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Afrikamissionens udfordringer under lup  
Missionsorganisationers ledere tager højde for den anspændte virkelighed i Cen-
tralafrika, men vedholder, at religionsdialog er en vigtig del af løsningen     

Debatten om aktiv dødshjælp vil ikke dø
Argumenterne for og imod krydser nok engang klinger, og FigenBladet har derfor 
sat fokus på de vedvarende etiske problemstillinger omkring livets afslutning 

»Ideologier har Fanden skabt«
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Religiøse tatoveringer på mode
ORD | JOHANNE NØRTOFT THOMSEN

Omkring 500.000 danskere har en 
tatovering, og moden inden for blækver-
denen har vendt sig mod det religiøse. 
Trenden med at få religiøse symboler 
tatoveret på kroppen er ikke ny, men er 
indenfor de seneste ti år blevet mere ud-
bredt, skriver Kristeligt Dagblad. Ifølge 
lektor på Religionsvidenskab ved Aarhus 
Universitet Marianne Qvortrup Fibiger 
er der flere årsager til, at tatoverin-
gerne vinder frem: »Religion har ændret 
karakter og er blevet individualiseret. 
Religiøse symboler er i dag i høj grad et 
modefænomen, og det er blevet en måde 

at markere sig på over for sine 
omgivelser. Man kan være lidt 
mystisk og intellektuel med en 
tekst på for eksempel sanskrit 
eller et religiøst symbol,« 
fortæller hun. »Men for mange 
ligger der en dybere mening 
bag symbolerne. Folk får ikke 
kun tatoveringer for udseen-
dets skyld, men de er inde-
holdt større omtanke. Tatove-
ringer fortæller en del af ens 
livshistorie og de værdier, man 
står for. Og så er de jo trods 
alt blivende.«

Anden generations superhelt
ORD | LARS-KRISTIAN KRATMANN NISSEN 

Amerikanske DC Comics har skabt en 
ny superhelt ved navn Simon Baz i håb 
om at skabe verdensfred i et af deres 
fiktive universer. Han indgår i rækken 
af Green Lantern-helte, der alle har 
det til fælles, at de er blevet udvalgt 
til at bære en magisk ring. Den nye 
superhelt skiller sig dog ud fra flokken 
ved at være muslim, have libanesiske 
forældre og samtidig være bosat i USA 
– i øvrigt ligesom Geoff Johns, tegneren 

bag karakteren. Simon Baz er dog 
generelt ikke et ærværdigt forbillede 
for en rettroende muslim. Han har for 
eksempel det arabiske ord for 'mod' 
tatoveret på underarmen, ligesom han 
før superhelteudvælgelsen stjæler en 
bil i frustration over at være blevet 
fyret. Skæbnen vil, at bilen er fyldt med 
sprængstof, og at Simon Baz stoppes 
af politiet, bliver anholdt og følgelig 
anklaget for terrorismeplanlægning. 
Geoff Johns portrætterer efter eget 

udsagn amerikanernes stereotype syn 
på muslimer og håber, at superheltens 
raison d’eitre vil række videre end rollen 
som problemknuser i en tegneserie. 
Målet er, at Simon Baz vil række 
ringefingeren ind i en amerikansk 
dagligdag præget af integrations- og 
religionskonflikt. Geoff Johns har 
således udtalt om sin nye karakter til 
Associated Press: »Mit største håb er, at 
folk tager den til sig og forstår, hvad det 
er, vi forsøger at gøre.«

Den russisk-ortodokse kirke underkender folkekirkens dåb
ORD | SOPHIE LØNNE HUNDEBØLL 

På baggrund af indførelsen 
af vielsesritualer for 
homoseksuelle anerkender 
den russisk-ortodokse kirke 
ikke længere dåben, hverken 
i Den Danske Folkekirke eller 
Svenska kyrkan. Således lyder 
udmeldingen fra det russisk-
ortodokse patriarkat i Moskva 
ifølge Kristeligt Dagblad. 
Homoseksuelle forhold er ifølge 
den ortodokse teologi en synd, 
så vil et medlem af Den Danske 
Folkekirke konvertere til den 
russisk-ortodokse kirke, vil det 

fremover kræve en gendåb. Lektor i 
missionsteologi og økumenisk teologi 
ved Aarhus Universitet Peter Lodberg 
finder udmeldingen problematisk for 
det økumeniske samarbejde: »Den 
russisk-ortodokse del af Kirkernes 
Verdensråd og Den Europæiske 
Kirkekonference vil nu i endnu mindre 
grad end tidligere betragte Den Danske 
Folkekirke som en ligeværdig partner. 
Det vil endvidere blive vanskeligere 
for folkekirkelige organisationer som 
Folkekirkens Nødhjælp at samarbejde 
med den russisk-ortodokse kirke og 
blive betragtet som en nødvendig og 
ligeværdig samarbejdspartner.«

FOTO |  LARS-KRISTIAN K. NISSEN
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Den arabiske efterårsstorm
Forfatteren til De Sataniske Vers, Salman Rushdie, har netop udgivet sin selvbiografi Joseph Anton på et tidspunkt præget 

af uroligheder flere steder i muslimske dele af verden. FigenBladet undersøger med assistance fra samfundsdebattør og 

professor i kognitiv semiotik ved Aarhus Universitet, Frederik Stjernfelt, om Salman Rushdies biografi kan være endnu en 

gnist til det islamistiske bål.

ORD | SOPHIE LØNNE HUNDEBØLL 

I Joseph Anton reflekterer Salman 
Rushdie over udgivelsen af De Sataniske 
Vers og konsekvenserne af den derpå 
følgende fatwa, udstedt over ham af 
den iranske ayatollah Khomeini. I dag 
har udbredelsen af filmen Innocence 
of Muslims, som kraftigt ironiserer 
over profeten Muhammed, ført til flere 
demonstrationer og terrorhandlinger 
mod Vesten i muslimske dele af verden. 
På baggrund af filmen har ayatollah 
Hassan Sanei i Iran hævet dusøren 
på Salman Rushdies hoved og dermed 
reaktualiseret fatwaen fra 1989 over 
ham med det argument, at havde man 
blot myrdet ham noget før, så ville 
filmen og karikaturerne aldrig have 
fundet sted.
 
ISLAMS ÆRE
Ifølge samfundsdebattør og professor 
i kognitiv semiotik ved Aarhus 
Universitet, Frederik Stjernfelt, 
markerede truslerne på baggrund af 
Salman Rushdies De Sataniske Vers fra 

1988 startskuddet til et vedvarende pres 
på ytringsfriheden: »Dette pres kommer 
til udtryk på højere planer, som i FN’s 
menneskerettighedsråd, hvor OIC, Den 
Islamiske Konferenceorganisation, har 
været en central aktør i vedtagelsen 
af resolutioner for kriminalisering af 
krænkelse af religioner, som får stadigt 
hårdere ordlyd. Ligeledes ses presset 
på lavere planer mod galleriejere, 
kunstnere, redaktører og så videre, 
som tvinges til censur på grund 
af trusler eller overfald.« Frederik 
Stjernfelt uddyber og aktualiserer: »De 
protester, som lige nu forekommer i den 
muslimske verden, er altså blot toppen 
af isbjerget. Det er ikke enkeltstående 
fænomener, men de kommer til at indgå 
som en del af det politiske pres. Det er 
vigtigt at forstå, at dette pres ikke er 
koordineret, men nærmere har karakter 
af en konkurrence mellem de forskellige 
islamistiske partier om at forsvare 
islams ære.«

ILDMETAFOREN BØR SLUKKES
Blandt andre Danmarks Radio og 
Berlingske Tidende påpeger, at 
tidspunktet for udgivelsen af Salman 
Rushdies selvbiografi kan 'puste til 
ilden' eller 'hælde benzin på bålet' i 
forhold til de igangværende konflikter 
i Mellemøsten. Frederik Stjernfelt 
problematiserer disse ildmetaforer: 
»At kalde Salman Rushdies bog eller 
filmen Innocence of Muslims for 
gnister, som kan føre til eller starte 
en brand forudsætter spontanitet, 
men protesterne er mere planlagte, 
end man forestiller sig. Den muslimske 
verden er ikke på den måde en enhed; 
mange er ligeglade med islamkritiske 
film, bøger eller tegninger, mens 
andre anvender stoffet i politiske 
kampagner,«  siger Frederik Stjernfelt 
og eksemplificerer:  »Filmen Innocence 
of Muslims blev fundet frem af en 
egyptisk TV-prædikant og herefter 
anvendt af salafistpartiet for at lægge 

pres på Det Muslimske Broderskab, som, 
man mener, samarbejder for meget 
med amerikanerne. Ligeledes blev De 
Sataniske Vers anvendt af politiske 
kræfter, som oversatte og udbredte 
visse passager.« Der har indtil videre 
ikke været særligt voldsomme reaktioner 
på Salman Rushdies selvbiografi. 
Bogen står ifølge Frederik Stjernfelt i 
skyggen af de franske profettegninger 
i det satiriske magasin Charlie Hebdo 
og filmen Innocence of Muslims, som 
begge er medier, der umiddelbart 
er lette at udbrede i forhold til en 
bog på flere hundrede sider. 'Det 
Arabiske Efterår', som nogle medier 
har døbt krisen i Mellemøsten, bør 
ifølge Frederik Stjernfelt ikke afholde 
os fra religionskritik, tværtimod: 
»Det, vi kan lære af dette, er ingen 
indrømmelser at gøre,« siger han og 
tilføjer: »Vi skal stå åbent frem og være 
stolte af ytringsfriheden, for den er 
grundlæggende for vores samfund.« 

De islamistiske protester mod islamkritik er ifølge Frederik Stjernfelt mere planlagte end man forestiller sig
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Den vanskelige død
Med fornyet styrke er temaet aktiv dødshjælp vendt tilbage i den offentlige debat. Vandene deles nok engang i emnets eti-
ske problemlandskab og FigenBladet har derfor sat højskoleforstander og medlem af Det Etiske Råd, Jørgen Carlsen, samt 

lektor i Etik og Religionsfilosofi ved Aarhus Universitet, Ulrik Becker Nissen, stævne til en samtale om liv og død. 

