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Dommedag 2012
ORD | SOPHIE LØNNE HUNDEBØLL

Efter at dommedag skuffede ved sit
fravær nytåret 2000, er der nu gode
nyheder til dommedagsprofeterne.
Ifølge visse undersøgere af den
ældgamle Mayakulturs kalendere,
går Jorden nemlig under d. 21. december 2012. Ved vintersolhverv i
år udløber en af Mayakulturens to
kalendere. Dette har fået flere til at
spekulere på, hvad der nu vil ske:
meteornedslag, polvending eller uønsket
besøg fra rummet? En del tyder dog på,
at vi kan slå koldt vand i blodet: Ifølge

Skeptica, kritisk forum for paranormale
fænomener, pseudovidenskab og
overtro, er der fundet steler, det vil
sige minde- eller gravsten, fra den

ældgamle civilisation, som er
foruddateret til langt senere datoer
end 2012. Ifølge Skeptica tyder
intet i øvrigt på, at Mayaerne selv
havde dommedagsforestillinger.
Figen-Bladet kan slutteligt berolige
læseren med, at der ikke ser ud
til at være hverken meteorer eller
polvending i sigte inden for den
nærmeste fremtid. Og skulle dommedag alligevel komme, bliver det
sandsynligvis ikke d. 21. december, for
der er gode astronomiske grunde til at
antage, at det nærmere bliver d. 23.

Det mundrette alternativ
ORD | LARS-KRISTIAN KRATMANN NISSEN

Da Bibelselskabet i 2007 lancerede Den
Nye Aftale som et nudansk supplement
til Det Nye Testamente, blev foretagendet modtaget med såvel påskønnelse som skepsis. Nogle påskønner,
at såkaldte antikverede begreber som
’at angre’ og ’salig’ var forsøgt nutidiggjorte og erstattet med henholdsvis ’at
fortryde’ og ’heldig’, mens andre slog
til lyd for, at det nudanske sprog ikke
kunne bibeholde de samme sprog-

lige nuancer. På trods af delte vande
gør præster i Den Danske Folkekirke i
stigende grad brug af Den Nye Aftale.
Ifølge lektor, dr. theol. i teologi ved
Aarhus Universitet Peter Lodberg er der
tale om en fornyelse med rod i menigheders ønsker: »På trods af oversættelsens
uautoriserede status vinder den indpas
som følge af et folkeligt pres, der hylder
det formelle hermeneutiske princip om,
at al oversættelse er fortolkning. Den
Nye Aftales umiddelbare tilgængelighed

tydeliggør, at skridtet denne gang er
taget fuldt ud, og netop dette princip
vedkendes.« Prædikantens rolle ændres
hermed, fortæller Peter Lodberg: »Historisk er det interessant, at prædikener
er blevet kortere. En sprogvasket tekst
kan aflaste et nødvendigt hensyn til
tekstfortolkning og præsten kan i stedet
fuldt ud hellige sig tekstudlægningen
– hvilket flere menigheder tilsyneladende ønsker.«

Design din egen begravelse
ORD | SOPHIE LØNNE HUNDEBØLL

Nu er en begravelse så også blevet en
menu, man kan sammensætte,« siger
Johannes Andersen og fortsætter: »Der
er grundlæggende to måder at skabe

sin egen tilværelse på. Man kan enten
vælge at lægge vægt på de indre kvaliteter og uddanne sig for på den måde at
få et overblik over sine muligheder. Eller
man kan lægge vægt på de ydre
kvaliteter og forsøge at iscenesætte
sig selv, så man giver indtryk af at
have styr på tingene og være hip.
At planlægge sin egen begravelse
er et forsøg på at styre en af sit livs
scener.« FigenBladet overlader til
læseren at vurdere, hvilken slags
bårebuket, der giver bedst udtryk
for læserens egen tilværelse.

FOTO | ALEXANDER RØNHOLT

Det er i dag muligt at planlægge sin
egen begravelse på internettet. På
hjemmesiden www.bedrebegravelse.dk
er det blandt andet muligt at vælge
sin egen kiste, og hvad der skal stå på
gravstenen. Ifølge lektor i statskundskab ved Aalborg Universitet Johannes
Andersen er dette en naturlig konsekvens af vores internetvaner: »Internettet rummer en række muligheder
for at sammensætte sin egen menu:
man udvælger sig den bedste mad på
restauranten eller sammensætter sin
egen cykel af specielt udvalgte dele.
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Bastarden på Religionsvidenskab
Vidt forskelligt indhold, men samme fag. Det er, hvad de studerende på Religionsvidenskab møder, når de skal have Teori og
Metode, der er et obligatorisk kursus på kandidaten. Selv om navnet hvert semester er det samme, er det meget forskelligt,
hvad kurset indeholder. Det har medført kritik fra de studerendes side.

FOTO | ALEXANDER RØNHOLT
Faget Teori og metode har trods samme navn haft meget forskelligt indhold, hvilket har skabt tvivl om fagets identitet.

ORD | KAMILLA DWIGHT

Faget Teori og Metode blev dannet af
studienævnet i 2007. Kursets oprindelige formål var at tilføje noget obligatorisk på kandidatuddannelsen, så de
studerende fik en fælles faglig kerne
samtidig med, at det skulle styrke
studiemiljøet. Hans Jørgen Lundager
Jensen, professor på Religionsvidenskab
og Teologi ved Aarhus Universitet, der
dengang var studieleder for Religionsvidenskab, var i samarbejde med studienævnet med til at bestemme indholdet
af Teori og Metode. »Min erfaring var,
at forskningshistorie var et kursus,
som stort set alle de studerende fandt
fagligt relevant, og noget, de ønskede
at fordybe sig mere i. Derfor fandt jeg
det oplagt, at det fælles kursus på
kandidaten skulle være en videreførelse
af det.« Derfor sammensatte han et rent
teoripensum i sin udgave af kurset, der
indeholdt nogle af forskningshistoriens
’Godfathers’, såsom Emile Durkheim og
Roy A. Rappaport, tillige med nyere
forskningspositioner.
UTILFREDSE STUDERENDE
Hans Jørgen Lundager Jensen opdagede
dog, at kurset ikke altid levede op til
de studerendes forventninger. »En del
af de studerende forventede metode på
grund af kursets navn. Teori og Metode
var noget, vi kaldte det, for at det
4 | FIGENBLADET

skulle være bredt defineret.« Han har
derfor foreslået at omdøbe og redefinere kursets navn. Postdoc. på Religionsvidenskab ved Aarhus Universitet
Uffe Schjødt stod for kurset i efterårssemesteret 2011. Han har selv været
frustreret over manglen på metode i sit
uddannelsesforløb og har derfor sammensat et pensum udelukkende med

»Teori og metode
er sådan lidt en bastardunge. Det er ikke
klart defineret, hvad
det skal indeholde.«
metode, for eksempel eksperimenter,
observationsstudier, interviewstudier
og grundlæggende statistikkendskab.
Også han synes, at navnet, der stadig
ikke er ændret, er misvisende. »Teori og
Metode er sådan lidt en bastardunge.
Det er ikke klart defineret, hvad det skal
indeholde. Men jeg mener, at metodisk
kunnen er meget vigtig både på studiet
og senere på arbejdsmarkedet.« Han
mener, at en opdeling i både et teoriog metodeudbud af kurset kan være en
løsning på problemet: »Det er godt med

to forskellige tilgange til
faget. Eftersom vi befinder
os på humaniora, er det
godt med et alternativ til
folk med en fobisk angst
for kvantitativ metode.«
Både Uffe Schjødt og
Hans Jørgen Lundager
Jensen mener, at der burde komme et metodefag
tidligere i studieforløbet.
De er dog ret uenige om,
hvad det i så fald skulle
indeholde.

ALT BLIVER ANDERLEDES
Bastardens navngivning er stadig et
problem. Det lægger op til et fusionspensum af teori og metode. Det har
Jeppe Sinding Jensen, der er seniorlektor på Religionsvidenskab ved Aarhus
Universitet, en løsning på. Han har
foreslået en helt ny version af Teori og
Metode i efteråret 2012, som studienævnet har godkendt som retningsgivende
for, hvordan faget fremover skal forløbe.
Her vil der indgå både teori og metode.
»Alt bliver anderledes. Kurset vil give
de studerende en fælles teoretisk og
metodisk referenceramme samt viden
om, hvilke retninger deres studium kan
gå i.« Det er dog især på metodeområdet, der lyder nye toner. The Routledge
Handbook of Research Methods in the
Study of Religion er netop udkommet og
danner grundlaget for fagets metodedel.
En metodebog, der ifølge Jeppe Sinding
Jensen virkelig har manglet, og som vil
styrke kurset. Han opfordrer desuden
alle studerende til at byde ind i debatten om kursets nye udformning: »Jeg vil
rigtig gerne vide, hvor skoen trykker.«
Om den nye version lever op til de
studerendes forventninger, vil de kommende evalueringer afgøre. Herudover
er det spændende, om det fremtidige
pensum vil bringe teorien og metoden
ligevægtigt ind i faget.

