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NYHEDER

Biblen 2 skrevet på svensk
Hvordan redder man verden? Eller hvordan lander man en jumbojet? Dette er
spørgsmål, Biblen ikke svarer på. Det
forsøger den svenske journalist og forfatter, Petter Karlson, der er opvokset i
Missionskyrkans tro, at råde bod på med
udgivelsen af Biblen 2. I Biblen 2 er
apostle, profeter og evangelister blevet
suppleret med de hotteste svenske og
internationale eksperter som Nelson
Mandela og motorsportseksperten Bosse.
Disse eksperter forsøger i bogen at

besvare spørgsmål, den oprindelige bibel
ikke har svar på. Om bogudgivelsen
udtaler forfatteren til Kristeligt Dagblad: »Jeg tænkte for længe siden over,
hvorfor ingen har lavet en opfølger,«
siger han og forsætter: »Det var en
cool tanke, men også et udtryk for, at
selv ikke ens bibel kan besvare alle de
spørgsmål, vi bærer rundt på.« Udgivelsen indikerer, at det måske er på tide, at
teologi opretter fagene Ny Testamente 4
og Gammel Testamente 3 for at imødekomme de nye krav til bibelforståelse.
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ORD | JENS AALLING SKØNAGER

25.000 kr. i kontanter lagt i kirkebøsse
ORD | HANS NØRKJÆR

Der indsamles kollekter i folkekirken
hver eneste søndag i kirkeåret. Og hver
søndag går pengene til en bestemt
kirkelig eller humanitær organisation,
der kan nyde godt af de enkelte menigheders almisser. I forbindelse med
årets høstkollekt, hvor de enkelte sogne
selv vælger kollektens modtager, blev
der i Smørum-Ledøjre sogn lagt 25.000
kr. i kirkebøssen af en venlig givers

hånd, øremærket til Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse (DKG) – en
lille bevægelse, hvor 25.000 kr. er alt
andet end en dråbe i havet. Grundet det
usædvanlige tilfælde lå pengene uberørt
hen på kirkekontoret i nogle dage, da
man ønskede at tjekke, hvem der havde
doneret pengene, og om vedkommende
nu også var ved sine sansers fulde brug;
for i folkekirken er man ikke vant til så
generøse gaver! Men der var hverken

tale om tilfældigheder eller manglende
sjælelige evner: Den mandlige giver,
hvis navn her forbliver anonymt, var den
morgen mødt op i kirken med 25.000 kr.
i kontanter i sin jakkelomme, som skulle
gives personligt til Danmarks Kristelige
Gymnasiastbevægelse, der den 9. september indkasserede pengene i måbende
taknemmelighed.

Ukristelige faddere
ORD | LARS-KRISTIAN KRATMANN NISSEN

Ifølge lektor i Teologi på Københavns
Universitet Hans Raun Iversen har

dåben i nyere tid fået en mere eksistentiel betydning, hvor faddere falder
ind i rollen som reserveforældre. Denne
udtalelse til Kristeligt Dagblad beror på
en analyse foretaget af Søndagsavisen
Analyse i samarbejde med Interresearch,
der konkluderer, at 29 procent af fadderne i folkekirken ikke tror på Gud, mens
yderligere 20 procent svarer, at de ikke
ved, hvorvidt de er troende eller ej. Som
de primære dåbsvidner står faddere som
garanter for, at dåben har fundet sted,
ligesom de yderligere lader sig religiøst
forpligte på at tilse, at det døbte barn
vokser op i den kristne tro, hvis forældrene skulle dø. Tallene vækker derfor

opsigt, da en del af de potentielle
’åndelige vejledere’ ikke selv er troende,
hvorfor den kristne opdragelse med
sandsynlighed ville blive ladt i stikken,
om det skulle blive aktuelt. Hvad enten
der er tale om en ændring af fadderrollen mod det eksistentielle – eller måske
nærmere mod en praktisk foranstaltning
– eller ej, synes det i hvert fald ikke
nødvendigvis at være troen, der er
afgørende for, om man kan blive tilbudt
det ærefulde hverv af fadder. Heller ikke
fra kirkens side er der særlige restriktioner bortset fra, at de kommende faddere
dog selv skal være døbte.
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Løgstrup lettilgængelig
Det Teologiske Fagmiljø på Faculty of Arts ved Aarhus Universitet har netop udgivet antologien Menneskets ondskab og
livets godhed; en formidlingsbog, der gør K. E. Løgstrups filosofi og teologi tilgængelig for bl.a. et ungt publikum. FigenBladet har talt med ph.d.-stipendiat og redaktør på antologien Bjørn Rabjerg om tilblivelsen af bogen og tankerne bag.

bliver brugt. Dette er
baggrunden for bogens
faglige og grafiske
udtryk,« fortæller Ph.d.stipendiat Bjørn Rabjerg,
som sammen med ph.d.
René Dybdal Pedersen
har redigeret antologien.

ORD | SIGNE DOLLERUP

Det forhenværende Teologiske Fakultet
ved Aarhus Universitet har hvert år
udgivet en fakultetspublikation, som har
haft det formål at formidle akademiske
problemstillinger på en mere spiselig
måde. De sidste par år har publikationerne desuden været specifikt rettet
mod brugergrupper. Trods nedlæggelsen
af fakultetet har de tilknyttede fagområder til det forhenværende Teologiske
Fakultet også i år valgt at udgive en
fakultetspublikation. Publiceringen i
2011/12 har haft det formål at koge
K.E. Løgstrups omfattende filosofi og
tanker ned til en lettere tilgængelig
udgave serveret appetitligt i et lækkert
format med bl.a. visuelle virkemidler.
Hermed er Løgstrups tankegods blevet
nemmere at indtage og anvende i bl.a.
gymnasieundervisningen og i kirkelige
studiekredse. »Tanken bag bogen har
været, at den skulle være formidlingsorienteret, og succeskriteriet er, at den
4 | FIGENBLADET

FORMIDLINGSTANKER
Menneskets ondskab og
livets godhed er inddelt
i tre hoveddele omhandlende henholdsvis etik,
metafysik og Løgstrup i
det 21. århundrede. De
tre dele indeholder hver
især korte og specifikt
rettede artikler skrevet
af 13 forskere fra Aarhus
Universitet, hovedsageligt fra Løgstrup-forskningsmiljøet. »Bogen er
rettet mod folk, der kan
synes, det er hårdt at
læse 10 siders religionsfilosofi. Derfor
er den opbygget med korte og konkrete
afsnit,« siger Bjørn Rabjerg og uddyber:
»Der er ikke noget, der er så svært, at
det ikke kan formidles i et lettilgængeligt sprog.« En garvet løgstrupianer
vil måske studse over denne populærfilosofiske fremstilling, men som Bjørn
Rabjerg udtrykker det: »Løgstrups
filosofi kan godt formidles forståeligt,
uden at man popper det så meget, at
det drejes af led. At man henviser til
en Hollywoodfilm, ændrer ikke noget
ved filosofien.« I antologiens respektive afsnit er der desuden tekstbokse,
der forklarer væsentlige begreber, og
pointer er fremhævet med gul farve.
»Dette er alt sammen formidlingstanker,
der blot understreger, at vi har tænkt
bogen, ikke som en mellemting mellem
en formidlingsbog og en akademisk bog
men som en bog, der skal være så brugbar som mulig,« fastslår Bjørn Rabjerg.

LØGSTRUPS AKTUALITET
Bjørn Rabjerg mener, det er vigtigt, at
Løgstrups filosofi og tankegods kommer uden for de akademiske mure og
bliver formidlet til en bred målgruppe.
»Løgstrup er uhyre aktuel i dag, fordi
han er en modvægt til tiden,« siger
Bjørn Rabjerg og uddyber: »Vi lever i en
tid, hvor der er mange opfattelser af,
hvordan samfundet skal indrettes, og vi
er således vant til at tænke pluralistisk.
Men under denne pluralisme vil Løgstrup
mene, at der ligger noget fællesmenneskeligt, som fastslår, hvad der er
etisk rigtigt og forkert.« Bjørn Rabjerg
mener desuden, at Løgstrup peger på
en mangel i vores samfund: »Løgstrup
var en klassisk samfundsdebattør, som
forholdt sig kvalificeret til diverse
problemstillinger. Vi mangler sådanne
kompetente debattører i et samfund,
hvor vi f.eks. spørger B.S. Christiansen til råds om børneopdragelse.« De
6000 trykte eksemplarer af Menneskets
ondskab og livets godhed er allerede
uddelt til landets gymnasier, sognegårde
og andre interesserede. »Det er kommet
fuldstændig bag på os, at antologien
har vist sig at være sådan en succes,«
afslutter Bjørn Rabjerg, der håber på et
muligt genoptryk.

