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Lovforslag om homoseksuelle vielser rejser debat
Regeringens fremsættelse af et lovforslag er blevet kaldt »bestillingsarbejde«,
og det har rejst kritik fra både biskopper og lægmænd i Den Danske Folkekirke

Toulouse-manden var inspireret af radikal islam
Manden, der for en måned siden skød og dræbte seks personer i Toulouse, fandt 
sit ideologiske skyts i en voldelig udgave af den islamiske salafist-bevægelse

Kirkehistoriker med nye opgaver
FigenBladet har mødt lektor i kirkehistorie ved Aarhus Universitet Liselotte Malm-
gart, der har fået jobbet som studieleder for hele Institut for Kultur og Samfund 
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Vi ses i Nobelparken 
Dette er sidste blad, der udgives i disse ellers så vante 
rammer. For det er snart tid til at forlade Tåsingegade 
3 og - flankeret af flyttemænd - bevæge sig over på 
endnu uprøvet territorium i Nobelparken. Jeg kan dog 
berolige de tilfredse læsere med, at FigenBladet rykker 
med uden at neddrosle antallet af udgivelser. Den util-
fredse læser kan jeg imidlertid glæde med, at du nok 
højst sandsynligt får lettere ved at undgå vore blade i 
din fremtidige jagen frem og tilbage i Nobelparken og 
over Randersvej i din jagt på enten læsepladser, under-
visning, VIPer, TAPer, kantiner, eller hvad du nu ellers 
får din studenterdag til at gå med.

Vores hverdag bliver nemlig alt andet lige mere frag-
menteret, end vi har været vant til på Tåsingegade 3, 
men jeg vil gerne benytte lejligheden til at forsikre alle 
FigenBladets læsere om, at vi her på redaktionen vil 
gøre vores ypperste for fortsat at komme med udgivel-
ser, der vil vække interesse hos studerende og samtidig 
forhåbentlig være med til at opretholde bare en smule 
af det studiemiljø, som vi ellers står over for at miste. 

Vi fortsætter med at være engagerede. Og det ved jeg, 
at studerende på Teologi, Religionsvidenskab og Ara-
bisk- & Islamstudier også vil være i de nye lokaler i No-
belparken. For vi interesserer os for vores studium, og 
vi har et oprigtigt ønske om at bibeholde et studiemil-
jø, som man har lyst til at være en del af. De ændrede 
rammer gør det givetvis sværere, men jeg tror, at både 
vores studenterforeninger og almindelige engagement i 
studiet er for stærke til bare sådan at gå under, fordi vi 
skifter adresse. Held og lykke med flytningen!

HANS NØRKJÆR

LEDER
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Lynskilsmisser
ORD | KIRSTINE RASMUSSEN

Socialminister Karen Hækkerup (S) stil-
lede i marts et forslag om en lovæn-
dring, der skal tilgodese mennesker, som 
gerne vil ud af et ægteskab i en fart. 
Man kan i øjeblikket kun opnå en hurtig 
skilsmisse, hvis der har været utroskab 
eller andre særlige tilfælde, ellers kræ-
ves der en separationsperiode. Forsla-
get har rejst en del polemik, da flere 
sætter spørgsmålstegn ved, om disse 
lynskilsmisser virkelig er hensigtsmæs-
sige. Serviceeftersynet af ægteskabs-

lovgivningen kan også i væsentlig grad 
komme til at påvirke børnenes opvækst. 
Børns Vilkår har valgt at støtte op om 
forslaget, da en længere periode med 
uafklarede forældre i en separationspe-
riode kan tære yderligere på børnene. 
Som situationen er nu, er ægteskaber 
vigtige og skilsmisser vanskelige. Om det 
fortsat skal afspejles i ægteskabslovgiv-
ningen vil vise sig i den kommende tid. 
I hvert fald er der langt fra præstens ord 
ved vielsen, ”til døden jer skiller”, og til 
”det ta’r kun 5 minutter at blive skilt”.

Symbolsk minaret 
ORD | METTE MØLLER THOMSEN

Nørrebro i København vil højst sand-
synligt blive hjemsted for Danmarks 
første moské med minaret. Minareten 
vil dog ikke blive brugt til bønnekald, 
men er påtænkt som en skulptur. Lektor 
på Arabisk- og Islamstudier ved Aarhus 
Universitet Thomas Hoffmann forklarer 
til FigenBladet, at byggeplanerne kan 
ses som et eksempel på, at kampen for 
ligestilling af religioner for længst er sat 

ind og vil fortsætte i fremtiden. »Bor-
gere med muslimsk baggrund vil i takt 
med deres voksende fortrolighed med 
det danske samfund finde det naturligt, 
at de må markere sig i lydlandskabet lige 
så vel som de kristnes kirkeklokker,«  ud-
taler han. Planer om moskébyggerier har 
førvakt røre i dele af befolkningen, men 
denne gang har Dansk Islamisk Råd, som 
står for opbygningen, bevidst valgt en 
diskret udformning. Thomas Hoffmann 

mener, at minareten allerede har betyd-
ning i det danske samfund: »Minaret og 
løgkupler stårfor mange muslimer som 
symbol på inklusion og anerkendelse, og 
for den modsatte fløj bliver de anvendt 
som visuelt ’skræmmemateriale’ blandt 
såkaldte antiislamiseringsgrupperinger,« 
udtaler han. Moskéen menes allerede at 
kunne stå færdig om et par måneder, da 
den udbygges fra allerede eksisterende 
bygninger.

En duft af pave
ORD  JOHANNE SJØ-RASMUSSEN

Den katolske kirkes overhoved, Pave 
Benedikt XVI, går nu i fodsporene 
på diverse kendisser og får sin egen 
personlige parfume. Paven, der af det 
amerikanske livsstilsmagasin Esquire 
Magazine for nogle år siden blev kåret 
som ’Accessorizer of the Year’, viser 
dermed endnu en gang, at han har sans 
for æstetiske detaljer. Den italienske 
parfumedesigner Silvana Casoli står bag 
pavens nye duft. Hun udtaler, at den har 
»en kerne af noget urørt og rent, der 

leder tankerne hen på fred«, og at den 
desuden udtrykker pavens kærlighed til 
dyr og til den tyske natur. Traditionelt
spiller dufte en stor rolle i katolicismen 
og dens ritualer, for eksempel i form af 
røgelse og velduftende olier. Det er dog 
usandsynligt, at pavens parfume kommer 
til at spille en rolle for andre end paven 
selv og de lykkelige få, der kommer 
tæt nok på ham til at opfange et strejf 
af den: Parfumen vil nemlig kun blive 
produceret til pavens private forbrug, og 
ingredienslisten holdes hemmelig.

ILLUSTRATION | JACOB BECH
 JOENSEN
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ORD | KIRSTINE RASMUSSEN

Den 23-årige franske mand med algerisk 
baggrund, der i marts skød og dræbte 
tre jødiske børn, en rabbiner og tre 
franske soldater, voksede op i Toulouse, 
hvor han blev en del af et radikalise-
ret salafistisk miljø. Salafismen er en 
fundamentalistisk bevægelse inden for 
sunni-islam, som har adskillige gruppe-
ringer og varianter. Det grundlæggende i 
salafismen er ufejlbarligheden i de mus-
limske skrifter og en streng fortolkning 
af religiøs lov. Dertil hører et vigtigt 
dogme om, at islam var fuldkommen 
på profeten Muhammeds tid, og derfor 
søger man tilbage til en praktisering af 
islam, som den var i sin grundlæggende 
form. Årsagen til drabene var ifølge Mo-
hamed Merah selv hævn for undertryk-
kelsen af palæstinensere og en protest 
mod Frankrigs militære intervention i 
flere arabiske lande. Fransk politi be-
lejrede den 23. marts gerningsmandens 
lejlighed, hvor han efterfølgende blev 
skudt og dræbt. FigenBladet har talt med 
lektor på Arabisk- og Islamstudier ved 
Aarhus Universitet Thomas Hoffmann om 
grundlaget for drabene.

RELIGIØS VÆKKELSE
Thomas Hoffmann mener, at det er vig-
tigt at forstå Mohamed Merahs religiøse 
karakter, som manglede dannelse og 
viden: »Mohamed Merah har muligvis 
oplevet en form for religiøs vækkelse, 
der svarer lidt til den evangeliske ’født-
på-ny-kristendom’.« Thomas Hoffmann 
peger også på, at drabsmandens tro 
er udtryk for en global neo-jihadisme, 
som var Osama Bin Ladens overbygning 
på den afghanske neo-jihadisme, der 
opfordrer muslimer til at drage til for 
eksempel Afghanistan og kæmpe imod 
fjenden sammen med andre muslimer. 
»Den globale neo-jihadisme tager 
taktikken et skridt længere og rykker 
kampen ud af en lokal sfære og over 
på den globale scene mod alt og alle, 
ikke mindst Vesten. Det er også typisk 
i Mohamed Merahs jihadisme, at han 
ikke kæmper en jihad med rødder i sine 
forældres fædreland, men refererer til 
Palæstina,« udtaler Thomas Hoffmann og 
tilføjer, at der også er elementer af klas-
sisk islamisme i Mohamed Merahs tro: 
»Mordene på de to muslimske soldater 
kunne være tegn på en kætterstempling, 
som er kendetegnende for islamistiske 

muslimer. Frafaldne muslimer kan ifølge 
klassisk islamisk ret dømmes til døden.« 

SALAFISMENS OPREJSNING
Efter drabene har flere politikere og 
andre talspersoner været ivrige efter at 
fordømme drabene. Heriblandt har også 
muslimske ledere og ordførere erklæret 
deres solidaritet med det jødiske sam-
fund og fordømt handlingerne. Mange 
har frygtet, at der ville ske en stigma-
tisering af muslimer både i Frankrig og 
i det øvrige Europa, og det tilslutter 
Thomas Hoffmann sig: »Det er ikke et 
spørgsmål, om der vil ske en stigmati-
sering af muslimer. Det er sket, og det 
sker fortløbende.« Derfor har det ifølge 
Thomas Hoffmann især været vigtigt 
med en klar afstandtagen til salafistiske 
grupper fra muslimsk side, men han 
mener ikke, at man skal underkende den 
oprejsning, som salafismen har fået de 
seneste år. »Mange blev overrasket over 
salafisternes sejr i Ægypten, så de har 
bedre fat, end man skulle tro. Men der 
findes også forskellige typer af salafist-
grupperinger. Umiddelbart burde man 
skelne mellem dem, som udøver vold og 
dem, der ikke gør, men i virkeligheden 
er dette skel ikke altid lige klart,« siger 
han og slutter: »Mange muslimer for-
dømmer væbnede angreb på civile, men 
bliver nogle gange mere nuancerede, 
når det for eksempel gælder Israel - og 
den komponent var tilfældet her med de 
jødiske børn.« 

NYHEDER

Drab i Toulouse sætter fokus på radikal islam
De franske myndigheder stod i marts i år over for drab af tre jødiske børn, en rabbiner og tre franske soldater i Toulouse. 

