgning på de to tidligere udgaver, og nyt for dette års udgave er, at bogen er udvidet med en kortlægning af religiøs 

undervisning i Danmark.

ORD  SARA JUL JACOBSEN

Center for SamtidsReligion, der står 
bag e-årbøgerne Religion i Danmark, 
blev stiftet i 2008 og er et samar-
bejde mellem religionsvidenskab og 
teologi på Faculty of Arts ved Aarhus 
Universitet. Centeret har til opgave at 
indsamle, analysere og formidle viden 
om samtidens religion og religiøsitet, 
og for tredje år i træk er dette stykke 
arbejde mundet ud i årbogen Religion i 
Danmark. Som tilfældet var med de for-
rige udgaver, udgives Religion i Danmark 
2011 ligeledes som en e-årbog. »Ved 
at præsentere vores viden i form af en 
e-årbog er der mulighed for løbende at 
opdatere og derved bibeholdes projek-
tets aktualitet. At komme med aktuel 
data er jo netop det overordnede formål 
med e-årbogen - herunder især med-
lemstal for de godkendte trossamfund i 
Danmark. For år tilbage udgav Danmarks 
statistik hvert år sådanne tal, men da 
det ophørte, var der behov for, at andre 
overtog den opgave,« siger Lene Kühle, 
der er lektor ved Faculty of Arts og står 
i spidsen for projektet. Hun pointerer, 
at de data e-årbogen fremsætter i høj 
grad efterspørges - både af forskere og 
journalister.

INGEN GENNEMGÅENDE TENDENS
Da det er tredje år, centeret henter 
oplysninger fra de godkendte tros-
samfund, er det muligt at sammenligne 
tal og se efter en udvikling, men Lene 
Kühle påpeger, at der ikke er tale om én 
gennemgående, tydelig tendens: »Der er 
mange af de ’traditionelle’ trossamfund, 
der har det lidt svært og mister med-
lemmer, mens nogle nyere menigheder 
oplever vækst.« Hertil pointerer Lene 
Kühle, at der er en statistisk usikkerhed 
ved at sammenligne de enkelte trossam-
funds medlemstal: »I forbindelse med 
medlemstallene er det vigtigt at være 
opmærksom på vanskeligheden ved de 
enkelte trossamfunds meget forskellige 

definitioner af, hvad et medlem er, samt 
at tallet ofte blot er et kvalificeret bud 
fra talsmanden fra det enkelte trossam-
fund.« 

NYE TROSSAMFUND 
E-årbogens kortlægning af religion i 
Danmark viser, at det religiøse landskab 
i 2010 er vokset med otte nye godkend-
te trossamfund: fire kristne, to mus-
limske, et buddhistisk og et blotgilde. 
Lene Kühle påpeger, at trossamfund 
desuden nedlægges hvert år, men at 
det er usikkert, hvor mange der er tale 
om: »Familiestyrelsen, der administrerer 
godkendelserne, 
holder ikke syste-
matisk øje med 
det, så hvorvidt 
et trossamfund 
har drejet nøglen 
om, er noget, vi 
kan konkludere, 
hvis vi trods gen-
tagne forsøg ikke 
har kunnet få fat 
i et bestemt tros-
samfund.«

E-ÅRBOGEN SOM 
’AUTORITETEN’
Lene Kühle 
fremhæver, at 
dette års fokus 
gør, at centret 
som de første 
kan præsentere 
statistiske tal for 
religiøs under-
visning blandt 
de godkendte 
trossamfund i 
Danmark samt en 
højaktuel under-
søgelse af mus-
limsk undervis-
ning af børn og 
unge i Danmark. 

I den forbindelse viser undersøgelsen 
eksempelvis, at 29 ud af 34 adspurgte 
islamiske og islaminspirerede godkendte 
trossamfund har religiøs undervisning. 
Og med et tilbageblik på resultatet af 
dette års e-årbog synes Lene Kühle 
at være godt tilfreds: »At e-årbogen 
stort set uden finansiering er blevet 
’autoriteten’ på statistiske oplysninger 
om trossamfund i Danmark, kan vi kun 
være tilfredse med.«

Center for SamtidsReligion udgiver igen i år e-årbogen, som indeholder stati-

stik om Danmarks godkendte trossamfund. Projektets leder lektor fra Faculty 

of Arts Lene Kühle påpeger, at der ikke er tale om én gennemgående, tydelig 

tendens: »Der er mange af de ’traditionelle’ trossamfund, der har det lidt 

svært og mister medlemmer, mens nogle nyere menigheder oplever vækst.« 

     FOTO |  ALEXANDER L. RØNH
OLT
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Dalai Lama afgiver sin politiske magt 
For nylig meddelte den nuværende, 76-årige Dalai Lama, at han afgiver sin politiske magt. Den nuværende Dalai Lama har 

siden 1951 været tibetanernes religiøse og politiske overhoved og er samtidig et ikon for den moderne buddhisme i Vesten. 

Figenbladet har taget et kig på situationen i Dharamsala, hjembyen for den tibetanske eksilregering.

  

ORD | SOFIE NAIA STENAGER FALLESEN

En Dalai Lama er tibetanernes åndelige 
og politiske overhoved og har udfyldt 
denne plads i århundreder. En Dalai 
Lama betragtes som en kontinuerlig jor-
disk manifestation af den buddhistiske 
guddom Avalokitesvara, som tibeta-
nerne knytter tæt til Tibets land og 
befolkning. Den nuværende Dalai Lama, 
som er den 14. i rækken, meddelte for 
nyligt, at han går af som politisk leder. 
Han vil dog fortsætte som tibetanernes 
religiøse overhoved. På denne måde 
gør den nuværende Dalai Lama nu plads 
til en demokratisk valgt politisk leder i 
det tibetanske eksilsamfund i Dharam-
sala og gør derved op med den lange 
tradition med et teokratisk styre. »Den 
demokratisering af eksilsamfundets 
politiske system, som den nuværende 
Dalai Lama længe har promoveret, har 
primært berørt de 83.000 valgregistre-
rede eksiltibetanere verden over. Men 
så længe den nuværende Dalai Lama 
besad både den politiske og den ånde-
lige myndighed var demokratiseringen 
ikke reel,« fortæller lektor ved tidligere 
Afdeling for International Politik på 
Aarhus Universitet Clemens Stubbe 
Østergaard til Figenbladet.

KLOGT VALG
Den nuværende Dalai Lama Tenzin Gyat-
so har siden 1951 været tibetanernes 
overhoved. Han blev født i 1935 i en 
fattig bondefamilie i Østtibet, hvor han 
få år senere blev fundet af en eftersøg-
ningsgruppe udsendt af regeringen for 
at finde en ny Dalai Lama, reinkarnatio-
nen af den tre år tidligere afdøde 13. 
Dalai Lama Thupsten Gyatso. Efter 60 
år med en fod i både den politiske og 
den religiøse lejr lægger den nuværende 
Dalai Lama nu op til en forandring for 
det tibetanske folk, idet han trækker 
sig fra politik: »Nogle er bekymrede, 
fordi de føler, at den nuværende Dalai 
Lama opgiver dem, når han dropper sin 
politiske magt. Over for dem påpeger 
han, at han fortsætter med at være ån-
delig leder af Tibet,« fortæller Clemens 
Stubbe Østergaard. »Han har ikke opgi-
vet Tibets sag, men han kan forudse, at 
der kommer en tid, hvor han ikke kan 
lede, og derfor er det klogt at lave et 
solidt regeringssystem, som er uafhæn-
gigt af en Dalai Lama, mens han endnu 
selv er frisk og rask.« Samtidig mener 
lektoren, at afgivelsen af politisk magt 
samt stabiliseringen af en eksilregering 
vil løse et stort problem. I tibetansk 

historie har der været flere voldelige 
og konfliktfyldte perioder i tiden mel-
lem en Dalai Lamas død, en genfunden 
reinkarnation og dennes optræning og 
myndiggørelse: »Det er perioder af stor 
svækkelse for tibetanerne som helhed, 
og hvis delingen af politisk og religiøs 
magt kan hjælpe til at undgå dette, er 
det afgjort en fordel for tibetanerne,« 
udtaler Clemens Stubbe Østergaard.