NYHEDER

Præster i felten
Udstationeringen af feltpræster til udsendte soldater er på ingen måde et nyt fænomen, men i den seneste mediedebat er

traditionen taget op til et kritisk eftersyn. FigenBladet har kastet et blik på en feltpræsts egentlige arbejdsopgaver og har
i den forbindelse taget en snak med feltpræst John Melchiorsen og professor Svend Andersen om deres syn på sagen.

ORD | METTE MØLLER THOMSEN

Traditionen med at udsende præster
til de udstationerede soldater går
mange år tilbage og er ikke blevet
mindre betydningsfuld i moderne tid,
hvor krigene i blandt andet Irak og
Afghanistan har krævet mange ofre.
Holdningerne til feltpræsternes funktion
er dog mange oven på situationen i
Afghanistan, hvor feltpræsten Thomas
Aallmann under en gudstjeneste har
slået sig to gange for brystet, hvorefter
han har lavet et V-tegn for ”Victory” til
soldaterne, der efterfølgende blev sendt
ud i kamp. Spørgsmålet synes at blive,
om sådanne handlinger kan forsvares
inden for kristendommens rammer, eller
om de falder uden for en feltpræsts
arbejdsopgaver.

til, at kristendommen synker i knæ ved
at formene den adgang til frontlinjen,«
skriver hun og efterlyser en kristendom
med mere ’maskulin kraft’. Professor
i Etik og Religionsfilosofi på Teologi
ved Aarhus Universitet Svend Andersen
mener, at en feltpræst bør udføre den
rolle, præster i det hele taget har,
nemlig at forkynde det kristne budskab
og give sjælesorg til mennesker. Men
hvad angår feltpræsternes holdning
til den politiske krigssituation, er han
ikke enig med Iben Tranholm: »Jeg
mener ikke, at feltpræster skal deltage
i militære handlinger. Jeg mener, at
kirken skal være til stede med det
kristne budskab og med tilgivelse og
trøst overalt, hvor mennesker har brug
for det,« siger Svend Andersen og
pointerer, at præster ikke er soldater.

EN MASKULIN KRISTENDOM
Det store spørgsmål i den seneste debat
synes at være, om præsten i et politisk
arbejdsmiljø i form af krig skal forholde
sig passivt, eller om kristendom og
politik kan forenes og ’kæmpe’ på
samme side. I denne diskussion har
teolog, journalist og forfatter Iben
Thranholm markeret sig skarpt ved at
argumentere for, at der i Bibelen og
kirkehistorien er adskillige eksempler
på, at Gud har været med i krig. Hun
skriver i en kronik i Kristeligt Dagblad:
»Den lille rødmossede David besejrer
kun filistrenes kæmpekriger Goliat,
fordi Gud er med David i kampen.«
Hun mener,
at det er en
misforståelse
af troens
indhold at
lukke Gud
uden for
krigens
områder og
anser ikke
Thomas
Aallmanns
handling i
Afghanistan
som
problematisk.
»Vesten vakler
mere og mere,
fordi den
fornægter sit
eget åndelige
fundament,
og kirkernes
øverste ledere
er desværre
Feltpræsters rolle blandt de udstationerede soldater har i den seneste
medvirkende tid været stærkt omdiskuteret.
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ILLUSTRATION | JACOB BECH JOENSEN

TID OG TRØST
Sognepræst i Sortebrødre Kirke i Viborg,
John Melchiorsen, har været feltpræst
i Kosovo, Afghanistan og Libanon
og udstationeres igen til sommer i
Afghanistan. Han beskriver sit syn
på feltpræstens rolle til FigenBladet:
»Feltpræstens primære opgave er at
bringe evangeliets forkyndelse og
trøst til soldaten. Soldaten er en del
af menigheden, og derfor følger kirken
med, når soldaten tager i krig.« John
Melchiorsen forklarer, at der ikke
foreligger faste forskrifter for, hvilke
opgaver en feltpræst skal og ikke
skal påtage sig, men at der er mange
måder at udføre opgaven på. »Det helt
grundlæggende i arbejdet som feltpræst
er at være det menneske, der i soldatens
ofte pressede hverdag har god tid,
og derfor er det primære arbejde ofte
sjælesorgen.« Desuden er et vigtigt
led i feltpræstens arbejde at holde en
kort gudstjeneste for de soldater, der
har lyst, inden de tager i kamp. »Det
betyder utrolig meget for mange af
de unge soldater,« konstaterer John
Melchiorsen og uddyber: »Der melder

sig nogle helt store spørgsmål, når man
kommer ud og mærker tilværelsen helt
tæt på, som disse soldater gør. Og det
gælder også for soldater, der ellers ikke
bruger kirken så meget derhjemme.«

INDBLIK

Polspænding i Europa
Europa befinder sig i en økonomisk krise, flere lande har oplevet terrorangreb i løbet af de senere år, og mange taler om
en øget kulturel polarisering som resultat af øget indvandring. Men står Europa i dag i et tidehverv, eller er det blot små
bølger på historiens store hav? FigenBladet tager temperaturen på Europas kulturelle poler.
FOTO | ALEXANDER RØNHOLT

ofte er markante. Og med en økonomisk
krise oven i hatten øges utilfredsheden,
og diskussionerne skærpes. »Arbejdsløshed kombineret med øget indvandring
og generel globalisering giver mulighed for at italesætte en utilfredshed i
befolkningen. De socialøkonomiske og
demografiske ændringer giver mulighed
for at skabe disse krisefortællinger,«
fortæller Jacob Senholt, der mener, at
man rent faktisk kan se nogle paralleller til 1930ernes kriseramte Europa:
»Finanskrise, revolutionære bevægelser
og kulturel polarisering. Parallellerne
er der. Men der vil ikke ske det samme
som dengang. Der kommer ikke en ny
Hitler.« John Møller Larsen tilføjer, at
finanskrisen endnu ikke har haft voldsomme konsekvenser: »Det generelle
velstandsniveau er stadig for højt til, at
det har 30er-potentiale. Spørgsmålet er,
hvorvidt man får held til at inddæmme
krisen.«

Fronterne er trukket skarpt op i Europa, og den øgede polarisering medfører usikkerhed om, hvor
Europa er på vej hen. Går det mod lysere tider eller mod afgrunden for den europæiske kultur?
ORD | HANS NØRKJÆR

Mange taler om kulturel polarisering og
politiske og religiøse nybrud i Europa,
og i Danmark siges det, at den såkaldte
værdidebat har afgjort flere af de seneste folketingsvalg. Samtidig står Europa
og resten af den vestlige verden i en
økonomisk krise, og det diskuteres, hvor
Europa skal hen, eller måske snarere,
hvor det ikke skal hen. Ph.d.-studerende
på Idéhistorie ved Aarhus Universitet
Jacob Senholt, der forsker i ekstremistiske og esoteriske grupperinger, giver
sin vurdering af Europas situation: »Der
er helt klart sket en øget polarisering i
Europa gennem de sidste 15-20 år, og
den har medierne taget op. Der er en
generel krisebevidsthed, og der er helt
klart tendenser til kollektiv pessimisme
og apokalyptik i Europa. Men samtidig
skal man være opmærksom på, at medi6 | FIGENBLADET

erne er styret af sensationalisme og en
generel holdning om, at krise sælger.«
Ekstern lektor på Religionsvidenskab ved
Aarhus Universitet John Møller Larsen
supplerer Jacob Senholt: »Der er ikke
nogen tvivl om, at medierne spiller en
stor rolle. Men der er også tendens til
at give medierne kredit for mere end de
kan bære. Der er en række spændinger
i Europa, som er meget konkrete og
reelle, og som ikke er fremmanet af
medierne.«
DYSTRE PARALLELLER
Hvorvidt medierne skaber det, de nævner, eller om de blot afdækker de reelle
forhold i Europa, ændrer ikke på det faktum, at der er sket væsentlige demografiske ændringer i Europa over de sidste
30-40 år. Øget indvandring har affødt
heftige diskussioner, hvor holdningerne

EKSTREME METODER
Den øgede polarisering har medført
nogle meget skarpe fronter på den
offentlige scene. Flere påpeger fremkomsten af højreradikale grupperinger
og partier som et udkomme af især
den øgede muslimske indvandring til
Europa. Nogle taler om en decideret
højredrejning på den politiske scene og
en tilsvarende islamisk radikalisering,
men der er delte meninger om, hvorvidt
situationen er værre end for eksempel
under den kolde krig. »Selvfølgelig kan
man godt tale om en radikalisering i
moderne vestlige samfund, fordi der er
en større koncentration af muslimske
beboere i Europa. Der kommer naturligt nogle konflikter ud af den øgede
polarisering – både nogle Breivik-typer
og nogle islamistiske grupperinger, både
højreradikale partier og bevægelser som
Hizb ut-Tahrir,« fortæller Jacob Senholt
og tilføjer: »Men journalister har en
utrolig kort hukommelse og glemmer, at
galninge har det med at dukke op med