»Tanken bag bogen har været, at den skulle
være formidlingsorienteret, og succeskriteriet
er, at den bliver brugt,« fortæller ph.d.-stipendiat Bjørn Rabjerg.

NYHEDER

Ny fremtid for arabisterne
Der er tvivl om, hvorvidt Arabisk- og Islamstudier kan akkrediteres, når dette skal ske næste år. Derfor har fakultetsledelsen på Faculty of Arts ved Aarhus Universitet for nylig vedtaget, at Arabisk- og Islamstudier skal blive et selvstændigt
områdestudium. FigenBladet har taget temperaturen på situationen.

ORD | SOFIE NAIA STENAGER FALLESEN

Ifølge fakultetsledelsen på Faculty
of Arts er der for mange studerende,
der forlader Arabisk- og Islamstudier i
Aarhus: »Det er vigtigt at gøre noget
for uddannelsen for at sikre, at den kan
akkrediteres,« udtaler institutleder på
Insitut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet Bjarke Paarup-Laursen
til FigenBladet: »Studiet skal varetages
ligesom alle andre sprogfag, som består
af en sprog- og kulturkomponent, og
derfor skal det indgå i uddannelsesfagudvalg med Områdestudier Asien,«
siger institutlederen. »Jeg tror, at faget
derved vil vokse og få flere studerende.«

FOTO | ALEXANDER RØNHOLT

EN UVIS SKÆBNE
Trods uddannelsens tætte bånd og
samarbejde med Religionsvidenskab skal
Arabisk- og Islamstudier altså ifølge
Bjarke Paarup-Laursen indsluses under
Områdestudier Asien. Der mener han, at
studiet hører bedre hjemme: »Religion
indgår kun som en del af Arabisk- og
Islamstudier, og det arabiske område
rækker langt ud over det religionsvidenskabelige. Det har mere karakter af
at være et områdestudium.« Dekan på
Faculty of Arts ved Aarhus Universitet
Mette Thunø udtaler om dette: »Forventningen er, at Arabisk- og Islamstudier og Områdestudier Asien, både
hvad angår kvalitetsudvikling, didaktik
og organisering, kan få stor glæde og
nytte af at være i samme uddannelsesfagudvalg.« De fysiske rammer for
studiet er dog stadig til høring. Ifølge
Bjarke Paarup-Laursen ville det bedste
scenarie være, hvis både Områdestudier
Asien, inklusive Arabisk- og Islamstudier, Religionsvidenskab og Antropologi
kunne samles under samme tag: »Disse
fag har et fagligt interesseområde, som
kan komplementere hinanden,« udtaler
han og uddyber: »Man kunne forestille
sig disse fag på Tåsingegade. Der er dog
intet, som er besluttet endnu.«

KONSEKVENSER
universitet er at bryde grænser op for
Ifølge Bjarke Paarup-Laursen vil der
at sætte nye,« siger han. »Men hvordan
komme flere uddannelsesudbud til de
skal det ske i praksis?« Til dette siger
studerende på Arabisk- og Islamstudier:
Bjarke Paarup-Laursen, at faglærerne
»Vi vil udvikle det politiske, sprognemt kan ansættes på mere end ét fag:
lige og kulturelle område og samtidig
»I teorien vil de to fag fortsat kunne
fastholde et fokus på islamforskningen i
gøre brug af de samme faglærere. Men
Europa.« Prof.mso. på Institut for Kultur det er endnu for tidligt at sige noget
og Samfund ved Aarhus Universitet Mark konkret.« Ifølge Mette Thunø vil den
Sedgwick udtaler til FigenBladet, at de
forskningsbaserede undervisning i Isnye rammer for Arabisk- og Islamstudier lamstudier ikke være påvirket af omlægvil gavne de studerende: » Jeg tror, at
ningen: »Islamforskningen kan jo foregå
de vil føle sig større ved at være sami et forskningsprogram, og underviserne
men med fag på deres egen størrelse,«
vil under alle omstændigheder indgå i
siger han og uddyber: »Jeg frygter dog,
uddannelsesfagudvalgenes underordat omlægningen ikke vil have nogen
nede underviserteams.«
større effekt på frafaldet. Alt for mange,
der begynder på Arabisk- og Islamstudier, er
simpelthen
ikke egnet
til studiet
af et meget
vanskeligt
sprog.«
Det, som
bekymrer
professoren
med hensyn
til flytningen, er især
afviklingen
af islamundervisningen
som foretages både på
Arabisk- og
Islamstudier
og Religionsvidenskab: »I
teorien vil
Arabisk- og
Islamstudier
ikke miste
noget af sin
faglighed.
Som så mange andre ting i tiderne for omstruktureringen af Aarhus Universitet er
Meningen
det uvist, om Arabisk- og Islamstudier forbliver på Tåsingegade 3. Flere kræfter i
med det nye
ledelsen overvejer nemlig på at flytte uddannelsen.
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INDBLIK

Løfter om en løfteparagraf
Efter det nyoverståede valg har spørgsmålet om folkekirkens fremtid fyldt både i den offentlige og politiske debat, blandt
andet fordi regeringspartierne ønsker at indføre en kirkeforfatning. Som bidrag til diskussionen har Selskab for Kirkeret
gennem længere tid arbejdet med et forslag til en kirkeforfatning. FigenBladet har sat fokus på debatten om kirkens fremtid og på en løfteparagraf, der aldrig er blevet indført.

FOTO | ALEXANDER RØNHOLT

LØFTEPARAGRAFFEN
Da grundloven fra 1849 blev
vedtaget, var det med den
hensigt, at Grundlovens paragraf 66 senere skulle indfries. Folkekirken har fungeret med Folketinget som
lovgivende instans i mere
end 150 år, men intentionen
med paragraffen var, at folkekirken skulle have en form
for kirkelig selvstyring. Der
er over flere omgange blevet
arbejdet på en realisering af
løfteparagraffen, men ingen
af de udarbejdede forslag
har udmøntet sig i lovgivning, og der er mange, der
mener, at denne ufærdige
ordning paradoksalt nok
er den bedste løsning for
folkekirken. Kirkeordførerne
Den nye regering har som sit erklærede mål, at Folkekirken får
for de nye regeringspartier,
sin grundlovsbestemte forfatning.
Pernille Vigsø Bagge (SF),
Bente Dahl (R) og Karen JoORD | ASTRID HØEGH TYRSTED
hanne Klint (S) har alle tidligere udtalt
I Danmark har vi religionsfrihed men
til blandt andre Kristeligt Dagblad, at de
ikke religionslighed. Den danske Folkeønsker en kirkeforfatning i overensstemkirke har i kraft af Grundloven fra 1849
melse med paragraf 66. »Det er ulogisk
en særstatus i forhold til andre trossam- og har aldrig været i grundlovens ånd,
fund i Danmark, idet den er understøttet at Folketinget skal detaillovgive for folaf den danske stat og har Folketinget
kekirken,« udtaler Socialdemokraternes
som øverste myndighed. Folkekirken har
kirkeordfører, Karen Johanne Klint, til
fungeret på denne måde de seneste 162
FigenBladet.
år men har ikke levet op til Grundlovens
paragraf 66, den såkaldte løfteparagraf,
EN SELVSTÆNDIG KIRKE
som lyder: »Folkekirkens forfatning
Selvom de tre partier er enige om, at
ordnes ved lov,« da der aldrig er blevet
der skal udformes en form for kirkeforvedtaget nogen kirkelig forfatning.
fatning, er det endnu ikke besluttet,
Med et regeringsskifte er debatten om
hvad en sådan skal bestå af, og hvad
forholdet mellem kirke og stat igen
den konkret vil komme til at betyde
blevet aktuel, da Socialdemokraterne, SF for kirken. Selskab for Kirkeret er til
og Radikale Venstre alle har givet udtryk gengæld kommet med et forslag til
for, at de ønsker at tage forholdet melen forfatning, som blev fremlagt på
lem folkekirken og staten op til revision. deres årsmøde den 26. september.
Lektor dr.theol. på Teologi ved Aarhus
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Universitet Peter Lodberg sidder med
i selskabets bestyrelse og udtaler til
FigenBladet: »Ifølge selskabets forslag
vil folkekirken hverken blive en statskirke eller en frikirke, men en mere eller
mindre selvstændig kirke midt imellem.«
Han forklarer, at selvstændiggørelsen
blandt andet skal bestå i et selvstændigt beslutningsorgan indenfor kirken,
kaldet et ’kirkemøde’. Medlemmerne af
dette kirkemøde skal vælges fra et kirkeråd, der kommer til at bestå af medlemmer fra landets eksisterende ti stiftsråd.
Kirkemødet skal ruste kirken til at tage
beslutninger om kirkens indre anliggender, såsom ritualer, kirkelige lærespørgsmål eller for eksempel beslutninger angående en ny bibeloversættelse.
Derudover skal folkekirken blandt andet
selv opkræve og forvalte kirkeskatten.
Selskab for Kirkeret har som sådan ingen
politisk magt, men de håber, at deres
forslag kan indgå i den offentlige og
politiske debat om folkekirkens fremtid.
BEVAR KIRKENS RUMMELIGHED
Peter Lodberg ser både positive og
negative konsekvenser ved en forfatning: »Med en kirkeforfatning bliver
de demokratiske beslutningsprocesser i
kirken mere synlige, og de enkelte menighedsråd får mulighed for at få større
indflydelse på hele kirken gennem et
kirkemøde. Men man skal også være opmærksom på de negative konsekvenser,
en ny forfatning kan have for kirkens
bredde og rummelighed. Kirkens rummelighed må ikke indsnævres.« Fra de
tidehvervske og grundtvigske stemmer,
der støtter den nuværende kirkeordning,
lyder der derimod en indvending mod et
kirkemøde. Man frygter, at et kirkemøde, der er valgt af menighedsråd og
ikke af et bredt valgt folketing, bliver
for de kirkeligt aktive og kan have en
negativ konsekvens for rummeligheden.