SIGNAL TIL VESTEN
Ph.d.-studerende på religionsvidenskab 
på Faculty of Arts ved Aarhus Univer-
sitet Jesper Østergaard fortæller til 
Figenbladet, at afgivelsen af politisk 
magt og oprustningen af et demokratisk 
styre først og fremmest er et signal til 
Vesten om at være ligesom dem. Med et 
demokratisk styre vil eksiltibetanerne 
ligeledes få mere indflydelse på deres 
politiske leder: »Den politiske magt og 
den religiøse magt har været samlet 
i Dalai Lama-institutionen, og derfor 
har de enkelte Dalai Lamaer haft både 
politisk og religiøs magt. Nu løsrives 
den politiske magt, og derved indlejres 
eksilregeringen i et demokratisk system 
med indflydelse til eksiltibetanerne,« 
siger Jesper Østergaard og fortæller, 
at hele problemet med eksilregeringen 
i Dharamsala ligger i, at den reelt ikke 
har nogen politisk magt, idet eksilti-
betanerne 
er underlagt 
andre landes 
love: »Det er 
ligesom et 
skuespil. Men 
eksilregerin-
gen ser rigtig 
ud, og den 
vil se endnu 
mere rigtig 
ud, hvis den 
bliver demo-
kratisk.« 

Efter 60 år som både åndelig og politisk leder for det tibetanske folk, går den nuværende Dalai 

Lama nu af som politisk leder. Han fortsætter dog med at være åndeligt overhoved for tibetanerne.

»Det er et klogt valgt at lave 

et solidt regeringssystem, 

som er uafhængigt af en Da-

lai Lama,« udtaler Clemens 

Stubbe Østergaard.
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Blodigt 
dilemma 
ORD | LARS-KRISTIAN KRATMANN NISSEN

Saddam Hussein fik med hjælp fra en kyndig 
korankalligraf skrevet den 605 sider lange 
koran med sit blod. Aftapningen af de cirka 
27 liter diktatorblod, som dette kræver, fandt 
sted, angiveligt over en toårig periode, i 
slutningen af 1990erne. Bevæggrunden for 
dette var ifølge den afdøde diktator selv tak-
nemmelighed over ikke at have mistet meget 
blod i sit farefulde liv. Den bizarre handling 
skal ifølge lektor ved Faculty of Arts Thomas 
Hoffmann ses i sammenhæng med både den 
islamiske charmeoffensiv, som Saddam Hussein 
og hans regime lancerede i slutningen af hans 
tid som hersker, og med diktatorens person-
lighed: »Jeg vil mene, at blodkoranen er et 
udslag af den megalomane diktators selvopfat-
telse. Der findes ’kunstneriske’ eksempler på, 
at diktatoren på en måde bliver en iboende 
del af værket. Tænk blot på de eksakte kopier 
af hans hænder, der holder to krumsabler, ved 
sejrsmonumentet over Iran,« udtaler lektoren 
og pointerer: »Det grænseoverskridende består 
i, at diktatoren efter 
muslimsk opfattelse 
nu er udødeliggjort i 
Guds ord. Netop den-
ne syntese illustrerer, 
at blodkoranen er 
åbenlyst haram, men 
at ingen i Irak natur-
ligvis turde ytre sig 
imod projektet.« 

BLOD I RELIGION 
Blodkoranen bevidner 
ifølge Thomas Hoff-
mann den røde væ-
skes centrale place-
ring i religiøst regi: »Blodets rolle i religioner 
er ambivalent og forbindes på næsten truende 
vis med liv. Tab af blod er tab af kropslig kon-
trol, mens frivilligt tab af blod kan være det 
ultimative bevis på kropslig kontrol, ligesom 
blod er i stand til at føre til forening, hvilket 
blodkoranen er et kontroversielt eksempel på.« 
Alt i alt står de irakiske myndigheder i dag 
tilbage med et prekært dilemma, da den rød-
hvide koran er haram, ligesom det er haram at 
destruere en koran.

NÅR DALAI LAMA DØR IGEN
Den nuværende Dalai Lamas afgi-
velse af den politiske magt hæn-
ger sandsynligvis sammen med 
den problematik, der uundgåeligt 
vil melde sig ved hans død: »Den 
nuværende Dalai Lama udtrykker 
et ønske om et stabilt og kon-
tinuerligt politisk system, også 
efter hans død. Der skal sikres 
en legitim politisk leder af det ti-
betanske eksilsamfund, som lige 
nu ligger i personen Dalai Lama, 
men som forsvinder, så snart han 
dør, og indtil de finder den næ-
ste,« fortæller Jesper Østergaard 
og pointerer, at han ikke tror, 
at den næste Dalai Lama bliver 
ligesom Dronning Margrethe, som 
ikke må sige noget politisk, men 
kun siger noget symbolsk sludder 
og vrøvl: »Jeg tror, at den 15. 
Dalai Lama vil snævre sig mere 
ind omkring det religiøse, men at 
det religiøse stadigvæk vil have 
en stor politisk betydning. Men 
den officielle, reelle magt, vil han 
ikke have. Han vil ikke kunne til-
bagevise love.« Når den nuværen-
de Dalai Lama dør, vil der være 
et religiøst tomrum, indtil den 
næste Dalai Lama bliver myndig-
gjort: »Vesten har ikke tålmo-
dighed til at vente i 20 år på en 
spirituel forgangsmand for Tibet. 
De skal have en kendis, som kan 
repræsentere Tibet, og her er 
Karmapaen (religiøst overhoved 
for den tibetansk buddhistiske 
Karma Kadgyu-skole.red) det bed-
ste bud. Karma Kadgyu-skolen er 
meget udbredt i Vesten, hvorfor 
Karmapaen vil stå stærkt,« for-
tæller Jesper Østergaard. Det er 
dog mere tvivlsomt, når det kom-
mer til udfyldelsen af den rolle, 
som den nuværende Dalai Lama 
har formået at etablere i Vesten: 
»Det er jo svært at være efterføl-
ger til en så karismatisk person, 

som har alt det, der skal til for 
at være populær. Jeg tror ikke, 
Karmapaen vil kunne blive et lige 
så stort ikon, som den nuværende 
Dalai Lama,« udtaler han. Den 
nuværende Dalai Lama har både 
et ben i Østen og i Vesten, og 
derfor har det ifølge Jesper Øster-
gaard været nemt at transmittere 
buddhistiske idealer til Vesten. 
Den helt store udfordring for 
buddhismen i Vesten bliver, om 
den næste Dalai Lama formår at 
skabe lige så stor popularitet som 
den nuværende Dalai Lama: »Hvis 
det viser sig, at den 15. Dalai 
Lama ikke er specielt kløgtig, så 
tror jeg, at konvertitbuddhister i 
Vesten vil begynde at pege mere 
indad og dyrke deres egen reli-
giøsitet,« siger Jesper Østergaard 
og fortsætter: »For ikke-buddhi-
sters anvendelse og glorificering 
af tibetansk buddhisme i Vesten 
vil populariteten højst sandsynlig 
aftage en del. Og hvis drengen 
viser sig at være uduelig, vil Dalai 
Lama-effekten dø helt ud.«

Den nuværende Dalai Lamas afgivelse 

af sin politiske magt hænger sammen 

med den problematik, som vil melde 

sig ved hans død: »Vesten har ikke 

tålmodighed til at vente i 20 år på 

en forgangsmand for Tibet. De skal 

have en kendis, som kan repræsentere 

Tibet,« udtaler Jesper Østergaard.

FOTO | ALEXANDER L. RØNH
OLT

FOTO | ALEXANDER L. RØNH
OLT

nyheder | interview| information | debat | fag | underholdning | 7



INTERVIEW                             INTERVIEW 

International korsteolog besøger
Professor i systematisk teologi fra Lutheran School of Theology i Chicago Vitor Westhelle gæstede i begyndelsen af marts 

teologistudiet på Faculty of Arts ved Aarhus Universitet, hvor han er adjungeret professor. Vitor Westhelle er en af kolleger 

anerkendt luthersk teolog, og han har de seneste år skrevet flere artikler og bøger om den kristne dogmatik og kristendom-

mens rolle i nutiden. FigenBladet mødte professoren under hans ophold i Danmark.

ORD | HANS NØRKJÆR

Vitor Westhelle har i nu knap 40 år 
beskæftiget sig med teologi. Han 
begyndte sin teologiske karriere i sit 
hjemland Brasilien, hvor han i 1977 tog 
sin bachelor i teologi ved Faculdade de 
Teologia da Igreja Evangélica de Confis-
são Luterana no Brasil. Allerede som 
kandidatstuderende kom han imidlertid 
til Lutheran School of Theology i Chi-
cago, hvor han i 1980 færdiggjorde sin 
kandidat og herefter skrev en ph.d.-af-
handling om Hegels tænkning. Efter et 
par afstikkere vendte Vitor Westhelle i 
1992 tilbage til Chicago for at under-
vise på, hvor han siden 1999 har været 
’full professor’. Årsagen til at Vitor Wes-
thelle i så mange år har beskæftiget sig 
indædt med den systematiske teologi er 
en livslang interesse for det, man kunne 
kalde ’livets store spørgsmål’: »Jeg 
har altid haft nogle grundlæggende 

eksistentielle spørgsmål, men da 
jeg startede med at læse teologi 
i Brasilien, havde jeg ingen mål-
rettet idé om, at jeg skulle gøre 
karriere inden for teologien. I 
løbet af mit første studieår blev 
jeg bare bidt af det, og det har 
været mit liv lige siden,« fortæl-
ler han til FigenBladet.