NYHEDER

Pluralistisk muld
ORD | ASTRID HØEGH TYRSTED

jævne mellemrum.« John Møller
Larsen mener dog, at der er klare
forskelle i forhold til tidligere: »Radikale og revolutionære bevægelser
og terrorisme er selvfølgelig ikke
noget nyt, men én ting er tydelig:
Metoderne er mere ekstreme. I
dag går man direkte efter civile.«
For at illustrere giver John Møller
Larsen et eksempel: »Anders Breivik
dræbte på én dag flere end Rote
Armé Fraktion gjorde gennem 20 år.
Og det er nyt, at det var radikale
islamister, der stod bag terrorangrebene i London og Madrid. Men
det er selvfølgelig meget svært at
vurdere tilslutningen til sådanne
ekstreme grupper.«
DET OPDIGTEDE SAMFUND
I diskussionen om radikal islamisme
bliver muslimer og islam meget let
udslynget som en samlet betegnelse for en stor gruppe mennesker,
men professor på Statskundskab
ved Aarhus Universitet og leder af
Center for Forskning i Islamisme
og Radikaliseringsproccesser (CIR)
Mehdi Mozaffari mener ikke, at
man kan tale om ’muslimer’ som
samlende betegnelse. »Begrebet
’muslimer’ er det, jeg vil kalde for
et ’imagined community’. Det er et
meget kompakt begreb, der ikke har
blik for alle de forskellige fraktioner, der er af islam.« Det betyder
dog ikke, at man ikke kan observere
tendenser inden for forskellige
religiøse og etniske mindretal.
»Vi kan observere, at de eneste,
der giver kulturelle problemer, er
muslimske indvandrere, fordi mange
af dem stiller krav til deres egen
kultur. Mange muslimer forventer,
at europæiske lande ændrer deres
normer til at passe med islamisk
kultur,« forklarer Mehdi Mozaffari
og tilføjer: »Dermed ikke sagt, at
alle vil det med samme intensitet

og med samme midler. Det er jo
langt fra alle muslimer, der bliver
radikalister og tyr til vold.«
FREMTIDSSCENARIER
Hvordan fremtiden kommer til at
tegne sig er umuligt at svare på,
men Jacob Senholt og John Møller
Larsen giver deres vurderinger.
Jacob Senholt er varsom i sit bud
på fremtiden: »Vi står jo midt i det,
men for mig at se er der tre mulige
scenarier: Den første mulighed er,
at det, vi ser i dag, blot er bølger
på havet, og at det normaliserer
sig. Den anden mulighed er, at
Europa bliver en dysfunktionel
udgave af det, vi har i dag, hvor
de politiske systemer og kulturerne
vil humpe lidt af sted, men ellers
bestå. Og den tredje mulighed er
selvfølgelig omsiggribende revolutioner, hvor noget helt andet tager
over.« John Møller Larsen er mere
villig til at give et konkret bud:
»Det er helt indlysende, at den
demografiske udvikling har været
markant, og enhver kan se, at det
har givet spændinger,« siger han
og fortsætter: »Nogle siger, at de
vil aftage igen, men jeg har ingen
grund til at tro, at spændingerne
bliver mindre i de næste årtier.
Og de demografiske fremskrivninger siger også, at den muslimske
befolkning kommer til at vokse
markant.«

I efteråret 2011 fik Religionsvidenskab bevilget en pose penge til studiemiljøfremmende
projekter, der gjorde det muligt at følge op på
det pluralismeprojekt, der blev gennemført for
snart 10 år siden. Pluralismeprojektet 2.0 blev
udført med hjælp fra engagerede studerende
fra Religionsvidenskab, der i første omgang
stod for at indsamle data om de forskellige
religiøse og spirituelle grupper i Aarhus. De
første resultater kom frem på et seminar den
9. december, men her til foråret skal materialet så bearbejdes og erfaringerne lagres.
På trods af at arbejdet var økonomisk ulønnet, har de studerende fået noget andet med,
nemlig hands-on-erfaring.
PRAKTISK ERFARING
Jonas Aahave Uhd begyndte på Religionsvidenskab sidste efterår og var en af de 50
studerende, der var med til at samle data ind
til det opfølgende projekt. For Jonas var det
først gang, han foretog feltarbejde. Det bestod i både kvalitative interviews og deltagerobservationer, og han er meget positivt stemt
overfor projektets inddragelse af de studerende. »Det er
fantastisk at få
mulighed for
at få fingrene i mulden
inden for sit
fagområde og
blive en del af
den religionsvidenskabelige forskning,«
udtaler han til
FigenBladet.
Forhenværende
studieleder for
Religionsvidenskab og Arabiskog Islamstudier Marianne
Qvortrup Fibiger ser ligeledes en stor fordel i
at inddrage de studerende og håber at kunne
lave lignende projekter fremover: »Det er fedt
at kunne bruge de studerendes kompetencer
og ressourcer, så de også får lov til at gøre en
forskel som studerende.«
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INTERVIEW

At blive en teologisk eksistens
Professor i missionteologi og økumenisk teologi Viggo Mortensen har holdt sin sidste forelæsning på Aarhus Universitet.
Efter at have arbejdet i det teologiske felt i 50 år er han nu gået på pension. FigenBladet har mødt Viggo Mortensen – og
fået hans bud på, hvad kristendommens store udfordring er, samt hvad det vil sige at være en god teolog.

FOTO | ARKIV

kredse; han besøgte endda Thylejren.
»Men jeg var ikke rigtig aktiv. Jeg var
observatør,« konstaterer han. Efter endt
specialeskrivning blev Viggo Mortensen
straks tilbudt ansættelse på universitetet. »Jeg var meget nervøs op til første
undervisningstime. Men bagefter, da
jeg kunne mærke, at det var gået godt,
vidste jeg, at det var det, jeg ville.«

Viggo Mortensen vinker nu farvel til det mangeårige arbejde på Det Teologiske Fakultet. Her ses han på
et godt fem år gammelt billede i maskinrummet for sit arbejde med teologien på sit kontor på 4. sal
på Tåsingegade 3.
ORD | SITA HESSING

Viggo Mortensen sidder på sit kontor på
4. sal omgivet af bøger fra gulv til loft.
Her på teologi ved Aarhus Universitet
er hans teologiske karriere begyndt, og
her er han også nu. Som i den klassiske
dannelsesroman har han været ude, men
er kommet hjem igen med nye indsigter.
»Det begyndte for 50 år siden. Jeg tog
til Aarhus i 1962, fordi jeg ville studere
hos de store teologer; Lindhardt, Sløk
og Løgstrup. Der var ingen tvivl om, at
det var i Aarhus, man skulle være, hvis
man ville noget med teologien.« Det
ville Viggo Mortensen. Han blev elev af
Løgstrup og kom til at kende ham godt.
Før studietiden havde Viggo Mortensen et ophold på Askov Højskole. Her
stiftede han bekendtskab med Løgstrups
hovedværk, Den Etiske Fordring. »Det var
den første bog, jeg bandt ind. Jeg gik
til bogbinding på højskolen – vi skulle
8 | FIGENBLADET

jo forbinde åndens og håndens arbejde.
Og den her bog vidste jeg, at jeg ville
komme til at bruge,« siger han med et
smil.
STUDENT UDEN OPRØR
»Jeg tog til Aarhus, fordi jeg var interesseret i Løgstrups tænkning, og det
blev præcis så inspirerende, som jeg
havde håbet på.« Studierne strakte sig
fra Viggo Mortensens 20. til 27. år, fra
1962 til ´69. I samme periode blev han
også gift og fik to børn. »Jeg husker
tydeligt studenteroprøret i ´68. En dag
kom der nogle studerende løbende og
råbte, at rektors kontor skulle besættes. Nå, tænkte jeg, det lyder da skørt.
Så gik jeg tilbage til min eksamenslæsning, og bagefter tog jeg hjem og
passede mine børn.« I de følgende år
kom Viggo Mortensen i både hippiemiljøer og forskellige venstreorienterede

DET LUTHERSKE VERDENSFORBUND
»I 1990 stod jeg i et vadested. Jeg havde med 20 års forsinkelse fået afleveret
min doktordisputats. Forsinkelsen skyldtes, at jeg havde fået smag for at skrive
populære bøger om teologiske emner, så
disputatsen var hele tiden blevet udsat.
Nu var den skrevet, og jeg havde også
været dekan for Det Teologiske Fakultet
i to omgange. Jeg havde ’gjort det’, så
hvad nu?« Viggo Mortensen havde også
været igennem en skilsmisse, så det var
en personlig såvel som faglig udfordring at finde ud af, hvad næste skridt
skulle være. Løsningen kom, da han
blev tilbudt arbejde i Genève. »Jeg blev
ringet op og spurgt, om jeg ville være
direktør for studieafdelingen for Det
Lutherske Verdensforbund. Jeg sagde
ja tak.« Det Lutherske Verdensforbund
arbejder både med nødhjælp, udvikling
og mission. Viggo Mortensen kom i
de følgende syv år til at rejse i store
dele af verden og så, hvor forskelligt
kristendom gestaltes forskellige steder.
»Det, der er sket her i Europa, hvor vi
har ladet modernisering være lig med
sekularisering, er bare én måde at gøre
det på. I andre dele af verden er der
højt udviklede samfund, hvor religionen
har en udpræget plads i det offentlige
rum. For eksempel i Sydamerika.« Efter
syv år i forbundet blev Viggo Mortensen
’kaldet’ (en kandidat kan blive kaldet til
en stilling, i tilfælde hvor der ikke er
andre med tilsvarende kvalifikationer,
red.) til et professorat i missionsteologi
og økumenisk teologi. Hermed var han
tilbage på Aarhus Universitet og kunne