ORD | LARS-KRISTIAN KRATMANN NISSEN

Minister for sundhed og forebyggelse, 
Astrid Krag, bad i juli måned Det Etiske 
Råd om en samlet stillingtagen til aktiv 
dødshjælp. Et af rådets medlemmer, 
forstander på Testrup Højskole, Jørgen 
Carlsen, er siden kommet i vælten, 
fordi han repræsenterer en del af det 
17 mands store råds mindretal, der 
ønsker det prekære anliggende belyst i 
et udredningsarbejde, som måske kan 
munde ud i en ændret lovgivning. Han 
udtaler til FigenBladet: »Jeg mener ikke, 
at det på forhånd kan udelukkes, at den 
aktuelle lovgivning stiller sig hindrende 
i vejen for en barmhjertighedsgerning 
over for en patient, hvis hele 
livssituation er ubærlig.« Jørgen Carlsen 
er bekymret for, at der er tilfælde, hvor 
patienter må undgælde for en lov, der 
tabuiserer omstændighederne omkring 
livets afslutning. »Hvorfor ikke se det 
i øjnene: I visse tilfælde er døden ikke 
en ond fjende, som for enhver pris skal 
holdes fra livet. Den kan være en ven, 
man ønsker at gå i møde for at vinde 
fred.«

DEN ETISKE GLIDEBANE
Lektor på Teologi ved Aarhus Univer-
sitet, Ulrik Becker Nissen, vedkender 
sig emnets kompleksitet, men er 
trods det klar i mælet. »Jeg går 
ikke ind for en lovliggørelse af aktiv 
dødshjælp, da det efter min opfattelse 
grundlæggende vil være med til at 
skubbe menneskesynet i en forkert 
retning.« Ulrik Becker Nissen påpeger, 
at argumentet skal stå centralt i 
debatten: »Vi skal være varsomme 
med for optimistisk en antropologi. 
Med det mener jeg, at man som følge 
af en lovændring kan bevæge sig ud 
på en glidebane, der åbner op for 
et potentielt misbrug. Derfor er det 
vigtigt at fastholde det nuværende 
forbud og koncentrere sig om at 
forbedre den palliative behandling.« 
Det sidste er Jørgen Carlsen enig i, 
ligesom han forstår ængstelsen for 
'glidebaneeffekten'. Ikke desto mindre 
slår han til lyd for åbent og redeligt 
at afkriminalisere aktiv dødshjælp: 
»Hvorfor entydiggøre et problemfelt, 
som de facto rummer en næsten 
uoverskuelig kompleksitet. Min påstand 
er at meget af det, der kalder sig passiv 
dødshjælp, hvor man smertelindrer – og 
herved muligvis fremskynder døden 
– rummer en hårfin grænse i forhold 
til fænomenet aktiv dødshjælp.« 
Jørgen Carlsen finder det hverken etisk 
angribeligt eller uforsvarligt, at noget, 
der ligner aktiv dødshjælp, finder 
sted under dække af at være passiv 
dødshjælp.»Det er en nødvendig måde 
at navigere i gråzonefeltet på. Jeg 
synes blot, at man burde indse det og 
lovgivningsmæssigt tage konsekvenserne 
af det.« 

EN VÆRDIG DØD
Inden for bioetikken spiller menneskelig 
værdighed en central rolle, men på 
spørgsmålet om, hvorvidt et forløb op 
til døden kan være uværdigt, stiller Ulrik 
Becker Nissen sig tøvende: »Problemet 

er, at denne opfattelse deponerer 
forståelsen af menneskets værdighed 
i dets 'personlige' egenskaber, og jeg 
er meget skeptisk over for at definere 
mennesket på baggrund af kapaciteter 
og kompetencer.« I stedet slår han 
til lyd for, at den kristne forståelse 
af menneskeværdet her har noget at 
bidrage med: »Jeg er tilhænger af 
menneskeværdet som noget absolut. 
I kristen optik er det tanken om at 
være skabt i Guds billede. Det gør 
menneskeværdet til en ikke-reducerbar 
størrelse, hvor værdigheden bæres 
gennem hele livet.« For Jørgen Carlsen 
spiller spørgsmålet om en værdig 
død ikke nogen central rolle. »Jeg 
er med på, at værdighedsbegrebet 
er en manipulerbar størrelse. Og jeg 
er enig i, at et menneske ikke skal 
vurderes ud fra en instrumentalistisk 
funktionsbeskrivelse,« siger han og 
afslutter: »Det er alene personens egen 
eksistentielle selvopfattelse, der bør 
tilgodeses – ikke andre udenforståendes 
vurderinger af funktionel eller æstetisk 
karakter. Jeg er til gengæld ikke enig 
i, at det skulle være specielt ukristeligt 
eller blasfemisk at ønske sin død 
fremskyndet og handle derefter.« 

Jørgen Carlsen har været en aktiv del af Det 

Etiske Råds nyligt udkomne 25 siders udtalelse 

angående aktiv dødshjælp.

»Jeg er tilhænger af menneskeværdet som 

noget absolut,« udtaler Ulrik Becker Nissen til 

FigenBladet. 
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En mission med udfordringer
 

Religionsmødet mellem kristendom og islam er en kendsgerning på det afrikanske kontinent. I kraft af dette møde skabes 
der udfordringer for befolkningerne i flere afrikanske lande. 

ORD KIRSTINE RASMUSSEN

Det er yderst komplekse problemstil-
linger, som knytter sig til religionsmødet 
i nogle af de centralafrikanske lande. 
Mandag den 24. september havde Mis-
sion Afrika, Dansk Ethioper Mission og 
Sektion for missionsteologi og øku-
menisk teologi ved Aarhus Universitet 
arrangeret en konference til belysning 
af udfordringerne i religionsmødet. Uro-
ligheder er en realitet, men religionerne 
indeholder imidlertid også løsnings-
mulighederne, mener en af arrangø-
rerne, generalsekretær i Dansk Ethioper 
Mission, Sune Skarsholm: »Religionerne 
bliver ofte misbrugt til strid og uro, 
men der er et fredsskabende potentiale 
i både kristendom og islam, som vi kan 
udnytte.« Lektor i missionsteologi og 
økumenisk teologi ved Aarhus Univer-
sitet, Peter Lodberg, er enig og lægger 
sig i forlængelse, når han til FigenBla-
det udtaler: »Vi skal forstå, hvordan vi 
kan bidrage til at aktivere de religiøse 
institutioner og de religiøse ledere, som 
i disse områder kan være med til at 
fremme en freds- og forsoningsproces.« 

DET RELIGIØSE LANDSKAB
Geografisk set er de religiøse grupperin-
ger lokaliseret således, at den nordlige 
del af Afrika er overvejende muslimsk 
og den sydlige del er overvejende 
kristen. Konflikterne opstår imidlertid 
i de centralafrikanske lande, hvor både 
islam og kristendom hævder at være 
majoritetsreligion, hvorfor de ønsker at 
spille en politisk afgørende rolle. Leder 
for Afrikas ældste dialogorganisation, 
PROCMURA (Programme for Christian-
Muslim Relations in Africa), Dr. Mbillah, 
som arbejder i nogle af disse uroplagede 
lande, klarlægger, at det for eksempel 
inkluderer Nigeria, Etiopien, Tanzania 
og Den Centralafrikanske Republik. Men 
problemerne tager ikke udgangspunkt 
i en teoretisk debat. Peter Lodberg 
forklarer: »På den sydlige halvkugle 
drejer det sig om overlevelse, som knyt-
tes sammen med religion og magt. Det 
centrale spørgsmål lyder: Hvordan kan 
min gruppe eller religion bidrage til, 
at vi får et organiseret samfund og får 
udnyttet ressourcerne, og at det er os, 
der er med til at bestemme? Det bliver 
altså det praktiske aspekt i religionen, 

der er det vigtige tema i en afrikansk 
sammenhæng.« At alle vil have politisk 
indflydelse i kraft af den ligelige forde-
ling er således ifølge Peter Lodberg med 
til at skabe et spændingsforhold. 
 