KORSET I CENTRUM
Som enhver moderne teolog 
arbejder Vitor Westhelle med at 
reformulere kristendommen ind 
i nutidens verden. Det er der de 
seneste år kommet flere bøger 
ud af. I 2006 udkom bogen 
The Scandalous God – the use 
and abuse of the cross, som på 
nutidens betingelser forsøger at 
genindsætte korset og korsbegi-
venheden på den centrale plads, 
det har i luthersk teologi. »Jeg 
har skrevet bogen som svar på 
megen af den kritik, der har 

været af luthersk korsteologi; f.eks. 
at korset i nogles optik retfærdiggør 
lidelse og hylder svagheden,« fortæller 
Vitor Westhelle. Denne kritik er i det 
20. århundrede blevet fremført af dels 
Feministisk Teologi og Sort Teologi, 
og den kan føres tilbage til Nietzsches 
og Schopenhauers religionskritik fra 
det 19. århundrede. »Jeg har meget til 
overs for Nietzsches kritik af dolo-
risme, altså hyldesten til lidelse, men 
jeg mener stadig, at man kan bruge 
korset uden at romantisere lidelse og 
svaghed.« Med korset som hovedsymbol 
bliver der ifølge Vitor Westhelle nemlig 
åbnet op for at tale om grundlæggende 
eksistentielle temaer i menneskelivet: 
»Liberalteologien har villet se bort fra 
korset, men især befrielsesteologien 
genindsætter korset på dets rette plads, 
for at kunne italesætte lidelsen i ver-
den, f.eks. ved oplevelsen af undertryk-

kelse – såvel politisk som åndelig.« I 
det hele taget trækker Vitor Westhelle 
på Luther, når han reformulerer korsets 
værdi i teologien: »Luther ser korset 
og menneskets lidelse som gensidigt 
udskiftelige kategorier. Danske Regin 
Prenter siger det sådan, at de to er 
essentielt identiske. At tale om korset 
giver med andre ord kun mening i talen 
om konkret menneskelig lidelse.«

KRISTENDOM I FORVANDLING
En af de opgaver som Vitor Westhelle 
havde under dette besøg i Danmark var 
at holde et mindre oplæg til seminaret 
’Kristendommens Fremtid – Fremtidens 
Kristendom’, som blev afholdt den 11. 
marts på teologi på Faculty of Arts. 
Her stod Vitor Westhelle i kraft af sin 
personlige og teologiske baggrund for 
at omtale emnet fra den sydlige halv-
kugle. »Mit indlæg handler om, hvordan 
kristendommen, som en religion der 
vokser ud fra Europa, ændrer sig, når 
den bevæger sig sydpå.« Oplægget 
lagde sig delvist op ad emnet for hans 

Vitor Westhelle har de seneste år udgivet flere 

bøger; i 2006 udkom hans bog The Scanda-

lous God, og i 2010 udkom bl.a. bogen After 

Heresy.
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seneste udgivelse i 2010 After Heresy, 
som netop er et forsøg på at give 
en diagnose af nutidens kristendom. 
Bogen beskæftiger sig med teologien 
fra et sydamerikansk perspektiv, og 
hvordan kolonialismen har påvirket 
de teologiske strømninger i denne del 
af verden. Både førhen og i dag har 
sydamerikansk teologi betonet et ønske 
om befrielse fra undertrykkere, den så-
kaldte befrielsesteologi. Vitor Westhelle 
ønsker dog ikke at betegne sig selv som 
befrielsesteolog: »Jeg bryder mig ikke 
om etiketter; jeg er mig selv. Etiketter 
er desuden ikke særligt nyttige. Nogle 
gange er de nødvendige for at lave 
taksonomier og klassificeringer, men de 
har det med at svække tilliden omkring 
en forsker, fordi forskeren bliver tillagt 
en bestemt dagsorden.« 

PÅ TVÆRS AF ATLANTEN
Som adjungeret professor og sine deraf 
følgende besøg på Aarhus Universitet 
giver Vitor Westhelle også forelæsnin-
ger for teologistuderende på Faculty 
of Arts. Til spørgsmålet om, hvorvidt 
der er forskel på danske og amerikan-
ske teologistuderende giver han et 
forsigtigt svar: »De danske studerende 
spørger mere ind til indholdet af det, 
man siger, og de kan i højere grad finde 
interesse i at diskutere små faglige 
distinktioner. Amerikanske teologi-
studerende er generelt mere praktisk 
orienterede. De vil vide, hvordan man 
bruger ens viden i praksis. Der er for 
mig at se ikke noget bedre og dårligere, 
der er bare forskellig emfase. Jeg synes 
dog, det er spændende at opleve og 
tale med danske studerende, der ønsker 
at diskutere systematisk teologi, for jeg 
synes, det er vigtigt, at teologistude-
rende tænker systematisk.« 

ÅBENT SIND
Vitor Westhelle har gennem hele sin 

teologiske karriere forsøgt ikke kun at 
have én tilgang til teologien. »Jeg er 
født og opdraget i en luthersk fami-
lie, men jeg har både lavet økumenisk 
arbejde sammen med præster fra andre 
kirkelige retninger, og en af mine vig-
tigste teologiske mentorer var medlem 
af jesuiterordenen, så jeg forsøger at 
holde mine perspektiver åbne,« fortæl-
ler Vitor Westhelle. I fremtiden vil han 

med jævne mellemrum vende tilbage 
for at undervise og diskutere teologi på 
Faculty of Arts ved Aarhus Universitet, 
så hvis man ikke nåede at opleve ham 
til forelæsninger eller seminarer her 
i marts, så kommer muligheden igen 
– sandsynligvis allerede til efteråret.

»Jeg synes, det er spændende at opleve og tale med danske studerende, der ønsker at diskutere 

systematisk teologi, for jeg synes, det er vigtigt, at teologistuderende tænker systematisk,« fortæller 

Vitor Westhelle til FigenBladet.
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PH.D.-PRÆSENTATIONER

De Oratione 
- En undersøgelse af bønnens betydning for kristen identitet i antikken
Mit ph.d.-projekt fokuserer på Fadervor og er en undersøgelse af denne bøns anvendelse og betydning i antikken. Til grund 
for projektet ligger fem særligt udvalgte Fadervor-kommentarer fra perioden 200-400 e.Kr. Disse kommentarer er udarbejdet af 
nogle af oldkirkens mest betydningsfulde teologer: Tertullian, Origenes, Cyprian, Gregor af Nyssa og Theodor af Mopsuestia. 
Teksterne har det til fælles, at de har været anvendt i en kateketisk kontekst, dvs. i oldkirkens dåbsoplæring. Fadervor-kom-
mentarerne giver os dermed et indblik i den oplæring, som antikkens kristne gennemgik forud for deres dåb og indlemmelse 
i det kristne fællesskab. En undersøgelse af teksterne kan således udrede, hvad der fordredes af de kristne og intenderedes at 
være konstitutivt for kristen identitet i antikken. Kommentarerne vil blive studeret med henblik på at bestemme bønnens, og 
specifikt Fadervors, identitetsdannende funktion i oldkirken. Relevante sociologiske identitetsteorier vil blive inddraget og an-
vendt på teksterne, hvilket i denne sammenhæng er et innovativt foretagende. Med sit fokus på identitetsdannelse er projek-
tet naturligt en del af det aktuelle “VELUX”-projekt ved Teologi på Aarhus Universitet, da dette projekt omhandler forandringer 
i religiøs identitet i den græsk-romerske verden i årene 100-600 e.Kr. Det er min formodning, at ph.d.-projektet ikke alene vil 
kaste nyt lys over kristen identitet i antikken, men at det også vil vise nogle generelle tendenser, både synkront og diakront, 
hvad angår bønnens individuelle og kollektive betydning for kristen identitetsdannelse.