INTERVIEW

DEN EUROPÆISKE SKYLDFØLELSE
Viggo Mortensens nye bog Hvad hjertet
er fuldt af ligger på bordet. Han finder
et billede frem: Imperiets dronning
Victoria rækker en underdanig sort mand
en bibel. Under billedet er den sydafrikanske biskop Desmond Tutu citeret: ’’Da
de hvide kom til Afrika, havde vi landet,
og de havde Bibelen. De sagde: Lad os
alle bede. Lydigt lukkede vi vore øjne og
bad. Da vi åbnede øjnene, havde de landet, og vi havde Bibelen.’’ »Den kristne
mission blev en del af kolonialismen,
og i lyset af afkolonialiseringen har det
givet os skyldfølelse. Vores dårlige samvittighed har frataget kristendommen i
Vesten sin frimodighed.« Viggo Mortensen fortsætter: »Vi er kommet i tvivl
om vores fundament, fordi vi har set, at
ikke alle de frugter, vores kristne kultur
har sat, er lige gode. Det er blandt
andet den skyldfølelse, der gjorde, at
vi i Danmark ikke var bedre til at svare
på den udfordring, som indvandringen i
Danmark blev for teologien.«

Mortensen er der tre ting, der skal prioriteres ligeligt: »Den første er at støtte
selvbevidstheden hos kirken og dens
medlemmer. Man må ruste sine egne
til at gå ind i det religiøse møde. Den
anden er brobygning. Målet må være
fredelig sameksistens, og derfor skal der
bygges bro.« Viggo Mortensen uddyber,
at brobygning i praksis er tværkulturelt
arbejde af forskellig slags. »Folkekirken
er den institutionelt stærkeste, så det
er den, der skal række ud og vise godt
naboskab.« Det tredje svar på udfordringen er ifølge professoren mission: »Hvad
hjertet er fuldt af, skal man dele med
andre,« siger han og kaster et blik på
den nye bog.
DEN GODE TEOLOG
Bogen Hvad hjertet er fuldt af handler
om mission. »Missionsteologi og økumenisk teologi handler blandt andet om
at kunne række ud og formidle kristendommen i en nutidig sammenhæng. Jeg
synes, det er ærgeligt, at det er et frivilligt fag på det teologiske studium. Jeg
har svært ved at se, hvordan det kan
undværes, hvis man skal blive en god
teolog.« Viggo Mortensen uddyber sit
synspunkt ved at
forklare, at uddannelsen bør sørge

FOTO | ARKIV

bringe sine erfaringer fra Det Lutherske
Verdensforbund i spil. Det gav sig blandt
andet udslag i oprettelsen af Center for
Multireligiøse Studier, der gennemførte
Det Danske Pluralismeprojekt.

Viggo Mortensen har været tilknyttet
Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet i en stor del af sit liv. Her ses et
billede fra FigenBladets arkiv.

for, at de studerende får redskaberne til
at virke i praksis – at de for eksempel
tilegner sig de egenskaber, som kirkerne
efterspørger. En anden væsentlig ting
er, at virke og person ikke er adskilt.
»Efter min opfattelse er en god teolog
en, der ser hele sin eksistens i lyset af
det teologiske engagement. Én, hvis
livsengagement er bundet sammen med
det teologiske engagement. Man er altid
på arbejde!« Viggo Mortensen slutter af:
»Derfor mener jeg, at målet med uddannelsen bør være at blive en teologisk
eksistens.«

FOTO | ARNE ABRAHAMSEN

FRA MONO TIL MULTI
»Da jeg begyndte med teologien
i sin tid, var der én muslim I
Danmark. Vi kendte ham allesammen. Det var lærer Madsen
fra Højby, der blev til Abdul
Salam Madsen, da han konverterede,« fortæller Viggo Mortensen
og pointerer: »I løbet af mine
50 år med teologien er vi gået
fra et monokulturelt, monoetnisk og monoreligiøst samfund
til et multikulturelt, multietnisk,
og multireligiøst samfund. Det
er kristendommens udfordring
Billeder af Viggo Mortensen til hans afskedsseminar d. 3. februar, hvor hans kolleger fra Center for Samtidsreligion
nummer ét.« Så hvad er svaret
overraskede ham med bogen Samtidsreligion, som de har skrevet som en gave til ham.
på udfordringen? Ifølge Viggo
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ANNONCE

FROKOSTMØDER

ÅBNE FROKOSTMØDER I RELIGION, COGNITION AND CULTURE (RCC) FORÅRSSEMESTERET 2012
23. februar: Uffe Schjødt on ’Cognitive Resource Depletion in Religious Interactions’
1. marts: Marc N. Andersen on ‘Hypnosis & Religion’
8. marts: Kristoffer L. Nielbo on ‘Explorative approaches to ritualized behaviour’
15. marts: Jesper Sørensen on ‘Magic & Superstition’
22. marts: Armin W. Geertz on ‘Mysticism’
29. marts: Mathias Clasen on ’tba’
12. april: Gabriel Levy on ‘Literacy & Religion’
19. april: Jesper Østergaard on ‘tba’
26. april: John McGraw on ‘Divination’
3. maj: Isabella on ‘Neuroscience, psychology, and religion’
10. maj: Jeppe S. Jensen on ‘Normative Cognition and religion’
Alle møder foregår kl. 12-13 i lokale 238, bygning 1442. Vel mødt!
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GÆSTEFORELÆSNING

RCC Distinguished Lecture
’From Belfast to Brno, and in Between: The Adventures of an
‘AnthroFuturist,’ One Hundred Years Beyond Durkheim’
v/ William (Lee) W. McCorkle Jr., Ph.D.
20. februar 2012
kl. 15.00-17.00
Aud. 3, bygn. 1441
Aarhus Universitet

BESKRIVELSE: In this lecture, I will trace the origins for the Cognitive Science of Religion through the innovation of theories,
to the development of large research centers around the world, culminating in arguably the first faculty position named
for the discipline at large. In preparation for the one hundredth anniversary of Durkheim’s »Elementary Forms,« and the
conference in Aarhus to celebrate it, I will argue that the Cognitive Science of Religion is now an elaborate effort to connect
evolution and culture via a Darwinian methodology for ‘social intelligence’. By presenting emerging experimental anthropology
being conducted at the Laboratory for the Experimental Research on Religion (LEVYNA) at Masaryk University in Brno, I will
advance CSR as complimentary to classical theories of religion, and not as many have proffered as antagonistic. The future,
as I suggest, compels researchers to connect culture with the proximate cognitive mechanism, and ultimate evolutionary
mechanisms to explain human culture relying on the research paradigms of the past.
FAKTA OM William (Lee) W. McCorkle Jr., Ph.D.
Director of Experimental Research
LEVYNA (Laboratory for the Experimental Research of Religion and Ritual)
Associate Professor and Research Specialist
Department for the Study of Religions
Masaryk University
Brno, Czech Republic

BOGUDGIVELSER

Nye bogudgivelser
af forskere tilknyttet forskningscentret Religion, Cognition and Culture (RCC)
PAST MINDS - STUDIES IN COGNITIVE HISTORIOGRAPHY
Redigeret af Luther H. Martin og Jesper Sørensen
RELIGIOUS NARRATIVE, COGNITION AND CULTURE - IMAGE AND WORD IN THE MIND OF NARRATIVE
Redigeret af Armin W. Geertz og Jeppe Sinding Jensen
begge bøger er udgivet på forlaget Equinox
for mere information - klik ind på www.equinoxpub.com
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TORVET

Simpel guide til videnskabsteori - eller noget om noget
AF FIGENBLADSVENDER A.GNOST

På et eller andet tidspunkt i filosofihistorien blev filosofi og videnskabsteori noget svært noget at forstå, fordi det skulle lyde
som noget meget fint. Men allerede før-sokratikerne vidste, at al tænkning kan reduceres til nogle ganske enkle principper og
sætninger, såsom »alt flyder« eller »noget er udeleligt.« Det følgende skal læses som et forsøg på at foretage denne manøvre
endnu en gang og vise, at alting (eller i hvert fald noget) kan siges meget simpelt:
Ontologi:
Eksistentialisme:
Essentialisme:
Empirisme:
Rationalisme:
Retorik:
Socialkonstruktivisme:
Psykoanalyse:
Fænomenologi:
Hermeneutik:
Diskursanalyse:
Semiotik:
Dekonstruktion:
Luhmanns kommunikationsteori:
Radikalisme:

noget er
nogen er
noget er noget
noget forekommer
noget tænkes
nogen vil overbevise nogen om noget
nogen ser nogen som noget
nogen er noget, ikke noget og noget Andet
noget fremtræder for nogen
noget fremtræder som noget for nogen
nogen siger noget om noget til nogen (P. Ricoeur)
noget står for noget for nogen (i en sammenhæng) (C.S.Peirce)
noget er ikke noget, og ingen ting er noget
»Det, jeg hører dig sige, er«
noget er rigtigt meget noget (M.N. Andersen)

