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Nyhedsbrev DASR januar 2021  

 

Kære alle DASR-medlemmer:  

Hermed nyhedsbrev.  

Venlig hilsen  

på bestyrelsens vegne, 

Jørn Borup  

Formand, DASR  
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1.  Nyt fra afdelingerne 

KU 

Undervisningen bliver online i begyndelsen af – og muligvis hele - semesteret. 

Marie Curie-stipendiat Petek Onur fra Tyrkiet startede 1.sept.: https://modernity.ku.dk/projects/neo-

ottomanism-in-turkish-islamist-womens-media/  

Selma Gundersen har forsvaret sin phd.  

Erik S. Fiedler forsvarer phd 5. februar og har fået ansættelse i en særlig deltids-adjunktstilling. Niels 

Valdemar Vinding fik Sapere Aude-bevilling med nyt projekt: 

https://dff.dk/forskningsprojekter/forskningsleder/sapere-aude-forskningsledere-2020/niels-

valdemar-vinding  

Peter Andersen har fået antaget en doktordisputats.  

Margit Warburg går på pension med udgangen af februar 2022. 

 

 

 

https://modernity.ku.dk/projects/neo-ottomanism-in-turkish-islamist-womens-media/
https://modernity.ku.dk/projects/neo-ottomanism-in-turkish-islamist-womens-media/
https://dff.dk/forskningsprojekter/forskningsleder/sapere-aude-forskningsledere-2020/niels-valdemar-vinding
https://dff.dk/forskningsprojekter/forskningsleder/sapere-aude-forskningsledere-2020/niels-valdemar-vinding
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SDU 

Undervisningen online indtil 26. februar, formodentlig forlænget.  

Laura Feldts FKK-projekt er officielt startet pr. 1. januar: www.sdu.dk/radrel  

Tamara Holkenov er startet som phd-stipendiat i projektet pr. 1. januar. 

Mikael Aktor er efter pensionering nu ansat som ekstern lektor.  

Tim Jensen fyldte 70 i november og går på pension 31.12. 2021. Han fortsætter som IAHR-præsident 

yderligere 5 år. 

 

AU 

Undervisning online, tidsperiode endnu ikke defineret. 

Jens Peter Schjødt er pr august gået på pension. RV’s 30 års jubilæum udsat til engang i forsommeren; 

ditto Jens Peters afskedsreception.  

Simon Nygaard ny adjunkt (nordisk religion) pr 1. januar. Silje Lyngar Einarsen har forsvaret sin phd.  

Emma Cecilie Sørlie Jørgensen ny phd hos Marianne Schleicher om nordisk religion og kønsforskning. 

Marie Curie-stipendiat Ricarda Stemann på Arabisk- og Islamstudier (projekt ved Mark Sedgwick).  

Marie Vejrup stopper som leder af CSR og er blevet viceinstitutleder; Henrik Reintoft er ny leder af 

CSR.  

Religionshistorisk gruppe har skrevet lærebog til religionsfænomenologi, som snart er færdig. 

 

 

3. DASR-aktiviteter 

Generalforsamling og internat planlægges til 21.-22.juni 2021 på Landbrugsskolen i Odense (med plan 

B in mente til december, hvis corona stadig hærger). 

Udover generalforsamling (med valg af ny bestyrelse) vil der være en faglig session med oplæg om Fake 

religion (se manchet nedenfor) samt en åben session med projektpræsentationer, både kollektive 

projekter og individuelle.  

Der vil ligeledes være mulighed for at ph.d.-studerende kan præsentere deres projekter, og - hvis der er 

interesse for det - at bruge internatets faglige del som en ECTS-givende aktivitet, evt. med phd-

stipendiaternes forslag til fagligt indhold.  

Desuden planlægges en session relateret til uddannelse- og undervisningsmæssige aktiviteter, fx med 

præsentation af nye lærebogsmaterialer.  

http://www.sdu.dk/radrel


 

3 
 

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. Afhængigt 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. Ved samme lejlighed kan også det årlige 

kontingent på 300 kr. betales. De to beløb skal dog betales hver for sig aht. regnskabet.  

 

DASR har besluttet at indstifte en specialepris for årets bedste religionsvidenskabelige speciale. Vi 

opfordrer derfor også alle til at sende indstillinger til DASRs specialepris til Laura og Jørn 

(lfeldt@sdu.dk og jb@cas.au.dk ). 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 pa ̊ et ekstraordinært højt niveau og demonstrere en stor grad af selvstændighed og faglig 

fordybelse. Indstillingen skal beskrive på hvilke måder specialet demonstrerer sådanne kvalifikationer 

 

3. Internationalt samarbejde 

Årets EASR-konference i Pisa planlægges afholdt i dagene 30. august – 3. september 

https://www.easr2021.org   

Målet er stadig fysisk arrangement, men med mulighed for også online deltagelse. Der er deadline for 

tilmeldinger af papers, posters, workshops eller åbne eller lukkede sessions 31. januar.  

 

Den aflyste IAHR-konference i New Zealand 2020 ’kompenseres’ med forskellige webinarer, der 

annonceres via DASRs og IAHRs facebookside. 

 

 

 

mailto:jb@cas.au.dk
mailto:lfeldt@sdu.dk
mailto:lfeldt@sdu.dk
mailto:jb@cas.au.dk
https://www.easr2021.org/
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4. DASR-formidling  

RvTs kommende udgivelse om Religion, natur og dyr har allerede de første artikler uploadet til helt gratis 

download og fornøjelse. 

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 2020 eller 2021: Send da 

en mail herom til Jesper Sørensen jsn@cas.au.dk. Foreningens bankkonto i Nordea: Reg nr. 2316 

Kontonr. 0717852389. Medlemsgebyr udgør 300,- kr. årligt (150,- kr. for studerende). Se ovenfor mht. 

tilmelding og betaling til årets internat. 

 

Tema internat 2021: Fake relig ion 
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 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 ”post-faktisch”. 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, simulacra, 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 
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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 

religiøse bevægelser / 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.  

 

 

 