Maria Munkholt Christensen, ph.d.-studerende, Afdeling for Kirkehistorie og Praktisk Teologi

Grundtvigs salmer mellem poesi og melodi
Mit projekt indskriver sig i, hvad man kunne kalde, det musiko-poetologiske forskningsfelt med en undersøgelse af et 
afgrænset område, nemlig Grundtvigs salmer. Formålet er en beskrivelse af to forbundne problematikker: 1) Hvordan formale 
(rytmiske og metriske) strukturer i et salmedigt bidrager til dets betydning (f.eks. når Grundtvig intertekstuelt fylder nyt 
poetisk indhold på gamle versemål) og 2) hvad der sker med denne betydning, når salmedigtets egen rytme udsættes for 
de rytmiske strukturer i de forskellige melodier, hvorigennem digtet medieres. Slægtskabet såvel som interaktionen mellem 
de to temporale kunstarter (poesi og musik) er særlig tydelig på det rytmisk/metriske område, som derfor er i fokus i 
projektet. Gennem inddragelse af teori om rytme og metrik i poesi og musik fra ældre og nyere tid vil projektet samtidig 
skildre udviklingen af kulturel erindring på dette område. Det vil blive beskrevet, hvordan tilgangen til emnet historisk har 
undergået forandringer og stiftet polemiske diskurser - såsom en dikotomi mellem rytme som det “naturlige”, “kropslige” og 
“organiske” overfor metrik som det “kulturskabte”, “intellektuelle” og “mekaniske”. Lignende ideologiske magtkampe ligger 
også bag mange af de melodier, der findes i Folkekirkens nuværende danske koralbog, hvorfor problemstillingen er aktuel fra 
et hymnologisk synspunkt. Projektets analyse vil desuden anvende nyere teoretiske landvindinger indenfor intermedialitet/
interart-studier. Derved skal gives mulighed for, at diskussionen af poesi/melodi-dialektikken i Grundtvigs salmer kan 
omfattes af opblomstringen af interdisciplinære tilgange indenfor det bredere æstetiske felt.

Lea Maria Wierød, ph.d.-studerende, Grundtvig Centeret 

ANNONCE

Pastoral Teologisk Forum – tro, viden og praksis
120 kr. i kontingent pr. år fra 1. juli – meld dig ind nu, og få det kommende år med!
Fordele ved medlemsskab
* Du udgør eksistensgrundlaget for Pastoral Teologisk Forum (PTF) til glæde og gavn for fremtidens teologistuderende.
* Du bliver en del af PTFs mailingliste og får derved adgang til et netværk af studerende med interesse for tro og viden i prak-
sis på tværs af årgange og teologi.
* Du modtager mails med aktiviteter udbudt af medstuderende kun for medlemmer af mailinglisten.
* Du kan selv bruge mailinglisten, hvis du ønsker at udbyde en aktivitet via foreningen.
* Prædikenværksted hvert semester.
* Gudstjenester i Møllevangskirken udbudt i samarbejde med studenterpræsten Jens Munk.
* Lavere medlemspris ved arrangementer med brugerbetaling f.eks. udflugter, kurser o.lign.
* Gratis kaffe/te ved arrangementer i PTF

Konto nr. 9004 4578876361
Alle er velkomne i vores gruppe på facebook: Pastoral Teologisk Forum
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INFORMATION

Tutorer til Religionsvidenskab og bachelortilvalget Arabiske Områdestudier

Der skal igen ansættes tutorer til rusarrangementet på Religionsvidenskab og bachelortilvalget Arabiske Områdestudier. Der 
søges ti tutorer ved til vejledning af nye studerende ved faget Religionsvidenskab - på grundfag, sidefag og BA-tilvalget Reli-
gion, Politik og Samfund, samt én tutor til Arabiske Områdestudier.

Arbejdet omfatter deltagelse i rusarrangementet, hyttetur, forberedelsesmøder, organiserende arbejde m.v. samt opfølgende 
arbejde i efterårssemesteret.
Bemærk at hytteturen finder sted på Olufsborg, 14.-16. oktober 2011
 
Nærmere oplysning om arbejdets art kan fås ved henvendelse til studievejlederne for henholdsvis Religionsvidenskab og Arabi-
ske Områdestudier.
 
Aflønning: 25 timer à p.t. 122,93 (eksklusiv feriepenge). 

Alle ansøgninger er velkomne, ligesom sidefag- og suppleringsfagsstuderende også opfordres til at søge.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om kvalifikationer, årskortnummer, cpr.nummer og afleveres på Studievejledningens 
kontor eller i Studievejledningens postkasse. Seneste frist for ansøgning er mandag den 2. maj kl. 12.00. 

Mvh. 
Studievejledningen for Religionsvidenskab
Studievejledningen for Arabiske Områdestudier

Teologisk Fakultets Højskoleforening
Afholder generalforsamling

Onsdag d. 27. april kl. 16.15 i ’Glasburet’

Vi skal blandt andet have valgt en ny bestyrelse og diskuteret strategien for foreningen i det nye institut.
Kom og vær med, for højskole skal der til!

Mvh.
Teologisk Fakultets Højskoleforening (TFH)

Tutorer til Teologi
Så er det igen tid til at finde tutorer til teologi. Tutorerne skal deltage i to forberedelsesmøder inden selve rusarrangementet 
- et i maj og et i august - samt deltage i dag- og aftenarrangementer i rusugen og stå for afviklingen af rusturen, samt delta-
gelse i denne. Rusturen finder sted den 9.- 11. september 2011. 
Som tutor skal man arbejde sammen med en anden tutor i et par, men det er ikke nødvendigt at ansøge som par. Alle ansøg-
ninger er velkomne.

Aflønning: 15 timer à p.t. 122,93 kroner (eksklusiv feriepenge).
Nærmere oplysning om arbejdets art kan fås ved henvendelse til Studievejledningen for Teologi.

Ansøgninger skal indeholde oplysninger om kvalifikationer, motivation, årskortnummer, cpr-nummer samt samtlige kontaktop-
lysninger og stiles til Aarhus Universitet, Studievejledningen for Teologi, Tåsingegade 3, 8000 Århus C.

Der er ansøgningsfrist tirsdag 26. april kl. 12.00
Vi glæder os til at høre fra jer!

Mvh. 
Studievejledningen for Teologi

GENERALFORSAMLING
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DEBAT

Teologi på Arts – er det mon så slemt?
AF STUD.THEOL. MATTIAS SKAT SOMMER

Den teologiske uddannelse ved Aarhus Universitet administreres ikke længere af et Teologisk Fakultet, men af syntesen 
Aarhus Faculty of Arts. Jeg taler næppe kun på egne vegne ved at sige, at dette til en begyndelse var en spand koldt vand 
direkte i hovedet på en teolog.     
     Men det var måske ikke så reflekteret endda! Det teologiske studium slår traditionelt sit brød op på en lang kontinuitet, 
og det er da også ofte denne hæderkronede tradition, som påkaldes i debatten efter beslutningen om Teologisk Fakultets 
nedlæggelse. Er det nu nok? Nej! Jeg tror ikke, at henvisningen til teologiens status på universitetet, traditionelt og hi-
storisk, alene kan udgøre en legitimering af studiet. Der er bestemt potentialer for teologi i et storfakultet, selvom sprog-
brugen omkring det fremtidige Aarhus Universitet og Arts er meget idiosynkratisk. Lad os nu se bort fra det; beslutningen 
vedrørende Arts er truffet og står ikke til at ændre. Det ville for mig at se være bedre at bruge tiden på at finde ud af, hvilke 
fordele vi som teologer kan drage af den nye struktur, især hvad angår den metodiske selvforståelse.
     Teologien taler meget om sig selv: Er den normativ; er den en professionsuddannelse; gives egentlige teologiske me-
toder; er den overhovedet videnskabelig etc.? Alle disse spørgsmål er relevante, og der er blevet gjort forsøg på at levere 
plausible svar, bl.a. i det metodehæfte, der findes på teo.au.dk. En mulig fortolkning af spørgsmålene – ikke den eneste, 
naturligvis – er, at teologien befinder sig i en identitetskrise, og hvis man tager debatten om teologiens status på ordet, er 
den strukturelle indplacering i Arts af vigtig karakter, idet denne vil kunne danne baggrund for en rent metodisk redegørelse 
for, hvad teologi består af. 
     Teologi er en forening, hvis medlemmer læser tekster – men hvad er i grunden en tekst? Hvad vil det sige at læse en 
tekst, og hvordan kan man gøre det? Disse spørgsmål skulle være de fleste teologer bekendt, da vi som en del af vores 
uddannelse stifter bekendtskab med almen filosofi og videnskabsteori – hvad der i sig selv ikke er nok; det tror jeg, at 
realiteten af Arts vil klargøre: Vi skal fremover indgå i fællesskaber med forskere og studerende, der ved en masse om, 
hvordan hermeneutik fungerer i praksis, ligesom vi skal have noget med kommunikations- og retorikforskere at gøre. Heri 
ligger store muligheder gemt! Mange andre faggrupper på Arts kunne nævnes, men min pointe er den – måske banale – at 
teologien kommer i berøring med fag, der har en stærk metodebevidsthed, som på fin vis appliceres på fagenes specifikke 
genstande. 
     Jeg tror, at Arts er et vitamintilskud til teologien, der, hvis den vil sige noget vægtigt i samtiden, må forholde sig til, 
hvordan samtidens diskurser fungerer. Det være bemærket, at den også gør det nu, men det nye fakultet indeholder en 
lang række døre, som det for teologien bliver en opgave at åbne for at se, om ikke der bag disse gemmer sig metodiske og 
teoretiske værktøjer klar til brug.