EN VÆRDIFULD STEMME
I et af Vestafrikas største og rigeste 
lande, Nigeria, befinder befolkningen 
sig midt i en konflikt. Omkring halvde-
len af de ca. 170 millioner nigerianere 
er kristne, mens den anden halvdel er 
muslimer. Dr. Mbillah forklarer til Figen-
Bladet, at det ikke kun er religion, som 
er udslagsgivende i Nigeria: »Det er en 
kombination af faktorer, der spiller ind; 
økonomi, elementer af stammekonklik-
ter, jura, politik – mens alle har fundet 
en allieret i sin religion. Det er altså 
ikke religion, som er drivkraften bag 
konflikterne.« Imamer og præster har 
en klar autoritet i lande som Nigeria, og 
derfor er det vigtigt, at de involveres i 
konfliktløsningsprocessen, når religio-
ner indblandes. Dr. Mbillah fortæller: »I 
øjeblikket er Nigeria et af de primære 
lande, som PROCMURA koncentrerer sig 
om. Vi har mødtes med de muslimske og 
kristne ledere i de konfliktfyldte områ-
der, for at tale om samarbejde og for at 
sikre, at støvet lægger sig, og at visse 
oprørske ekstremister ikke udnytter den 
uvidenhed om religion, som gør sig gæl-
dende nogle steder.« Præsident for det 
interreligiøse råd i Sierra Leone sheik 
Conteh fortæller, at religiøse ledere har 
bedre muligheder for at nå folket: »De 
religiøse ledere kan både give vejledning 
og støtte, fordi de har adgang til mange 
mennesker med forskellige baggrunde 
– også de marginaliserede som for ek-
sempel ellers ikke kan nås af de sociale 
myndigheder. Derudover kan vi være med 
til at skabe normer og forme kulturen 
og på den måde skabe opmærksom-
hed om ideologiske faldgruber.« Peter 
Lodberg tilslutter sig, at religiøse ledere 
kan have en værdifuld stemme i denne 
sammenhæng: »De religiøse ledere kan 
være med til at dæmpe gemytterne i 
deres egen lejr. Derfor er det vigtigt, at 

De fire kompetente talere til konferencen om religionsmødet i Afrika, der for nylig afholdtes i Aar-

hus. Fra venstre: dr. Mbillah, dr. theol. Peter Lodberg, biskop Niels Henrik Arendt og sheik Conteh.
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Mea culpa
ORD | LARS-KRISTIAN KRATMANN NISSEN 

Reformationsjubilæet i 2017 skal markeres 
med et mea culpa, ’min skyld’, der er et latinsk 
udtryk for syndsbekendelse. I hvert fald er et 
forslag om en gensidig undskyldning for forti-
dens fortrædeligheder mellem protestanter og 
katolikker fremsat på en tysksproget version 
af Radio Vatikanet af en tysk, katolsk præst. 
Hvorfor det overhovedet fra katolsk side giver 
mening at markere 500-året for kirkesplittelsen 
giver undervisningsassistent på Teologi ved 
Aarhus Universitet Jakob Egeris Thorsen sit 
bud på: »Man er fra katolsk side positivt over-

rasket over, at fejringen fra evangelisk side på 
ingen måde lægger op til at blive triumfali-
stisk fejring. Det kunne man have forventet, 
siden man fejrer sin kerneidentitet.« Selvom 
en gensidig bøn om tilgivelse kan synes nær-
liggende, når nu historisk indsigt kan bedyre 
om uhyrligheder fra begge sider, er det ifølge 
Jakob Egeris Thorsen ikke desto mindre op-
sigtsvækkende, hvis Vatikanet officielt indvil-
liger i, at de var medskyldige i reformationen.    

SPLITTELSE TRODS ALT 
Om fællesmarkeringen bliver en realitet står 
ligesom mulige økumeniske følgevirkninger 
endnu hen i det uvisse, men til det sidste 
udtrykker Jakob Egeris Thorsen sin skepsis: 
»Tiltaget er sympatisk, men den økumeni-
ske dialog er mere død end nogensinde.« Alt 
tyder på en mindre økumenisk fremtid mellem 
katolikker og protestanter og denne pointe 
udreder Jakob Egeris Thorsen afslutningsvis: 
»Den katolske kirke er inde i en konservativ 
restaurationsperiode og har vendt opmærk-
somheden mod den ortodokse kirke i øst, 
mens den evangeliske kirke tager nogle skridt 
endnu længere væk fra Rom, for eksempel med 
indførelsen af homoseksuelle ægteskaber, som 
fra katolsk side bliver opfattet som et skridt i 
den forkerte retning.«

der skabes kontakt og netværk for 
eksempel på konferencer.«

AFKOLONISERINGENS SKUFFELSE
Da Afrika blev afkoloniseret, lavede 
man nye nationalstater, og derfor 
søgte afrikanerne nye autoriteter, 
som kunne erstatte de gamle kolo-
nimagter. Da afkoloniseringen ikke 
betød den økonomiske fremgang, 
som man havde forventet, voksede 
skuffelsen over afkoloniseringspro-
jektet. Peter Lodberg forklarer, at 
man fra kirkernes side havde koblet 
sig på det nationale program, og 
derfor led under det: »Man startede 
med at lave nationale kirkeråd, hvor 
man løste forskellige opgaver og fik 
tilført midler udefra, men kirkerne 
blev så, ligesom det politiske, ofre 
for en tilbagevenden til stamme-
mentaliteten i identitetsdannel-
sen,« siger han og tilføjer: »Derfor 
har man accepteret, at man må gå 
en anden vej i styrkelsen af kirken.«

EN NY STRATEGI
Der er sket et skifte i de klassiske 
missionsorganisationer, således 
at de nu understøtter de lokale 
initiativer til samarbejde mellem 
kristne og muslimer. Den anspændte 
religiøse virkelighed skal der tages 
højde for. Ifølge Peter Lodberg er 
der kun én vej frem: »Dialog kan 

virke som små skridt og små hop på 
stedet, men det er det eneste alter-
nativ til den væbnede konflikt.« Fra 
dansk side støtter man nogle af dia-
logorganisationerne med midler, så 
de kan styrke relationerne og derved 
vilkårene for kirkerne og de kristne. 
Dr. Mbillah’s bud på næste skridt i 
en løsningsproces er en styrkelse 
af nationalitetsfølelsen, fordi man 
derved får sammenhold i befolknin-
gen: »Identitet har flere lag. Jeg er 
først og fremmest en mand. Jeg er 
fra Ghana, derudover er jeg leder af 
en dialogorganisation, og samtidig 
er jeg kristen. Når man før har talt 
til muslimer og kristne mennesker i 
disse lande, har man glemt at styrke 
nationalidentiteten, som er fælles-
nævner. Derfor er forskellene blevet 
så udtalte i befolkningerne.« Peter 
Lodberg mener også, at der her kan 
strammes op: »Jeg mener, at det er 
et område, hvor man kunne være 
lidt skarpere i missionsarbejdet og 
i missionsteologien, fordi der har 
været en tendens til at nedpriorite-
re hensynet til nationalidentiteten 
eller til staten, fordi man har sagt, 
at kristendommen er universel, 
grænseoverskridende og så videre. 
Dog synes jeg ikke, at det vinder en 
klangbund i moderne missionsteo-
logi, sådan som det burde.«  

FOTO | NIELS TH
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»Ideologier har Fanden skabt«
Jesper Langballe er i den brede offentlighed kendt som kompromisløs politiker. Men udover sit politiske virke har han et 

langt liv som både journalist, præst og forfatter bag sig. 

ORD | HANS NØRKJÆR 

Den nu pensionerede Jesper Langballe 
byder velkommen i sin lejlighed i Ran-
ders midtby med sort kaffe, rundstykker 
og wienerbrød. Vi tager plads i hver sin 
sofa, og han tænder piben. »Jeg er op-
rindeligt opvokset nogle skridt fra, hvor 
vi sidder nu, så jeg er vendt tilbage til 
min barndom her på mine gamle dage,« 
fortæller Jesper Langballe. »Ja, jeg er jo 
nu i enhver henseende forhenværende.« 
Jesper Langballe er oprindeligt journa-
listuddannet og har skrevet for blandt 
andre Jyllandsposten, men benyttede 
sig af den i 70’erne oprettede teologiske 
særuddannelse og skiftede notesblokken 
og kuglepennen på dagbladene ud med 
det præstelige ornat. Han fik embede i 
Thorning ved Viborg, hvor han virkede 
som sognepræst fra 1975 til 2007, 
men er nok mest kendt for sin tid som 

folketingsmedlem for Dansk 
Folkeparti fra 2001 til 2011.

TIDEHVERVSKE SÆDEKORN
Interessen for teologien 
kom oprindeligt fra konfir-
mationsforberedelsen, hvor 
Jesper Langballe per sin 
faders mellemkomst havde 
æren af at blive oplært 
under en af den dialektiske 
teologis danske forkæmpere 
Johannes Horstmann. »Man 
skulle åndeligt stå på tæer 
for at følge med. Man fik 
ikke maden færdigtygget. Og 
jeg blev betaget af, at sådan 
en lærd mand ville dele sin 
viden med sådan et frø som 
mig,« fortæller Jesper Lang-
balle. Sædekornene lå dog 
endnu i dvale under mulden, 
for som nævnt blev Jesper 
Langballe journalist, mens 
teologien ind til videre var 
henvist con amore-læsning 
i fritiden. »I konfirmations-
gave havde jeg af Horstmann 
fået foræret Jakob Knudsens 
roman Sind og sammen med 

min senere læsning af Kristoffer Olesen 
Larsen blev jeg efterhånden sporet ind 
på den teologiske systematik.« 

BLICHERSK BLOMSTRING
I begyndelsen af 70’erne holdt Jesper 
Langballe på opfordring af sin fætter og 
nære ven, Søren Krarup, et lægmandste-
ologisk foredrag på Tidehvervs Sommer-
møde om digterpræsten Steen Steensen 
Blicher. Derfra spirede en livslang 
beskæftigelse med den jyske forfatter; 
en beskæftigelse der kulminerede i 2004 
med udgivelsen af bogen Anlangendes 
et menneske om Blichers forfatterskab, 
en bog på mere end 500 sider. Bogens 
ærinde er først og fremmest at behandle 
Blichers gradvise opgør med den tid han 
havde rødder i. »Blicher står med be-
nene plantet i oplysningstiden, hvilket 
præger hans teologi, men ligeså sejt og 

sindigt i et jysk luntetrav finder han ud 
af tingene,« beretter Jesper Langballe 
og peger på, at man i nogle digte og i 
de få prædikener, der er overleveret fra 
Blichers hånd kan se en gradvis udvik-
ling: »Han går fra at tale ud fra oplys-
ningstidens banaliteter til at prædike 
en mere enfoldig luthersk teologi. Den 
sidste prædiken af Blicher, vi har beva-
ret, er simpelthen en gedigen luthersk 
prædiken. Men min pointe er, at dér 
har han hele tiden været i sine novel-
ler.« For eksempel er Jesper Langballe 
ikke sen til at påpege, i hvilken novelle 
dette kommer stærkest til udtryk: »Den 
første novelle, han overhovedet skrev, 
En Landsbydegns Dagbog – der efter min 
opfattelse er det største stykke prosa-
litteratur, vi har på dansk – er histo-
rien om altings forgængelighed, hvor 
mennesket og dets idealforestillinger 
bliver malet mellem kværnsten til støv 
og pulver.«