NYHEDER

Penge til studiemiljø
ORD | METTE MØLLER THOMSEN

»Ifølge selskabets forslag vil Folkekirken hverken komme til at være en
statskirke eller en frikirke, men en mere
eller mindre selvstændig kirke midt
imellem,« udtaler Peter Lodberg til

betyde en adskillelse mellem stat
og kirke. Pernille Vigsø Bagge
(SF) og Bente Dahl (R) har begge
udtalt til Kristeligt Dagblad, at
de ser en realisering af løfteparagraffen som første skridt mod en
adskillelse af kirke og stat, men
det erklærer Karen Johanne Klint
(S) sig ikke enig i. Den nyvalgte
kirkeminister Manu Sareen (R) har
endnu ikke udtalt sig om, hvad
kirkeforfatningen kommer til at
bestå af, og hvilke konsekvenser
den vil få for kirkens fremtid. Der
er stadig beslutninger, der skal
træffes, men hvorvidt debattens
forskellige stemmer kommer til
at påvirke udfaldet, og i hvilken
retning, står således endnu hen i
det uvisse, alt imens debatten om
folkekirkens fremtid lever videre i
bedste velgående.

PLURALISMEPROJEKT
Det økonomiske tilskud til Religionsvidenskab skal gå til et Pluralisme
2-projekt som en forlængelse af
Pluralisme 1-projektet i 2005, hvor
studerende og undervisere kortlagde
antallet af religioner med adresse i
Aarhus. »Det religiøse landskab er
jo i bevægelse, og der er brug for en
opfølgning, der udover kortlægningen også kan bruges i en komparativ
analyse af den tidligere undersøgelse,«
fortæller Marianne Qvortrup Fibiger.
Hun mener, at det skaber en faglig
integration, at de studerende på
Religionsvidenskab får mulighed for at
deltage i et forskningsprojekt, og det
er i den forbindelse blevet proklameret, at der søges 50 studerende, der
har lyst til at være en del af et sådant
projekt. Se informationssiderne i dette
nummer for flere oplysninger herom.
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OVERVEJELSER OM ADSKILLELSE
Debatten om en ny kirkeforfatning
har især omhandlet spørgsmålet
om adskillelse af kirke og stat.
Peter Lodberg fastslår, at forslaget fra Selskab for Kirkeret skal
ses som et forsøg på at gøre
folkekirken mere selvstændig men
ikke som et forsøg på at adskille
stat og kirke: »Oprettelsen af et
kirkemøde vil betyde, at folkekirkens styre bliver selvstændigt
i forhold til det statslige styre,
men Folketinget vil stadig fungere
som kirkens øverste myndighed.«
En adskillelse af kirke og stat
kræver en grundlovsændring
af paragraf 4, der lyder: »Den
evangelisk-lutherske kirke er den
danske folkekirke og understøttes
som sådan af staten.« Som det
er vedtaget i det nye regeringsgrundlag, skal løfteparagraffen
indfries, men det behøver ikke at

FOTO | FOTO/MEDIEAFDELINGEN MOESGAARD

Derudover er man bange for, at
kirken i højere grad bliver politisk, da man med et kirkemøde får
et centralt organ, der kan udtale
sig på hele kirkens vegne. Karen
Johanne Klint er grundlæggende
positivt stemt overfor selskabets
forslag om et kirkemøde, men
hun mener også, at en af de ting
man skal være særligt opmærksom
på ved en eventuel kirkeforfatning er, at folkekirken fortsat
holder fast i dens rummelighed
og bredde. »Jeg mener, at Den
danske Folkekirke kan være meget
stolt af sin bredde både teologisk
og i forhold til sine medlemmer,
og vi skal være opmærksomme på
at lave en ordning, der kan holde
fast i rummeligheden,« udtaler
hun.

Ledelsen på Faculty of Arts ved Aarhus Universitet blev i forårssemesteret klar over, at der i
budgetåret 2011 var et overskud på 4
mio. kr. Disse penge blev øremærket
til forbedring af studiemiljøet på det
nye fakultet. Studieleder på Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier
Marianne Qvortrup Fibiger indsendte
på denne baggrund to ansøgninger,
hvilket resulterede i, at Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier
blev tildelt henholdsvis 200.000 kr.
og 100.000 kr., som skal anvendes i
dette semester. Beløbet til Arabiskog Islamstudier vil blive brugt med
det primære formål at skabe miljøer
for opgaveskrivning, da uddannelsen
har erfaret, at netop første gang en
studerende skal skrive en skriftlig
opgave kan skabe problemer. Marianne
Qvortrup Fibiger udtaler til FigenBladet: »Vi vil gerne i tæt samarbejde
med Støtte- og Rådgivningscentret og
med ansættelse af instruktorer kunne
oprette opgaveskrivningscaféer, hvor
de, der har brug for det, kan hente
hjælp.«

INTERVIEW

Syndsteologen
Teolog, sognepræst, journalist, multikulturalismeskeptiker og aldrig vigende – men derfor også ofte udskældt – debattør
Sørine Gotfredsen er bogaktuel med debatbogen Den åndløse dansker. Med afsæt i denne udgivelse har FigenBladet truffet
stridskvinden til en samtale om noget så umoderne som synd og ansvar.