Seneste nyt fra Teoltryk
Er du presset af eksamensnærforventning? Mangler du ro i sjælen? Så kom og køb dine 

sproglige kommentarer hos Teoltryk - før det er for sent.

Teoltryk har semesterets sidste åbningstid 5. maj kl. 12.00-13.15
Indtil da er der åbent samme tid hver torsdag (pånær skærtorsdag) i lokale 210 ved »Glasburet«.

Vi har bl.a. genoptryk af sproglige kommentarer til Johannesevangeliet - nu i bedre kvalitet, men til samme lave pris.
Vi har også et fremragende udvalg til din sommerferielæsning - stort og småt til overkommelige priser.

Teoltryk afholder desuden generalforsamling en dag i begyndelsen af maj. Se opslag for nærmere dato og tid.
Så har du lyst til at blive aktiv på Teoltryk, hører vi gerne fra dig. Der er gode medarbejderforhold!

Med vårlig hilsen
Forlaget Teoltryk

info@teoltryk.dk, www.teoltryk.dk
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De nye institutter
AF HANS JØRGEN LUNDAGER JENSEN

Aarhus Universitet nedkom i marts måned med nye institut-
ter. For vores nye fakultet blev det til mere end velvoksne 
trillinger. Udgangspunktet var, at antallet af institutter 
skulle reduceres kraftigt. Det har jeg oplevet to gange før. 
Oprindeligt var institutter på Teologisk Fakultet nærmest 
små biblioteker med mødebord og askebægre. Der var derfor 
’institutter’ for GT, for NT, for KH osv. Det kunne være hyg-
geligt; det var givetvis ikke udpræget dynamisk.  Religi-
onshistorie under det humanistiske fakultet havde sit eget 
institut i en villa på Paludan Müllers-vej. Professoren kom 
selv ned ad trappen og låsede døren op.

Omkring 1990 blev antallet 
af institutter på Teologisk 
Fakultet reduceret til fire: tre 
teologiske og ét for Religi-
onsvidenskab. Man burde nok 
have konstrueret to institut-
ter dengang, ét for Teologi 
og et for Religionsvidenskab. 
Teologi fik tre, og det har, 
efter min egen mening, ikke 
tjent teologien som helhed 
ret godt. Disse institutter blev 
så i begyndelsen af nullerne, 
under megen brokkeri, gjort 
til afdelinger. Selv syntes jeg 
dengang, at det var OK. Jeg 
havde været institutleder (på Religionsvidenskab) i et år 
og opdaget, at det, vi kaldte institutter, slet ikke var det 
ifølge universitetsloven. Ikke mindst skulle institutter have 
egen økonomi; det var der godt nok ikke noget af hos os. 
Det er aldrig skade til at få det, vi går og siger, til at passe 
nogenlunde med sådan, som det også er.

Et af de oplagte problemer ved en ny dannelse af institutter 
er, hvordan man opdeler et felt, der sagligt hænger sammen 
på kryds og tværs. Jo færre institutter, jo mindre af den 
slags problemer, og i dén forstand synes jeg, at løsningen 
med tre kæmpeinstitutter er OK. Men vi venter så stadig på, 
hvordan de skal organiseres. ‘Afdelinger’ skal vi i hvert fald 
ikke have, forlyder det. Verdens skabelse skete som bekendt 
ifølge GT ved, at Gud over tre dage opdelte ursumpen og 
over tre dage udstyrede den med aktører. Det var dengang. 
Arts er noget mere kompliceret. Bl.a. behøvede skaberen 
ikke at tage hensyn til, om planter, dyr osv. havde lyst til 
også at gøre sig kloge på resultatet. Dén opdeling har al-
ligevel holdt ret godt. Det gør de nye institutter ikke, hvis 
man skal lære af historien. Måske genopfinder Arts en lokal 
ursump om ti år.
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Tag teten
I denne udgave af FigenBladet skriver Marie Bis-
bjerg fra religionsvidenskab i kronikken om skiftet 
fra at være studerende til at være forsker, om 
hvordan hun fra den ene dag til den anden blev 
kastet ind i et forskerfællesskab om noget konkret 
og nyt. Hendes forskningsprojekt om koranskolen 
blev lanceret i Center for SamtidsReligions e-år-
bog med lektor Lene Kühle ved roret. 

Både til samtidsreligionsforskningen i alminde-
lighed og koranskoleprojektet  i særdeleshed blev 
der anvendt studentermedhjælpere til at ind-
samle data. Der har med andre ord her været en 
mulighed for, at studerende har kunnet tage del 
i vaskeægte forskning, hvor undervisere/forskere 
og studerende har arbejdet sammen om et fælles 
projekt. Og det er et sted, hvor studiet for alvor 
rykker. 

Først når vi som studerende dropper at se snævert 
på pensumlister og eksamenskrav og begiver os ud 
i mødet med underviserne eller selv tager bøger 
ned fra hylderne, da er vi for alvor blevet stude-
rende. Og dette er ikke bare sagt i et elitært øje-
med, hvor sigtet er en karriere som forsker. Nej, 
det kan og bør alle studerende gøre. Jeg mener, 
at alle på et tidspunkt i deres studium bør tage 
teten og vælge at læse, undersøge og udforske 
områder af den faglige jungle, som ikke er nævnt 
på nogen liste eller er givet af studieordningens 
indhold. 

For som præst eller gymnasielærer, eller hvad vi 
ellers ender ud med at blive, tror jeg, at det først 
og fremmest er det, vi selv har givet os i kast med 
og selv har valgt at læse, der giver netop den fag-
lige tyngde og rygrad, der karakteriserer enhver 
ordentligt uddannet cand.theol. og cand.mag. 
Først dér har vi for alvor noget at tilbyde den 
store, kaotiske verden uden for murene. Noget vi 
virkelig brænder for.

Så lad mig til sidst konkretisere min pointe: 
Hvis du er studerende, så hold øjnene åbne for 
studentermedhjælperstillinger, gæsteforelæsnin-
ger, studiekredse, åbne seminarer, frokostmøder, 
foredrag, – kort sagt alt, der kan være med til at 
udvide din faglige horisont som stud.theol. eller 
stud.mag. For først, når du selv aktivt vælger til, 
kan du mærke, om du virkelig har hånd om dit 
fag, og om du vil det.

Rigtig god påske! 
- Hans Nørkjær

LEDER
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Fra studerende til forsker 
– et forskningsprojekt i retrospekt 
Hvordan er overgangen fra at være religionsvidenskabsstuderende til at blive ansat som projektmedarbejder på et 

forskningsprojekt? Denne kronik beskriver denne overgang i forbindelse med det såkaldte koranskoleprojekt. 

AF MARIE BISBJERG

Koranskoleprojektet var et seks-måne-
ders forskningsprojekt ved den tidligere 
Afdeling for Religionsvidenskab, som 
forsøgte at levere nye tal om de mus-
limske grupper i Danmark. Projektet løb 
fra september 2010 til marts 2011, og 
det overordnede fokus var at kortlægge 
udbredelsen af religiøs undervisning 
blandt de muslimske grupper i Danmark, 
en kortlægning som ikke tidligere var 
blevet lavet. Det overordnede forsk-
ningsperspektiv var kvantitativt, idet 
en komplet kortlægning af udbredelsen 
af undervisning var idealet. Trods den 
overordnede kvantitative tilgang var 
projektet dog ikke udelukkende baseret 
på kvantitativ metode, men også kva-
litativ metode ved brug af semistruk-
turerede interviews, telefoninterviews 
samt deltagerobservation. Målet var 
at interviewe så mange talsmænd for 
moskeer som muligt. 
Jeg var ansat som projektmedarbejder 
på projektet, og denne kronik er mine 
egne oplevelser som primær medarbej-
der på et forskningsprojekt på univer-
sitetet.

MÅ JEG GODT FÅ ET KONTOR?
Jeg havde endnu ikke fået karakteren 
på mit speciale, da jeg blev ansat som 
projektmedarbejder på koranskolepro-
jektet. Jeg befandt mig stadig i en 
tilstand af post-speciale stress, og hvis 
folk spurgte mig om, hvad jeg lavede, 
svarede jeg: »Jeg er studerende på 
religionsvidenskab,« før det egentlig 
gik op for mig, at jeg nu var en ’rigtig 
forsker’ på religionsvidenskab.
Overgangen fra studerende til forsker 
krævede mange omstillinger, specielt i 
forhold til min fysiske tilstedeværelse. 
Min første uge som ’rigtig forsker’ blev 
således brugt på at opstøve et kontor, 
alt imens projektet blev startet op. 
Jeg er ikke kræsen. Jeg kunne sidde i 
kælderen eller alternativt i Unibaren. 
Jeg var mest af alt taknemmelig for at 
have fået et spændende job. Til sidst fik 
jeg plads på et kontor på 2. sal sammen 
med de rigtige ’rigtige forskere’, og 
projektet kunne herefter begynde. Den 
første måned var jeg konsekvent på vej 
op på læsesalen, når jeg mødte om mor-
genen, og først når jeg åbnede døren 
ind til biblioteket med mit nøglekort i 
stedet for mit studiekort, gik det op for 
mig, at jeg jo faktisk var ansat. 

