Nyhedsbrev DASR januar 2020
Kære alle DASR-medlemmer:
Godt nytår! Hermed nyhedsbrev.
Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne,
Jørn Borup
Formand, DASR
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1. Nyt fra afdelingerne
KU
1. september startede Max Lasa som PhD i Simons projekt “Rearticulating Islam” og Erik Sjöberg
som Marie Curie-stipendiat i Catharinas projekt “The Many Roads in Modernity”. I slutningen af
november arrangerede Simons projekt “Rearticulating Islam” en opstartsworkshop, Catharinas
projekt arrangerede en workshop i Istanbul, “Heritage, Aesthetics and Belonging. Gender in
Turkish Neo-Ottomanism”. I januar arrangerede Brians projekt “Danish Mosques. Meaning, Use
and Influence” konferencen ”Mosques, Power and Politics”. Cluster for the Interdisciplinary
Research on Religion på ToRS fortsætter sine aktiviteter også i F2020.
SDU
Der kommer mindre ændringer i studieordninger i 2020, der generelt siger mod en bedre
tilrettelæggelse af studiets fag med hensyntagen til de studerendes progression og Religionsstudiers
profil, o.a. Religionsstudier søsætter også en ny og opdateret interaktiv hjemmeside i løbet af 2020
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og igangsætter en BA-projektworkshop. Mikael Aktor går på halv tid i foråret 2020 og derefter på
pension sommeren 2020, mens Tim Jensen fortsætter på Religionsstudier som studieleder til og
med 2021. Johanne Louise Christiansen er ansat som adjunkt på Religionsstudier fra august 2020.
Mikael Rothstein er delvist frikøbt i 2020-2021 til et samarbejde med Museum Lolland-Falster.
AU
Benjamin Purzycki blev fra august ansat som lektor med forsknings- og undervisningskompetencer
inden for indfødte folks religion og kognitionsforskning. Thomas B. Fibiger (forsknings- og
undervisningsfokus på moderne (shia)islam) er pr. 1. januar tiltrådt som lektor på Arabisk og
Islamstudier. I løbet af året er følgende ph.d.-studerende startet på afdelingen: Sanne A. Hansen (1.
februar) med projektet ”Levet religion til udstilling i fortids-, nutids- og fremtidsperspektiver”,
Anne Lundahl Mauritsen (1. september) med projekt om ateisme, agnosticisme og ’irreligiøsitet’ og
Theiss Bendixen (1. jan 2020) i Bens projekt “Accounting for Cross-Cultural Variation in Beliefs
about Gods’ Minds”. I 2019 forsvarede følgende deres ph.d.-afhandlinger: Jacob Sandager Hansen,
Lars Williams og Simon Nygaard. Jesper Frøkjær Sørensen har modtaget et Carlsberg Foundation
Monograph Fellowship til projektet ‘Towards a Cultural Immunology’.

2. DASR-arrangementer
DASR afholdt internat med generalforsamling 19.-20. august på SDU (se referat herfra på
www.DASR.dk). Bestyrelsen blev konstitueret som følger: Jørn Borup, Laura Feldt og Jesper
Sørensen fortsætter som hhv. formand, sekretær og kasserer. Catharina Raudvere er fremover
næstformand, og Johanne L. Christiansen og Brian Arly Jacobsen er menige
bestyrelsesmedlemmer.
DASR afholdt sammen med Religionsvidenskabeligt Tidsskrift seminar på AU 16. december med
temaet Religion og natur. Arrangementet var velbesøgt med ansatte fra alle afdelinger (og i alt ca.
25 fremmødte). Udvalgte oplæg skrives til artikler til særnummer af RvT – kontakt Johanne eller
Laura for mere information. Baseret på tidligere DASR/RvT seminar er RvT 69 udkommet som
særnummer om Urenhed og forløsning (til gratis download).
Datoer for DASR internat i 2020 er fastsat til dagene 18.-19 juni, samme sted som sidst, nemlig
SDU samt middag og overnatning på Dalum Landbrugsskole, hvis lokaler og værelser er bookede
til os. Sæt derfor kryds i kalenderen ved disse datoer! (NB! – dette er let ændrede datoer ift.
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tidligere udmelding). Temaet for seminaret er Fake religion (se manchet nedenfor). Vi opfordrer
nye ph.d.’er til at præsentere deres projekter samt alle forskere til at medbringe nye publikationer.
DASR har besluttet at indstifte en specialepris for årets bedste speciale. Vi opfordrer derfor også
alle til at sende indstillinger til Laura og Jørn. Prisvinderen vil få overrakt prisen i forbindelse med
internatet. Principperne for at indstille et speciale til DASR-prisen er følgende: - Eksaminator og
censor skal være enige om at specialet skal indstilles. Det er op til eksaminator at indhente
bekræftelse fra censor, som vedlægges indstillingen. - Specialeprisen gives til et speciale, som
demonstrerer kvalifikationer ud over, hvad der kan forventes opfyldt i forhold til uddannelsens
læringsmål. Specialets faglighed skal således være på et ekstraordinært højt niveau og demonstrere
en stor grad af selvstændighed og faglig fordybelse. Indstillingen skal beskrive på hvilke måder
specialet demonstrerer sådanne kvalifikationer.
Middag og overnatning foregår på Dalum Landbrugsskole (Landbrugsvej 65, 5260 Odense S
www.dalumlandbrugsskole.dk ).
Samlet pris: overnatning 500 kr., middag 195 kr., ost-rødvin-arrangement 100 kr., i alt: 795 pr.
person. Afhængig af antal tilmeldte vil vi forsøge at få dækket middag og ost-rødvin (af DASR) så
beløbet for den enkelte kun bliver overnatning.
Tilmelding: Send en mail herom til Jesper Sørensen jsn@cas.au.dk senest 1. april - med Jørn Borup
(jb@cas.au.dk) og Laura Feldt på cc (lfeldt@sdu.dk ), hvis du ønsker at holde et fagligt oplæg. I så
tilfælde bedes du medsende en foreløbig titel.
Betaling af beløbet (500 kr.) senest 1. maj til foreningens bankkonto i Nordea:
Reg. nr. 2316 og kontonr. 0717852389. Betaling gælder som endelig tilmelding.
Ved samme lejlighed kan også det årlige kontingent på 300 kr. betales.
De to beløb skal dog betales hver for sig aht. regnskabet.