BED OG KØB KANONER 
Her knytter vi samtidig an ved den teo-
logiske position, som Jesper Langballe 
ikke er sen til at tilslutte sig, nemlig 
Tidehverv. »Tidehverv er for mig at 
se den stadige besindelse på enfoldig 
luthersk kristendom. En kristen præ-
diken skal være både brød og sværd,« 
fortæller han, »den skal være næring 
for sjælen, det vil sige til opbyggelse af 
den, der hører den, men samtidig være 
et sværd, der hugger efter alt, der fylder 
op i tiden af frelsesreligioner, også de 
politiske.« I kraft af at han har slået 
rødder i den tidehvervske jord, tilslutter 
Jesper Langballe sig i det hele taget en 
anti-ideologisk tankegang. »Ideologier 
er noget Fanden har skabt, og Tide-
hverv har til alle tider vendt skytset 
imod de herskende trosbekendelser i 
samfundet.« Nogle mener, at Tidehverv 
har ændret sig gennem årene og for 
eksempel er blevet mere politiske. Til 
det siger Jesper Langballe kontant: »Det 
er noget sludder, at Tidehverv er blevet 
politisk. Tidehverv er fortsat et teolo-
gisk opgør, men fronten har flyttet sig. 

»Ideologier er noget Fanden har skabt, og Tidehverv har til alle 

tider vendt skytset imod de herskende trosbekendelser i samfun-

det,« fortæller Jesper Langballe. 
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Luther skiftede også fra et opgør med 
pavekirken til et opgør med sværmerne. 
Sådan er det som regel, hvor der er god 
teologi. Fronten flytter sig, men opgøret 
forbliver det samme.«

FRØ AF UGRÆS 
Det var til Jesper Langballes egen store 
forbavselse, at han skulle ende i folke-
tinget. En af hovedårsagerne til hans 
indtræden på den politiske slagmark var 
hans modstand imod den udlændingepo-
litik, der var blevet ført siden begyndel-
sen af 80’erne. »Jeg var sammen med 
Søren Krarup imod den ukontrollerede 
indvandring, som på sigt truede med 
at gøre Danmark til blot et beboet 
område og ikke en nation beboet af et 
konkret folk, som havde en bestemt 
historie,« udtaler han. Dette bunder for 
Jesper Langballe også i en teologisk 
holdning om, at mennesket ikke er en 
ideologisk definérbar størrelse, men et 
historisk væsen, der af Gud er sat et 
tilfældigt sted. »Tilfældighed betyder 
ikke meningsløshed,« fortæller Jesper 
Langballe. »Tilfældighed betyder det, 
der tilfalder mennesket, nemlig fra Guds 
forsyn, som er ganske uudgrundeligt. 
Og i denne sammenhæng er menne-
sket altså ikke bestemt som et socialt 
artsvæsen, bestemt af en social klasse 
eller påhæftet en ideologi, men deri-
mod som sat i et bestemt folk.« Det var 
altså opgøret med nogle helt konkrete 
politiske strømninger, der fik bægeret 
til at flyde over for Jesper Langballe, så 
han gik til kamp for Danmarks sag. »Jeg 
opponerer især mod begrundelsen for at 
lukke folk ind. Ganske vist er mennesker 
fra andre lande lige så gode og lige 
så dårlige som os, men derfor er der 
alligevel noget, der er vores og noget, 
der er deres. Selvfølgelig kan mennesker 
fra andre lande ikke være indbefattet 
af dansk jurisdiktion.« Derfor var det 
største for ham i hans tid på Chri-
stiansborg også, at den nye regering 
efter magtskiftet i 2001 fik vedtaget 
en strammere udlændingepolitik. Tiden 
som folketingsmedlem bød dog også på 

andre opgaver. Blandt andet kom Jesper 
Langballe efter den nye universitetslov 
fra 2003 til at sidde som forskningsord-
fører for Dansk Folkeparti, og her mødte 
han opbakning fra mange sider i både 
folketinget og befolkningen. »Det kom 
til at optage mig enormt, og jeg mødte 
taknemmelighed fra universitetsfolkene 
over, at der pludselig var en politiker, 
der forsvarede forskningsfriheden og 
gjorde opmærksom på, at politiske 
hensyn skulle holdes fuldstændig ude 
af universitetet. Lige på det punkt gik 
jeg arm i arm med de radikale imod 
den borgerlige regering. Men det er så 
også det eneste forsonlige, der er ved 
de radikale.« I det hele taget er Jesper 
Langballe glad for, at han brugte 10 år i 
folketinget, og han fortryder ikke noget. 
»Det var spændende at opleve folkesty-
ret indefra, og jeg fik også gode venner 
derinde. I den sammenhæng vil jeg sige, 
at folketinget er bedre end sit rygte.«

KIRKEMASKINERIET 
Det, der senest er tilfaldet Jesper 
Langballe, er en plads i den af kirkemi-
nister Manu Sareen nedsatte kommission 
om udredning af styrelsesstrukturen i 

folkekirken. Kommissionen skal blandt 
andet undersøge mulighederne for at 
lave en kirkeforfatning eller oprette en 
synode for folkekirken. Dette foretagen-
de er Jesper Langballe principielt uenig 
i, og han kommer derfor til at agere 
gruskaster i det synodiske maskineri. 
»Ifølge regeringen er der alt for meget i 
folkekirken, der hviler på gammel sæd-
vane og ikke er ordentligt lovreguleret,« 
fortæller Jesper Langballe, »så man vil 
lave en fuldstændig strømlinet styrelses-
lov for hele folkekirken. Ordnung muss 
sein. Men det kunne jo netop være, at 
sædvanen er med til at give folkekirken 
integritet.« Han mener i det hele taget, 
at den nye regering tromler hen over 
folkekirken. »Man tolker Grundlovens 
§66 (’folkekirkens forfatning ordnes ved 
lov’.red) som en løfteparagraf, for så 
har man en undskyldning for at lave en 
synode, så folkekirken kan blive politisk. 
Det ødelægger folkekirkens integritet 
som evangelisk-luthersk bekendelses-
kirke.« Der tilfalder altså stadig Jesper 
Langballe muligheder for at blive hørt, 
og han har i sinde at gøre, hvad han 
kan for at komme grus i enhver form for 
ideologisk maskineri. 

»Ganske vist er mennesker fra andre lande lige så gode og lige så dårlige som os, men derfor er der al-

ligevel noget, der er vores og noget der er deres,« udtaler Jesper Langballe.
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INFORMATION

Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse
Pa s t o r a l s e m i n a r i u m  o g  e f t e r u d d a n n e l s e

Fristen for ansøgning om optagelse på Pastoralseminariet i
foråret 2013 (semesterstart den 4. februar 2013) er 

den 15. november
Der gøres opmærksom på, at afsluttet kandidateksamen er en forudsætning for at deltage i Pastoralseminariets undervisning.

Elektronisk tilmelding via hjemmesiden www.praesteuddannelse.dk

Pastoralseminariet kan kontaktes på telefon 8613 8588,
(mandag til torsdag 9.00 - 15.00, fredag 9.00 - 12.00)
eller e-mail: pastoralsem.aar@km.dk.

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

Det genfundne Paradis
Højskoleeftermiddag på Testrup Højskole Fredag den 2. november 

Der arrangeres en højskoleeftermiddag på Testrup Højskole fredag den 2. november i anledning af udgivelsen af Det genfundne 
paradis. Meditative tekster om tro og fornuft af Gerd Theissen, forlaget Alfa. Bogen er oversat fra tysk af Sanne B. Thøisen og 
Hanne Davidsen.

Tro og fornuft ses tit som hinandens modsætninger.  Men det behøver de ikke at være. Faktisk er der mange livserfaringer, 
der gør en kristen livstolkning meget plausibel. Ligesom kristne livstydninger i mange situationer forekommer at være netop 
fornuftige. Det er, hvad teksterne i Det genfundne Paradis viser, og sådan inviterer de til at blive læst med både hjerte og 
hjerne. 

På programmet står:
13.00-13.45 Velkomst og foredrag ved forstander Jørgen Carlsen: Kultur og Kristendom 
13.45  Pause
14.00-15.00 Sognepræst og ph.d. Sanne B. Thøisen: Om tro og fornuft
15.00-15.30 Kaffepause
15.30- 16.30 Lektor Ole Davidsen: Det kristne menneskesyn i spil mellem evolutionsteori og bibelfortolkning
17.00-17.30: Aftensang i Mårslet kirke ved sognepræst Hanne Davidsen

Forlagsredaktør Jeanne Dalgaard vil være til stede, så der bliver mulighed for at købe bogen i pausen. Deltagelse koster 50 kr. 
Tilmelding er ikke nødvendig.
 
Jørgen Carlsen, Hanne Davidsen og Sanne B. Thøisen
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EKSKURSION

Studietur til Israel 
Vil du med til ’det forjættede land’ og opleve blandt andet Nazareth, Bethlehem og Jerusalem, så begynd allerede nu at spare 
op.

DATO: 4.-14. november 2013
PRIS: ca. 10.000 kr.
DELTAGERBEGRÆNSNING: max. 30, fortrinsvis teologistuderende 

INFORMATIONSMØDE: februar 2013
TILMELDING: marts 2013

Turens deltagere følger et forberedende undervisningsforløb i efteråret 2013.
Nærmere information vedr. eksamensformer følger ved informationsmødet.

ARRANGØRER: 
Kasper Bro Larsen, Else Marie Wiberg Pedersen, Jan Dietrich, Rubina Raja (Klassisk Arkæologi) og Line Søgaard Christensen.