TAG NU TELEFONEN
En rigtig forskers liv er dog ikke så 
glamourøst, som det måske umiddelbart 
lyder. Idet forskningsprojektet var et 
overordnet religionssociologisk projekt, 
blev de første tre måneder brugt til 
dataindsamling. Fordi projektet var 
en komplet kortlægning af et hidtil 
uudforsket felt, blev fire studenter-
medhjælpere ansat til at hjælpe med 
indsamlingen af empiri. Det at skulle 
ansætte studentermedhjælpere, når 
man selv var studerende for to sekun-
der siden, er i sig selv underligt, mens 
det, at man rent faktisk skal fortælle 
studentermedhjælperne, hvad de skal 
lave, er nærmest grænseoverskridende. 

Heldigvis var mine studentermedhjæl-
pere de mest fantastiske i hele verden 
(og det er ikke bare noget jeg siger), 
og de hjalp mig med at kontakte og in-
terviewe respondenter. Det lyder måske 
umiddelbart meget nemt, men virkelig-
heden var en anden. 
Som enhver ’rigtig forsker’ vil vide, så 
er respondenter nemlig ikke lige sådan 
at få fat på. Bare det at lokalisere en 
respondent samt dennes telefonnummer 
kræver nærmest PET-lignende detektiv-
arbejde samt utroligt, utroligt mange 
timer på krak.dk. Når et telefonnummer 
på en respondent var blevet lokalise-
ret, præsenterede et nyt problem sig: 
Respondenter tager ikke altid telefonen, 
når man gerne vil have dem til at tage 
telefonen. Vi prøvede at løse dette ved 
at finde de bedste tidspunkter at ringe 
til respondenterne på, hvilket viste 
sig at være om aftenen. Efter denne 
opdagelse boede studentermedhjælp-
erne og jeg stort set på universitetet 
i en periode på to måneder. Vi holdt 
tema-relaterede aftener, hvor en be-
stemt gruppe af respondenter forsøgtes 
kontaktet over telefonen, og hvor tele-
fonopkaldene kun blev afbrudt af besøg 
ved kaffeautomaten. 

»KAN DU IKKE RINGE 
SENERE, JEG ER LIGE I IKEA« 
At få gennemført et telefoninterview er 
altså ikke sådan lige til, specielt ikke 
når mange af de telefonnumre, som vi 
opstøvede, var mobilnumre, og man 
derfor næsten altid ringer og forstyr-
rer folk. Dette illustreres bedst ud fra 
et opkald til en arabisk imam foretaget 
af en af studentermedhjælperne, hvor 
imamen til spørgsmålet om et muligt 
telefoninterview svarede: »Kan du ikke 
ringe senere, jeg er lige i Ikea.« 
Udover mange og lange aftener ved 
telefonen på universitetet inkluderede 
projektet også deltagerobservation 
og kvalitative interviews, hvilket i ét 
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tilfælde ved et besøg hos en respondent 
i Randers krævede nærmest Discovery 
Channel-lignende overlevelsesevner. 
Ikke så meget fordi interviewet foregik 
i Randers, men mere fordi Randers på 
daværende tidspunkt var dækket af 
to meter sne, og respondenten havde 
glemt, at vi kom.

FRA STUDERENDE TIL FORSKER 
– ERFARINGER OG FREMTIDEN
Så hvad har jeg lært af projektet? Først 
og fremmest har jeg lært, at det er me-
get sværere at være en ’rigtig forsker’, 
end jeg lige umiddelbart havde regnet 
med. Specialet er selvfølgelig en god 
basis for et forskningsprojekt, idet man 
som specialestuderende dykker helt ned 
i et specifikt emne og først kommer op 
igen, når man har 
formuleret noget 
konstruktivt. Men 
som projektansvar-
lig på et forsk-
ningsprojekt står 
man til ansvar for 
sit produkt på en 
helt anden måde, 
end man er vant til 
som studerende. 
Forskningen og 
rapporten bliver 
offentligt tilgæn-
gelig og kan derfor 
skydes i sænk af 
almindelige men-
nesker samt (onde) 
journalister. En 
anden forskel er 
manglen på karak-
terer. Som stude-
rende er man vant 
til hvert semester 
at blive vurderet på 
sit arbejde, og den-
ne manglende dom 
over ens arbejde 
var i begyndelsen 

af projektet svær at håndtere. Jeg 
forventede nærmest, at diverse respon-
denter ville give mig karakter efter et 
afsluttet interview, og når dette ikke 
skete, føltes det som om, jeg havde 
været til en af de utilfredsstillende 
bestået/ikke-bestået eksaminer.
En anden problematik, som blev klar for 
mig i overgangen fra studerende til for-
sker, er forskellen på teori og praksis. 
Hvor uddannelsen på religionsvidenskab 
rummer en vis form for metodeundervis-
ning, blev det i projektets start hurtigt 
klart, at det er én ting at lære noget 
teori og metode, mens det er noget 
helt andet rent faktisk at skulle bruge 
metode i praksis. Det blev også klart for 
mig, at metode og metodiske overvejel-
ser i virkeligheden langt hen ad vejen 

er afhængig af logik, menneskelig ind-
levelsesevne og almindelig sund fornuft 
– aspekter som en kandidatuddannelse 
på universitetet ikke nødvendigvis in-
deholder, men som de fleste mennesker 
dog heldigvis besidder.  
Dog må jeg også sige, her efter projek-
tet er afsluttet og rapporten afleveret, 
at jeg som tidligere studerende på reli-
gionsvidenskab rent faktisk har lært no-
get, der kan bruges i det virkelige liv og 
i rigtig forskning. Her tænker jeg ikke 
på en fænomenologisk gennemgang af 
ainuernes bjørnefest, men derimod den 
enorme viden, forståelse og respekt for 
religion og religiøsitet, som jeg gennem 
mit studie har opnået. 

Marie Bisbjerg havde endnu ikke fået karakteren for sit speciale, da hun blev ansat som projektmedarbejder på koranskoleprojek-

tet; et projekt som primært bestod i en kortlægning af koranskoler i Danmark. 
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Gensyn med røverkulen
I fjor var det hundredeåret for kirkehistorikeren P. G. Lindhardts fødsel. I denne anledning har en række teologer begået en lille 

bog, der fi nt og fra mange vinkler præsenterer manden, hans opponenter og hans tid.

AF JULIUS S. B. HOLST

På Askov Højskole i efteråret 1952 brød 
helvede løs, da den i offentligheden 
hidtil temmelig ukendte teolog Poul 
Georg Lindhardt (1910-88) i et foredrag 
‘gjorde det af med’ det evige liv. Lind-
hardt har selv indrømmet, at dette nok 
blev hans akademiske livs vende- og 
omdrejningspunkt, og Lindhardts kir-
kekamp, hans opgør med det kirkelige 
etablissement og den kirkelige fromhed 
er da også det tilbagevendende tema i 
P.G. Lindhardt 1910-2010. Kirkehistoriker 
i en røverkule. Uden for universitetets 
mure var han kendt som bidende debat-
tør og provokatør, men han var endvi-
dere en yderst afholdt prædikant i sin 
tid som hjælpepræst ved Vor Frue Kirke, 
og denne side af Lindhardt behandles 

også fyldestgørende.
Der er tale om en 
letlæst og appetitligt 
serveret bog, behørigt 
krydret med billeder og 
illustrationer.

HISTORISK SANS?
»Lindhardt var sin 
tid, inkarnerede 
den«, skriver Car-
sten Bach-Nielsen 
i sit bidrag. Lind-
hardt var moderni-
tetsteolog, præget 
af den kritiske 
liberalteologi, 
af Kierkegaard, 
barthianismen, 
eksistentialis-
men, tidehverv 
- med fl ere, 
men han insi-
sterede altid 
på at være 
sin egen og 

afskyede grup-
peringer. Hvis Lindhardts eksistensteo-
logi og kirkekamp for os må synes blot 
historie, giver Niels Grønkjærs bidrag 
bogen et forfriskende og nødvendigt 
pust af aktualitet. Kirkehistorikeren 
bebrejdes heri for at tildele historien 
en alt for lille plads i sin forkyndelse. 
At man leder forgæves efter historiske 
syner hos Lindhardt, har valgmenig-
hedspræsten ret i, men det er der intet 
underligt i. Skønt han satte stor pris 
på Grundtvigs salmer, var han ingen 
grundtvigianer - for det »skal man fødes 
til at være«, som Thorkild C. Lyby skri-
ver. Tværtimod var han materialistisk 
arbejdende historiker. Dette indebærer, 
at han ikke regnede med Helligåndens 
virke i kirkehistorien, og at han var 
dybt skeptisk overfor, at man skulle 
kunne fi nde nogen sikkerhed for troen i 
Skriften eller historien. Den troende er 

helt overladt til afgørelsen i øjeblikket, 
og Lindhardts eksistensteologi stemmer 
således overens med hans historiefor-
ståelse.