ORD| JOHAN CHRISTIAN NORD

For knap to en halv måned siden kom
Sørine Gotfredsen i ilden for en kronik
i Berlingske Tidende den 29. juli, hvor
hun under overskriften »Lad os bruge

Anders Breivik rigtigt« forsøgte at forstå
forbindelsen mellem den multikulturalistiske ideologis indvirkning på indretningen af de skandinaviske samfund og
den tragedie, der udspillede sig i Norge

FOTO | ALEXANDER RØNHOLT
»Vi lever i et multietnisk samfund, det er en virkelighed, som man må tage til efterretning og forsøge
at få til at fungere bedst muligt, hvilket man efter min opfattelse bedst gør ved at holde fast i kernekulturen,« udtaler Sørine Gotfredsen til FigenBladet.
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den 23. juli i år. Ikke desto mindre ytrer
Sørine Gotfredsen sig nu igen på en
måde, som hun ved, kan vække harme.
I den netop udgivne debatbog Den
åndløse dansker rettes der et sønderlemmende angreb mod et samfund,
der menes at understøtte et dovent og
uengageret forhold til det, som livet
egentlig handler om – og dette endda
med navns nævnelse på en række af de
offentlige personligheder, der menes at
bidrage til forfaldet. »Jeg havde frygtet
en endnu værre modtagelse,« konstaterer Sørine Gotfredsen lakonisk med
henblik på modtagelsen af den nyligt
udgivne debatbog Den åndløse dansker,
hvori hun går skarpt i rette med et trygt
og selvgodt materialistisk samfund og
et hertil svarende menneskesyn, der
menes at knægte den enkeltes blik for
ansvaret og evigheden. I form af endnu
en konstatering uddyber hun sit syn på
egen rolle som aktiv kritiker og debattør
i offentligheden: »Det er min opfattelse,
at man meget hurtigt bliver anklaget
for blot at være grundlæggende vred.
Men når man er så fuld af kritik, som
jeg er, må man være forberedt på, at
mange folk simpelthen ikke gider høre
på én, uanset om de har forholdt sig til,
hvad man rent faktisk siger. Det er den
mekaniske måde at reagere på, men det
må man bare tage med.«
IDEOLOGI OG VIRKELIGHED
Efter egen opfattelse kan Sørine
Gotfredsens skeptiske stillingtagen til
multikulturalismen ikke reduceres til
en romantisk drøm om dansk idyl, men
angår i langt højere grad en realistisk
betragtning af tingenes tilstand: »Vi
lever i et multietnisk samfund. Det er en
virkelighed, som man må tage til efterretning og forsøge at få til at fungere
bedst muligt, hvilket man efter min
opfattelse bedst gør ved at holde fast i

INTERVIEW

kernekulturen,« udtaler hun og uddyber
sin stillingtagen til det flertydige multikulturalismebegreb: »Det er meget svært
at indplacere sig i forhold til multikulturalismen. Hvis man opfatter det multikulturelle som den ideologi, at kulturer
skal være lige, og som følge heraf ønsker
at ophæve kernekulturen, så står jeg
meget skeptisk men dermed ikke sagt,
at jeg er sådan en, der sidder og dyrker
kolonihaver og kaffe.« Hun lægger vægt
på, at hendes skepsis og dermed hele
striden er forbundet med et spørgsmål
om menneskesyn: »Spørgsmålet er, om
man har den tilgang til mennesket, at
det som et fejlbarligt væsen relativt let
kan fejle og derfor har brug for at kunne
føle sig tryg i sin egen kultur, eller om
man tror, at mennesket let kan formes
efter en ideologi,« pointerer hun og
fortsætter: »Man forregner sig lidt, når
man tror, at multikulturalismen nemt
kan lade sig realisere; det forudsætter,
at vi skulle kunne hæve os over svagheden, hvilket da ville være rart, men som
jeg har svært ved at tro på.«
ALTID I OPPOSITION
For Sørine Gotfredsen er det netop dette
syndsteologiske anliggende, det hele
drejer sig om, både i forhold til multikulturalismespørgsmålet og de andre
sager, hun kaster sig ind i; at betone
menneskets svaghed og ansvar: »Jeg
mener ikke noget om alting, jeg kører
snarere rundt i det samme hele tiden;
nemlig de forhold der er med til at
bringe lys på det evige projekt; dette at
mennesket er en falden skabning og må
besinde sig på det,« forklarer hun og
uddyber: »Det drejer sig om, at mennesket på sin vis er offer for sit eget
væsen og har til opgave at forholde sig
til det.« I forlængelse heraf betoner hun
kristendommens karakter af indvending
over for samtiden og den enkelte: »Kri-

stendommen er altid i opposition til sin
samtid, for den er altid noget andet end
det, vi gør den til. Hvis man går i kirke
og ikke føler sig modsagt på et eller
andet tidspunkt, så mangler der noget,
for så får man ikke det, man kun kan få
der. Nemlig tilsigelsen af at være alt for
meget et produkt af sin samtid og dennes ideologi.«
DEN STADIGE PÅMINDELSE
I denne sammenhæng ser Sørine
Gotfredsen kirken og gudstjenestens
opgave: »Det vigtige ved at gå i kirke
er, at man bliver mindet om, hvad det
vil sige at være kristen. Herinde mindes
vi om, hvad kristendom er, hvad Kristus
har sagt og gjort, og hvad det betyder
for os,« udtaler hun og understreger
den samlede gudstjenestes relevans
for den enkelte: »Det betyder noget,
at vi oplever salmerne og teksterne,
at traditionen består. Et menneske er
ikke fuldstændig selvberoende, det
skal også høre en meddelelse udefra,
og det tætteste vi kommer på at høre
denne meddelelse er simpelthen ved
at gå i kirke.« I forhold til det at gå i
kirke reflekterer Sørine Gotfredsen med
henvisning til Søren Kierkegaards tanker
om indøvelsen i troen over forholdet
mellem kontinuitet og tro: »At være
troende er en fortsat bevægelse. At hvile
i sin tro er for mig et mærkeligt udtryk.
Jeg føler mig snarere forpligtet på min
tro,« fortæller hun og konkluderer: »At
hvile i tro kender jeg ikke til, dertil er
troen alt for anfægtende.« Som præst
er det afgørende for Sørine Gotfredsen,
at en prædikens opgave er at forholde
sig til disse spørgsmål, og at det ikke
behøver at være let at høre den: »Der
findes faktisk rigtig mange mennesker,
som gerne vil høre en prædiken, der ikke
bare er sød og stryger dem over håret,
og som gerne vil blive udfordret af det,

de hører.«
DET FORKÆLEDE MENNESKE
Et af de spørgsmål, der optager Sørine
Gotfredsen i Den åndløse dansker, er forholdet mellem materiel overflod og den
menneskelige tilværelse. Det er i denne
sammenhæng hendes opfattelse, at trygheden og den eksistentielle agtpågivenhed ikke i så høj grad lader sig forene,
som velfærdsstatens ideologer havde
forestillet sig: »Alle de næsten banale
ting, man kan sige om det sårbare menneske, der omgiver sig med rigdom,
viser sig at være sande,« slår hun fast
og præciserer sit syn på sagen: »At man
slet ikke kender til knaphed og afsavn
længere er i den grad noget, der er med
til at nedbryde vores årvågenhed for den
anden. En velfærdsstat skaber forkælelse, men mennesket kan simpelthen
ikke tåle forkælelse, for så glemmer det,
hvad det vil sige at være menneske.«
At Sørine Gotfredsen vedbliver at efterleve den pligt, hun mener, det er at
forfægte sine standpunkter og minde os
om, hvad det vil sige at være menneske
og dermed falden. Trods den upopularitet, der kan følge heraf, efterlades man
ikke i tvivl om. Om der vil blive lyttet
forbliver en ganske anden historie.
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ANSØGNINGSFRIST!
Fristen for ansøgning om optagelse på Pastoralseminariet i foråret 2012 (semesterstart d. 30. januar 2012) er

d. 15. november 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 8613 8588
(mandag til torsdag kl. 9.00 - 15.00, fredag kl. 9.00 - 12.00)
eller e-mail: pastoralsem.aar@km.dk.

Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse
Pastoralseminarium og efteruddannelse
Skt. Markus Kirkeplads 1, 1., 8000 Aarhus C