En ny Grundtvigbog udkom den 24. september
N.F.S. Grundtvig: Inspiratorerne, forsoningslæren, det sakramentale kristendomssyn samt folke- og menneskeliv

Af Birthe Bavnbæk

På forlagets hjemmeside hedder det:
»N. F. S. Grundtvig er en bog om temaer i Grundtvigs tænkning. Inspiratorerne, forsoningslæren, det sakramentale kristen-
domssyn samt folke- og menneskelivet er centrale emner [...] Bogen er interessant på den måde, at den kommer godt omkring 
Grundtvigs forfatterskab, både hans teologi og menneskesyn. Bogen bringer også lys over, hvordan Grundtvig har benyttet sig 
af den tilgængelige litteratur samt af samtidens teologer, for eksempel Kierkegaard. Den agtelse af mennesket, som vi møder 
hos Grundtvig, har rødder i kristendommen og dens design. Grundtvig var også fortaler for at kvinderne skulle frem i både 
kirke og samfundslivet. Bogen kan læses af alle med interesse for Grundtvig.«

Se nedenstående link:

http://www.gucca.dk/boeger/n.f.s.-grundtvig_217143.html

Med venlig hilsen
Forlaget Bbart
Fredericiagade 82 a st. th
1310 København K.

INFORMATION
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INFORMATION

Figenbladet søger
ny korrekturlæser 

& 

ny fotograf
Vi er på FigenBladet en gruppe engagerede studerende, der hvert semester skriver om det, vi synes, der er mest interessant. Vi 
har brug for en til at tjekke vores artikler for fejl, og vi har brug for en til at tage billeder til vores artikler. 

Hvis du har styr på at sætte kommaer og finder en god ven i retskrivningsordbogen, eller du har styr på at fange motiver i 
kameraet - eller måske styr på det hele - så skriv en ansøgning til chefredaktør Hans Nørkjær og redaktionschef Lars-Kristian 
Kratmann Nissen på figenbla@teo.au.dk. Arbejdstidspunkter kan tilpasses dine ønsker, og vi gør opmærksom på, at arbejdet 
kun er lønnet til og med efterårssemestret 2012. Ansøgningsfristen er den 1. november.

Med venlig hilsen 
Redaktionen 

Udsalg i Teoltryk
Forlaget Teoltryk er de teologistuderendes eget forlag på Aarhus Universitet. Vi sælger uundværlige sproglige 
kommentarhæfter til NT-skrifter såsom Galaterbrevet og Johannesevangeliet samt teologiske opgaver og specialer.
Besøg os i vores nye butik i Nobelparkens bygning 1453, lok. 214, hvor vi har åbent hver onsdag kl. 11.00-12.15 (lukket uge 
42) – eller bestil, hvad du mangler via www.teoltryk.dk.

I uge 43 holder vi efterårsudsalg og flytter butikken ned i Gittes kantine på Tåsingegade 3. Kom forbi til en uforpligtende 
forfriskning og et godt tilbud onsdag mellem 11 og 12.30!

Med venlig hilsen
Teoltryk
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Teologi og Religionsviden-
skab i de nye omgivelser
AF LENE KÜHLE, UDDANNELSESLEDER PÅ RELIGIONSVIDENSKAB

Over sommeren flyttede ’beboerne’ fra det tidligere Teologiske 
Fakultet over vejen fra Tåsingegade til Nobelparken: Under-
viserne skiftede kontorer, Teologisk Bibliotek blev en del af 
Nobelbiblioteket, og fredagsøllen indtages nu i nye lokaler. 
Idet meget undervisning stadig foregår på Tåsingegade, har 
ændringen måske ikke været helt tydelig for alle studerende, 
men flytningen signalerer et af de sidste trin i den proces, som 
blev igangsat i 2011 da Carsten Riis fratrådte som dekan: Det 
Teologiske Fakultet på Aarhus Universitet er nedlagt. 

Teologi og Religionsvidenskab 
er gået ind i det nye institut ad 
to forskellige døre. Debatter i 
for eksempel Kristeligt Dagblad 
har vist, hvordan nedlæggelsen 
af fakultetet nemt har kunnet 
fortolkes som et skridt væk fra 
en ’guldaldertid’, hvor blandt 
andre Sløk og Løgstrup satte 
nye standarder for tænknin-
gen. På Religionsvidenskab har 
tilgangen været mere forvent-
ningsfuld. Nogle kan huske 
tilbage til tiden før Religionsvi-
denskab blev en del af Det Teo-
logiske Fakultet og ser måske 
den nye organisering som en 
venden-tilbage til Humaniora. Fordelene ved den ny organise-
ring har nok også været mere indlysende for Religionsvidenskab: 
Administrativt har det været bøvlet at drive en humanistisk 
uddannelse adskilt fra de øvrige humanistiske fag, som Religi-
onsvidenskab deler studerende med. Behovet for koordinering af 
studieordninger og undervisning blev ikke altid tilgodeset i den 
gamle struktur. 

Uanset udgangspunktet skal Teologi og Religionsvidenskab finde 
nye måder at være bofæller på. Der er et behov for at diskutere, 
hvilke traditioner de to fagmiljøer ønsker at videreføre - hver for 
sig eller sammen - og hvilke, der skal ændres eller helt droppes. 

På enkelte områder eksisterer Det Teologiske Fakultet endnu: 
i de ansattes e-mailadresser for eksempel og i kategorisering 
af kurser på AULA, men givetvis kun en kort tid endnu. Teo-
logisk Julerevy, som netop har påbegyndt forberedelserne til 
årets fest, har gennemlevet Det Teologiske Fakultets historie 
fra at være en revy for og af teologer, til også at være en revy 
for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier. Jeg håber, 
at revyen forsat kan danne en ramme - ikke for Det Teologiske 
Fakultet - men for Religionsvidenskab, Teologi og Arabisk og 
Islamstudier som sideordnede fagmiljøer og uddannelser på 
Institut for Kultur og Samfund.

KLUMMEN

Ikke uddannelse
I al forvirringen og frustrationen over nye lokaler, 
overfyldte cykelstativer, ikke-fungerende printere 
etc. kan det være svært at få hverdagen til at 
hænge sammen. Det, lagt sammen med en for eget 
vedkommende hjerteskærende sorg over at være vidne 
til en horribel og uansvarlig lukning af det teologiske 
bibliotek (Nordens mest omfattende bibliotek for 
teologi- og religionsforskning - !), må dog for 
enhver pris ikke få os til at glemme, hvorfor vi er på 
universitetet.

Først, hvad vi ikke er her for: Vi er her ikke for at få 
en uddannelse! For en uddannelse har kun endemålet 
og kompetencerne for øje. Vi læser ikke for at komme 
”ud”. Vores eksistensberettigelse er en anden: Vi er 
her for at studere, og dermed skal vi også forstå, 
at dette at studere – hvilket (for den af lounge-
mentaliteten forvirrede læser) indebærer at åbne 
bøger og læse dem – er den væsentligste og mest 
meningsfulde måde at bruge sin ungdom – ja, hele sit 
liv – på. Det er ikke uddannelse, der er det vigtige. 
Vi skal ikke ”ud” nogen steder; vi skal i sand forstand 
ind; helt ind i sindet, som Rytteriet ville sige, eller 
som det gamle universitetsmotto lød solidum petit in 
profundis; nedad, indad, fremad – mod sandheden, 
som vi grundet vor utilstrækkelige natur selvfølgelig 
aldrig finder og griber. 

Vi skal ikke ud. Vi skal ind og blive inde – inde i 
studiet for at studere (lat. stræbe efter, beflitte sig 
på) i den konstante besindelse på, at vore fag kommer 
os ved – også i mere end professionel forstand. Derfor 
skal vi insistere på, at ledelsens symbolske politik, 
hvor hængekøjer og larmende gruppeområder er 
væsentligere end bøger og stille læsepladser, ikke gør 
universitetet til en kompetencefabrik, hvor man kun 
læser pensum for at komme ud og væk til den såkaldt 
’virkelige verden’, men at vi forhåbentlig kan bevare 
en forståelse af, at vi læser, fordi vi ikke kan lade 
være og er sultne efter at stræbe efter sandheden.

Derfor er min opfordring til dig, kære studerende: Lad 
ilden flamme og bevar frimodigheden i det daglige 
arbejde med dit fag i forvisningen om, at der er 
mening med at søge den faste grund i dybet. Og hold 
så i øvrigt krudtet tørt, for snart kommer kineserne 
og opkøber vores universiteter – ja, måske hele vores 
samfund (kinesiske universitetsstuderende studerer 
som noget naturligt 16 timer i døgnet - !). Og dét sker 
naturligvis kun tidligere, hvis vi ikke studerer flittigt 
og indgående.

Hans Nørkjær
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AF KATRINE FRØKJÆR BAUNVIG, 

Desperation mejsles i udsalgsskilte, 
mumificeret affald skiller asfalt fra støv 
og ikonisk-ironisk Ikea byder turister 
velkommen i det hellenske. Vejen fra 
Athens Gate 4 til den antikke bymidte er 
belagt med økonomisk krise og kulturel 
erosion. Solaris-bussen er magen til 
de gule i Aarhus, men uden polstring i 
sædet. Sparkøbmanden sælger trætte, 
chilenske tomater. Og Nescafé Gold står 
side om side med blødbitre oliven og 
vrinskende sødt lokoum i lufthavnens 
afdeling for lokale produkter.