SET UDE- OG INDEFRA
Bogen udmærker sig særligt ved 
bidragydernes forskellige baggrund og 
vinklinger. Som eksempel herpå vil jeg 
fremhæve artiklen af lektor på Menig-
hedsfakultetet Kurt E. Larsen. Han stil-
ler Lindhardts opgør med de kirkelige 
vækkelser i et nyt lys, hvor det med en 
række citater grundigt vises, at Lind-
hardts teologi på visse punkter måske 
ikke afveg så meget fra missionsmanden 
Bartholdys – ham, der navngav Det Teo-
logiske Fakultet i Aarhus ‘røverkulen’. 
De var begge enige om, at fremtiden 
og dermed opstandelsen alene er i Guds 
hænder. Dette var kernen i Lindhardts 
opgør med det evige liv. Teologi i Århus 
skylder Lindhardt meget. Måske ligefrem 
selve sin identitet som det studium, der 
tør og insisterer på at gå ad egne og 
nye veje. Ville Lindhardt begræde fakul-
tetets nedlæggelse, om han var i live? 
Sådan vover man ikke spørge efter endt 
læsning af denne bog, hvor Lindhardt 
med rette fremstår som lettere ubereg-
nelig og desuden usentimental - betragt 
blot forsidebilledet! Men mon ikke 
han ville have befundet sig vel blandt 
alle de andre vantro videnskabsfolk. Er 
Lindhardts teologi og ærinde uaktuelt, 
bliver historien om ham og vort fakultet 
det i hvert fald ikke foreløbigt. Blandt 
andet derfor kan bogen anbefales.

P.G. Lindhardt 1910-2010. Kirkehistoriker 
i en røverkule,
Carsten Bach-Nielsen (red.),
Anis 2010,
168 sider,
198 kr.

også fyldestgørende.
Der er tale om en 
letlæst og appetitligt 
serveret bog, behørigt 
krydret med billeder og 
illustrationer.

UDEN 
HISTORISK SANS?
»Lindhardt var sin 
tid, inkarnerede 
den«, skriver Car-
sten Bach-Nielsen 
i sit bidrag. Lind-
hardt var moderni-
tetsteolog, præget 
af den kritiske 
liberalteologi, 
af Kierkegaard, 
barthianismen, 

afskyede grup-
peringer. Hvis Lindhardts eksistensteo-
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Der springer en gnist
Med udgivelsen af Polspænding. Forførelse og dialog hos Martin A. Hansen leverer Anders Thyrring Andersen et frontalangreb på 

brandesianske og universitetsmarxistiske forsøg på at udestænge kristendommen fra den lødige kunsts haller og viser med stor 

dygtighed, at der fi ndes et højspændt sted, hvor modernisme og kristendom mødes.

AF JOHAN CHRISTIAN NORD  

Gives der en kunst, eller for den sags 
skyld et livssyn, der hverken kaster sig 
i næsegrus beundring for tidens takt 
og dagens menneske eller i en afsmag 
for disse vender sig mod henfarne tider 
i idylliseret dyrkelse af det, der var? 
Med den nyligt udgivne monografi  om 
Martin A. Hansen svarer Anders Thyrring 
Andersen utvetydigt ja på dette skarpt 
optrukne spørgsmål. Ifølge forfatteren 
kom et sådant livssyn på overbevisende 
vis til udtryk i Martin A. Hansens 
kristne modernisme, og det på en måde, 
der udgjorde selve livsnerven, selve 
gnisten, i hele det fi ktionslitterære 
forfatterskab.

»HØJ SPÆNDING MELLEM TO POLER 
KAN KUN FORLØSES I KUNST.« 
Igennem den samlede fremstilling 
søger Andersen at anskueliggøre og 
forsvare det synspunkt, at Martin A. 
Hansens litterære virke er udtryk for 
langt mere end den bagstræberiske 
og modernitetsfjendske kristelighed, 
man fra brandesiansk og marxistisk 
hold har villet tilskrive ham og som 
følge heraf har søgt at dømme ham 
til historiens evige mødding. Modsat 
af et sådant ønske om klart at kunne 
placere digteren i den ene af to 
fjendtligsindede lejre argumenterer 
Andersen for, at det afgørende hos 
Martin A. Hansen netop var, at han 
ingenlunde stod sikkert forskanset 
og fastgroet på en hjemlig plet, 
men derimod befandt sig midt i det 
spændingsfelt, der opstod – og endnu 
kan opstå – mellem de to, og at han 
skabte sin kunst i denne velgørende 
polspænding. Martin A. Hansen 
anerkendte at være hjemfaldet til den 
opløsningens og refl eksionens tid, 
der var hans, og lod sig konfrontere 
med den, men fastholdt tillige den 
almenmenneskelige fornemmelse 
af at være forbundet med noget 
overtidsligt, der før som nu kan 

forpligte hin enkelte. Med fokus på de 
fi ktionlitterære hovedværker, romanen 
Lykkelige Kristoffer, novellesamlingerne 
Tornebusken og Agerhønen samt 
Hansens sidste og defi nitivt mest 
læste fi ktionslitterære værk Løgneren, 
leverer Andersen træfsikre analyser, der 
efterviser netop spændingen frem for 
positionen som den afgørende impuls 
i disse værker, såvel i henseende til 
indhold som selve værkernes form.

INSPIRATION FRA KIERKEGAARD  
Udover nærlæsningerne af ovennævnte 
værker er en af monografi ens store 
styrker en gennemgående beskæftigelse 
med Martin A. Hansens indoptagelse og 
behandling af idégods fra 
Søren Kierkegaard, der fra 
først til sidst forstås som 
den væsentligste inspirator 
i digterens virke. Ligesom 
Kierkegaard i sine værker 
gjorde brug af en indirekte 
meddelelsesform, hvor 
det overlades til hin 
enkelte læsende at 
træffe den nødvendige 
personlige afgørelse 
midt i pseudonymernes 
polyfoni, men hvor 
den skrivende ikke 
desto mindre har 
den endelige kontrol 
med stemmerne, 
således skabte også 
Martin A. Hansen 
gennemkomponerede 
værker, der affordrer 
læseren at gå i 
personlig dialog 
med værket, 
men som ikke 
desto mindre er 
affattet med den 
bagvedliggende 
hensigt »at forføre 
ind i det sande.«

Til den, der måtte have mod på 
et sådant forførelsesforsøg, skal 
monografi en herfra være anbefalet 
som en både læsevenlig og værdig 
indføring i – og uddybning af – et af 
de helt centrale forfatterskaber i dansk 
litteratur. 

Polspænding. Forførelse og dialog hos 
Martin A. Hansen,   
Anders Thyrring Andersen,   
Gyldendal 2011,    
329 sider,    
379 kr.
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Egnet til erhvervslivet? Ja, absolut
Sidste uge i marts var 50 studerende fra humaniora og socialvidenskabelige studier fra universiteter over hele Skandinavien 

samlet for at deltage i konkurrencen Suitable for Business; alle for at bevise, at man selvfølgelig er egnet til erhvervslivet, 

selvom man kommer fra et humanistisk eller socialvidenskabeligt studium.

AF STUD.MAG. CHARLOTTE HEIJKOOP

Suitable for Business er en konference 
og en casekonkurrence om koblingerne 
mellem humaniora, socialvidenskaberne 
og erhvervslivet lavet af studerende 
fra Copenhagen Business School til 
studerende på humanistiske og social-
videnskabelige uddannelser i hele 
Skandinavien. Formålet er at sætte 
fokus på de ressourcer, vi som 
humanister besidder, og hvordan 
netop vores fag kan tilføje nye 
arbejdsmetoder og nye tanker til 
innovation og vækst i erhvervsli-
vet. Det var første år, Suitable for 
Business kørte som konkurrence. 
For at deltage skulle man sende 
en motiveret ansøgning i grupper, 
inklusiv cv og karakterblad. Udover 
jeg selv fra religionsvidenskab 
bestod vores gruppe af en antro-
polog og tre medievidenskabere. 
Sammen repræsenterede vi Aarhus 
Universitet. Arrangementet løb 
over seks dage, hvor vi kvit og frit 
var indlogeret på Hotel Scandic i 
København. 