Drabsmanden, Mohamed Merah, blev i medierne hurtigt døbt ’Toulouse-manden’, og sagen berørte både Frankrig og resten 

af verden.

FOTO |  ARKIV

FOTO |  ALICE H
ELDING LAU

RSEN

Det grundlæggende i salafismen er ufejlbarligheden i de muslimske skrifter og en streng fortolkning 

af religiøs lov.

»Mohamed Merahs tro er udtryk for 

en global neo-jihadisme,« udtaler 

Thomas Hoffmann til FigenBladet.

4 | FIGENBLADET



ORD | KAMILLA DWIGHT

I sidste nummer kunne FigenBladet be-
rette om en strid på Læreruddannelsen 
vedrørende fremstillingen af kristendom 
og islam i de lærerstuderendes opgaver. 
Nu er debatten om kristendomskund-
skab i folkeskolen blusset op. Som det 
er set før, diskuteres kristendommens 
rolle i undervisningen. Debatten er 
skudt i gang, fordi Ålholm skole i Kø-
benhavn har forsøgt at få gennemført 
en multireligiøs læseplan for kristen-
domskundskab. Planen blev afvist som 
lovstridig. Sigtet med læseplanen var, 
at kristendom ikke skulle være ud-
gangspunktet for undervisningen, men 
i stedet ligestilles med andre religioner. 
Flere folketingspolitikere har efterføl-
gende peget på, at de gerne så fagets 
navn ændret til ’religion’. De er dog 
uenige om, hvorvidt kristendom fortsat 
skal have særstatus. 

KRISTENDOMMENS SÆRLIGE STATUS
Kirstine Helboe Johansen, ph.d. og 
adjunkt i Praktisk Teologi ved Aarhus 
Universitet, mener, at det er naturligt, 
at kristendommen spiller en særlig rolle 
blandt andre religioner i undervisningen. 
»Kristendommen er fortsat majoritetsre-

ligion i Danmark. Derfor er det naturligt, 
at kristendommen indtager en særlig 
plads i religionsundervisningen. Men det 
skal naturligvis ske under hensyntagen 
til det samtidige samfund, hvor kristen-
dommen omgives af en mangfoldighed 
af religioner og livsanskuelser.«  Anders 

Klostergaard Petersen, 
Professor MSO på Religi-
onsvidenskab ved Aarhus 
Universitet, er ubetin-
get enig i, at det giver 
god mening at placere 
kristendommen centralt 
i undervisningen. »Det 
ville også være mærke-
ligt, hvis dansk litteratur 
ikke spillede en særlig 
rolle i danskfaget,« siger 
han og fortsætter: »Det 
er barnagtigt ikke at 
erkende kristendommens 
særstatus i Danmark. 
I et virkningshistorisk 
perspektiv er kristen-
domsundervisning højst 
relevant.«

ISLAMS ØGEDE ROLLE
Islam har på flere folkeskoler fået en 
større plads i undervisningen i kristen-
domskundskab. Både Anders Klosterga-
ard Petersen og Kirstine Helboe Johan-
sen mener, at denne udvikling giver god 
mening. Anders Klostergaard Petersen 
udtaler: »Det giver mening i forhold til 
den samfundsmæssige kontekst. Hvis 
der engang skulle blive en stor minoritet 
af hinduer, ville det også være relevant 
at øge undervisningen i hinduisme.« 
Kirstine Helboe Johansen vil dog ikke 
vælge side i debatten om, hvorvidt 
kristendomskundskab bør skifte navn 
til religion, selvom for eksempel islam 
har fået mere plads i undervisningen. 
»For mig fremstår det mest af alt som 
en strid om ord.« Anders Klostergaard 
Petersen er derimod enig med de poli-
tikere, der vil omdøbe faget til religion, 
selvom han fastholder kristendommens 
særlige rolle. Han mener, at navnet 
kristendomskundskab stadig signalerer 
forkyndelse. »Forkyndelse hører prædike-
stolen til,« slutter han.

NYHEDER

Kristendomsdebat på skoleskemaet
Der er sket meget med kristendomsundervisningen for danske børn siden den første skolelov i 1537. Dengang var skolen en 

teologisk grunduddannelse. For tiden raser debatten om, hvorvidt kristendom overhovedet skal have en særstatus i det, der 

i dag hedder kristendomskundskab, og som også rummer læring i andre religioner og livsanskuelser. 

FAKTA:

KRISTENDOMSUNDERVISNING I DANMARK
1537: Den første folkeskolelov træder i kraft og påby-
der oprettelse af teologisk dannende latinskoler i alle 
danske købstæder.
1814: Folkeskolen grundlægges med syv års skole-
pligt. Her er målsætningen at danne eleverne ud fra 
den evangelisk-lutherske lære.
1937: Den forkyndende undervisning begrænses til 
faget ’religion’, der ændrer navn til ’kristendomsunder-
visning’.
1975: Folkeskolen adskilles formelt fra kirken. Faget 
skifter navn til ’kristendomskundskab’ for at signa-
lere, at det ikke længere er forkyndende. Samme år 
indtræder fritagelsesparagraffen, der gør det muligt 
for forældre at fritage deres børn fra kristendomsdelen 
af faget.

FOTO |  ARKIV
»Kristendommen er fortsat majoritetsreligion i 

Danmark. Derfor er det naturligt, at kristendom-

men indtager en særlig plads i religionsundervis-

ningen,« udtaler Kirstine Helboe Johansen.

»Det giver mening i forhold til den samfundsmæs-

sige kontekst at have øget fokus på islam i religi-

onsundervisningen,« udtaler Anders Klostergaard 

Petersen til FigenBladet.
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Når ægteskabet os skiller
Fremsættelsen af et lovforslag om et ritual til ægtevielse af homoseksuelle har skabt røre i Den Danske Folkekirke. Flertal-

let af biskopperne bryder sig ikke om det nye »bestillingsarbejde«, og både den kirkelige højrefløj og grundtvigianerne 

melder nu fra. Lovforslaget om vielse af par af samme køn har været undervejs længe, men på grund af ordlyden har det 

skabt megen kritik fra folkekirkelige kredse.

ORD | SOPHIE LØNNE HUNDEBØLL

Diskussionen koger i disse dage i Den 
Danske Folkekirke. Mange af dem, der 
deltager i debatten, mener, at rege-
ringen har overskredet sine beføjelser. 
Senest har foreningen Grundtvigsk 
Forum føjet sig til kritikerne. Formanden 
for foreningen, Thorsten Johannessen, 
udtaler således til Kristeligt Dagblad, at 
grænsen til kirkens indre anliggender 
overskrides, når biskopperne pålægges 
at udforme et ritual med en bestemt 
ordlyd. Som alternative løsninger på 
problemstillingen har kritikere fore-
slået, at der kan bruges et andet ord 
end ’ægteskab’ i vielsesritualet, eller at 
det juridiske kan flyttes ud af kirken, så 
alle vielser fremover kun kan indgås på 
rådhuset. FigenBladet har talt med nogle 
af debattens meningsdannere.

INDRE OG YDRE ANLIGGENDER
En skelnen mellem indre og ydre forhold 
er ifølge dr.theol. fra teologi ved Aarhus 
Universitet Peter Lodberg en tradition, 
som er opstået i manglen på en egentlig 
kirkeforfatning: »Praksis er blevet, at 
folkekirkens forhold ordnes ved løbende 
lovgivning og ikke, som det oprindeligt 
var meningen i Grundloven, ved en 
egentlig kirkelov. En uskreven tradition 

for at skelne mellem kirkens indre og 
ydre anliggender har siden udviklet 
sig, det vil sige en skelnen mellem 
folkekirken som statsforvaltningsvæ-
sen og folkekirken som trossamfund.« 
Peter Lodberg præciserer desuden den 
nuværende debat: »Jeg ser diskussio-
nen om vielse som et forsøg fra nogens 
side på at sige: Folkekirken er ikke et 
statsligt forvaltningsvæsen, den er et 
trossamfund«. Claus Thomas Nielsen, 
der er sognepræst ved Stauning kirke og 
debattør, mener, at staten har overskre-
det sine beføjelser i den nuværende sag: 
»Folkekirken er ikke et statsapparat, 
som kan bestemmes over fra statslig 
side. Når staten vil definere ægteskabet, 
er den så langt fra kirken, at et samspil 
ikke kan finde sted.« Valgmenigheds-
præst og ph.d.-studerende på teologi 
ved Aarhus Universitet med fokus på 
køn og seksualitet Benedicte Hammer 
Præstholm indvender, at det kan være 
svært for folkekirken med sin nuværende 
ordning selv at tage beslutningen om at 
indføre et vielsesritual for homoseksu-
elle: »Ønsket om et vielsesritual for par 
af samme køn er kommet indefra, men vi 
har ikke et kirkeråd, der kan bede om en 
lovændring, for sådan fungerer folkekir-
ken ikke.«