Tema internat 2020: Fake religion
Fake news, alternative facts, post-truth. Kampen om sandheden er for alvor brudt ud, og
politisering af virkeligheden har visse steder nået absurde dimensioner. Det er populismens
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trademark, at sand viden er baseret på mening, følelser og mavefornemmelser, og at folkedybet har
brug for alternativer til etablissementets sandhedspostulater. I 2016 kårede Oxford English
Dictionary ”post-truth” til årets ord, mens Gesellfschaft für Deutsche Sprache valgte ordet ”postfaktisch”. Begge steder opfattedes samtiden som en situation i hvilken offentlig diskurs formes og
domineres af følelser, personlige opfattelser, og ”følte sandheder”, snarere end af fakta.
Men som sådan er fake news i sit væsen vel ikke nyt. Fakeness er en provokation mod det
etablerede og autoriteten, og en evig fare for autenticitetens diskurs, men også mod en
religionsvidenskab der – alle de kritiske perspektiver på konstruerede kategorier osv. til trods – vil
producere viden. Samtidens diskussioner om alternative fakta, filter-bobler, ekkokamre,
informations-siloer og konspirationsteorier får DASR til at spørge: Findes der fake religion?
Er konstruktion, simulakra, opfindelser, kunstighed, løgn, humbug og retoriske spil iboende
religionernes virkelighed – og hvordan? Tematiserer religionerne – og i givet fald hvordan – løgn,
humbug og fakeness? Peger anklager om falske messiasser og charlataner, falske helligtekster,
pious frauds, hedenskab og kætteri på andet end reel magtudøvelse, som når politiske regimer
strategisk kriminaliserer visse religioner? Er der forskel – og hvilke da? - på fænomener som
Church of Nothing at All, First Church of the Last Laugh, Jedi-kult, tegneserie-valfart og
majoritetsreligioner, hhv. deres udgrænsning af ”afvigende trossamfund”? Har kunstfærdig leg,
løgn, simulering og placebo haft effekter for ”rigtig”(?)/mere klassisk, levende religion? Giver
samtidens fokus på følelser og mavefornemmelser en ny anledning til at diskutere netop følelsernes
og det eksplicit opdigtedes rolle i religionerne historisk og i samtidens religiøse landskaber?
Seminaret om fake religion inviterer til oplæg med cases fra religionshistorien og nutiden samt til
teoretiske diskussioner af religionsbegrebet i forhold til ideer om ”sand” / ”falsk” eller ”autentisk”
/ ”fake” religion, samt evt. refleksioner over religionsvidenskab i en post-truth-tid.
Send venligst titel med oplæg til Laura (lfeldt@sdu.dk) inden 1. april.

3. Internationalt samarbejde
EASRs årlige konference foregik i Tartu, Estland, med 618 deltagere fra 49 lande. Fra DK var vi
repræsenteret af 22 personer, der leverede 25 papers. Den femårlige IAHR konference afholdes i
august 2020 i Otago, New Zealand (https://www.iahr2020.kiwi). (Information herom er tidligere
udsendt fra DASR i flere omgange).
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4. DASR-formidling
Al ny information med arrangementer, stillinger, udgivelser osv. kan uploades ad hoc på
foreningens facebookside. Kontakt gerne Laura Feldt eller Jørn Borup med sådanne meddelelser.

5. Medlemskab og medlemsbidrag
Er du ikke medlem af DASR – eller har du ikke fået betalt dit kontingent for 2019 eller 2020: Send
da en mail herom til Jesper Sørensen jsn@cas.au.dk. Foreningens bankkonto i Nordea: Reg nr.
2316 Kontonr. 0717852389
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