De teologisk-religionsvidenskabelige begreber kan også kompleksitetsreduceres:
Retfærdighed:
Katolicisme:
Lutherdom:
Profetisme:
Animisme:

noget for noget (K.B. Larsen, citeret fra H.Lecter)
noget for nåde (J.Tetzel)
nåde over nåde (K.B. Larsen)
noget vil ske!
noget er nogen (M. N. Andersen)

Og erfaringsnære livssituationer ligeså:
Janteloven:
I byen:
AU Faglig Udviklingsproces:

ingen er noget (M. N. Andersen)
nogen er ude på noget (K.B. Larsen)
alt flyder

(Ved nogle reduktioner er ophavsmænd nævnt, når de har været kendt af nærværende skribent)

TEOLTRYK

Ny åbningstid på Teoltryk
Forlaget Teoltryk sælger specialer, sproglige kommentarer og mange andre spændende og nyttige udgivelser. For eksempel kan
du hos os købe bogen Menneskesynet, redigeret af Sigfred Pedersen, med artikler af Jakob Balling, Jan Lindhardt, Anders Pontoppidan Thyssen og flere af vore egne forskere. Desuden er det stadig muligt at erhverve sig nogle af Dialogcentrets udgivelser
om aktuelle udfordringer for kristendommen for blot 25 kroner per hæfte.
I forårssemesteret 2012 er butikken åben hver fredag kl. 11.00-12.15. Find os i lokale 210 ved ’Glasburet’.
Læs eventuelt mere på www.teoltryk.dk – eller find os på Facebook.
Med venlig hilsen
Teoltryk
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KLUMMEN

LEDER

Min ledelse, min ledelse
– hvorfor har du forladt mig

Blåt chok

Meget tyder på, at ledelsen ikke lader de studerende få
megen indflydelse inden ’store flyttedag’ til sommer, hvor
det nuværende studiemiljø på Tåsingegade bliver en saga
blot. Som det er velkendt inden for religiøse og ideologiske
foretagender, risikerer vi at måtte henvise til en hedengangen guldalder og dens ærværdige forfædre, når studiemiljøet
skal opbygges i Nobelparken. Dette, fordi vi ikke får lov til at
være på forkant med foretagendet!

AF LISELOTTE MALMGART

Reaktionerne mod Den Faglige Udviklingsproces vil trods
dette ingen ende tage – og heldigvis for det. De udvidede
debatsider i dette nummer af FigenBladet turde underbygge
denne påstand. Debatten vidner grundlæggende om et forbilledligt studiemiljø, der som en hybrid af gode studiefaciliteter og nærdemokrati har afsæt i, at vi som studerende fra
første færd er blevet indpodet, at engagement og medbestemmelse er dyder, der kan flytte de så berømte bjerge.

Tilbage på den gamle
teo.au.dk findes kun
fragmenter. En side om
biblioteket. En side om de
fire (nu nedlagte) afdelinger på Det Teologiske
Fakultet.

Det er en forståelig reaktion at ty til en reaktionær attitude,
hvis man føler, at man ikke bliver hørt. Det forlyder endda,
at det har haft en effekt. Jens Nicolai Gräs og Bo Jensens
indlæg omhandler netop det. Alligevel vil jeg opfordre til,
at man også fremlægger sine ideer og lader alle studerende
vide, at der stædigt skal kæmpes for indflydelse på, hvordan
fremtiden i Nobelparken skal se ud. Vedkommende visioner
har alt andet lige tendens til at mobilisere støtter, og vi skal
holde ledelsen fast på, at de studerende skal høres. Det er
vores ret! Jeg er spændt på at høre visionerne fremsat af
de ildsjæle, der så snart vil kunne bryste sig af at være de
eksempler til efterfølgelse, som snart engang var på Tåsingegade 3.
Den største opfordring skal til sidst stiles til ledelsen: Opret
de lovede studenter- og medarbejderfora og lad de impliceredes stemme blive hørt. For, kære ledelse, tilgiv os, at vi er
miljøskadede!

Det gamle Grundtvigcitat, »Ordet skaber, hvad
det nævner«, skal måske
omskrives til: »hjemmesiden skaber min sammenhæng«, for jeg følte mig
lidt hjemløs den fredag.
Det blev for alvor synligt,
at teologi, religionsvidenskab og arabisk har en ny kontekst, selvom vi har
vidst det siden juni 2010. Hvad er det så for en ny
sammenhæng, vi hører til i?
Efter sommer bliver det en sammenhæng, der
samles i Nobelparken. Man kan være vred og uenig
i argumenterne for flytningen fra Tåsingegade, men
for mig at se er det en logisk konsekvens af den
proces, vi har været igennem de sidste to år. Ny
organisationsopbygning, ny ledelsesstruktur, nye
(fjerne) ledere, ny økonomimodel, ny hjemmeside
– og til sommer nye bygninger og nyt bibliotek.
Hvad har vi så tilbage af det gamle? Vi har bl.a.
den faglige identitet som teolog, religionsvidenskaber eller arabist, der opbygges gennem undervisning, fagligt engagement og foreningsliv. Den skal
vi i fællesskab arbejde mere for i fremtiden, når vi
ikke længere møder hinanden i caféen og på biblioteket, som vi er vant til. Men den er ikke bundet til
Det Teologiske Fakultets hjemmeside eller murene i
Tåsingegade.

LARS-KRISTIAN KRATMANN NISSEN
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Det er i sandhed en fornøjelse at være en del af et aktivt
studiemiljø beriget af engagerede ildsjæle, der reagerer,
når det bestående trues. Men jeg savner efterhånden en
gennemsigtighed i, hvad der egentlig protesteres imod og
arbejdes for, der rækker ud over at gennemhegle den af ledelsen planlagte flytning, flittigt akkompagneret af satiriske
indspark og galgenhumor. Ledelsen kan nok enerådigt stå
for den fysiske indretning, men meget andet er fortsat vores
ansvar. Der kræves visioner og modsvar som grundlag for
opbygningen af et studiemiljø, der er en værdig videreførelse
af det på Tåsingegade 3, som snart vil tilhøre en ærværdig
fortid. Jacob Bech Joensens debatindlæg efterlyser dette
grundlag.

Chokket kom en fredag i januar, da jeg ankom til
kontoret, tændte for min pc og ikke på skærmen så
den sædvanlige webside med billedet af Tåsingegade 3. Det Teologiske Fakultets hjemmeside
var nedlagt. Erstattet af store blå firkanter med
henvisning til de nye hjemmesider: Nyt institutsite.
Nyt medarbejdersite. Nyt studentersite.

DEBAT
På grund af den heftige debat, der har været, siden flytteplanerne for Aarhus Universitet blev offentliggjort i november
2011, har vi i redaktionen valgt at lade kronikken udgå i denne udgave af FigenBladet for at give spalteplads til noget
af den diskussion, der til daglig foregår både i korridorerne på Tåsingegade 3 og i interesserede medier.

Kære medstuderende:
Gi’ mig noget konkret at forholde mig til

AF STUD.THEOL. JACOB BECH JOENSEN

Bo Jensen, Jens Nicolai Gräs og Mattias
Skat Sommer, alle tre studerende på religionsvidenskab og teologi, skrev den 10.
januar i Kristeligt Dagblad, at de ikke
vil være ’artister i dekanens cirkus’. De
kalder sig oprigtigt engagerede studerende, er imod flytningen af teologi og
religionsvidenskab, og deres hjertebørn
er faglighed og studiemiljø. Jeg fokuserer på det sidste.
OPBYGNING ELLER GENOPBYGNING?
Flytningen er som bekendt blevet
kritiseret heftigt, men de tre studerende hævder, at ledelsen afviser deres
kritik som ukonstruktiv. Hvis indlægget i Kristeligt Dagblad den 10. januar
FOTO | ALEXANDER RØNHOLT
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afspejler kritikken, er jeg tilbøjelig til
at forstå ledelsen. I Kristeligt Dagblad
den 28. december 2011 bedyrede Arts’
dekan, Mette Thunø, at flytningen giver
nye muligheder. Men hun gav ingen
eksempler. At hun tilsyneladende ikke
kan det, er ifølge de tre studerende
udtryk for ledelsens forventning om, at
de studerende og ansatte skal udvise
mere kreativitet end ledelsen selv - altså
hvad angår at se muligheder. Men hvad
er problemet i det? Tag nu studiemiljøet. Det river ledelsen ned, siger de
tre, mens det er op til de studerende og
ansatte på teologi og religionsvidenskab
at genopbygge det. Men handler det
om at genopbygge? Nej. Det handler
om at bygge nyt og integrere sig i nye
omgivelser. Og hvem kan gøre det bedre
end de studerende og ansatte selv? De
er studiemiljøet, så selvfølgelig skal de
være kreative. Men de skal også tildeles
midler.