ANNONCE

50 studerende søges til forskningsprojekt
50 studerende søges til forskningsprojektet ’Religiøs pluralisme i Aarhus’
For 10 år siden undersøgte Det Danske Pluralismeprojekt det religiøse landskab i Aarhus. Nu er det tid til at gentage projektet.
I samarbejde med et hold undervisere skal studerende ud i felten for at interviewe, observere og indsamle data om alle byens
spirituelle og religiøse grupper.
Projektdeltagelsen er ulønnet, men giver erfaring i både anvendt forskning og formidling, hvor du får mulighed for at udvikle
praktisk erfaring med relevante religionsfaglige problematikker. Dit arbejde vil senere blive anvendt til bredere forskningsformidling.
Desuden vil der blive oprettet et valgfag B, hvor alle projektdeltagere består ved aflevering af det indsamlede materiale i
godkendt, skriftlig form.
Projektet indledes med en obligatorisk seminardag (med fuld forplejning) lørdag den 5. november. Den 9. december afholdes
reception indledt med et mindre seminar med præsentation af et allerede afsluttet projekt om spiritualitet og et e-årbogsprojekt.
Meld dig til nu – kun de første 50 får muligheden for at deltage.
Tilmeld dig til Lars Ahlin (lah@teo.au.dk) med max. fem linjer om dig selv, og hvorfor du gerne vil deltage i projektet.
Venlig hilsen
Marianne Q. Fibiger, studieleder
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Hvemved.dk
– FIND INSPIRATION TIL DIN PROBLEMSTILLING I SOCIALE MEDIER
Nyt værktøj vil gøre sociale medier til en naturlig del af din informationssøgning.
Søg i flere sociale medier på en gang:
Hvemved.dk er et inspirationsværktøj, som søger i flere forskellige sociale medier på én gang: Google Blog Search, Twitter,
Wikipedia, YouTube og Facebook. Du bliver inspireret af alt det, andre har tænkt, skrevet, sagt, kommenteret og filmet. Og
måske finder du nye perspektiver på dit emne.
Spørg de andre og start en samtale:
Hvemved.dk kan bruges til at søge, dele og kommunikere med andre studerende, og på den måde får du et kæmpe netværk
foræret. Hvemved.dk er nyttig i opgavens eller projektets kreative faser, hvor ideerne skal udforskes, og når der skal findes
nye perspektiver.
Hvemved.dk er til dig, som kan lide at være i sociale medier, hvor man deler tanker, tags, links og laver statusopdateringer,
og hvor det roder lidt, men er dynamisk. Hvemved.dk skal skubbe dig videre i idéudviklingen, i jagten på spændende, problematiserende, skæve og aktuelle vinkler på en problemstilling.
Prøv Hvemved.dk nu!
Af Thomas Vibjerg Hansen
Medlem af Deff programgruppen ’Mødet med Brugeren’ og funktionsleder på Aalborg Universitet
tvh@aub.aau.dk, mobil 3053 1839

FROKOSTMØDER

Frokostmøder i Center for SamtidsReligion
Efterårssemestret 2011
25. oktober
Jacob Bech Joensen: Asatro blandt danske soldater - dens udbredelse og betydning for Forsvaret
1. november
Ole Skjerbæk Madsen & Kirsten Grube: Postreligiøs spiritualitet og kirken
8. november
Iben Krogsdal: De måske kristne
22. november
Sidsel Jensen: Governance of Islam in Danish Public Schools - a display of secularism?
29. november
Peter Andersen: The Religious Values of the Danes
6. december:
Dorthe Håkonsson & Dan Mønster: Shared Emotions in Organizations
(NB: I Mødelokale 2.3, Konferencecentret, Bygn. 1421, Frederik Nielsens Vej 4)

Hvis ikke andet er oplyst, finder alle møder sted tirsdage kl 12-13 i Glasburet, bygn. 1442, Aarhus Universitet
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ARRANGEMENTER

‘Researching Religion: Methodological Debates
in Anthropology and the Study of Religion’
INTERNATIONAL KONFERENCE

V/ AFDELING FOR RELIGIONSVIDENSKAB
OG ARABISK- OG ISLAMSTUDIER
SAMT AFDELING FOR ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI

tirsdag d. 18. oktober 9.00-16.30
onsdag d. 19. oktober 9.00-17.00
Aud. 1 og Foyeren, bygn. 1441
Aarhus Universitet

’Zur magischen Literatur im christlichen Äthiopien’
GÆSTEFORELÆSNING

V/ DR. BOGDAN BURTEA, UNIVERSITÄT ZÜRICH
ARBEJDSGRUPPEN DEN KRISTNE ORIENT

onsdag d. 2. november kl. 15.00
Aud. 2, bygn. 1441
Aarhus Universitet

’Et ukendt, apokryft evangelium’
GÆSTEFORELÆSNING OG SEMINAR
V/ADJUNGERET PROFESSOR EINAR THOMASSEN
CENTER FOR STUDIET AF ANTIKKEN OG KRISTENDOMMEN (CSAC)

onsdag d. 26. oktober kl. 13.15-16.00
Lok. 216, bygn. 1442
Aarhus Universitet
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LEDER

Med egne ord
Uden helt at turde abonnere påtermen ’evighed’
af frygt for upassende anvendelse, og dermed en
udtalt risiko for bævende at skulle imødegåtalrige
teologistuderendes korrektioner i den kommende
tid, synes denne udgave af FigenBladet alligevel
at (gen)cementere multikulturalismedebattens
’evige’ aktualitet. Debattens kontroversielle
karakter kommer denne gang til udtryk i bladets
interview med den - måske evigt aktuelle journalist og sognepræst Sørine Gotfredsen,
der anlægger et syndsteologisk perspektiv på
multikulturalismen og stædigt forfægter det, hun
betegner som kernekulturen.

At hæve sig over polemiske udtalelser og
blotte affejelser kræver forståelse – ogsåfor de
positioner man enten ikke er enig i eller som
er svært tilgængelige. Mit eget middel til at
forsøge at opnådenne forståelse er en for mig
’evigt’ gyldig sætning, som min underviser i faget
Religionsfilosofi og Etik, dr. theol. Vagn Andersen
for snart længe siden slog til lyd for, inden
vi skulle eksamineres i de religionsfilosofiske
koryfæer: »Kun det, man er i stand til at
formulere med egne ord, har man virkelig
forstået.« Sætningen ledsages her med den
opfordring at afprøve den i virkeligheden.
Noget tyder altsåpå,at multikulturen står til
’evig’ diskussion, hvorfor den er nok såvigtig at
sætte sig ordentligt ind i. En vilje til forståelse
bør drive debatten og stå som garant for, at den
føres pået ordentligt grundlag.
Jeg har aftalt med mig selv, at jeg må holde
efterårsferie, når jeg kan formulere den
syndsteologiske multikulturalismeskepsis med
egne ord.

De betroede talenter
– en moralprædiken
AF ANDERS-CHRISTIAN JACOBSEN

I Det Nye Testamente findes en fortælling om tre mennesker, der af deres chef havde fået en større sum penge,
som de skulle tage vare på, indtil chefen kom tilbage fra
en længere forretningsrejse. Det lå i luften, at pengene
skulle yngle. Da chefen vendte tilbage, havde de to
formået at fordoble summen og kunne derfor give chefen
dobbelt så meget tilbage, som han i sin tid havde givet
dem. Den tredje havde derimod gravet pengene ned. De
havde derfor ligget uvirksomme hen, mens chefen var
væk. Chefen var naturligvis rigtig godt tilfreds med de
to første. De fik en klækkelig bonus og en højere
stilling. Den tredje mistede
derimod sit job. Der er ikke
sket de store ændringer fra
Jerusalems vekseler-boder til
Wall Street. Hvis dette var
en evangelisk prædiken ville
den teologiske udlægning nu
følge, men det er det ikke.
Det er en moralprædiken. Så
det følgende er mere lov end
evangelium.
Som studerende har I fået
betroet mange talenter: I er
blevet udstyret med et rimeligt godt hoved, I har fået stillet en gratis studieplads til
rådighed, I får betaling for at studere, I har højt kvalificerede undervisere, der ødselt udøser deres visdom over jer,
I har opbakning fra en hel universitetsadministration, der
bærer jer på hænder gennem studiet osv. Overvejer I ind
imellem, om I forvalter jeres talenter på den rette måde?
Jeg hører ikke til dem, der mener, at nutidens studerende
er dumme og dovne – i hvert tilfælde ikke dummere og
dovnere end studerende altid har været. Alligevel synes
jeg somme tider, at der mangler lidt gnist, begejstring,
entusiasme – og arbejdsmoral blandt I studerende. Den
seneste studiemiljøundersøgelse viste, at studerende
indenfor vore faggrupper, godt kunne arbejde en halv snes
timer mere om ugen, uden at komme på overarbejde. Biblioteket er fyldt med spændende bøger, der burde læses;
vore fag bugner af spændende emner, der burde diskuteres
heftigt i læsegrupper og studiekredse osv. Studietiden er
en fantastisk mulighed for fordybelse og udvikling. Brug
nu, de talenter, som I har fået stillet til rådighed. Når I
kommer ud i ’den virkelige verden’, skulle I gerne være i
stand til at betale det dobbelte tilbage.

- Lars-Kristian Kratmann Nissen
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Jeg skal være den første til at indrømme, at det
kræver sin ’ikke-teolog’ at følge med, når det
teologiske tungemål udfoldes. Ikke desto mindre
har det været såvel oplysende som intellektuelt
stimulerende at læse sig ind påSørine
Gotfredsens position, og jeg kan kun begræde, at
hendes holdninger ofte mekanisk affejes. Hvem
kan med rimelighed tillade sig at kritisere hendes
kritik uden at ville høre påden, og end uden at
sætte sig ind i hendes egentlige ærinde og blot
affeje foretagendet? Det er for letkøbt og klæder i
hvert fald ikke os, der har vores daglige gang på
Tåsingegade 3, som gerne skulle vedblive at være
en højborg inden for kulturstudier.