BEGREBET ÆGTESKAB 
Anstødsstenen til diskussionen om ind-
holdet af begrebet ’ægteskab’ har været, 
at ordet på foranledning af regeringen 
skal anvendes i det nye vielsesritual 
for homoseksuelle, og dermed vil det 
også betegne et forhold mellem to af 
samme køn. For Claus Thomas Nielsen er 
ægteskabet en kristen skabelsesordning 
mellem mand og kvinde: »Man vil ændre 
og nydefinere begrebet ægteskab, og 
dermed går man imod den kristne an-
tropologi. Ægteskabet mellem mand og 
kvinde er en ordning, som går forud for 
syndefaldet, og en ændring af dette ville 
være en ændring af kristendommens 
kerne.« Peter Lodberg pointerer deri-
mod, at udlægningen af ordet ægteskab 
kræver historisk bevidsthed:  »Der står 
ikke noget om ægteskab i skabelsesbe-
retningen, kun at mand og kvinde skal 
blive ét kød. Faktisk nåede ægteskabet 
først en alment accepteret placering 
i kirken omkring 600-tallet. Senere 
indoptog man det som sakramente, 
hvilket Luther gjorde op med. Ægteska-
bets teologi og praksis har dermed altid 
været underlagt historisk omskiftelige 
omstændigheder.« Claus Thomas Nielsen 
er imidlertid ikke enig i Peter Lodbergs 
historiefortolkning: »Kristendommen har 
en essens, som jeg mener kan genkendes 
overalt og til alle tider, og denne essens 
bør bevares uafhængigt af skiftende hi-
storiske omstændigheder.« Andre peger 
på forskelligheden mellem heteroseksu-
elle og homoseksuelle par som argu-
ment. Biskop over Ribe Stift, Elisabeth 
Dons Christensen, udtaler til Kristeligt 
Dagblad, at der bør være to forskellige 
vielsesordninger, da begrebet ægtefælle 
ikke kan anvendes om par af samme køn. 
Benedicte Hammer Præstholm melder sig 
delvist enig: »Jeg kan godt se en fidus 
i, at man fra kirkens side siger, at det 
homoseksuelle samliv er et andet end 
det heteroseksuelle alene af den grund, 
at kønskombinationen er en anden. Men 

Den verserende debat om homoseksuelles ret til vielse i Den Danske Folkekirke skyldes, at regeringen 

egenhændigt har fremsat et konkret lovforslag i Folketinget, som skal behandles hen over sommeren.

FOTO |  ALEXANDER RØNH
OLT

6 | FIGENBLADET



denne toordning ville blive vold-
somt kritiseret, fordi man kunne se 
anerkendelsen af forskellen som en 
skjult diskrimination. Det samme 
udfald kan have mange forskellige 
intentioner, og heri tror jeg, en stor 
del af diskussionens kerne ligger.«

LICENS TIL AT VIE
Sammen med biskopperne over 
Aalborg og Viborg stifter, Henning 
Toft Bro og Karsten Nissen, sagde 
Elisabeth Dons Christensen fra 
over for den nye ægteskabslov i et 
indlæg i Kristeligt Dagblad, hvor de 
tre biskopper opfordrede folkekirken 
til at genoverveje sin fortsatte viel-
sesret, hvis loven om vielser for par 
af samme køn vedtages. Elisabeth 
Dons Christensen uddyber til Figen-
Bladet: »Det er mit arbejde som 
biskop at holde folkekirken sam-
men, og der er en 
fare for, at mange vil 
bryde ud af folkekir-
ken, hvis vielsen af 
homoseksuelle bliver 
en realitet. Det er 
en nødløsning at 
flytte det juridiske 
ud af folkekirken, 
men jeg ser det som 
det mindste onde.« 
Peter Lodberg 
vender Elisabeth 
Dons Christen-
sens argument på 
hovedet: »Mange vil 
sandsynligvis melde 
sig ud, hvis man 
ikke indfører vielser 
for par af samme 
køn. Det nærmeste, 
vi kan sammenligne 
os med, er Finland, 
hvor mange meldte 
sig ud i protest 
mod, at den finske 

kirke ikke tog dette skridt. Så man 
kunne godt forestille sig en modsat 
reaktion af den, Elisabeth Dons 
Christensen forestiller sig.« Bene-
dicte Hammer Præstholm indvender 
endvidere: »De homoseksuelle 
vil blive gjort til prygelknabe for 
det forhold, at ingen ægteskaber 
vil kunne indgås i kirken. Jeg er 
betænkelig ved, at man betragter 
dette som en kattelem, så man er 
fri for at forholde sig til det homo-
seksuelle samliv.«  Mange røster 
melder sig fortsat i debatten om 
regeringens lovforslag. Endnu er det 
uvist, hvilken indvirkning kritikken 
vil få på udformningen af et ritual, 
men seneste nyt i udviklingen er, at 
der efter en konference for kirke-
folk indkaldt af kirkeminister Manu 
Sareen lader til at være en historisk 
enighed om en kirkeforfatning.

INDBLIK NYHEDER

Biblioteket flytter
ORD | SAMUEL SCHRIVER

Teologisk bibliotek blev etableret i 1942, da 
Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Univer-
sitet blev oprettet. Biblioteket var dengang 
et såkaldt håndbibliotek, en samling af 
opslagsværker og håndbøger, der var blevet 
skænket af kirkelige sammenslutninger og 
private. Biblioteket er vokset med årene, og 
siden 1999 har Aarhus Universitet kunnet 
prale af at have Nordens største fagbibliotek 
for teologi og religionsforskning. Det Teo-
logiske Fakultet er efter tolv år på Tåsinge-
gade 3 blevet nedlagt, men biblioteket lever 
videre.

AARHUS UNIVERSITY LIBRARY
Fra den 9. til den 20. juli flytter alle bøgerne 
til deres nye hjem i Nobelparken. De har 
fået en separat afdeling i nobelbibliotekets 
kælder ved siden af filosofi og idéhistorie. 
»Bøgerne placeres i kompaktreoler, men som 
planerne ser ud, kommer brugerne selv til at 
have adgang til bøgerne, og lånesystemet 
forbliver uændret,« udtaler René Dybdahl, 
rådgiver for dekanatet på Faculty of Arts 
ved Aarhus Universitet. Størstedelen af 
tidsskrifterne bliver derimod indleveret til 
den løbende elektroniske indscanning, som 
Statsbiblioteket foretager. »Fagmiljøerne 
har udvalgt tidskrifter, som bliver en del 
af Statsbibliotekets samling,« siger René 
Dybdahl til FigenBladet. Hvad der sker med 
de resterende tidsskrifter er endnu uvist, og 
der foreligger heller ikke oplysninger om, 
hvor mange ansatte den teologiske afdeling 
i Nobelbiblioteket kommer til at beskæf-
tige. »Processen er endnu ikke færdig, men 
der kommer forhåbentligt mere personale, 
der kan vejlede brugerne,« udtaler René 
Dybdahl.

FOTO |  ALEXANDER RØNH
OLT

FOTO |  ALICE H
ELDING LAU

RSEN

Spørgsmålet om vielser af homoseksuelle afstedkommer både 

komplicerede begrebsafklaringer og diskussioner om såvel 

skabelsesordninger som forholdet mellem stat og kirke.
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En praktisk kirkehistoriker 
Lektor i kirkehistorie på teologi ved Aarhus Universitet Liselotte Malmgart har i nu godt to måneder bestredet posten som 

studieleder for hele Institut for Kultur og Samfund. Liselotte Malmgarts egen historie med teologien er kendetegnet ved en 

interesse for det konkrete, levede liv, og i sit nye arbejde har hun hilst muligheden for at organisere og administrere studiet 
velkommen.

ORD | HANS NØRKJÆR

Liselotte Malmgart har siden 2005 været 
lektor i kirkehistorie ved Aarhus Univer-
sitet, hvor hun også har taget sin teo-
logiske uddannelse. Ud over sin ph.d., 
som blev udarbejdet i København i slut-
ningen af 1990’erne, har hun slået sine 
akademiske folder i Aarhus. I gymnasiet 
fandt hun især interesse for filosofi, 
historie og litteratur, hvilket gjorde, at 
studievalget faldt på teologi, fordi det 
var et bredt fag, der blandt andet inde-
holdt disse fagligheder. Liselotte Malm-
gart har ingen familiemæssig tilknytning 
til teologien, men hun har altid haft en 
generel interesse for kristendommens 
konkrete betydning i samfundet. »Jeg 
har altid gerne villet se kristendommen 

som andet og mere end den akademiske 
teologi,« udtaler hun til FigenBladet. Og 
i sit nye job som studieleder på Institut 
for Kultur og Samfund skal hun ligeledes 
fokusere på det konkrete og sørge for, at 
alting fungerer for både studerende og 
ansatte.

DEN LEVEDE KRISTENDOM
Liselotte Malmgart begyndte på teo-
logiuddannelsen i 1988, men det var 
først under sin etårige orlov, at hun for 
alvor fandt ud af, hvad hun ønskede at 
beskæftige sig med. »Jeg var i 1992-
93 ansat på kursuscenteret Institut for 
Diakoni og Sjælesorg, der minder lidt 
om Diakonhøjskolen i Aarhus. I den 
pause fra studielivet blev jeg optaget 

af diakoni, og hvordan kristendommen 
kan udmønte sig i konkret handling,« 
fortæller hun. Dette blev skelsættende 
for hendes videre arbejde med teologien. 
Liselotte Malmgarts hovedområde er den 
allernyeste kirkehistorie, det vil sige de 
seneste 200 år, hvor kirken i højere grad 
end tidligere har været en institution 
blandt andre institutioner. Her er fokus 
rettet mod kristendommen som en del af 
samfundslivet, for eksempel de konkrete 
aktiviteter på sogneniveau. »Jeg er sim-
pelthen mere interesseret i det konkrete, 
levede kristne liv end i dogmehistorie,« 
fortæller hun. Hendes ph.d.-afhandling 
handlede om diakoniens udvikling i Dan-
mark og var skrevet inden for fagfeltet 
Praktisk Teologi i København, hvor det 

Liselotte Malmgart har skiftet lektorstolen på kirkehistorie ud med sin nye taburet som overordnet studieleder på det nye Institut for Kultur og Samfund.
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er knyttet sammen med Systematisk 
Teologi. Det er til forskel fra Aarhus, 
hvor det er koblet til Kirkehistorie, hvil-
ket egentlig passer bedre til Liselotte 
Malmgarts interesse: »Det hænger godt 
sammen med mit fokus på kristendom-
mens rolle blandt almindelige men-
nesker,« siger hun og tilføjer, at det på 
den måde passede hende godt at vende 
tilbage til Afdeling for Kirkehistorie og 
Praktisk Teologi på teologi i Aarhus. 