PENGE OG
VISIONER
Man går oftest
i rette med
nogle, man
mener at vide
bedre end. Det
synes ikke at
gælde her. I
mine øren siger
de tre studerende kun, at
beslutningen
om at flytte
ikke skulle
være truffet.
Det er jo bare
reaktionært.
For beslutningen er truffet.
Hvorfor siger
de ikke, hvad
de vil gøre for
studiemiljøet?

Måske ved de det ikke. Måske skyldes
det, at et ’studiemiljø’ er svært at definere. Argumentet for at flytte teologi
og religionsvidenskab er at spare fire
millioner kroner om året. Det viser, siger
de tre, at ledelsens visioner reduceres til
et spørgsmål om økonomi. Men i samme
åndedrag synes de faktisk at glemme, at
besparelsen, trods Mette Thunøs diffuse
tale om muligheder, ikke er en engangsforteelse, men netop en årlig besparelse.
Det er med andre ord penge, som vi
studerende skal sikres del i hvert år ved
at holde ledelsen fast på og vedblivende
give forslag til, hvordan disse penge
gavner studiemiljøet.
NOGET KONKRET, TAK
Misforstå mig ikke. Jeg er enig i, at processen omkring flytningen er kritisabel,
og at flytningen udfordrer studiemiljøet.
Men jeg er træt af at høre protester
over en beslutning, der er truffet. Jeg
savner studerende, der fortæller, hvad
de vil, og ikke, hvad ledelsen efter deres
mening ikke vil. Hvis utilfredse studerende som Bo Jensen, Jens Nicolai Gräs
og Mattias Skat Sommer, vil have min
opbakning, må de fortælle, hvilke krav
de har, hvordan de vil få del i de penge,
der spares, og arbejde for, at ledelsen
ikke i fremtiden stikker os studerende
og de ansatte blår i øjnene. De må
stoppe deres reaktionære klynken, vise
sig mere visionære end den ledelse, de
selv kalder visionsløs og give mig noget
konkret at forholde mig til. Hvis de ikke
gør det, men fastholder, at forandring
ikke kan fryde, gør de sig selv til artister
i dekanens cirkus. Jeg forlader snart
teologi. Tanken om, at jeg om et år ikke
længere kan besøge gode gamle ’’TEO’’,
ærgrer mig. Men jeg vil glæde mig til at
købe en øl i Theos Bar i Nobelparken,
fordi oprigtigt engagerede, kreative og
visionære studerende har integreret
denne og andre vigtige dele af vores
særegne, tværfaglige studiemiljø i nye
omgivelser dér.

Det nytter noget!
AF STUD.MAG. BO JENSEN OG
STUD.THEOL. JENS NICOLAI GRÄS

Efter dekanens flyttemøde i november
sidste år blev protestbevægelsen BT3
(Bevar Tåsingegade 3, red.) dannet. Den
arbejder for at forhindre de forringelser,
som Den Faglige Udviklingsproces vil
medføre, hvis Tåsingegadefagene flyttes
fra deres nuværende bygninger over i
Nobelparken.

KONSTRUKTIVE PROTESTER
Man kan vælge at acceptere denne
meningsløse proces og resignere og
falde tilbage i den sikre hverdag. Derved
undlader man at skulle tage stilling til
de åbenlyse forringelser, der venter os.
I BT3 har vi besluttet at tage ansvar
og aktiv del i vores studier og sige nej
til forringelserne. Vi mener, at ledelsen
skal forsvare og motivere sine beslutninger. Vi ønsker derfor at indlede en
kritisk og saglig debat. På vores vellykkede stormøde den 6. februar indgik vi i
nye arbejdsfællesskaber med studerende
fra andre fag, med hvem vi vil presse
ledelsen til det yderste, fremtvinge indrømmelser og få gennemtrumfet reelle
resultater.
Vi er også
blevet mødt
med skepsis:
»Brokker I
jer ikke bare?
Nytter det
overhovedet
noget?« Ja.
Det nytter
noget! Vi har
fået bevilget
4 millioner
kroner ekstra
til Nobelkantinen. Vi har
medvirket til,
at vi nu står

til at få 8500 hyldemeter på biblioteket i stedet for 4500, og dekanen har
nu endelig, på grund af vores tiltale,
indrømmet, »at det hele jo i sidste ende
handler om økonomi«. At sige fra over
for forringelser af sit studiemiljø er ikke
at brokke sig. Vi er engagerede studerende, der ikke vil acceptere at blive
umyndiggjort af en ledelse, der ikke
finder det nødvendigt at begrunde sine
beslutninger. Vi ønsker at blive taget
alvorligt og mener ikke, at hverken vi
eller vores medstuderende skal finde sig
i mindre. Via arbejdsgrupper og høringssvar ad officielle kanaler engagerer
studerende sig fortsat, hvilket er yderst
prisværdigt og vigtigt. Men vi mener,
det er vigtigt, at disse studerende og
BT3 samarbejder om at sikre de studerende reel indflydelse. Ledelsen står i
sin bygning: Går den ud ad hoveddøren,
møder den de studerende som engagerer
sig ad ’officielle’ kanaler. Prøver den at
vende om og flygte fra sit ansvar via
bagdøren, vil den møde protestbevægelsen. Denne ledelse er berygtet for at
føre sine beslutninger ud i livet uanset
protester, men den har endnu ikke mødt
organiseret modstand, og det frygter
den.

FOTO | ARKIV

EN INKOMPETENT LEDELSE
Ledelsen vil rive os op med rode og
kaste os ned i et hav af nye, utilstrækkelige faciliteter, hvor der ikke er plads
til os, hvor læsepladsudbuddet forringes
markant, hvor de studerendes hverdag
med hinanden og de ansatte splittes ad,
og hvor miljøet ikke vil virke nært, men
fremmedgørende og skuffende. Prisen
for denne afvikling er fire millioner
kroner - en dråbe i havet set i lyset
af det samlede budget på Den Faglige
Afviklingsproces, som nu har rundet
en milliard kroner! Flytningen er vores
konkrete problem, men det komplette
fravær af et egentligt universitetsdemokrati, frihedsidealer og åndsliv samt en
elendig universitetslov rejser dertilhørende principielle problemstillinger. Den
sidstnævnte lov gør det legalt for ledelsen at føre sine planer ud i livet; men
er de planer legitime, blot fordi de er
legale? Det enstrengede system gør ledelsen i stand til at undlade at inddrage
studerende og ansatte i beslutninger,
der medfører massive forringelser,
skaber fortvivlelse i arbejdsmiljøerne
og umyndiggør studerende og ansatte.
Hvad tænker ledelsen dog på? Uden at
tage højde for lavpraktiske spørgsmål
befinder ledelsen sig i et selvskabt,
’visionært’ kaos, hvor den med maniske
managementfloskler slår på tværfaglig-

hed på bekostning af kernefaglighed.
Som vi ser masser af eksempler på over
hele landet, skal AU nu også kureres
ved det hvide managementsnit. Hvilken
opbyggelig kultur tænker ledelsen
egentlig, at dette kan fostre? Hvorfor
skal universitets identitet ikke formes
af fagfolk - af folk for hvem universitets horisont har mere vidde end den
afgrænsende ’fra forskning til faktura’parole? Ledelsen handler legalt, men
ikke legitimt. Den gør skade på AU og er
derfor inkompetent.
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Generationsportræt tager pulsen på teologien
Mangt og meget er skrevet om tidligere sognepræst Thorkild Grosbøll, der skulle have aflivet Gud og fornægtet bekendelsen.
Ny bog, en slags opdateret version af N. H. Søes Dansk teologi siden 1900, undersøger Grosbøll og den teologiske modernitet.

Veloplagt og frisk indfører forfatteren,
sognepræst Knud Munck, til nyere dansk
teologihistorie ved at lade Thorkild
Grosbøll være ’prisme’, som han skriver,
for den teologi, der er comme il faut i
dag – nemlig den, der repræsenteres af
de unge frække. Udtrykket har Munck
fra en af bogens aktører, biskop emeritus Jan Lindhardt, og det bruges om
en broget gruppe teologer, heriblandt
Lindhardt selv, der har det til fælles, at
de »forholder sig kritisk-reflekterende
til en række teologiske synspunkter og
kirkelige dogmer«. Man kunne spørge,
om det ikke er enhver teologs opgave,
men lad det nu ligge.

fast, at han allerede tilbage
i studietiden i Aarhus fra
1967-71 og København fra
1971-75 var lidt af en provokatør, der blev inspireret
af den bultmannske afmytologisering, ligesom den
på det tidspunkt voksende
efter-metafysiske tænkning
og sekulariseringsteorierne
fængede ham. Efter studierne blev han præst, men den
lettere studentikose indstilling forsvandt ikke af den
grund. Uanset hans skarpe
pen og retoriske dygtighed
er det, som om han ikke
helt blev voksen. Om Niels
Grønkjær, der ellers anses
for at være en støtte, hedder
det et andet sted i bogen, at
han finder Grosbølls dogmatik ’meget lemfældig og
uigennemtænkt.’ Ikke desto
mindre er Grosbøll i sine
godt tredive år som præst den evige
rebel, der altid kan revse den etablerede
kirkelighed og den overfladiske teologi,
som nogle præster bedriver. At han også
har delvist ret i sin analyse, lader Knud
Munck klart skinne igennem, for Grosbøll
har faktisk noget at byde på; det er bare
ikke altid, han får serveret budskabet
lige velovervejet eller –gennemtænkt.
’Sagen’, der udløstes af Grosbølls bog
fra 2003, En sten i skoen, og et efterfølgende interview i Weekendavisen,
gennemgås i næste kapitel, og her synes
det klart, at den var temmelig farceret:
Havde Grosbøll teologiske problemer,
havde kirkeminister og biskopper også
deres!