KLUMMEN

KRONIKKEN

Religion i laboratoriet
Kan man virkelig studere virkningen af ritualer på samarbejde, opfattelsen af religiøse tekster, eller opbygningen af karis-
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matisk autoritet ved kontrollerede forsøg, eye-tracking, og hjernescanninger?

AF JESPER SØRENSEN

Som studerende på det hedengangne
Teologiske Fakultet har I måske været
ude for en ganske ny oplevelse. I begyndelsen af forelæsninger, i pauser eller
gennem opslag er I blevet opfordret til
at deltage i psykologiske eksperimenter.
Det ligger i sagens natur, at formålet
med disse som udgangspunkt er ukendt
for den studerende, og det er faktisk
ikke sikkert, at man efterfølgende har
kunnet se deres religionsvidenskabelige
relevans. Nogle har sikkert spurgt sig
selv, hvorledes man studerer religion
ved hjælp af psykologiske eksperimenter, og om hvordan man kommer fra
observation, beskrivelse og forståelse
af kulturelle fænomener til handlingssekventering, tillidsspil og statiske
koefficienter. Kan man virkelig studere
virkningen af ritualer på samarbejde,
opfattelsen af religiøse tekster, eller
opbygningen af karismatisk autoritet
ved kontrollerede forsøg, eye-tracking,
og hjernescanninger?
RELIGION, COGNITION AND CULTURE
De fleste studerende har nok bemærket, at der fra tid til anden inviteres
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til møder og forelæsninger i RCC. Bag
denne enigmatiske betegnelse gemmer sig forskningsgruppen for Religion,
Kognition og Kultur (engelsk: Religion,
Cognition and Culture), der i mere
end et årti har arrangeret konferencer,
symposier, workshops og frokostmøder.
Armin Geertz og Jeppe Sinding Jensen
så tidligt kognitionsforskningens store
potentiale, og den kognitive religionsforskning har derfor længe stået stærkt
i Aarhus. Særligt de studerende på
Religionsvidenskab har mærket dette,
både i kraft af fag som religionspsykologi, hvor kognitive tilgange står stærkt,
men også i en generel åbenhed overfor
tilgangen fra undervisere og forskere. I
den aarhusianske fagforståelse er kognitionsforskningen en naturlig del af religionsvidenskaben. Inden for de seneste
to år har denne udvikling fået yderligere
et løft. De anerkendte forskere Merlin Donald og Pascal Boyer er blevet
tilknyttet som adjungerede professorer,
flere ph.d.-projekter er baserede på en
kognitiv tilgang, og både undertegnede
og cand. mag., postdoc. Uffe Schjødt er
blevet ansat. Aarhus Universitet er i dag
et internationalt kraftcenter for kognitiv
religionsvidenskab.
»TAKE IT TO THE LAB«
Nye ansatte, nye unge talenters ph.d.projekter, samt den nære forbindelse til
Aarhus Universitets UNIK-center, MINDLab, har samtidig ændret RCC’s forskningsmæssige profil. Hvor vi tidligere
overvejende anvendte kognitive teorier,
modeller og analyser baseret på andres
eksperimentelle resultater, vil vi nu selv
foretage disse undersøgelser. Religiøse
fænomener er universelt udbredte og
fortjener derfor dedikerede eksperimentelle studier udført af forskere, der ved
noget om religion. Endvidere stiller vi
andre spørgsmål end forskere, der ikke
har en religionsfaglig baggrund. Vi

udvikler en eksperimentel religionsvidenskab, der gennem anvendelse af forskellige metoder undersøger en række religiøse fænomener. Religionsforskere får
derved adgang til en helt ny type data,
som supplement til data fremkommet
ved f.eks. historiske, komparative og sociologiske metoder. Det kræver dog tilegnelse af metoder, der ikke traditionelt
var en del af den religionsvidenskabelige bagage. Da jeg fik min uddannelse
i 1990’erne, var religionsvidenskabelige
eksperimenter ikke noget vi læste om,
og slet ikke noget vi drømte om selv
at udføre. Anderledes forholder det sig
med nutidens studerende. Religionspsykologien er en integreret del af pensum,
flere studerende tager psykologi som
sidefag, der udbydes populære overbygningsøvelser i eksperimentel religionsvidenskab, og vi har netop afholdt et
succesfuldt sommeruniversitetskursus
i eksperimentelle metoder i human- og
samfundsvidenskaben med studerende
fra seks lande. Den eksperimentelle
tilgang til religion betyder ikke kun nye
metoder, men også nye arbejdsformer.
Laboratoriebaserede undersøgelser er
altovervejende baserede på en kollektiv
proces, hvor en gruppe, der spænder fra
seniorforskere over post.doc’er til ph.d.og kandidatstuderende, samarbejder om
alt, lige fra idé- og hypoteseudvikling
til opstilling af konkrete eksperimenter,
til afvikling af disse, databearbejdning
og artikelskrivning. Uddannelse og
forskning kobles således sammen på en
ny måde gennem den eksperimentelle
tilgang.
HVORDAN VIRKER RITUALER?
Fra at være en perifer beskæftigelse for
et par fantaster, vil få i dag benægte, at
undersøgelsen af hjernen, menneskets
kognitive apparat og dets interaktion
med de fysiske og sociale omgivelser er
af central betydning, hvis vi vil for-

KRONIKKEN

stå religion som universelt fænomen.
Selvom den eksperimentelle tilgang
kan benyttes til at undersøge alle typer
religiøse fænomener, har vi valgt at
koncentrere os om en central problemstilling, ritualer, og mere specifikt
hvilken indvirkning karakteristiske træk
ved ritualer har på menneskets kognitive system. Rituelle handlinger adskiller
sig på en række områder fra andre
typer handlinger. Gentagelser, fokus på
detaljer, fastlagte handlingsmønstre og
bestemte rammer for, af hvem, hvor og
hvornår ritualet kan udføres, er mere
reglen end undtagelsen. Samtidig fremprovokerer ritualer ofte fortolkninger
hos deltageren. De tilskrives betydning,
de opfattes som centrale begivenheder for sociale grupper, og de opfattes
som virkningsfulde på den omgivende

verden, uden at deltagerne har en idé
om, hvordan ritualet faktisk afstedkommer denne. Nu ved vi, at en stor del af
menneskets kognitive kapacitet retter
sig mod at forudsige andre menneskers
handlinger og disses effekter, og at
denne proces altovervejende foregår
ubevidst. Når studiekammeraten griber
kruset og herefter løfter det mod munden, forventer vi automatisk, at hun
også drikker af det. En sådan beregningsproces foregår tusindvis af gange
hver dag, og vores daglige liv ville være
umuligt foruden. Men hvis denne proces
er automatisk, hvordan opfattes og
bearbejdes rituelle handlinger så? Er vi
på samme måde i stand til ubevidst at
forudsige en efterfølgende handling, når
det drejer sig om ritualer, eller kræver
det ekstra ressourcer for vores hjerne at

forstå et ritual? Og hvad betyder det, at
der i ritualet ofte ikke er nogen direkte
forbindelse mellem de handlinger, der
udføres, og den virkning de siges at
afstedkomme? Det er endnu for tidligt
at give et fyldestgørende svar på disse
spørgsmål, men vi regner med ikke kun
at finde interessante afvigelser i den
normale kognitive behandling, men også
at beskrive, hvorledes disse virker ind på
f.eks. gruppesamarbejde, hukommelse,
tilskrivning af autoritet og spredningen
af religiøse forestillinger. Så når I næste
gang bliver spurgt, om I har lyst til at
deltage i et eksperiment, så sig ja. Ikke
nok med at I hjælper os med at finde
svar på disse (og andre) spørgsmål – I
får også et lille blik ind i laboratoriet,
og hvem ved, måske bliver I fanget af
den eksperimentelle tilgang til religion.
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ANMELDELSER

Nordisk skabelse
Henning Kure har med I begyndelsen var skriget skrevet en populærvidenskabelig fremstilling af nye idéer om skabelse i
nordisk religion og mytologi.

den nordiske mytologi. Kure
arbejder med Snorris Edda
ud fra den præmis, at Snorri
havde en skjult dagsorden,
da han skrev værket. Denne
dagsorden var ifølge Kure af
kristen karakter – at vise,
i overensstemmelse med
datidens kristne lære, at
hedenskaben blot var en
forløber for kristendommen.
Derfor mener Kure, at
Snorri faktisk sammensatte
de kendte hedenske myter
og kristne myter til en ny
mytologisk helhed, som
de gamle vikinger næppe
ville have genkendt.
Kures projekt går i bund
og grund ud på, at
adskille de kristne og de
hedenske elementer i
Snorris Edda, og ud fra
dette give et bud på,
hvordan det hedenske
verdensbillede kunne
have set ud. Et stort
projekt, må man sige.