TODELT FORLØB 
De første dage var meget konferen-
cebaserede: Der var oplæg og fore-

læsninger fra blandt andre sociologen 
Steve Fuller, som talte om universitetet, 
videnskab og samfund sammenlignet 
med erhvervslivet og hvilke paradigma-
tiske udfordringer, det giver at samle 
disse grupper. Årets case handlede om 
Dansk Røde Kors, og problemformule-
ringen lød: »Hvordan opretholder Dansk 
Røde Kors sin plads som den mest 
respekterede og anerkendte humanitære 
organisation i Danmark?« Vi fik 28,5 
timer til at løse casen med vores huma-
nistiske kompetencer fra de forskellige 
hovedfag. 

HUMANISTISK KERNEFAGLIGHED
Som humanister kan vi nemlig noget 
ganske særligt: Vi er gode til refleksion 
og kritiske tanker, og vi kan tænke 
bredt og i værdiindholdige termer, som 
man ikke oparbejder på erhvervsuddan-
nelserne. Med afsæt i vores studium 
oparbejder vi en kernefaglighed, som 
vi kan tage med os ud i erhvervslivet, 
hvor man ofte arbejder tværfagligt og 
tværkulturelt. Dertil er afkodning af 

betydninger en af humanistens kerne-
kompetencer, og det er enormt vigtigt 
for erhvervslivet i vores tid. Mange virk-
somheder efterspørger netop ansatte, 
der kan udfordre organisationen på en 
konstruktiv måde, og det kan vi som 
humanister! Dermed ikke sagt, at man 
ikke skal tilegne sig andre færdigheder 
og fagligheder, men humaniora er et 
forbandet godt sted at begynde, hvis 
man ønsker at træde ind i erhvervslivet.
De 50 deltagende studerende beviste, at 
de mestrer alt dette til fulde. Det blev 
Lund Universitet i Sverige, der løb af 
med en velfortjent sejr og præmien på 
10.000 kr.

DEN BEDSTE OPLEVELSE
At deltage i Suitable for Business har 
været den bedste oplevelse, jeg har 
haft gennem min tid på Det Teologiske 
Fakultet, og jeg kan kun anbefale mine 
medstuderende at søge om deltagelse 
næste år; det er fantastisk at erfare, 
at vi som humanister tilbyder noget 
særligt.

Suitable for Business er en konkurrence, som sætter de almene humanistkompetencer på prøve i forhold til 

erhvervslivets udfordringer. 



Danskkyndige i folkeskolen, på gym-
nasier og på universiteter over hele 
landet råber vagt i gevær. Populære 
tv-programmer som X-Factor, Talent 
2010, Paradise Hotel og – ja, you name 
it! – øver en negativ indflydelse på det 
danske sprog: Vi løber tør for superla-
tiver! Det er den logiske konsekvens 
af, at vi seere ikke bryder os om, når 
Thomas Blachman... Ja, han er måske 
ikke god at citere, for hvad siger den 
mand egentlig? Men vi bryder os i hvert 
fald ikke om, når de unge, håbefulde 
talenter, der træder op på scenen i 
live-show efter live-show, for eksempel 
får at vide, at de synger falsk – selvom 
det måske er i overensstemmelse med 
sandheden. Det betyder, at Blachman 
og Co. er nødt til at rose fra allerførste 

program, og at ’vi’ 
tilmed ikke kan nøjes 
med, at deltagerne 
bare er “gode” og 
“fantastiske”, nej, 
de skal helst være 
“mega, mega gode” 
og “superfantasti-
ske”. Men hvilken 
betydning får det 
ikke, når vi når til 
sidste program?

UNDERHOLDNING

FIGENBLADET SPØRGER:

NØDRÅB! På en superfantastisk måde, forstås...

Hvem holdt bjergprædikenen?
Mandag d. 14. marts viste TV2 deres populære tv-quiz ’Hvem vil være Millionær’. Et af spørgsmålene lød: Hvem holdt bjerg-

prædikenen? Da de deltagende var i tvivl om svaret, spurgte de publikum, hvoraf 69% svarede Moses og ikke Jesus, som  

var det rigtige svar. Men ved vore egne studerende bedre?

ILLUSTRATION | JACOB BECH
 JOENSEN

STEFFAN, 20 ÅR 
STUD.THEOL. 
Det var ham der 
Jesus.

NATASA, 21 ÅR
STUD.MAG.
Hmm.. Enten Moses 
eller Jesus, men jeg er 
ikke sikker. Ej, det må 
være Jesus.

JONAS, 21 ÅR
STUD.THEOL.
Jesus! Who else?!

ANNA, 25 ÅR
STUD.MAG.
Hvilken bjergprædi-
ken? Hmm.. tror det 
var Moses.

MADS, 21 ÅR
STUD.MAG.
Abraham... ah, Moses. 
Nej.. var det Hitler?!

     FOTO |  ALEXANDER L. RØNH
OLT
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Spændende 
arrangementer
PERSPEKTIVER PÅ EN AF DANMARKS 
MEST INDFLYDELSESRIGE TÆNKERE
v/ Teolrådet
TeolRådet holder Faglig Dag om N. 
F. S. Grundtvig med oplæg fra tre 
forskellige vinkler. Der kastes først 
og fremmest lys over Grundtvigs 
skoletanker og dannelsen af 
folkehøjskolerne i det 19. århundrede; 
en tradition som stadig holdes 
i hævd. Dernæst vil Grundtvig 
blive omtalt som kirkens mand og 
forkæmper for en kirke med det 
levende ord i centrum, og slutteligt 
vil Grundtvigs politiske tanker og 
politiske engagement blive omtalt og 
diskuteret. Oplæggene efterfølges af 
debat. 
Faglig Dag løber af stablen torsdag 
den 28. april kl. 13-17 (Aud. 1, bygn. 
1441)

GODE OG ONDE MENNESKER. OPLÆG 
OM RACISME OG ANTISEMITISME 
v/ Olav Hammer, professor fra 
Institut for Filosofi, Pædagogik 
og Religionsstudier ved Syddansk 
Universitet
Olav Hammer holder foredrag i 
Religionsvidenskabelig forening om 
nogle af menneskehedens mørke sider. 
Foredraget tager udgangspunkt i en 
kritik af kristendommen, som med sin 
skelnen mellem bedre og dårligere 
mennesker angiveligt giver brændstof 
til antisemitiske og racistiske religiøse 
bevægelser. 
Foredraget holdes torsdag d. 28. april 
kl. 19.30 (lok. 212, bygn. 1442)

APRIL ARRANGEMENT BESKRIVELSE
15. 15.00 Præsentation Bogpræsentation: Euseb og 

kristendommens kritikere i samarbejde 
med Forlaget Anis. Præsentationen 
efterfølges af uformel reception (Lok. 
110, bygn. 1441)

27. 12.00 - 
13.00

Frokostmøde ’Grundtvig OG ----. Hvad er det, vi gør, 
når vi laver komparative studier?’ v/ 
Troels Nørager, Grundtvigcentret, (Glasbu-
ret, bygn. 1442) 

27. 19.30 Foredrag ’At være jorden tro’ – et foredrag 
om Tidehvervs historie og aktuelle 
betydning v/Torben Bramming. Teologisk 
Forening (Lok. 010, bygn. 1441)

28. 13.00 - 
17.00

Faglig dag Faglig dag om Grundtvig v/TeolRådet 
(Aud. 1, bygn. 1441)

28. 19.30 Foredrag ’Racisme og antisemitisme i okkulte 
traditioner’ v/Olav Hammer. Religions-
videnskabelig Forening (Lok. 212, bygn. 
1442) 

29. 9.30 - 
16.00

Seminar ’Eksistens og erkendelse – Løgstrup 
og Sløk.’ Løgstrup Arkivet (Aud. 1, bygn. 
1441)

MAJ ARRANGEMENT BESKRIVELSE
2. 15.15 -

17.30
Foredrag ‘Decoding the Underpinnings of 

Religious Belief and Spirituality 
through a Study of Asperger Children 
and Adults’ v/Anne L.C. Runehov. Forum 
Teologi Naturvidenskab (Fysisk Audito-
rium, bygn. 1523)

3. 12.00 - 
13.00

Frokostmøde ‘Self-regulation, Goal Setting, and 
Mental Accounting’ v/ Julia Nafziger-
Alex Koch. Center for SamtidsReligion 
(Glasburet, bygn. 1442)

4.  17.00 -
 21.00

Forsamling Generalforsamling med pizza og nyt fra 
teologiens vækstlag. Teologisk Forening 
(lok. 010, bygn. 1441)

24. 12.00 - 
13.00

Frokostmøde ‘Fieldwork among Sufis in Yemen’ v/ 
Kasper Mathiesen. Grundtvig Centeret 
(Glasburet, bygn. 1442)

25. 12.00 -
13.00

Frokostmøde ’Effenscensmanualer. Grundtvigs fest-
salmer og skolesange’ v/ Katrine Frøkjær 
Baunvig. Grundtvig Centeret (Glasburet, 
bygn. 1442)