REBELLEN FRA TAARBÆK
I to kapitler berettes om Grosbøll. Det
første, ’Grosbølls teologi’, handler,
som navnet antyder, om udviklingen i
Grosbølls teologiske eksistens. Det slås

FRÆKKERE END FAR TILLADER
Bogens mellemspil udgøres af et kapitel
om koryfæerne i dansk teologi i det 20.
århundrede. Det interessante er, at der
ikke kun fortælles om de sædvanlige

AF MATTIAS SKAT SOMMER, STUD.THEOL.

fire minus en, men at også tre københavnere er nævnt. Særligt afsnittene
om Leif Grane og Bent Hahn er spændende, og desuden er beskrivelsen af K.
Olesen Larsen, en slags farfar, velskrevet. Til sidst kommer et portræt af de
12 unge frække, og spørgsmålet, der
efter læsning af bogen står tilbage, er,
om Muncks betegnelse er dækkende.
Adjektivet ’ung’ bruges nemlig temmelig
bredt: Jan Lindhardt med sine 73 år er
alderspræsident, mens Lars Sandbeck fra
1974 er yngste unge. Specielt frække er
de altså heller ikke alle! Der er bestemt
teologiske indsigter af væsentlig art
at hente hos de frække fyre, men af og
til er det fædrene, der er de frækkeste.
Bemærkelsesværdigt er det endvidere, at
Muncks tese fra bogens begyndelse om
Grosbøll som prisme for nutidig teologi
ikke er helt sand. Ingen af de præsenterede teologer, hverken akademiske
eller kirkelige, er entydigt begejstrede
for Grosbøll – snarere er prismet, at han
med Troels Nøragers ord har været ’meget lidt’ konstruktiv. I epilogen hedder
det da også, at det for de unge frække
gælder, at nok kan de forsvare Grosbølls
forkyndelsesfrihed, men ikke acceptere
hans teologi. For Munck – og denne
anmelder – bliver Grosbøll derimod den
sten, man snubler over, hvilket sætter tankevirksomheden i gang: hvad er
moderne teologi for noget? Det er som
al teologi en åben samtale om kristendommens betydningsindhold – og det er
da vist nok en gammel foreteelse.
Bogen være hermed anbefalet.

De unge frække - Om Grosbøll og andre moderne
teologer,

16 | FIGENBLADET

Knud Munck,
Forlaget Anis 2011
240 sider,
249 kr.
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Der findes et rigtigt valg
Rygtet om eksistentialismens død er stærkt overdrevet! Den danske udgave af Luigi Pareysons Eksistens og person med
oversættelse og lærerigt efterord af idehistoriker Jens V. O. Nielsen præsenterer læseren for fyrre års provokerende tænkning, der søger at fremskrive en genopdaget kristendom. Den er et studie værd.

AF RASMUS V. CHRISTENSEN, STUD.THEOL.

Kære læser, forestil Dem følgende: De
arbejder som sygehuspræst. En dag træder en mand og hans gravide hustru ind
på Deres kontor. De har fået en frygtelig
besked om det barn, de venter. Barnet
lider af en alvorlig sygdom, og nu er
forældrene tvunget ud i et valg imellem
abort eller at leve med en sygdom, hvis
konsekvenser er ukendte og angstfyldte.
Hvordan vil De råde dem? Hvad bør de
gøre? Ifølge den italienske eksistenstænker Luigi Pareyson (1918-1991),
hvis centrale værk Eksistens og person
netop er udkommet på Aarhus Universitetsforlag, afslører spørgsmålene – og
vanskeligheden ved at besvare dem – en
krise i de mellemmenneskelige relationer. Det enkelte menneskes forhold til
det andet menneske er problematisk,
fordi det ikke på forhånd er givet, hvad
man skal gøre, hvordan man bør råde
eller hvilken reaktion, man kan håbe
på at få igen, når man står overfor et
medmenneske. For Pareyson er krisen
udtryk for den negative erfaring af et
kulturelt sammenbrud, der medfører, at
mennesket ikke længere er forankret i
en værdisfære, som det kan søge svar
og retning i. Men samtidig er krisen
også den positive impuls, der kan føre
mennesket til søgen efter Gud og genopdagelsen af den kristne kultur.
TRO OG IKKE-TRO
»Opløsningen af den moderne kultur
rykker altså kristendommen frem i første
række som det problemfelt, der afkræver et valg for eller imod, således at
det kulturmenneske, der drager omsorg
for den reelle fornyelse, til at begynde
med må indtage positionen af enten
kristen eller antikristen. Heraf årsagen
til, at det er nødvendigt enten at gøre
det af med eller genopdage kristendommen, hvis man vil gøre sig håb om at
grundlægge den ny kultur.« Pareysons
betoning af valget fører et oplagt

spørgsmål med sig: Hvordan vælger
man kristendommen? Svaret er: Det gør
man ved at tro. I troens indre handling
ophæves kriseerfaringen eksistentielt,
fordi mennesket i troen grunder i Gud
og dermed i den kristne kultur og
værdisfære. Men der er jo også et andet
valg: ikke-troen. Denne mulighed ønsker
Pareyson at fastholde for ikke at havne i
en problematisk bestemmelse af menneskets frihed, hvor valget bliver prædestineret, og Gud vedvarende skimtes bag
menneskets beslutninger. Men han har
vanskeligheder ved at gøre muligheden
gældende. Og dette skyldes paradoksalt
nok hans definition af eksistentialismen.
At være eksistentialist betyder nemlig
for Pareyson at komme til en erkendelse
af, at tilværelsen er en gave skænket
af Gud. Det er svært at forfægte dette
synspunkt uden samtidig at underkende
alternativet: At fravælge troen på Gud.

netop at leve med den afmagt, der er
forbundet med, at nogle gange er valget
uundgåeligt, men under alle omstændigheder ledsaget af skyld?

Eksistens og person,
Luigi Pareyson,
Aarhus Universitetsforlag 2011,
384 sider,
349,95 kr.

TO SPØRGSMÅL
Pareyson forudsætter,
at det rette valg er
muligt, og indikerer,
at dette valg er et ja
til kristendommen.
Men spørgsmålet er,
om ikke der findes
tilfælde, hvor den
rigtige beslutning er
umulig. Det fortvivlede forældrepar er et
illustrativt eksempel.
Er præstens krise i
mødet med dem ikke
snarere et fundamentalt menneskeligt
vilkår, der bør reflekteres over, end et
udtryk for opløsningen af den moderne
kultur? Er præstens
såvel som alle menneskers opgave ikke
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En meningsfyldt pause
Jeg har siden juli 2011 været ansat som juniorassistent i Den Danske Sømandskirke i New York. Det er en rigtig god og
berigende oplevelse både fagligt og personligt. Det har været en pause fra studiet med meningsfyldt arbejde og gode oplevelser i New York.