NY ROLLE I NY STRUKTUR
Det nye store skel i Liselotte Malmgarts 
karriere er, at hun er blevet udnævnt 
til studieleder på Institut for Kultur 
og Samfund ved Aarhus Universitet. 
Stillingen er et resultat af den faglige 
udviklingsproces, som har skabt nye in-
stitutter og fakulteter, og den erstatter 
de lokale studielederstillinger, som indtil 
nu har været placeret på de enkelte fag. 
Arbejdet tiltalte Liselotte Malmgart, da 
hun altid har været interesseret i at få 
teologistudiet til at fungere bedst mu-
ligt. Det kan hun nu føre op på et højere 
plan. »Jeg vil gerne være med til at 
give de bedst mulige rammer og skabe 
det bedst mulige studiemiljø for alle 
instituttets fag i den nye struktur,« for-
tæller hun. »Der er jo mange holdninger 
til den nye struktur, og jeg er da heller 
ikke nødvendigvis jublende lykkelig over 
ændringerne, men jeg har vurderet, at 
det er bedst at være realistisk og ac-
ceptere de beslutninger, der er truffet 
på højeste plan, fordi jeg mener, at 
vi kan få mest indflydelse, hvis vi går 
aktivt og fagligt ind i processen i stedet 
for at sidde med armene over kors i util-
fredshed.« Der følger mange forskellige 
arbejdsopgaver med det nye job, hvilket 
Liselotte Malmgart mærker tydeligst ved 
de mange møder, hun nu må deltage i. 
»Rollen som studieleder er jo anderledes 
i den nye struktur. Jeg har i høj grad en 
koordineringsfunktion, fordi studiele-
derjobbet er på et højere plan i den nye 

organisation på universitetet,« fortæller 
hun og tilføjer: »I den første tid har jeg 
brugt meget tid på at lære folk at kende 
på de andre studier, og jeg har en god 
kontakt til de to studienævn på Kultur 
og Samfund.«

SAMARBEJDETS POTENTIALE 
I det hele taget har Liselotte Malmgart 
fået til opgave at have overblik over 
hele instituttet. »Jeg skal være med til 
at formulere nogle fælles rammer for 
vores institut, så der er gode muligheder 
for samarbejde, men der skal samtidig 
være respekt for faglige forskelligheder.« 
Noget, som Liselotte Malmgart i sin 
nye rolle har oplevet som positivt, er 
indblikket i andre uddannelser og stu-
diemiljøer. »Jeg har mødt rigtig mange 
undervisere og studerende fra andre 
fag, når jeg har været rundt omkring på 
instituttet, og jeg har kunnet mærke det 
store engagement, som vi kender fra Tå-
singegade 3, mange andre steder. 
Folk brænder for deres studium.« 
Hun ser her et stort potentiale for 
at samarbejde og få kendskab til 
hinandens studier, også uden at 
det sker på bekostning af de fag-
lige forskelle. »Selvom jeg kommer 
fra teologi, forsøger jeg generelt 
at arbejde ud fra ’best practice-
modellen’ og ikke nødvendigvis 
stå på vores egne standarter. I det 
hele taget er mit mål at få folk 
til at glemme, at jeg kommer fra 
teologi.« 

EN PAUSE FRA UNDERVISNINGEN
Det nye job er en måde, hvorpå 
Liselotte Malmgart kan afprøve 
nye arbejdsopgaver og lade nogle 
af de gamle hvile. Det har hun 
hilst velkommen. »Selvom det kan 
lyde forkert, så har det bedste 
ved disse første to måneder som 
studieleder været, at jeg ikke har 
skullet forberede undervisning og 

præstere til forelæsninger tre gange om 
ugen,« fortæller hun og fortsætter: »Jeg 
kan godt lide mit nye job som organisa-
tor og administrator. Jeg kan i det hele 
taget godt lide at få ting til at fungere. 
Men mit job skal ikke være ren styring. 
Der skal også være fokus på udvikling af 
fagene og studierne.« Der er dog også 
nogle bagsider ved det nye job, som 
Liselotte Malmgart gør opmærksom på: 
»Når vi flytter til Nobelparken, kommer 
jeg jo desværre ikke til at ’bo sammen 
med’ de studerende og underviserne fra 
religionsvidenskab og teologi. Der kom-
mer simpelthen nogle årgange, som jeg 
ikke rigtig får lært at kende.« Desuden 
understreger hun: »Jeg kommer helt 
sikkert til at savne at undervise på et 
tidspunkt. Så det er godt, at studiele-
derjobbet ikke er permanent.«

»Jeg vil gerne være med til at give de bedst mulige 

rammer og skabe det bedst mulige studiemiljø for alle 

instituttets fag i den nye struktur,« fortæller Liselotte 

Malmgart til FigenBladet.
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KURSUSPRÆSENTATIONER - RELIGIONSVIDENSKAB

Offentligt forsvar af den teologiske doktorafhandling: 

‘Schriftgelehrte Prophetie. Der eschatologische Teufelsfall in 
Apc Joh 12 und seine Bedeutung für das Verständnis der Jo-

hannesoffenbarung‘ 

v/lektor Jan Dochhorn

Teologi, Institut for Kultur og Samfund
Aud. 1, bygn. 1441

Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C 

Fredag den 27. april 2012 kl. 13.00

’Religion i rum og landskab’ (Valgfag PT Kandidat/Overbygningskursus-RV/Valgfag C-RV/Bachelorprojekt-RV)
v/Jesper Østergaard & Kirstine Helboe Johansen
Religion besætter rum. Rum sætter grænser for religion. I dette forløb skal vi undersøge forholdet mellem religion, rum og 
landskab. Vi tager udgangspunkt i teorier om religiøs tænknings afhængighed af sine omgivelser. Empirisk analyserer vi kon-
krete cases, for eksempel helligrum og pilgrimssteder, og skaber desuden plads for egne empiriske studier.

’Huichol Religion’ (Valgfag A)
v/Armin W. Geertz
Alle Religionsvidenskabsstuderende har læst om huichol-indianernes ceremoni for børn: »Vor Moders Ceremoni«. Men der er 
mange andre spændende ting vedrørende huichol’erne. De har en aldeles opsigtsvækkende mytologi, som gengives med far-
verige garnmalerier. De bruger peyote-kaktus til at ændre bevidsthedstilstanden for at komme i kontakt med guder, ånder og 
afdøde. Deres shamaner hjælper sjælene på vej på deres vandring i åndeverdenen efter døden. Og de har skræmmende forestil-
linger om varulve og andre farlige væsner på sierraen. Kom og lær mere om dette berømte folk ved at tilmelde dig valgfaget 
Huichol Religion E2012.

’Eksperimentel Religionsvidenskab’ (Valgfag B)
v/ Kristoffer L. Nielbo
Nye landvindinger inden for kognitionsvidenskab har muliggjort, at vi gennem eksperimentel metode kan undersøge gamle 
religionsvidenskabelige problemstillinger på en ny og mere præcis måde. På valgfaget Eksperimentel Religionsvidenskab E2012 
vil du lære at forstå og opstille eksperimenter, som vi efterfølgende diskuterer i fællesskab. Der er også mulighed for at få 
praktisk erfaring som forsøgsmedhjælper eller deltager i de eksperimenter, der løbende foretages af forskningsgruppen Reli-
gion, Cognition & Culture (RCC).   

’Durkheimlæsning’ (Sem/BA)
v/Katrine Frøkjær Baunvig  
Har du nogensinde læst en hel bog? Til efteråret får du muligheden for at læse en af religionsvidenskabens absolutte klassikere 
i dens fulde længde; vi dropper de mange uddrag og fordyber os i Émile Durkheims Les formes élémentaires de la vie religieuse. 
Kom og fejr hundredårsjubilæet for dens udgivelse og find ud af, hvorfor den stadig er højaktuel for religionsforskningen i dag. 
Forløbet kan også tages som Valgfag C. Det forudsættes ikke, at man læser fransk.

’Islam og Muslimer i Danmark’ (Valgfag A)
v/Lene Kühle
Hvad gør danske muslimer, hvis de vil på hajj? Vidste du, at der findes et muslimsk kontaktbureau på nettet (www.zawaj.dk)? 
Er mediebilledet af islam og muslimer i Danmark entydigt negativt? Og er islam ved at blive en dansk religion? Vil du gerne 
vide mere om, hvordan islam praktiseres i Danmark, så tilmeld dig valgfaget Islam og Muslimer i Danmark E2012. Det er ikke 
en forudsæting, at man har haft undervisning i islam.

DISPUTATSFORSVAR
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FROKOSTMØDER

DEBAT

AF STUD.THEOL. AGNES LANGGAARD ANDERSEN

»Man kan ikke finde nogen form for 
rationalitet i Anders Breiviks handlinger. 
Og man kan ikke nå frem til andet, end 
at det er et sygt sind, der har udtænkt 
sådant.« (Professor Svend Andersen i 
FigenBladet nr. 56, marts 2012)

Lad mig begynde med at slå fast, at 
jeg naturligvis ikke sympatiserer med 
Anders Breivik (!), men jeg finder 
tilgengæld idéen om at vise et nuance-
ret billede af et menneske, hvor tanken 
har fået overtaget, meget sympatisk og 
vedkommende. Jeg er stor tilhænger 
af kunst, der tør udstille de sider af 
historien, der gør ondt. 

Er der ikke en skævvridning i, at vi på 
den ene side sidder med tårer i øjnene, 
når Hvidstengruppen én efter én bliver 
sendt af sted på deres sidste rejse i 
Anne Grethe Bjarup Riis’ anmelderoste 
film med undertitlen »Nogle må dø for 
at andre kan leve«, og på den anden 
side sætter hælene i og forarges, når 
instruktør Christian Lollike vil fremstille 
‘fjendens’ ideologiske kamp? Selvom 
Anders Breiviks og Hvidstengruppens 
(etc.) kampe på mange områder er vidt 
forskellige, er motivationen for hand-

lingerne dog langt hen ad vejen den 
samme: at gennemtrumfe lige netop 
dén tanke, der menes at være nationens 
og menneskets redning: Nogle må dø 
for at andre kan leve. 

Jeg er indforstået med, at tidsper-
spektivet spiller en vigtig rolle, men 
historien har ikke desto mindre fundet 
sted, og jeg tror på, at frygten skal ses 
i øjnene, kastes op i luften, gribes og 
derpå analyseres og snakkes om igen 
og igen.