AF SIMON NYGAARD

Henning Kure, som nogle måske
kender som forfatteren til Valhallategneserierne, giver i I begyndelsen
var skriget en populærvidenskabelig
fremstilling af sin forskning indenfor
den nordiske religion. Forskning som
byder på nytænkning af bl.a. kosmogoni
og antropogoni.
ET STORT PROJEKT
Kures projekt tager udgangspunkt i den
islandske høvding Snorri Sturlussons
Edda. Snorris Edda er den tekstsamling,
som de fleste nyere gendigtninger og
genfortællinger bruger som forlæg,
og myterne heri er derfor også dem,
som de fleste danskere kender som
16 | FIGENBLADET

POPULÆRVIDENSKABELIG FREMSTILLING
Som Kure skriver i indledningen til I
begyndelsen var skriget, er det ikke ofte,
at forskningen inden for nordisk religion
når ud af universitetsmiljøet og ud
til et bredere publikum. Meget af den
forskning, som han bygger sin læsning
af kilderne på, har således ikke været
formidlet til et bredt publikum før.
Gennemgangen af materialet er derfor
meget detaljeret, og læsere, som har
forhåndskendskab til forskning inden
for nordisk religion, vil nok mene, at
den er for detaljeret til tider. Dette er
en nødvendighed, da forforståelsen hos
bogens primære målgruppe må forventes
at kunne være begrænset til de nordiske
myter, som de er blevet gendigtet af

f.eks. Niels Saxtorph. Det må derfor
siges, at fremstillingen i bogen har
populærvidenskablig karakter og er
under de betingelser vellykket.
GUDERNE I DETALJERNE
Guderne i detaljerne. Sådan lyder
overskriften til et afsnit i bogens
indledning. Kure skriver, at det er
detaljerne, der kan sandsynliggøre
eller vælte en tolkning, og denne
betragtning er helt korrekt. Når man
læser, oversætter, fortolker og forsker
i de norrøne kilder, er det netop i
detaljerne man kan finde spændende,
enddog skelsættende ting. Dele af Kures
tolkning og fremstilling hviler da også
på sådanne detaljer – enkelte strofer
eller ord, der oversættes anderledes
end normalt, og som derfor kan
berettige nye tolkninger. Tolkningen
af disse detaljer kan man så være enig
eller uenig i. Det er dog ikke kun i
forbindelse med detaljerne, man kan
hævde sin uenighed. Begrænsningen
af kildematerialet, som Kure arbejder
med, er til tider snæver, således
at nytolkninger af eksempelvis
antropogonien kommer til at hvile på ét
digt. Som nævnt ovenfor arbejder Kure
overordnet ud fra den præmis, at Snorris
Edda (eller i hvert fald dele af den) ikke
kan siges at være genuint hedensk,
og dette bygges bogen op omkring.
Tolkningerne i bogen hviler altså blandt
andet på disse præmisser - præmisser
som man bør holde sig for øje, når man
læser I begyndelsen var skriget.
I begyndelsen var skriget,
Henning Kure,
Gyldendal 2010,
350 sider,
349 kr.

ANMELDELSER

Oldkirkens helte
Euseb af Cæsarea skrev omkring 330 den første samlede fremstilling af Kirkens historie – om menighederne, martyrerne og
meget mere. Den er nu genoversat til dansk i en nyttig og rigt kommenteret udgave.

AF CHRISTIAN VRANGBÆK RIIS

Proconsulen sagde igen til ham: »Hvis
du foragter de vilde dyr, skal jeg tvinge
dig med ild, hvis da ikke du omvender
dig.« Polykarp sagde: »Du truer med
den ild, som brænder en tid og snart
efter slukkes, for du kender ikke den
kommende doms og den evige strafs
ild, der venter de gudløse. Men hvorfor
tøver du? Gør, som du vil.« Så karskt
og frygtløst lyder det fra Polykarp af
Smyrna i Eusebs gengivelse i Kirkehistorien, som er én blandt mange andre
beretninger af samme karakter. Der er
beretninger om de store martyrer så som
Justin og Polykarp, og om hvordan de
lokale biskopper dræbes, og om hvordan
de kristne i almindelighed blev forfulgt,
halshugget, brændt levende eller smidt
for de vilde dyr i teatrene. Og det er
fabelagtigt godt skrevet.
EUSEB AF CÆSAREA
Euseb levede ca. 260-340 e.Kr. i Cæsarea i det nuværende Israel, hvor han
var biskop. I modsætning til dem han
skriver om i sit værk, lever han i en
periode, hvor skæbnen var vendt til det
bedre for de kristne. Konstantin den
Store var blevet kejser i Romerriget,
og det betød fred for de kristne. Euseb
tager fat helt fra begyndelsen - fra Kristi
præeksistens - og han slutter ved sin
egen tid. Hans dateringer udføres efter
de romerske kejsere, og han præsenterer de kilder, han benytter og citerer.
Han skriver om martyrier, han oplister
biskopperne i menighederne, han kommenterer på Skrifternes kanonicitet, og
han beretter om kirkens store skikkelser og deres nogle gange besynderlige
handlinger som f.eks. Origenes’ selvkastration. Samlet set er det en vigtig
kilde for vores viden om oldkirken.

store historiker Edward Gibbon (17371794) taler om, at Euseb har forgrebet
sig på historiens love ved at udelade,
hvad der kunne skade kirkens ry, og
moderne historikere gør grin med ham,
fordi han nævner et brev, som Jesus
skulle have skrevet til kongen af Edessa.
Kirkehistorien skal læses med et gran
salt, men man bør ikke kassere den.
Det er nær ved det eneste materiale, vi
har om den tidligste kirke – kasserer vi
Euseb, har vi ikke ret meget andet at
holde os til. Ud over selve Kirkehistorien
rummer udgivelsen også to udgaver af
et lille tillægsskrift,
som handler om martyrierne i Palæstina
på Eusebs tid. De
er detaljerede og
giver et uhyggeligt
indblik i romernes
torturmetoder.
Den nye oversættelse er en rigtig
flot og brugbar
udgave. Den er
velforsynet med
noter, både når
Euseb angiver sin
kilde i teksten,
og når han ikke
gør det. Den
har et fyldigt
register og en
oplysende indledning. Den
er udkommet
som nr. 8 i
serien Kristendommen &
Antikken, der
står for flere
spændende
udgivelser.

Kirkehistorien & Om dem, der led martyrdøden i
Palæstina,
Euseb,
v/ Jørgen Ledet Christiansen og Helge Kjær
Nielsen,
Anis 2011,
596 sider,
348 kr.

KIRKEHISTORIEN
I nogle kredse inden for historievidenskaben er Euseb ikke velkommen. Den
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REJSEBREV

Et halvt års Amnesty
I efteråret 2010 faldt jeg over et praktikopslag fra Amnesty International. De tilbød en praktikstilling i deres aktivismeog kommunikationsafdeling med start fra januar. Selvom en praktikperiode ikke er en del af en religionsvidenskabelig
bacheloruddannelse, har jeg i fulde drag nydt og lært af mit praktikophold.

FOTO | PRIVAT
AF TRINE BONDO MØNSTER
En kold og meget tidlig januar morgen
gik jeg mod Aarhus banegård og toget
til København. Jeg vidste, at min kommende medpraktikant Allan sad inde i
toget. Vi skulle begge to på et tredages
introduktionsforløb på Amnesty Internationals hovedkontor i København, inden
vi tilbage i Aarhus skulle træde ind og
blive en del af et lille aktivisme- og
kommunikationsteam.