FOTO | PRIVAT
AF STUD.THEOL. NAJA BISGAARD KROGH

ET ALSIDIGT ARBEJDE
Jeg er ansat af Danske Sømands- og
Udlandskirker (DSUK). DSUK er den
samlende organisation for 53 kirker over
hele verden, der alle har til formål at
være Den Danske Folkekirke i det land,
18 | FIGENBLADET

og har også undervist på egen hånd,
hvilket har været rigtig sjovt.
HVAD TAGER JEG MED HJEM?
Ud over, at arbejdet har givet mig et
afbræk fra bøgerne og en hands-on
fornemmelse for det pastorale som
modvægt til den akademiske teologi,
har det kirkelige arbejde også givet en
saltvandsindsprøjtning til teologien.
For eksempel fornemmer jeg, hvordan
den historisk-kritiske læsning af Det
Nye Testamente ligger i baghovedet
som en ressource, når jeg læser den
evangelietekst, jeg skal prædike over.
Eller jeg fornemmer, at jeg kan forklare
og argumentere sammenhængende
for mit teologiske ståsted. På den
måde bliver det tydeligt for mig, hvor
nødvendig den akademiske teologi
er for det kirkelige arbejde. Det har
også været en gave at bo og have en
hverdag i New York. Det er en fantastisk
by, hvor forskelligheden, tolerancen
og fællesskabet mellem mennesker er
inspirerende. Rejsen og arbejdet har
styrket mig både personligt og fagligt!
FOTO | PRIVAT

Jeg besluttede mig for at søge stillingen
som assistent i Sømandskirken, fordi
jeg havde brug for en pause fra
teologistudiet. Ikke fordi jeg ikke
brændte for studiet, men fordi jeg
gerne ville prøve kræfter med kirkeligt
arbejde. Desuden trængte jeg til en
pause fra det akademiske og bøgerne,
og jeg så frem til det meningsfyldte
og konkrete arbejde i Sømandskirken.
Jeg oplevede, at jeg på universitetet
var ved at drukne mig selv i teori, og
jeg troede, at verden kun drejede sig
om teologi på Aarhus Universitet. Jeg
havde brug for at få luft under vingerne
og gribe verden med ny energi. Jeg
brændte for den udfordring, det er at
skifte de vante rammer ud og engagere
sig i et nyt fællesskab. Ud over at være
en faglig inspiration er denne rejse også
vigtig for min personlige udvikling. Det
har været styrkende at stå på egne ben
i et fremmed land og mærke, at jeg har
kunnet løfte de nye opgaver som mødte
mig, også selvom jeg ikke havde min
familie og mine venner at støtte mig til,
som jeg plejer.

de virker i. Således er Sømandskirken
Den Danske Folkekirke i USA. Arbejdet
i Sømandskirken er meget alsidigt. Der
er meget praktisk arbejde og mange
administrative opgaver og PR-arbejde.
Desuden er der rigtig meget socialt og
kulturelt arbejde. Vi har mange faste
tilbud, som for eksempel legestue,
mødregruppe og netværk for unge
danskere i New York. Vi arrangerer
koncerter, foredrag og middage. På
mange måder er Sømandskirken lige
så meget forsamlingshus som kirke.
Det kan især mærkes op til jul, hvor vi
arrangerer vores store danske julemarked
med gløgg, nisser og frikadeller i lange
baner. Sidst, men ikke mindst er der
den teologiske eller pastorale del: Som
assistent i Sømandskirken får jeg lov
til at følge et helt kirkeår indefra. Der
holdes gudstjeneste hver søndag kl. 11,
og jeg har holdt cirka én gudstjeneste
om måneden. Det er en super udfordring
at sætte en hel gudstjeneste sammen
lige fra salmevalg til kollekter
og prædiken. Jeg hjælper til ved
konfirmandundervisning og søndagsklub

På Brooklyn-promenaden med Manhattan i baggrunden - kun et stenkast fra Sømandskirken.

UNDERHOLDNING

Ingen ved noget, alle taler om det. Spørg bare Carlzon
AF JACOB BECH JOENSEN

har information, kan ikke tage ansvaret.
Men et menneske, som har information,
kan ikke undgå at tage ansvaret.« Tag
det som et godt råd. Informer dem,

beslutningen angår, og de tager del i
ansvaret. Det er i grunden mærkeligt, at
det tilsyneladende ikke sker på Faculty
of Arts, for det er ellers en yndet sport
blandt ledere i
det offentlige
altid at sende
’aben’ nedad i
systemet. Og det
er pudsigt, hvor
få informationer
de ansatte og
studerende får,
når man tænker
på, hvor mange
kommunikationsmedarbejdere AU
har ansat.
ILLUSTRATION | JACOB BECH JOENSEN

Hvad er ligheden mellem Københavns
betalingsring, DSBs IC4-tog og flytningen af det gamle Teologiske Fakultet?
Projekterne er dårligt planlagt, trods
modgang svælger
de ansvarlige i tilfredshed over egen
handlekraft, og
formidlingen af information til dem,
det angår, lader
meget tilbage at
ønske. Det sidste
har den svenske
erhvervsmand og
tidligere SAS-direktør Jan Carlzon
erfaring med. Han
har sagt: »Et menneske, som ikke

FIGENBLADET SPØRGER:

Hvad mener du om BT3s (Bevar Tåsingegade 3) arbejde?
FOTO | ALEXANDER RØNHOLT

LOUISE SCHRÖTTER JOHANNSEN, STUD. MAG.

Jeg kan sagtens forstå, at mange er
frusterede. Det er dybt kritisabelt, at
ledelsen har taget beslutningen hen
over hovedet på de studerende. BT3
er et godt initiativ. Dog tror jeg ikke,
at mange af tiltagene, for eksempel
brugen af medierne, har nogen
betydning for beslutningen.

MORTEN VAGNER, STUD. THEOL.

LARS BUUR NØRLEV, STUD. MAG.

Det er ikke noget, jeg aktivt støtter
op om, men ikke desto mindre synes
jeg, at det er et godt initiativ.
Grunden til, at jeg ikke støtter op
om bevægelsen, er, at det i bund og
grund virker, som om slaget er tabt
og beslutningen taget på forhånd.
Bevægelsen er en fin gestus, men
jeg tror ikke, at den har nogen reel
indflydelse på beslutningen.

Det er en kedelig anledning, men egentlig dejligt, at flere end sædvandligt
engagerer sig i deres studiemiljø og
lægger arbejdstimer i det. Jeg håber, at
mange fremover vil blive en mere aktiv
del af vores studiemiljø, uanset hvor det
så ender med at være, og ikke kun, når
de føler sig forbigået.
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Kalender | 16.02 – 15.03 2012
FEBRUAR
16.
19.30

ARRANGEMENT
Foredrag

BESKRIVELSE

23.

12.00 13.00

Frokostmøde

’Cognitive Resource Depletion in Religious
Interactions’ v/ Uffe Schjødt, Religion
Cognition and Culture (RCC) (lok. 238, bygn.
1442)

23.

19.30

Foredrag

’Kristendommens modstandere i Antikken’ v/ Nils Arne Pedersen, Studenterkredsen
(Mødelokale 1, Studenternes Hus)

29.

19.30

Foredrag

’Eusebs Kirkehistorie’ v/ Helge Kjær Nielsen
og Jørgen Ledet Christiansen, Teologisk
Forening (lok. 010, bygn. 1441)

MARTS
1.
12.00 13.00

ARRANGEMENT
Frokostmøde

BESKRIVELSE
’Hypnosis & Religion’ v/Marc N. Andersen,
Religion, Cognition and Culture (RCC) (lok.
238, bygn. 1442)

1.

15.15 17.30

Foredrag

’From Foetus to Funeral’ v/Linda Woodhead,
Religionsvidenskabelig Forening (Auditorium
3, bygn. 1441)

7.

13.15 16.15

Seminar

’Danske Bispesæder og Stiftsbyer’ v/
Hans Krongaard Kristensen m.fl., Moesgård
(Auditorium 5, Moesgård)

’The Wahhabi Understanding of Muhammed’ v/ Martin Riexinger, Religionsvidenskabelig Forening (Auditorium 3, bygn. 1441)

8.

12.00 13.00

Frokostmøde

’Explorative approaches to ritualized
behaviour’ v/Kristoffer L. Nielbo, Religion,
Cognition and Culture (RCC) (lok. 238, bygn.
1442)

8.

19.30

Foredrag

’Flensborg – randområde og grænseby: Det
var engang!’ v/ Simon Faber, Studenterkredsen (Preben Hornung Stuen, Studenternes
Hus)

15.

12.00 13.00

Frokostmøde

’Magic & Superstition’ v/Jesper Sørensen,
Religion, Cognition and Culture (RCC) (lok.
238, bygn. 1442)
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Spændende
arrangementer
EUSEBS KIRKEHISTORIE
v/ Helge Kjær Nielsen og Jørgen
Ledet Christiansen.
Euseb fra Cæsarea tituleres ofte
Kirkehistoriens fader, fordi han som
den første forfattede en egentlig
Kirkehistorie. Værket indeholder
unikke tekster, der ikke kendes
andetsteds fra, og det betragtes
sammen med Det Nye Testamente som
de væsentligste kilder til den ældste
kristendoms historie. Oplægsholderne
udgav i 2011 en ny dansk
oversættelse af Eusebs kirkehistorie
samt af to udgaver af hans mindre
skrift Om dem, der led martyrdøden i
Palæstina. Det er netop disse skrifter
og oversættelsesarbejdet, der er
genstand for foredraget.
Onsdag den 29. februar kl. 19.30 i lok.
010, bygn. 1441, Aarhus Universitet.
FROM FOETUS TO FUNERAL
v/ adjungeret professor Linda
Woodhead. Foredraget tager afsæt
i nye - eller tilpassede - rituelle
praksisformer, der har set dagens lys
i Storbritannien inden for de sidste
15 år. Disse spænder fra specifikke
ritualer for forskellige graviditetsstadier over navngivningsceremonier til
nye begravelsesritualer. Professoren
anlægger et sociologisk perspektiv på
udviklingen og vil søge at forklare,
hvorfor sådanne ritualer er opstået inden for de sidste 15 år, samt overveje
lignende udviklinger i Danmark.
Onsdag den 7. marts kl. 19.30 i
Auditorium 3, bygn. 1441, Aarhus
Universitet.
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