Menneskets mørke sider og til tider 
forfærdelige tankegang er ikke frem-
mede for nogen af os, men at føre 
tankerne ud i livet, virker både sygeligt 
og usandsynligt, hvilket måske også 
var grunden til, at Anders Breivik følte 
sig nødsaget til at lade sig påvirke af 
stoffer for at kunne gennemføre sin 
uhyggelige ‘mission’. Nok kan mennesket 
være djævelsk, men dén side bærer vi 
alle i os – mere eller mindre udtalt. 

Om Anders Breivik har et sygt sind, tør 
jeg ikke udtale mig om, da undersøgel-
ser peger i flere retninger. Jeg vil dog 
derimod med stor sikkerhed sige, at 
et teaterstykke over Breiviks manifest 

ikke vil blive talerør for dette, men 
snarere en analyse af menneskesindets 
mange facetter. Jeg hørte i et interview 
Christian Lollike understrege, at hans 
fremstilling vil bygge på tesen om, at 
selve tankegangen ikke er syg (modsat 
handlingen), hvorfor det er både inte-
ressant og vigtigt at få den frem i lyset 
og se den i øjnene. For at opnå indsigt 
hos sig selv og andre er det afgørende 
at se menneskets handlinger ovenfra og 
dermed forsøge at opnå forståelse for 
det andet menneske – ikke at forveksle 
med accept og anerkendelse. 

Lad os til sidst se det i øjnene: Virke-
ligheden er forfærdelig! Den rummer 
ulykkeligvis mennesker, der enten gør 
os stolte eller ubeskriveligt bange, når 
disse stiller sig parate til at slå ihjel 
for at få idéer og ideologier igennem. 
Men verden bliver hverken mere eller 
mindre skræmmende og frygtelig af at 
blive gemt væk; og hvis ikke kunsten er 
ambassadør for at fremstille virkelighe-
den – hvad er så?

Virkeligheden iscenesat

Center for Samtidsreligion (CSR) afholder frokostmøder 

24. april ‘Mindfulness i Aarhus’ v/Rikke Gottfredsen 

1. maj                    ‘Religion in modernity: Signs of religious transformation in Turkey?’ v/Martin Riexinger 

8. maj  ‘Representation of Tibetan self-immolation in exile media’ v/Cameron Warner 

15. maj  ‘Religious experience’ v/John Dunne  

22. maj  (titel annonceres senere) v/Martijn van Beek 

Alle frokostmøder afholdes kl. 12.00-13.00 i lokale 216, bygning 1442. Alle er velkomne!
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AF LARS ALBINUS OG BO KRISTIAN HOLM

Anmeldelse af bogen »Sådan leder du 
medarbejdere, der er klogere end dig 
selv. Mulighedsledelse i udviklingsorga-
nisationer.« Af Ole Steen Andersen og 
Søren Barlebo Rasmussen:

Man skal ikke lade sig forskrække af 
titlen på ovennævnte bog, for efter få 
siders læsning bliver det klart for den 
opmærksomme læser, at den er ironisk 
ment. Som de bedste revyer formår den 
parodiens kunst, nemlig at fremvise 
de trends, der omgiver os, på en så 
overdrevet måde, at det groteske ved 
dem fremkalder en sund latter. Denne 
bog er ingen undtagelse. Den taler 
for eksempel om universitetet som en 
’udviklingsorganisation’, hvis forret-
ningsmæssige overlevelse det drejer 
sig om at sikre. Det er en ganske fin 
finte til den humboldtske tanke om, at 
universitetet skal sikre viden og ikke 
forretningsmæssige interesser. Paro-
dien er endvidere til at få øje på, når 
organisationens drift defineres som »en 
aktivitet, hvor deltagerne i processen 
arbejder med veldefinerede og velkendte 
opgaver. Der anvendes velafprøvede 
metoder, og ved opgavens start er det 
på forhånd klart, hvad resultatet for-
ventes at blive« (s. 12). Da dette som 
bekendt ville gøre det umuligt at opnå 
radikalt ny viden eller se tingene på en 
ny måde, bliver satiren helt tydelig, og 
man forstår, at de fleste af de anvendte 
nydanske gloser skal forstås med om-
vendt fortegn. Der menes selvfølgelig 
’umulighedsledelse’ i ’afviklingsorgani-
sationer’, og der angives metoder til 
at aflede de modarbejdende ansatte, 
som er dummere end én selv. Netop 
dette får vi faktisk klare meldinger om 
forskellige steder, som for eksempel i 
det Machiavelli-lydende afsnit ’Lederens 
første træk’, hvor det gøres helt klart, 
at lederen må sørge for at aflede sin 
medarbejder. Det bør han gøre ved at 

tage emnet vedrørende universitetets 
’forandringsproces’ op »i forbindelse 
med at han og medarbejderen er i gang 
med noget andet – for eksempel mens 
de planlægger et møde eller drøfter 
en artikel« (s. 113). (Hvornår ledere 
drøfter artikler, selv på skrømt, og ikke 
blot management-manualer, præciseres 
dog ikke). Et andet sted siges det, at 
»strukturforandringer opleves … af 
mange som en uvelkommen forstyrrel-
se« (s. 142). Det er selvfølgelig yderst 
grinagtigt, eftersom der her sigtes til 
forstyrrelse af forskningsprocesser, der 
som bekendt kræver ro og fordybelse. 

Med virkelig satirisk sans for manage-
mentkulturens mangel på saglige argu-
menter fremhæves det, at forandrings-
processer er gode, fordi de bygger på 
en holdbar logik (s. 142). Det er vældig 
fikst, men selvfølgelig også lidt frækt at 
tage managementfolkene til indtægt for 
en så åbenlys cirkelslutning. Forfatterne 
udviser desuden med bidende ironi et 
skarpt blik for, at grupper har det med 
at ritualisere deres egne overbevisnin-
ger, således at det blokerer for ny viden. 
Deltagerne i sådanne »netværk bliver 
ofre for fænomenet groupthink [en god 
engelsk fagglose, der betyder noget i 
retning af gruppetænkning], hvor man 
... mister evnen til at sætte spørgsmåls-
tegn ved en række antagelser« (s. 148). 
Fin pointe, selvom det måske tages lidt 
for givet, at læseren vil gennemskue, at 
der her er tale om managementkultu-
rens egen ’groupthink’. Og det grænser 
måske også lidt til sarkasme, når der 
henvises til, at ledelsens princip er 
»omkostningseffektivitet« (s. 141), for 
universitetsledere ved selvfølgelig godt, 
at det ikke er en fabrik, de bestyrer, 
men en institution for kritisk viden-
stilegnelse (undskyld videntilegnelse 
uden s). Men o.k., overdrivelse fremmer 
som sagt forståelsen. Nu vi alligevel er 
ved den kritiske videnstilegnelse (und-

skyld videntilegnelse uden s), som jo 
har til formål at få folk til at tænke selv 
og stille kritiske spørgsmål til tingenes 
tilstand, så fatter vi også den tilsigtede 
underfundighed i sætningen: »Vi mener 
for det første, at de store strukturfor-
andringer er kommet for at blive«, en 
god, deskriptiv formulering, der gør det 
tydeligt, at der ikke tænkes normativt, 
men opportunistisk. Satire har det dog 
i det hele taget med at blive ondskabs-
fuld, hvis der lægges op til at grine ad 
dem, der bør føle sig truffet, men hvem 
ved, om ikke formuleringerne alligevel 
er valgt så meget med omhu, at disse 
personer slet ikke føler sig truffet, 
når det kommer til stykket? Den fine 
balance mellem satire og indicier er dog 
udfordret, når forfatterne går så vidt 
som til at skrive, at »forandringerne 
ofte kun kan gennemføres som en eller 
anden form for diktat« (s. 148). Den er 
for tyk. Alle kan jo se, at der spilles på 
ordet diktatur, og det vil ingen jo ved-
kende sig. Men det er en skønhedsfejl.

Bogen lægger også op til, at vi ikke 
må tale med den samme videnarbejder 
(vidunderlig neoligsme uden s) alt for 
lang tid ad gangen, for det har det med 
at »udvande udviklingspotentialet i 
relationerne« (s. 142). Vi kommer blot 
til at bekræfte os selv og hinanden i 
vores inkompetence. Igen sigtes der 
selvfølgelig ironisk til ledelses- og 
managementkulturen selv, og nu forstår 
vi, hvorfor parodien kalder sig: »Hvor-
dan man leder dem, der er klogere end 
en selv«. Tager man nemlig bogens 
indhold bogstaveligt, skal det forstås 
med omvendt fortegn, som vi tidligere 
har været inde på: altså hvordan man 
leder dem, der er dummere end en selv. 
Det skal man gøre forsigtigt, eftersom 
de dumme jo ikke selv ved, hvad der er 
til deres eget bedste. Men når lederen 
først »har besluttet at hjælpe medar-
bejderen«, som der står så smukt, skal 

Kan man lede universitetet efter en manual?
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han opføre sig forstående og sørge for at skaffe de 
bedste muligheder for vedkommendes videre udvikling. 
(At der altid tales om ’han’ er selvfølgelig en del af 
samfundsparodien). 

Som ved al vellykket satire er der en masse rigtige 
iagttagelser i bogen, som kan og skal læses helt uden 
ironi. Det er en virkelighed, vi alle kan genkende os 
selv i. Det gør det selvfølgelig ekstra morsomt, når 
denne virkelighed så udstilles på en sådan måde, at 
vi må bryde ud i… latter. Selvom bogens anmeldere 
ikke umiddelbart ynder politisk korrekthed, bør det 
dog i en anmeldelse som denne finde tilslutning, at 
der gøres tykt grin med alt det, der i praksis har vist 
sig ikke at fungere i kommunismen. I stedet for at 
fokusere på lige og økonomisk retfærdige betingelser 
for alle, fokuserer bogen på noget, der til forveksling 
ligner Sovjetrepublikkens 5-årsplaner: Der appelleres 
desuden til den kollektivt forpligtende indsats, og den 
isolerede forsker, der gemmer sig på sit kontor, udstil-
les som en stakkel, der i virkeligheden hellere ville 
dele sin videnejendom (uden s) med andre og dermed 
tjene folket. Den enkelte videnarbejder uden s (og her 
er den kommunistiske symbolik selvfølgelig ikke til at 
tage fejl af) må forpligte sig på kollektivet, ligesom 
lederen er forpligtet på medarbejderens ve og vel. Alle 
videnarbejdere (uden s), der lider under den borgerlige 
vrangforestilling om, at de er individuelle forskere, vil 
måske nok stritte imod inddragelsen af de lokale kon-
torbesiddelser og de centraliserende omstruktureringer, 
der er nødvendige, og derfor må der styring til, som 
man så rigtigt forstod det i USSR og DDR. 