RIGTIGT OG FORKERT FORFALD
Men vi når frem. Til Plaka og Akropolis, 
som vi skal bo ved foden af. Byggerierne 
er her overraskende velholdte, og de 
mange altaner og tagterrasser trodser 
tørkeperioden. På de ryddelige veje tris-
ser franske og kinesiske besøgende rundt 
i heden. Men den mondæne bykerne er 
en undtagelse. Ikke langt herfra er der 
støvede baggårde med herreløse hunde 
og tung lugt af urin. Mine rejsefæller 
blæses omkuld af historiens vingesus, 
imponeres af fortidens storhed. Jeg 
overvejer melankolsk forholdet mellem 
ny og gammel ødelæggelse. For Akro-
polis synes med sine blege, smuldrende 
sten og elegante ruinhed at forstærke 
det moderne, grimme forfald. Den slags 
tanker er nok en arbejdsskade. Det er 

nok noget Grundtvig, der er gået mig 
i blodet. Han ønskede nemlig for det 
græske folk, at de måtte »gjenføde 
et borgerligt Selskab, der svarer til 
Minderne paa den berømte Jordbund« 
(Mands Minde 1877, 408). Og det er 
en overvejelse, der indeholder en lang 
række af de emner, som Grundtvig 
Centerets forskningsseminar på Lesbos 
skulle komme til at kredse om: folk, 
kultur, historisk bevidsthed.

SNÆVER OG BRED ROMANTIK
Formålet med rejsen til klosteret 
Metochi på Lesbos, som fungerer som 
kursuscenter for Universitetet i Agder, 
var at diskutere Grundtvigs forhold til 
romantikken. I langt hovedparten af 
den hidtidige forskningslitteratur er 
dette spørgsmål blevet behandlet med 
udgangspunkt i en snæver forståelse af 
romantikbegrebet, som noget der hører 
Tyskland og 1790’erne til. Derfor er un-
dersøgelserne formuleret som drøftelser 
af omfanget af den indflydelse Fichtes, 
Goethes, Schellings og Steffens tanker 
om ånd og natur, harmoni og geni øvede 
på en ung og famlende Grundtvig. Og 
det er oftest afgrænset til den periode, 
Grundtvig tilbragte som huslærer på 
Egeløkke, en herregård på Langeland, 

hvor han i øvrigt meget tematisk pas-
sende forelskede sig akut, intenst og 
uforløst i sin elevs mor, fru Constance 
Steensen-Leth. Men i løbet af vores 
seminar blev det stadig mere tydeligt, 
at det kunne være attraktivt med en 
mængde aktuel forskning i ryggen at 
løsne begrebet op. For det første rent 
indholdsmæssigt til at karakterisere en 
bred kulturel og idéhistorisk strømning, 
som fandt sted i den vestlige verden, og 
som indvarsledes af den franske revolu-
tion. Denne strømning havde blandt en 
række andre som en af sine kerneidéer, 
at kulturelle enheder som folk og na-
tioner er fænomener sui generis (noget 
andet og mere end blot summen af en-
keltindivider eller indbyggere), enheder 
som bindes sammen af sprog, myter, 
legender og historie. En tankestrømning, 
der desuden dyrker det middelalderlige, 
det gotiske, forfaldet og ruinen. Hertil 
hører den gryende erkendelse af det, vi i 
dag vil forstå som en individualiserings-
udvikling, som udfordrer fællesskabernes 
sammenhængskraft. Ved at nærme sig 
begrebet på den måde, ville man for 
det andet få blik for, at romantikkens 
betydning for Grundtvigs forfatterskab 
strakte sig langt videre end til de få år 
på Langeland. 

KRONIKKENKRONIKKEN

FOTO |  M
EDIEAFDELINGEN M

OESGAARD

Ruinalt. Grundtvig og romantikken
I august gik Grundtvig Centerets Vartov- og Aarhusafdeling efter et smut i Athen i kloster på Lesbos for at studere Grundt-

vig og romantik. Det blev til en rejse i forfald, Folk, fællessang og figner.
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KRONIKKEN

GRUNDTVIGS BETYDNING
De færreste vil vel være i tvivl om, at 
netop folk, sprog og historie optog den 
Grundtvig, som skrev Nordens Mythologi, 
holdt Mands Minde-foredragene og gik 
ind i den grundlovgivende rigsforsam-
ling. Den Grundtvig, som aktivt forsøgte 

at styrke det folkelige og kirkelige fæl-
lesskab, og hvis afgørende arv findes i 
salme- og højskolesangbøgerne. Grundt-
vigs syn på fællessangens betydning for 
fællesskabers dannelse og vedligehol-
delse var netop et genkommende emne, 
og morgensang i et forsømt kapel indgik 

måske forudsigeligt som en fast del af 
vores program. Centeret arbejder på 
en udgivelse på baggrund af oplæg og 
diskussioner under seminaret.

Katrines rejsetips
1: Gå så langt du orker ad Athens svar på Grenåvej (vælg en vilkårlig vej i retning væk fra centrum). Find dernæst en baggård. 
Her lugter af tis på en meget autentisk måde. Husk faktor 50. 

2: Forbered dig på den overraskende spændstige kulinariske oplevelse, som kogt agurk viser sig at være. Går godt til alt. Salt.

3: Tag bukser på, hvis du besøger Det Ny Akropolis Museum. Overvældende betonarkitektur, som fører overbevisende samtale 
med nærliggende ruin. Mediet er glas. På facaden og i gulvet. Meget bundløs oplevelse.

4: Retsina er ikke godt - ikke engang on location. Varm portvin kan heller ikke anbefales. Kølig, lesbisk hvidvin derimod …

5: Stil ikke vejledere i udsigt, at du vil vise dem en platte, der dokumenterer Chateaubriands besøg i Athen omkring år 1800. 
De bliver meget skuffede, når det viser sig, at du jo faktisk ikke har nogen stedsans.

6: Hav end ikke halvlyst hår (leverpostej) og blå øjne. Det er udmattende i længden.

7: Selv hvis du føler dig hævet over besøg til oplagte turistattraktioner, bør du bestige Akropolis. Det er en imponerende 
romantisk oplevelse i ordets adskillige betydninger. 

8: Gå på figenskrud. Eller bed adrætte centerledere om at gøre det for dig. Den vulkanske jord på Lesbos fremelsker små, semi 
dried smagseksplosioner.

9: 
Der er noget i penis
jeg véd ikke hvad,
som forår, skønt skoven
har mistet hvert blad,
der er noget i penis
som rosernes duften,
som fuglenes fryd,
skønt rosen er falmet, og fuglen
er draget mod syd.
Hvis du går i kloster nær den græsk-tyrkiske grænse med en flok halvlumre grundtvigforskere, er fælles morgensang i kapellet 
anbefalelsesværdigt (læs uundgåeligt, obligatorisk etc.).

10: Besøg de varme kilder nær Petra på Lesbos. Slet og ret.
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Det religiøse menneske på det religiøse marked
Med Samtidsreligion – levende religion i en foranderlig verden giver en række forskere et indblik i religioners forhold til 

generelle tendenser samfundet.

AF ANNE SOFIE MØLLER ASKHOLM, STUD.THEOL. 

I bogen fokuseres der på fem overordne-
de temaer: sekularisering, globalisering, 
individualisering, markedsorientering og 
kompleksitet. Temaerne karakteriserer 
fem store generelle tendenser i nutidens 
samfund, som ses afspejlet i religiøse 
gruppers udtryk og ageren. Der er fokus 
på religion i bred forstand, idet både 
tekstreligion og praktiseret religion 
indgår. 

SEKULARISERING – 
REALITET ELLER IDEAL?
Det første tema i bogen er sekularise-
ring. Her skelnes mellem sekularisering 
og sekularisme, og der gøres opmærk-
som på forskellige former for sekularise-
ring samt sekularisering som et primært 
europæisk begreb. Der gives et historisk 
og geografi sk overblik, som er med 

til at skitsere 
forandringer af 
begreberne og 
begrebernes be-
tydning i forhold 
til historisk og 
geografi sk kon-
tekst. Det disku-
teres, hvorvidt 
sekulariseringen 
er fuldført eller 
om det nærmere 
er et ideal, og 
hvor i verden 
sekularisering 
overhovedet 
lader sig gøre.

GLOBALISERING 
OG KAMPEN OM 
MARKEDET
Globaliseringen 
har fundet sted 
siden koloni-
magternes tid, 
men i nutidig 
kontekst ses 
brugen af You-
tube og andre 

moderne medier som et godt eksempel 
derpå. På Youtube kan den enkelte 
orientere sig i verdens uendelige tilbud 
af religioner som en slags moderne 
markedsplads, hvor religioner kan søge 
opmærksomhed fra et globalt publikum. 
Den pluralistiske udfordring beskrives 
med fokus på folkekirken og den-
nes forhold til andre religiøse grupper 
gennem historien. I forholdet til andre 
religioner i mere moderne tid diskute-
res også folkekirkens privilegier og den 
heraf følgende pengeproblematik. Den 
anskues fra en hypotetisk vinkel idet 
forfatterne giver deres bud på, hvilken 
situation folkekirken ville befi nde sig i, 
hvis den blev løsrevet fra staten og ikke 
længere havde sit fi nansielle grundlag i 
staten. Heroverfor stilles diskussionerne 
omkring for eksempel Scientology og de-
res udskældte økonomi. På denne måde 

formår forfatterne på tilfredsstillende vis 
at opsætte scenarier og give eksempler, 
der giver stof til både eftertanke og til 
videre debat.

INDIVIDET I CENTRUM
Nutidens menneske har fokus på det per-
sonlige valg. Det påvirker religionerne 
til at fi nde et mere moderne formsprog 
og virkemidler, som appellerer til det 
moderne menneske. Med andre ord; 
religionen skal kunne sælges. Bogen 
hævder, at individualiseringen ikke er 
en trend, men et vilkår, og derfor skal 
religionerne kunne tilpasse sig for at 
overleve. Fællesskabet vægter dog sta-
dig højt for mennesket, men religionerne 
skal kunne appellere til og fastholde 
det individualistisk orienterede moderne 
menneske gennem et tiltalende sprog og 
en tiltalende form.