RELIGIONSVIDENSKAB
OG MENNESKERETTIGHEDER
På kontoret i Mejlgade indgik jeg i et
tæt samarbejde med centerlederen og
især med min medpraktikant Allan.
Mens jeg havde en religionsvidenskabe18 | FIGENBLADET

kunne jeg alligevel trække på mine fem
universitetssemestre og på de kompetencer, min humanistiske uddannelse har
forsynet mig med. Jeg kunne bl.a. læse
de tunge baggrundsrapporter, tygge dem
godt og grundigt for til sidst at formidle
dem videre til Amnestys frivillige og
andre interesserede. Derudover var det
en fornøjelse og en meget lærerig proces
at indgå i et praktikantteam, hvor vi i
vid udstrækning kunne bruge hinandens
forskellige evner og viden.
TILBAGE TIL UNIVERSITETET
Udover glæden ved rent praktisk at få
lov at prøve sig selv og sin kunnen af
har det været en enorm oplevelse at
få lov at være en del af en verdensomspænde NGO og få indblik i, hvordan
en så stor organisation fungerer. Det er
bestemt en erfaring, jeg vil tage med i
mit videre studie og i mine overvejelser
omkring, hvad fremtiden skal indeholde.
Et halvt års Amnesty er slut, og jeg
vender tilbage til universitetet med nyt
syn på tingene.
FOTO | PRIVAT

FRA KAOS TIL KOSMOS
Efter at have færdiggjort 5. semester,
tog jeg mig det privilegium at holde
et halvt års pause fra universitetet og
i stedet prøve kræfter med noget nyt.
Det blev Amnesty’s kontor i Mejlgade,
der blev centrum for mit næste halve år.
Uden for universitetsboblen var den første store udfordring at finde sin plads.
Hvem var Amnesty? Hvilke opgaver
regnede de med, at vi som praktikanter
skulle løse, og hvordan skulle vi løse
dem? Stor åbenhed og velvilje medvirkede dog til, at vi hurtigt fandt os til
rette og kunne indgå i en dagligdag på
lige fod med de øvrige ansatte.

lig baggrund, kom Allan fra Statskundskab. Med udgangspunkt i hvert vores
studium, kom vi med vidt forskellige
forudsætninger. De arbejdsopgaver vi i
fællesskab skulle varetage var mangeartede, men især brugte vi meget tid
på kontakten til de frivillige. Oplæg og
foredrag med udgangspunkt i Amnesty’s
arbejde og aktuelle kampagner udgjorde
grundlaget for flere besøg rundt omkring
i Jylland. Derudover var planlægning og
afvikling af større arrangementer, deltagelse i ideudviklingen omkring kommende kampagnemateriale samt skriftlig
kommunikation såvel internt som
eksternt, også en del af vores arbejdsområde. Ovennævnte opgaver kan måske
ikke siges at være rent religionsvidenskabeligt kræs, og flere gange måtte jeg
da også erkende, at Allan var mange mil
foran mig, når vi diskuterede samfundsfaglige problemstillinger, hvilket vi
selvsagt ofte gjorde. Alligevel var jeg
ikke helt fortabt, for selvom kendskab
til eksotiske religioner eller kognitive
elementer sjældent blev bragt på bane,

Aktivisme til fordel for europæiske ’prides’ under Mejlgade for Mangfoldighed, maj 2011.

UNDERHOLDNING

Nikkedukkerne Manu og Søren
ILLUSTRATION | JACOB BECH JOENSEN

Kirkeminister eller Religionsminister?
Med den nye regering, der ønsker en kirkeforfatning, melder spørgsmålet sig også om, hvorvidt andre religioner i Danmark
skal ligestilles med folkekirken. Derfor åbnes der også for spørgsmålet, om Danmark skal have en Religionsminster i stedet
for en Kirkeminister FigenBladet har spurgt sig for på Tåsingegade 3.
FOTO | ALEXANDER RØNHOLT

STEFFAN MARKUSSEN, STUD. THEOL.

Nej, det skal ikke ændres! Folkekirken er den eneste kirke, der er nævnt
i Grundloven, og derfor skal der ikke
ændres ved ministeren, da folkekirken skal beholde sin særstatus.

REGINA ULF, STUD. MAG.

BJARKE AAE, STUD. MAG.

Der burde være begge dele! En
kirkeminister til at håndtere folkekirken og dens anliggender, men
da der er religionsfrihed i Danmark
burde de resterende religioner også
tilgodeses med et ministerium.

Vi skal have en religionsminister!
Så skal embedet gå på tur mellem religionerne. Derudover skal
kirkeskatten fordeles mellem alle
anerkendte religioner, bedømt på
antallet af aktivt udøvende.
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Kalender | 18.10 – 17.11 2011
OKTOBER
18.9.00 19.
17.00

22.23.

ARRANGEMENT
International
konference

BESKRIVELSE
‘Researching Religion: Methodological
Debates in Anthropology and the Study
of Religion’ v/ Afdeling for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier samt
Afdeling for Antropologi og Etnografi
(Aud. 1 og Foyeren, bygn. 1441)

Seminar

‘Luther renaissance – past and present’
v/ Reformatorisk Teologi (lok. 440, bygn.
1443)

25.

12.00 13.00

Frokostmøde

’Asatro blandt danske soldater – dens
udbredelse og betydning for Forsvaret’
v/ Jacob Bech Joensen, Center for SamtidsReligion (Glasburet, bygn. 1442)

26.

13.15 16.00

Gæsteforelæsning
og seminar

29.

10.00 15.00

Kandidatarrangement

’Et ukendt, apokryft evangelium’
v/adjung. professor Einar Thomassen.
Center for Studiet af Antikken og Kristendommen (CSAC) (lok. 216, bygn. 1442)
Teologi og Religionsvidenskab fejrer de
nye kandidater og inviterer jubilarerne
med til dette festlige arrangement.

NOVEMBER
2.
15.00

ARRANGEMENT
Gæsteforelæsning

BESKRIVELSE
’Zur magischen Literatur im christlichen Äthiopien’ v/ Dr. Bogdan Burtea,
Universität Zürich, Arbejdsgruppen Den
kristne Orient (Aud. 2, bygn. 1441)

2.

19.30

Foredrag

Ruths bog og kvindeligt forfatterskab
v/ Michael Penzold, Teologisk Forening
(lok. 010, bygn. 1441)

3.

19.30

Foredrag

’Underminerer religionsvidenskaben
religiøse udsagns sandhed?’ v/ Anders
Klostergaard Petersen og Jesper Sørensen,
Religionsvidenskabelig Forening (Aud. 3,
bygn. 1441)

8.

15.15 17.00

Foredrag

’Egypt from Tahrir to Elections’ v/ Jon
Alterman, Faggruppen for Arabisk- og Islamstudier (Aud. 1, lok. 101, bygn. 1353)

17.

19.30

Foredrag

’Kun en levende Gud kan dø’ v/ Niels
Grønkjær, Teologisk Forening (Lok. 010,
bygn. 1441)
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Spændende
arrangementer
HEMMELIGT KOPTISK EVANGELIUM PRÆSENTERES OG DISKUTERES
Einar Thomassen vil til dette seminar
fremlægge sine overvejelser over og
sin tekstkritiske fremstilling af et apokryft evangelium skrevet på koptisk.
Det korte seminar foregår i Center
for Studiet af Antikken og Kristendommen. Det apokryfe evangelium,
som Einar Thomassen skal tale om,
indeholder angiveligt blandt andet en
dialog mellem Jesus og sine disciple
om frelserens krop.
Onsdag d. 26. oktober kl. 13.15-16.00
i lok. 216, bygn. 1442, Aarhus Universitet.

UNDERMINERER RELIGIONSVIDENSKABEN SIT EGET GENSTANDSFELT?
I dette debatforedrag vil den historiske og semiotiske tilgang til
religion stilles over for den kognitivt-evolutionære tilgang til det
samme for at kaste lys over, hvordan
religionsvidenskaben på forskellig vis
forholder sig til sit genstandsfelt. De
to foredragsholdere fra Religionsvidenskab cand.theol., lektor Anders
Klostergaard Petersen og Ph.d., lektor
Jesper Sørensen vil denne aften slå
pjalterne sammen for at overveje, om
religonsvidenskab underminerer sit
eget faglige genstandsfelts gyldighed.
Torsdag d. 3. november kl. 19.30, Aud.
3, bygn. 1442, Aarhus Universitet.

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