Bogen kan måske ikke sige sig helt fri for en slet skjult 
skadefryd over for det mislykkede kommunistregime i 
øst, og lidt frækt er det vel også at alludere til dette 
som en manual for universitetsledelse, men heldigvis 
ved vi jo, at det bare er for sjov, for ingen ledere af et 
kritisk og oplyst universitetet kunne selvfølgelig finde 
på at gøre som i DDR, eller som deltagerne i weekend-
kurser for management får besked på at gøre. Og Gud 
ske tak og lov for det! Men nogle gange skal der parodi 
og satire til, før man kan se det! Konkluderende må vi 
sige, at bogen er ganske vellykket, netop som parodi, 
hvis alvorligere ærinde selvfølgelig er at advare om, 
hvor galt det kan gå, hvis man ikke forstår vitsen.

TORVET FOTO | M
EDIEAFDELINGEN M

OESGAARDManglende kollegialitet
AF CARSTEN BACH-NIELSEN

Koldau er gået. Rettere sagt: blevet gået. Og sådan kan det 
komme til at gå alle os, der er ansat i den koncern, hvor ledel-
sen stryger os under næsen med en harefod, som det hed på 
reformationstiden. Ledelsen, koncerncheferne, vil have os til 
at tro, at det var en personalesag, men det var det vel næppe. 
Eller også er betegnelsen personale så ny blandt VIPerne i kon-
cernen Aarhus Universitet, at den endnu ikke er sivet helt ind i 
bevidstheden på dem. Universitetsledelsen har ikke gjort meget 
for at synliggøre sine spor eller hensigter. Man angiver, at det 
skulle være af stor betydning, at disse nye – meget tykke – lag 
af akademiske koncernchefer og andre over-, under- og mellem-
ledere er akademikere. Men det gør dem ikke til videnskabeligt 
personale. Det er bluff, når ledelserne bilder os ind, at vi har 
identiske interesser. Lederne er karrieremagere, der har forladt 
deres forsker- og lærerjob for at springe over på den anden side 
af bordet og søge sig udfordret af ding-dong urimeligt høje 
lønninger. Hvordan skulle disse administratorer have samme 
interesser som os? Det er bluff og spillen på en fortid, da uni-
versitetet ikke var en koncern. 

Studenterne har de sidste år været ledelsernes kæledægger. De 
giver så dejlige penge. Den magt, man kan give dem del i, er 
jo flygtig. Nu begynder de studerende imidlertid at te sig. Råbe 
op. Hvorfor får man dem så ikke bare til at skride? Jo, hvis man 
dropper studenterne, må man jo også fyre lærerne, og så ville 
den realitet, at administratorerne lever af at klippe hinanden, 
blive alt for tydelig og direkte farlig for deres ansættelser.

Kender lederne ordet kollegialitet? Det er noget, man har haft 
tidligere på universitetet. Man kan ikke være kollega med den, 
der lukker munden på én, handler på tværs af de mest elemen-
tære rettigheder med dem, der hylder den frie debat og samtidig 
svinger sværdet, alt imens de forsorent og ydmygt med hovedet 
lidt på skrå sukker: »personalesag«. Det er næppe kollegialitet 
at fryse en ’kollega’ ud. Uenigheden, som muligvis er reel nok, 
burde være klaret og afklaret i kollegiale organer. Men de findes 
bare ikke mere. De er for farlige for enhver ledelse i en koncern 
som det stadigt mere åbenlyst provinsielle universitet i Jylland. 
Det spørgsmål, vi som lærere og studenter i den kommende tid 
skal stille os, er, hvem der er kolleger, og hvem der er ledere, 
magthavere. Vi må indse, at de har sat sig ud over den simple 
kollegialitet og er flyttet ind i magtens og de høje lønningers 
forjættende rige. Og derhen er der mange, der ikke kan følge 
dem. Det er tid til at finde sine egentlige venner og kolleger. På 
høje tid endda.

KLUMMEN
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Det medicinsk optimerede menneske
Hvad har Bjarne Riis til fælles med en voksende gruppe studerende i ind- og udland? Såvel Ørnen fra Herning som de stude-

rende har taget medicin for at præstere bedre. Og hvad så?

AF JES HARFELD

400-meter-disciplinen til denne som-
mers OL i London kan faktisk ende med 
at blive vundet af en mand uden ben. 
Og nej, vi taler ikke om de Paralym-
piske Lege, men det almindelige OL. 
Sydafrikanske Oscar Pistorius – alias 
the Fastest Man On No Legs – er meget 
tæt på at kvalificere sig til legene. Med 
to speciallavede underbensproteser af 
karbonfiber løber han 400 meter på 
45,07 sekunder (den danske rekord er 
45,89 – og han havde vel at mærke to 
ganske velfungerende ben). Ved samme 
OL vil der være en ekstrem, intensiv jagt 
på udøvere, der har brugt diverse former 
for (ulovlig) medicin eller medicinsk 
teknologi til at gøre deres kroppe bedre 
til at udfolde de ønskede atletiske evner. 
Steroider, EPO, amfetaminer, betablok-
kere – alt afhængig af idrætsdisciplinens 
specifikke kropslige krav. En lang række 
andre – og tilladte – former for medicin 
og teknologi vil blive taget i brug for at 
lette smerter, løsne muskler, støtte sener 
… ligeledes for at optimere atletens 
præstationer. De åbenlyse problematik-
ker og spørgsmål i dette sportsoriente-
rede eksempel er blot et eksempel på 
den både præsente og fremtidsoriente-

rede diskussion om mulighederne for at 
fremme menneskers egenskaber igennem 
brug af medicin og teknologi.

DEBATTENS OMDREJNINGSPUNKT
I det forgangne års tid har min forsk-
ning på Center for Bioetik og Nanoetik 
i høj grad fokuseret på etiske problem-
stillinger i forhold til forbedringer/
optimeringer af mennesket gennem 
brug af medicinsk teknologi – det som 
i debatten oftest omtales som ’human 
enhancement’. Mit arbejde med medi-
cinsk menneskelig optimering har ikke 
som for eksempel min afhandling haft 
et normativt mål, men derimod et klart 
deskriptivt mål. I stedet for at sige 
noget om, hvad vi bør gøre, har jeg 
ønsket at beskrive de forskellige temaer, 
argumenttyper og generelle narrativer, 
der er på spil i den akademiske debat 
om etik og menneskelig optimering. Men 
hvad er ’human enhancement’ egent-
lig? Det er et spørgsmål, som ikke er 
specielt let at besvare, og selve dette 
definitionsspørgsmål er da også en af 
de ting, som optager rigtig megen plads 
i debatten og resulterer i nogle af de 
hårdeste diskussioner. I det EU-projekt, 
som min forskning er en del af (EPOCH), 
bliver menneskelig optimering defineret 
ganske bredt som »any modifications 
of the human body aimed at improving 
performance and realized by scientific-
technological means.« Disse ’means’ 
eller metoder kan være alt fra piller til 
computerchips implanteret i kroppen 
eller hjernen, og den ønskede ’perfor-
mance’ eller evne kan beskrives som 
henholdsvis fysisk (for eksempel at 
hoppe højere eller nemmere få erektion), 
som kognitiv (for eksempel at kunne 
koncentrere sig bedre, huske mere eller 
hæve sin IQ) eller som humørmæssig 
(for eksempel at være gladere eller føle 
sig mere autentisk). Derudover er der to 
typer af optimeringer, som ofte bliver 
omtalt separat fra de andre: livslæng-
deoptimering og moralsk optimering 

– altså det at kunne leve (markant) 
længere igennem medicinsk optimering 
(vi snakker her 200 år plus det løse) og 
det at blive bedre mennesker i moralsk 
forstand (venligere, mere altruistiske, 
mindre aggressive) igennem hjælp fra 
medicin. Men nu tilbage til spørgsmå-
let om argumentative temaer: Hvad 
diskuteres der? Lidt groft sagt kan man 
sige, at der i debatten fremgår (i hvert 
fald) tre områder, hvorom de etiske 
sværdslag slås. For det første er der en 
diskussion omkring de gode og dårlige 
konsekvenser for de individuelle men-
nesker, der måtte bruge eller blive udsat 
for medicinsk optimering. Det andet 
tema fokuserer på den politiske filosofi 
og tager spørgsmål op omkring medi-
cinsk optimerings eventuelle potentiale 
og/eller risiko i forhold til menneskers 
fællesskaber og samfund. Det tredje og 
sidste tema er en diskussion omkring 
værdighed – en diskussion der også 
enten indeholder eller kører parallelt 
med diskussioner om (tab af) menneske-
lighed, naturlighed og autenticitet.