DET KOMPLEKSE SAMFUND
Forfatterne taler om en genfortryl-
let verden, hvor religionen har fået 
sin genoprejsning. I forbindelse med 
globaliseringen, hvor individer har 
fået adgang til et uendeligt marked af 
religiøse tilbud og samfundet samtidig 
bliver mere og mere komplekst, sker der 
en redefi nering af traditionerne. Dette 
sker for at tilpasse traditioner til det 
moderne menneskes liv, og derved for 
at religionen og det religiøse udtryk kan 
fungere i nutidens verden, hvor menne-
sket ifølge bogen søger simple svar i et 
kompliceret livsforhold. Man får et inte-
ressant indblik i både forskning og den 
nutidige religiøse situation. Bogen har 
et tydeligt sprog, interessante spørgsmål 
og indgangsvinkler, der lægger op til 
videre debat. 

Samtidsreligion - levende religion i en foranderlig 

verden, 

Center for samtidsreligion. Marie Thomsen og 

Jørn Borup (red.), 

Forlaget Univers 2012, 

160 sider, 199 kr.  
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MATTIAS SKAT SOMMER, STUD.THEOL.

Med bogen Antikkens Verden afslut-
ter det stedlige universitetsforlag sin 
'Verden'-serie, og det gøres med manér. 
Det er således en ordentlig moppedreng, 
der ikke egner sig til sengelæsning, 
men gør sig godt som coffee table-bog 
på grund af dens fl otte udseende og 
mange fremragende billeder. Der er tale 
om klassisk forskningsformidling, og 
med repræsentanter fra mange dele af 
akademiet kommer man vidt omkring. 
Ole Høiris fortjener som gennemgående 
redaktør på serien en tak for sin indsats! 
Man må vel sige, at en sådan række af 
bogudgivelser er tværfaglig i egentlig 
forstand: Der udstikkes et overordnet 
emne, som belyses af kompetente per-
soner fra forskellige baggrunde. Og heraf 
kan vi bagefter så lære af hinanden. For 
eksempel er det godt for en teolog at 
få besked om – og det får man af denne 
bog – at antikken og historien ikke først 
begynder med Jesu liv og død. Omvendt 
kunne andre akademikere så lære af 
teologerne, at antikken altså ikke holder 
op med kristendommen, som i øvrigt 
heller ikke modsætter sig al udvikling 
og tankefrihed. Det er nemlig det store 
problem ved Antikkens Verden, at den af 
og til fl ytter sig fra det populærviden-
skabelige til det, man kunne kalde det 
vulgærvidenskabelige: Værket har en 
tendens til at se på kristendommen som 
en monolitisk størrelse, der begrænser 
den pluralistiske, før-kristne antik. Dette 
synspunkt kan nu nok modereres; rigtigt 
er det, at kristendommen med sin mo-
noteisme på mange måder er et novum 
i antikken, men at forstå den som en 
slags betonklods, der bare vælter ned 
i og standser et pluralistisk fl ow, er en 
overdrivelse. Kristendommen er jo ikke 
dumpet ned fra oven og blevet til på én 
gang, men i en proces, og det betyder, 
at et skel mellem antik ikke-kristen 
multikulturalisme og kristen uniformitet 
ikke lader sig sætte, fordi kristendom-
mens opståelsesproces også i høj grad er 
pluralistisk og forsøgende. Først over tid 

udvikledes en katolsk kristendom, der 
vandt sejr over andre kristendomsfor-
mer. Det synspunkt savner jeg sat frem i 
bogen, der heldigvis også indeholder to 
velskrevne teologiske bidrag fra hen-
holdsvis Eve-Marie Becker og Anders-
Christian Jacobsen.

AD FONTES
Antikken er just begyndelsen på den 
vestlige kultur, og derfor er det dejligt 
at læse to klargørende og velstruktu-
rerede artikler af Hans-Jørgen Schanz 
og Helge Kragh, der går til kilderne og 
undersøger fi losofi en og den videnskabe-
lige tænknings grundlag. Uomgængelig 
i den forbindelse er Platon, og Erik Nis 
Ostenfeld spørger derfor med rette i sin 
artikel, hvad Platon i grunden mente? 
For ét er, hvad andre mener, at Platon 
mente, et andet er hvad, hvorledes 
og om han mente noget. Ostenfeldts 
originale artikel - som jeg ikke tøver 
med at kalde bogens bedste - tydelig-
gør, at 'Platons lære' er et begreb, der 
ikke altid levner plads til Platons egne 
ideer. Det er ikke kun Ostenfeldts egen 
indsigt, men det er godt at 
få sat på plads. Hvad angår 
citeringen er det beklageligt, 
at nogle af bogens forfattere 
ikke bruger kilderne på de 
oprindelige sprog. Det er nok 
for spinkelt at håbe på, at 
samtlige forskningsretninger 
på universitetet skal kunne 
beherske de klassiske sprog, 
men det ser skidt ud, at 
artikler om antikken ikke for-
holder sig til kilderne andet 
end i engelske oversættelser. 
Antikkens store kompleks af 
forskelligartethed og cen-
trifugalitet bandtes i nogen 
grad sammen af en »kulturel 
koine«, som Anders Kloster-
gaard Petersen kalder det i 
sin artikel, og adgangen til 
denne kulturelle koine opnås 
primært gennem sprogene. 

Derfor skurer det, at dette princip ikke 
gennemføres konsekvent i nærværende 
udgivelse. Og jeg kan kun gentage min 
beklagelse af, at kristendommen ikke 
tilkendes fl ere sider i bogen, når den nu 
fra senantikken i stadigt stigende grad 
trænger sig ind i den kulturelle koine.

EN SJOV BOG
Foruden de mere almene artikler om 
hovedstrømninger i fi losofi , græsk-ro-
mersk religion og historiske oversigter 
indeholder bogen også anderledes og 
pudsige artikler, der belyser emner 
og felter, man næppe selv ville kaste 
sig over. Disse nørdede artikler giver 
Antikkens Verden et charmerende præg, 
som gør den læsværdig på trods af de i 
denne anmeldelse nævnte ret graverende 
svupsere. 

Antikkens verden. Videnskab, kunst, kultur, myter 

og religion,

Ole Høiris og Birte Poulsen (red.),

Aarhus Universitetsforlag 2011,

538 sider, 

499,95 kr.

BOGANMELDELSE

Indskrænket oldgranskning
En ambition om at behandle »antikkens realiteter og også myterne om antikken i samtiden og eftertiden« opnås ikke helt 

i Antikkens Verden, der - ganske vist indrømmende, at ikke alt kan komme med - fokuserer for skævt. Simpelthen fordi 

kristendommen ikke får så meget sideplads, som man kunne have ønsket sig. 
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REJSEBREV

Et glimt af Jerusalem 
I sommerferien 2012 rejste vi 3 teologistuderende 18 dage til Israel for at holde ferie samt for at se de bibelske steder. 

AF STUD. THEOL. NADIA UHRUP HASSIG

OG STUD. THEOL. CÆCILIE Ø. KNUDSTORP 

Det er tidligt fredag morgen, og solen er 
ved at stå op. Snart bliver det for varmt 
til, at vi kan være oppe på hostellets 
tag. Vi ligger på vores madrasser og 
vågner langsomt til sang fra minareterne 
og kirkeklokkernes kimen. Disse 
morgenkald, der har vækket Jerusalem 
generation efter generation, gør, at 
vi ligger tilbage med en følelse af at 
være midt i et historisk og religiøst 
knudepunkt. Da skyggen forsvinder helt, 
jager varmen os ud af lagenposerne, 
og vi rejser os op til en udsigt ud over 
Jerusalems gamle bydel. I den ene 
retning tårner Klippehelligdommens 
guldkuppel og udpeger Tempelbjerget. 
Bagved dette skimtes Olivenbjerget 
med dets gravstedsbesatte sider og 
kirkefyldte top. Vender man blikket i en 
anden retning, mødes det af udsigten 
over Gravkirken og adskillelige mindre 
kirker og moskéer. Med Lonely Planet i 
hånden begiver vi os ned fra taget og ud 
i Jerusalems små gader.

GRAVKIRKEN
Det første stop er Gravkirken. Allerede 
på pladsen foran kirken får vi et indtryk 
af, hvor mange forskellige kirkesamfund, 
der deler denne kirke. På pladsen har 
præster fra de forskellige kirkesamfund 
samlet sig, ligesom munke og nonner i 
forskellige klædningsdragter er til stede. 

På kirkens forside står 
stien som symbol på 
status quo-aftalen, 
som gør det muligt 
for de forskellige 
kirkesamfund at 
fungere adskilt men 
samlet i Gravkirken. 
Vi bevæger os 
igennem Gravkirkens 
mange kapeller, fra 
Golgata til Jesu 
grav. I den lange 
kø til kapellet over 
Jesu grav hersker en 
fortættet stemning; 

folk omkring os tænder lys og beder. 
Fremme ved indgangen gennes vi af en 
præst ind i kapellet, der er behængt 
med røde røgelseslamper, så luften er 
tung af en parfumeret duft, men efter 
et kort blik rundt i det lille 'skatkammer' 
bliver vi igen sendt ud.