ER DET ALTID BEDRE AT BLIVE BEDRE
I forhold til et udgangspunkt med 
konsekvenserne for øje kan det til at 
begynde med være vanskeligt at se, 
hvorfor det, som den danske filosof Kas-
per Lippert-Rasmussen formulerer det, 
skulle være dårligt at blive bedre. Hvis 
jeg ved indtagelse af medicin kan løbe 
hurtigere, være en bedre sexpartner, 
huske mit eksamenspensum bedre og så 
videre, så er det da naturligvis et gode. 
Det er i hvert fald det, som forfægtes af 
den klassiske optimeringsutilitarisme, 
som for eksempel Savulescu og Perrson 
udspringer af. Med rod i især Oxford 
Uehiro Centre for Practical Ethics arbej-
der disse og lignende filosoffer med op-
timeringsdebatten i en klar konsekvens-
etisk optik. Fokus er på den medicinske 
teknologis muligheder for at hjælpe til 
ved optimeringen af vores præferencer 
og maksimeringen af vores lykke, og 
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at det moralsk ansvarlige individ eller 
samfund (eller de moralsk ansvarlige 
forældre) bør søge at bruge denne 
teknologi til fremme af egenskaber 
og lykke. Flere kritikpunkter er blevet 
rejst imod denne type af utilitaristiske 
argumenter. Blandt andet har jurist og 
bioetiker Matt Lamkin påpeget, at rigtig 
mange individuelle goder udelukkende er 
relationelle goder. Det vil sige, at de kun 
er et gode i forhold til, at de er bedre 
end andres. Det er et gode at være 210 
centimeter høj i basketball, men hvis 
alle andre er 230 centimeter, da udviskes 
dette gode i høj grad (man er dog stadig 
tættere på kurven). Det samme kunne 
man sige om en lang række andre fysiske 
karakteristika. Flere amerikanske stati-
stikker viser, at det jobsøgningsmæssigt 
er klart en fordel at være en høj, pæn, 
hvid mand – fuldstændig uafhængig 

af ens evner inden for det felt, som 
man skal arbejde med. Derfor ville det 
naturligvis være et væsentligt gode, hvis 
vi igennem medicinsk optimering kunne 
opnå disse karakteristika – det være 
sig igennem design af vores afkom eller 
måske kosmetiske teknikker til forskøn-
nelse af ansigtstræk og afblegning af 
huden (to allerede velkendte eksempler). 
Sådanne ’optimeringer’, siger kritikerne, 
er dog yderst kontroversielle i forhold til 
for eksempel bekæmpelse af racisme og 
udviklingen af rummelige samfund.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNING
Der er ingen tvivl om, at medicinindu-
strien ser et stort uopfyldt potentiale i 
udviklingen og salget af medikamenter 
målrettet mod at gøre raske mennesker 
endnu bedre. Indtil videre har de fleste 
optimeringsmidler, som nu bruges af 

raske mennesker, oprindeligt været 
udviklet til brug mod diverse sygdomme. 
Denne praksis står dog ikke længere ale-
ne, og en række firmaer fokuserer – mere 
eller mindre officielt – på præparater, 
der sigter mod at optimere diverse evner 
hos raske mennesker. Alene af disse 
grunde kan vi godt begynde at forberede 
os på en langt større medikalisering 
af samfundet og individet. Det vil ske. 
Vores opgave som aktivistiske tænkere, 
medborgere og deltagere i samfundet og 
demokratiet bliver at indgå i en åben 
debat omkring de problemstillinger, der 
måtte komme – og stå sammen om at 
holde øje med og eventuelt imødegå 
de individ- eller erhvervsinteresser, der 
ikke har vores samfund og dets borgeres 
interesser for øje.

KRONIKKEN
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BOGANMELDELSE

Fremskreden reformation
I sin lille bog Den tredje reformation - fra statskristendom til google-buddhisme giver ph.d. i religionssociologi og gene-

ralsekretær for Det Dansk Bibelselskab Morten Thomsen Højsgaard et godt overblik over den vældige religiøse brydningstid, 

vi befi nder os i. 

AF JULIUS S. B. HOLST, STUD.THEOL.

Vi er i disse år vidner til et markant 
religiøst mentalitetsskifte i Danmark. 
Den nye religiøse situation med etiket-
ten ‘google-buddhisme’ afspejler vores 
senmoderne, pluralistiske og individua-
listiske virkelighed. Google er indgangs-
portalen til det religiøse supermarked, 
og hvad, der især efterspørges, er 
spirituelle teknikker til at fremmane 
et harmonisk liv. Det er lykkereligion a 
la carte, og den traditionelle statskri-
stendom er på retræte. Med Den tredje 
reformation har Højsgaard stillet sig i 
folkeoplysningens tjeneste, for udvik-
lingen kan næppe vendes, men man bør 
alligevel forstå og forholde sig til den.

REFORMA-
TION FRA 
NEDEN?
Bogen er 
nydeligt 
strukturet i 
tre hovedde-
le, hvor første 
del optegner 
tendenser 
i den nye 
religiøsitet 
på baggrund 
af udsagn 
fra såkaldte 
’frontfi gurer’. 
Såvel kunst-
nere som 
fremtrædende 
ateister og 
teologer 
drages frem i 
den forbin-
delse. Hvor 
de to første 
reformationer, 
kristningen af 
Danmark og 
den lutherske 
reformation, 

havde udspring i landets ledende lag, 
er den tredje reformation en bevægelse 
nedefra, fra den brede befolkning, 
insisterer Højsgaard. Derfor synes det 
underligt, at personer fra den populær-
kulturelle elite, overvejende af semibud-
dhistisk observans, og eliteateister som 
Rothstein og Nørmark skænkes så megen 
opmærksomhed i bogens begyndelse. I 
anden hoveddel ses udviklingen i lyset 
af medierevolution og forbrugersam-
fund. Folkekirken er i færd med at miste 
sit monopol på det religiøse marked 
og er i defensiven både som religiøst 
og samfundsmæssigt samlingspunkt. I 
tredje hoveddel kommer den anonyme 
befolkning endelig til orde gennem 

et par tankevækkende statistikker. I 
forhold til bogens originale koncept: 
google-buddhisme, er det da interessant 
at notere sig, at blot en femtedel af de 
72% af befolkningen, der opfatter sig 
som troende, tror på reinkarnation. Gan-
ske vist mener kun en knap lige så stor 
andel, at Jesus opstod fra de døde, men 
er eurobuddhismen alligevel ikke snarere 
et trendy kendisfænomen?

KENDES PÅ FRUGTERNE
Siden Den tredje reformation udkom i 
oktober sidste år, er den af blandt andre 
religionshistoriker Mikael Rothstein 
blevet kritiseret for at være i missions-
ærinde. For mig at se lykkes Højsgaard i 
sin stræben efter at analysere nøgternt 
og neutralt undtagen visse steder under-
vejs, hvor man fornemmer en ironisk un-
dertone, især med brod mod ateisterne. 
Man kan dog snarere sige, at forfatteren 
i bogens afrunding driver religionskritik. 
Den nye religiøsitets individualistiske og 
ifølge Højsgaard i yderste konsekvens 
usolidariske menneskesyn problemati-
seres. Skønt fremvokset fra neden vil 
reformationen med tiden også få kon-
sekvenser på højere plan. I sidste ende 
handler det om samfundets fremtidige 
værdier, og stillingtagen er påkrævet. 
Bogen undgår ikke visse steder at blive 
for fi rkantet i sine skematiseringer og 
analyser, men det ligger i sagens natur, 
når en så diffus størrelse belyses, og det 
opvejes af den store mængde dokumen-
tation, der formidles i form af citater og 
undersøgelser. Læs den endelig!

Den tredje reformation - fra statskristendom til 

google-buddhisme,

Morten Thomsen Højsgaard,

Kristeligt Dagblads Forlag 2011,

184 sider,

199 kr.
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BOGANMELDELSE

At fortælle livet
Ud fra en tese om, at menneskets åndelige DNA består af fortællinger, fortæller sognepræst Gudmund Rask Pedersen ved 

hjælp af skønlitteratur, livsfortælling og evangelium sig ind i hjertet på sin læser. Fra barnets grundfortælling bevæger 

bogen sig gennem de søgende ungdomsår over livskrisen i voksenlivet og tager læseren med videre ind i alderdommen, hvor 

livshistorien genskrives og nyfortolkes.

AF SOPHIE LØNNE HUNDEBØLL, STUD.THEOL.  

Jeg har ladet mig fortælle... er, som 
et liv, inddelt i fi re dele - barndom, 
ungdom, voksenliv og alderdom - med 
forfatterens eget liv som baggrund.  
Læseren behøver ikke at standse, når 
hun kommer til sin egen alder i bogen, 
for opbygningen kan lige så vel som 
lineært betragtes cyklisk som et kirkeår 
eller et menneskes egne op- og nedture 
med fødsel, død og genopstandelse.

DEN IDENTITETS-
SKABENDE FORTÆLLING
Jeg har ladet mig fortælle... handler 
om identitet; om at det enkelte 
menneske har en grundfortælling, 
som udvikler sig, forandrer sig og 
nogle gange dør for at genopstå i 
en ny form. Indbildningskraften, 
som ifølge Gudmund Rask Pedersen 
"må kunne tænkes at være i familie 
med Helligånden”, eller fantasien er 
drivkraft for den konstante genskabelse 
og genovervejelse af vores egen 
livsfortælling. Men mennesket er 
ikke alene i denne udviklingsproces. 
Evangeliet er ifølge Gudmund Rask 
Pedersen den grundfortælling, som 
vi som kristne lader blive til en del 
af os, eller rettere: Vi bliver en del 
af den gennem viderefortælling og 
gudstjeneste. Ved nadverbordet spiser 
vi os ligefrem ind i kristendommens 
fortælling. Det hele kan virke lidt 
abstrakt, når denne anmelder 
jonglerer rundt med forklaringer om 
fortællinger, der får del i hinanden, 
men det er det netop ikke, når man 
med bogen i hænderne begiver sig ind 
i fortællingernes verden. Gudmund Rask 
Pedersen teoretiserer ikke, når han 
tager læseren med på udfl ugt gennem 
'bogskabet' med velvalgte skønlitterære 
bidder fra især skandinavisk litteratur 
og med humor og vid genfortæller 
bibelhistorie eller gennem en prædiken 

sætter ord på en skelsættende 
begivenhed. Han lader læseren selv 
samle brikkerne til sit eget puslespil.

FANTASIENS BRILLER
I forfatterens barndomserindringer, 
står ”den gamle hønsegård” bag 
barndomshjemmet som en Paradisets 
Have, hvor han og hans søskende kunne 
lege og fantasere sig gennem den første 
livslæring: ”Et sted for forvandling 
og leg med identitet, sådan som et 
menneskeliv i grunden altid må være 
det, hele vejen, hvis livet skal være 
sjovt. Eller blot så godt som godt.” 
Legen og fantasien spiller en stor rolle i 
Gudmund Rask Pedersens livsforståelse, 
hvor illusion og fantasi er mindst lige 
så afgørende som 
tørre facts og 
den skinbarlige 
sandhed. For med 
fantasiens briller 
på kan vi gå ind i 
en fortælling og 
forandrede komme 
ud på den anden 
side, idet vi på 
bogstaveligste 
vis har ladet os 
fortælle eller 
genfortælle 
i oplevelsen. 
Denne bog er 
en guide til lige 
præcis den slags 
livsforandrende 
oplevelser, og 
jeg vil anbefale 
den indtaget i 
mindre bidder, 
så eftertanken 
kan få plads til 
udfoldelse. Som 
appetitvækkere har 
forfatteren ladet 
en fl ok høns gå 

frit omkring i bogen, pikkende udvalgte 
citater eller 'guldkorn', og selvom bogen 
har en meningsfuld opbygning, kan 
den også sagtens læses på må og få for 
inspiration. Skulle man endog være en 
blind høne, er jeg ikke i tvivl om, at 
man med en førerhund som Gudmund 
Rask Pedersen nok skal fi nde (guld)korn 
at føje til sin livsfortælling i Jeg har 
ladet mig fortælle...

Jeg har ladet mig fortælle...

Gudmund Rask Pedersen
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PRAKTIK

Kairener i en brydningstid
Med billeder af de til tider voldsomme demonstrationer påTahrir-pladsen i urovækkende, frisk erindring satte jeg i februar 

kurs mod Kairo, der i indeværende semester danner rammen om mit sidste sidefagssemester på Arabisk & Islamstudier. 

Opholdets primære formål er at forbedre mine sproglige kompetencer med alt, hvad dertil hører.

AF STUD.MAG LARS-KRISTIAN KRATMANN NISSEN 

”Verdens moder”, et kulturelt og 
intellektuelt centrum, Mellemøstens 
svar påParis og Hollywood. Det skorter 
ikke pålovprisninger af den egyptiske 
metropol, hvad end man konsulterer 
rejselitteratur eller videnskabelig ditto 
om byen. Samtidig nyder den egyptiske 
dialekt den klædelige status af at 
være den arabiske dialekt, som tales 
og ikke mindst forstås af flest. Disse 
tungtvejende argumenter trumfede mine 
sikkerhedsmæssige bekymringer, og 
flybilletten blev købt med det mål for 
øje at fortsætte mine sprogstudier samt 
erfare påegen krop, hvad det kræver at 
tilpasse sig en fremmed kultur.  

PÅSKOLEBÆNKEN
Inden afrejse købte jeg fire ugers 
undervisning i henholdsvis egyptisk 
dialekt og Moderne Standard Arabisk 
påsprogskolen International 
Language Institute. Efter obligatoriske 
placeringstests den første dag inddel-
tes vi fremmødte i småklasser med 
studerende påsamme faglige niveau. 
Undervisningen foregår udelukkende 
påarabisk og er typisk af fire ugers 
varighed, hvorefter man efter bestå-
et eksamen kan fortsætte pådet 
følgende niveau. Her modtager jeg i 
skrivende stund fortsat en forrygende 
dialektundervisning, mens jeg har 
fundet et standardarabisk alternativ på

privatskolen 4U Arabic, der i højere grad 
kan tilrettelægge undervisningen efter 
mine ønsker og behov. Begge skoler er 
placeret i området Mohandessin lidt vest 
for Nilen, hvor jeg bor i en lejlighed få
minutters gang fra begge skoler.   

ALT ER TUK-TUK
Trods egypternes venlige gemyt er det 
uundgåeligt at bemærke, at her her-
sker anarkistiske tilstande i Kairo efter 
Mubaraks fald. Politiet og hæren er stort 
set ikke tilstedeværende i bybilledet, og 
det er tydeligt, at landet befinder sig i 
en overgangsfase. Et pudsigt eksempel 
pådette er det stigende antal tuk-
tuk-knallerter i den uvejsomme trafik. 
Knallerterne er ulovlige, hvilket har af-
født et arabisk ordsprog, der påmunter 
vis indrammer landets tilstand, og som 
lyder:»alt er tuk-tuk«i betydningen: 
alting flyder. Man fornemmer, at menige 
egyptere kan tolke den frihed, som 
demonstrationerne har medført, radikalt 
ud fra devisen om, at når Gud ikke er 
død, er alting ikke tilladt - men næsten. 
Alligevel hersker her i vidt omfang en 

bemærkelsesværdig form for selvjustits, 
hvorved meget går sin vante gang.

KULTURCHOK
Ganske som forventet er det en stor 
oplevelse at stifte nærmere bekendtskab 
med en kultur, som er såradikalt ander-
ledes. Fordomme bliver be- og afkræftet, 
og det er en daglig udfordring at måtte 
forholde sig til disse. Dele af Kairo er 
hypermoderne og står i skærende kon-
trast til andre, meget fattige områder 
af byen, hvor hengivenheden til islam 
træder frem i fuldt flor. Godt nok er et 
kønsopdelt samfund ikke normen, men 
det var bestemt ikke velset, at jeg i min 
uvidenhed placerede mig i kvindekøen, 
da jeg skulle have mit visum forlænget. 
Indtrykkene er til stadighed overvæl-
dende, og efter at have haft 1001 Nats 
Eventyr liggende pånatbordet, kan jeg 
kun tilslutte mig bogens flatterende 
bemærkning om,at den, der ikke har set 
Kairo, har ikke set verden. Et udsagn, 
der måske er mere sandt nu efter uro-
lighederne end nogensinde før.

Kheopspyramiden er det sidste tilbageværende af oldtidens syv vidundere. Sammen med Khefrenpyra-

miden til højre i billedet står disse som monumentale kontraster til det moderne Kairo, der har vokse-

værk, og som i dag næsten omklamrer de majestætiske kongegrave.
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BJARKE VOGNSTRUP FOG, STUD.MAG.

Pinse er, så vidt jeg ved, de kristnes 
fejring af Helligånden, der viste sig i 
Jerusalem. Personligt har jeg ikke rigtig 
noget forhold til pinsen, men man kan 
ikke ignorere dens betydning for den 
kristne verden og dermed en eller anden 
form for værdigrundlag i den vestlige 
verden.

NATAŠA MILOŠEVIC, STUD.MAG.

Det er noget med, at pinse markerer 
50 dage for Jesu opstandelse og et 
eller andet med, at Helligånden kom 
ned til Jesu efterfølgere eller apostle 
og gjorde, at de kunne sprede Jesu Bud-
skab til alle, så man fejrer også hans 
komme. Am I right?

MADS GRAM, STUD.THEOL.

Pinse kommer af græsk ’pentekost’, der 
betyder ’halvtredsindstyvende’ (dag 
efter påske) og er en kristen højtid, der 
holdes årligt til minde om Helligåndens 
komme. Pinsen regnes traditionelt for 
den kristne kirkes fødsel.

UNDERHOLDNING

ILLUSTRATION | JACOB BECH
 JOENSEN

Hvad er Pinse?
     FOTO |  ALEXANDER RØNH

OLT

Sidste skud fra en bladtegner
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APRIL ARRANGEMENT BESKRIVELSE

23. International
Konference

’On Prayer and Performance’ (Moesgaard, 
Aarhus Universitet)

24. 12.00 - 
13.00

Frokostmøde ‘Mindfulness i Aarhus’ v/Rikke Gottfredsen, 
Center for Samtidsreligion (CSR) (lok. 216, 
bygn. 1442)

24. 13.00 - 
16.00

Præsentation Ph.d.-præsentation (Titel følger snarest) 
v/Jacob Mortensen, The New Testament 
Studies (lok. 340, bygn. 1443)

24. 17.15 - 
19.00

Foredrag ‘Det Nye Testamentes tilblivelse’ v/Einar 
Thomassen, Religionsvidenskabelig Forening 
(Aud. 3, bygn. 1441)

26. 12.00 -
13.00

Frokostmøde ‘Divination’ v/John McGraw, Religion, 
Cognition and Culture (RCC) (lok. 238, 
bygn. 1442)

26. 16.00 - 
18.00

Gæsteforelæsning ‘Enok in Ethiopian Tradition’ v/prof. 
Dr. Loren Stuckenbruck fra Princeton 
Theological Seminary, præsenteret af Den 
Kristne Orient (lok. 212, bygn. 1442)

27. 13.00 - 
19.00

Disputatsforsvar ‘Schriftgelehrte Prophetie. Der 
eschatologische Teufelsfall in Apc 
Joh 12 und seine Bedeutung für das 
Verständnis der Johannesoffenbarung‘ 
v/Jan Dochhorn, forsvar af teologisk 
doktorafhandling (Aud. 1, bygn. 1441)

MAJ ARRANGEMENT BESKRIVELSE

1. 10.15 - 
12.30

Åbent seminar ’The Leugenberg Fellowship as Protestant 
Model for the Unity of Churches‘ v/
Theodor Dieter, Teologi (lok. 239, bygn. 
1442)

2. 13.15 - 
14.30

Gæsteforelæsning ‘Religion in the Ranks: Belief and 
Religious Experience in the Canadian 
Forces’ v/Joanne Benham Rennick, Center 
for Samtidsreligion (CSR) (lok. 110, bygn. 
1441)

3. 12.00 - 
13.00

Frokostmøde ’Neuroscience, Psychology and Religion’ 
v/Isabella , Religion, Cognition og Culture 
(RCC) (lok. 238, bygn. 1442)

8. 17.00 Generalforsamling Generalforsamling i Teologisk Forening  
med præsentationer af nye teologiske ph.d.-
projekter kl. 19.30. Der serveres pizza til 
medlemmer (lok. 110, bygn. 1441)
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Spændende 
arrangementer

FORSVAR AF DOKTORAFHANDLING 
OM JOHANNES’ ÅBENBARING
Lektor i Ny Testamente Jan Dochhorn 
forsvarer den 27. april sin doktoraf-
handling ‘Schriftgelehrte Prophetie. 
Der eschatologische Teufelsfall in Apc 
Joh 12 und seine Bedeutung für das 
Verständnis der Johannesoffenbarung‘. 
Forsvaret foregår på tysk og er åbent 
for alle interesserede.
Fredag den 27. april kl. 13.00 i 
Auditorium 1, bygning 1441, Aarhus 
Universitet.

OPLÆG OM RELIGIONENS ROLLE 
BLANDT CANADISKE SOLDATER
Center for Samtidsreligion (CSR) præ-
senterer assistant professor ved Wilf-
rid Laurier University i Canada Joanne 
Benham Rennick, der skal tale om reli-
gionens rolle for de canadiske militære 
styrker. Hvordan bruger soldaterne 
religion og spiritualitet som en måde 
at stå igennem de hårde situationer 
og oplevelser med post-traumatisk 
stress? Disse blandt flere spørgsmål 
omhandler hendes forskning. Forelæs-
ningen er baseret på forskning, der er 
udgivet i bogen Religion in the Ranks. 
Belief and Religious Experience in the 
Canadian Forces.
Onsdag den 2. maj kl. 13.15-14.30, 
lokale 110, bygning 1441, Aarhus 
Universitet. 