RAMADAN I DET ARABISKE KVARTER
Vi børster støvet af vores klæder og 
begiver os videre til dagens næste stop. 
Vejen hertil går igennem det arabiske 
kvarter, som er et af de fire kvarterer, 
Jerusalems gamle bydel er delt ind i.
En masse fremmede dufte rammer os, 
mens vi går forbi de mange butikker, 
der ligger åbne ud til gaden. Pludselig 
befinder vi os midt 
i et menneskehav, 
som skyller ind 
over os fra alle 
sider. Klemt inde i 
menneskemængden 
skubbes vi langsomt 
med strømmen, 
mens tankerne: 
»hvad sker der, hvad 
sker der?«, kører 
rundt i hovedet 
på os, kun afbrudt 
af: »undgå store 
folkemængder, 
da konflikter 
altid ulmer under 

overfladen i Jerusalem«. Temperaturen 
stiger efterhånden til det ulidelige, men 
fastklemt i mængden er det eneste, vi 
kan gøre at følge med. Endelig lykkes 
det os at komme i ly i en bagerbutik, 
og vi får svar på vores spørgsmål »hvad 
sker der?« Den sidste fredagsbøn i 
ramadanen er slut, og tusindvis af 
muslimske pilgrimme strømmer fra 
al-Aqsa moskéen på Tempelbjerget 
mod Jerusalems byporte i det arabiske 
kvarter. Vi må erkende, at vi ikke når 
vores næste stop i dag, og vi beslutter i 
stedet at spise aftensmad på Holy Bagel 
i det jødiske kvarter.

SABBATLUKKET
Turen til det jødiske kvarter går 
let, men det er alligevel blevet 
tusmørke, da vi når frem til Holy 
Bagel. Tusmørke en fredag i det 
jødiske kvarter betyder lukket for 
sabbatten. Da vi i stedet forsøger 
at hæve penge i en ATM, bliver vi 
overraskede over, at ikke kun mennesker, 
men også maskiner holder sabbat. 
Med oplevelsen af multireligiøsitet 
og en helligdagsoverholdelse, som 
er ukendt for os, vender vi næsen 
tilbage mod vores hostel. Det ligger i 
det kristne kvarter, hvor der først er 
helligdagslukket søndag.  

Muslimske pilgrimme strømmer ud af al-Aqsa moskéen efter den sidste 

fredagsbøn i ramadanen.
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Afgørende aarhusiansk fund: Abeevangeliet

AF SOPHIE LØNNE HUNDEBØLL

Efter fremkomsten af det for 
den nytestamentlige forskning 
revolutionerende 'Koneevangelium', hvor 

det viser sig, 
at Jesus havde 
en kone, har 
andre forskere 
fået mod til at 
stå frem med 
deres opdagelser. 
Teologi i Aarhus' 
egen Karsten 
Brog Klarsyn har 
således gjort 
et fund, som 
måske atter 
engang vil vende 
op og ned på 
Jesusforskningen.
»Jeg fandt dette 

stykke af en papyrus i en gammel 
sandkasse bag mit hus. Selvom der 
desværre ikke kan tydes meget, står 

de græske bogstaver 'AIMOY' klart 
frem. Det kan selvfølgelig være af 
ordene: KAI MOY, altså 'og min', men 
mere sandsynligt er det, at det står 
for 'MAIMOY', altså 'abe' på græsk,« 
siger Klarsyn og fortsætter: »Hvis dette 
stemmer, kan det være et banebrydende 
bevis for, at Jesus på en eller anden 
måde var tæt knyttet til aber. Måske 
havde han en kæleabe. Det kan også 
tyde på, at aber var en aktiv del af 
den tidlige menighed.« Dekanen for 
F.Arts Mette Hajsø er henrykt: »Endelig 
bringer Teologi noget, som kan sætte 
Aarhus Universitet på verdenskortet! Jeg 
foreslår hermed, at vi indstiller al anden 
teologisk forskning og bruger samtlige 
forskningskroner på dette epokegørende 
abeevangelium.«

Hvorfor har du valgt at få en tatovering med religiøst motiv?

ALENA STRELOW, STUD.THEOL

Jeg fik tatoveringen, da jeg var fyldt 
18 år. Anledningen var min fars død, 
og tatoveringen er et bevis på, at jeg 
accepterer, at han ikke er her mere. 
Tatoveringen er på min ryg som et sym-
bol på, at han stadig er tæt på, at jeg 
tænker på ham, men at jeg ikke kan se 
ham mere - men altid mærke efter. Det 
er dermed en påmindelse til mig selv, 
og netop dette kors-symbol synes jeg er 
smukt, fordi det symboliserer lykke. 

EMIL JOHANNES MUNK NIELSEN, STUD.THEOL

Jeg har fået tatoveringerne for at 
markere et standpunkt. De symboliserer 
Guds evige kærlighed, Jesu opofrelse og 
det kristne fællesskab. Det er tre vigtige 
symboler, som jeg havde lyst til og 
behov for at markere påmin krop til ære 
for Gud og som en påmindelse til mig 
selv. Tatoveringerne er et velovervejet 
udtryk, og jeg overvejer at fåtatoveret 
Helligånden i form af en due. 

ANDERS SINDING, STUD.THEOL. 

Jeg er ateist, men jeg synes, at kristen 
ikonografi er vildt fed. Samtidig prøver 
jeg at holde mig inden for temaet 
'liv og død'. Religion er en stor del 
af min opdragelse, og temaet 'liv og 
død' behandles jo i høj grad inden for 
religion. Jeg regner for eksempel også 
med at skulle have lavet en tatovering 
af Jomfru Maria et sted.  

Dette banebrydende fund vil uden tvivl vende op og ned på jesusforskningen 
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OKTOBER ARRANGEMENT BESKRIVELSE

23. 19.30 Foredrag ‘Grundtvig og Nietzsche. Den livsbekræftende 
kristne og den livslede ateist’ v/Jørgen 
Kjær, Grundtvigsk Forum/Studenterkredsen, 
(Markuskirken, Sankt Markus Kirkeplads 1) 

30. 12.00 - 
13.00

Frokostmøde ‘Børn og Religion’ v/Pia Andersen, Center for 
Samtidsreligion (CSR) (lok. 415, bygn. 1453), 
Aarhus Universitet (NB: Tidspunkt oplyses 
senere)

30. 19.00 - 
22.00

Studiekreds ‘Hegel: Enzyklopädie der philosohischen 
Wissenschaft’ v/Idealismekredsen (Mødelokale 
1, Studenternes Hus), Aarhus Universitet

30. 19.30 Foredrag ‘Teologiens bidrag til bioetik’ v/Ulrik B. 
Nissen, Fællesforedrag i Religionsvidenskabelig 
Forening og Teologisk Forening (bygn. 1451/53, 
lokale oplyses senere), Aarhus Universitet

NOVEMBER ARRANGEMENT BESKRIVELSE

1. 16.00 - 
17.00

Torsdagsseminar ‘Spyros Petrounakos. Dionysosteatret i Epidau-
ros’ v/Klassiske Studier (lok. 416, bygn. 1451)

6. 12.00 - 
13.00

Frokostmøde ‘Charismatic Healing’ v/ Ella Paldam, Center for 
Samtidsreligion (CSR) (lok. 415, bygn. 1453)

6. 19.30 Foredrag ’Folkeskole og Folkekirke’ v/Brian Arly 
Jacobsen (bygn. 1441, 010), Aarhus Universitet

7. 13.15 -
17.00

Åbent seminar ‘Løgstrups Metafysik’ v/Afdeling for 
Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet i 
København (aud. 7), Københavns Universitet

9. 19.30 Seminar ‘Frisindet diskussion. Studenterkredsen i 
Aarhus 1942-2012’ v/Studenterkredsen, 70 års 
jubilæumsseminar med efterfølgende reception 
(Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus)

10. 13.00 - 
17.00

Årsmøde C. S. Lewis-selskabets årsmøde 2012 v/C. S. 
Lewis-selskabet (Studenternes Hus)

12. 14.15 ‘The Annual Hartnack Lecture’ v/Jonathan Lear, 
Institut for Kultur og Samfund (aud. 1, bygn. 
1441), Aarhus Universitet

13. 12.00 - 
13.00

Frokostmøde ‘Religion i Danmark’ v/Lisbet Christoffersen og 
Niels Valdemar Vinding (lok. 415, bygn. 1453)

15. 19.30 Foredrag ’Politik og Det Nye Testamente’ v/Jan 
Dochhorn, Studenterkredsen (Richard Mortensen 
Stuen, Studenternes Hus)

16. Ekskursion ‘Religion i Rum og Landskab. Udflugt til 
Christiansfeld’ v/Center for Samtidsreligion 
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Spændende 
arrangementer
TEOLOGIENS BIDRAG TIL BIOETIK 
Teologisk Forening og Religionsviden-
skabelig Forening inviterer til fæl-
lesforedrag med lektor på Teologi ved 
Aarhus Universitet og leder for Center 
for Bioetik og Nanoetik, Ulrik Becker 
Nissen. I forhold til diskussionerne om 
religion i det offentlige rum og teo-
logiens forhold til andre videnskaber 
vil Ulrik Becker Nissen argumentere 
for teologiens bidrag til bioetikken og 
herved belyse, hvilke nuancer teolo-
gien kan have for konkrete diskussio-
ner om for eksempel aktiv dødshjælp 
og diskussioner for og imod abort.      
Tirsdag den 30. oktober kl. 19.30, 
bygn. 1451-1453. NB: nærmere oplys-
ninger om lokale følger.

70 ÅRS JUBILÆUMSSEMI-
NAR I STUDENTERKREDSEN
Studenterkredsen i Aarhus fejrer, at 
den siden 1942 har stået vagt om 
den frisindede diskussion med et 
bredt spektrum af faglige og politiske 
emner. Studenterkredsen har indbudt 
lektor, dr. phil., Hans Hauge, biskop 
Kjeld Holm samt professor emeritus 
Viggo Mortensen til at holde oplæg 
som markering af jubilæet. Disse op-
læg vil netop omhandle, hvordan det 
står til med den frisindede diskussion, 
hvorefter der vil være fri debat. Efter-
følgende er Studenterkredsen vært ved 
en reception i dagens anledning.
Fredag den 9. november kl. 14-18, 
Richard Mortensen Stuen, Studenternes 
Hus.
NB: Tilmelding til formanden på tlf. 
27525787 eller e-mail hb@silkeborg-
gym.dk senest fredag den 2. november. 


