Nordenskiöld Lecture 2017
Prof. Rane Willerslev: God on Trial : The Value of Human Sacrifice

Nordenskiöld-samfundet i Finland r.f. inleder på våren en serie årliga föreläsningar
uppkallade efter samfundets portalfigur, geologen och upptäcktsresanden A. E.
Nordenskiöld (1832—1901).
Den första Nordenskiöld-föreläsningen hålls i samband med samfundets årsmöte den 23
mars 2017 klockan 18 i Vetenskapernas hus (Kyrkog. 6, Helsingfor) sal 104. Föreläsningen är
offentlig och hålls på engelska.
Föreläsningen hålls av professor Rane Willerslev från Århus universitet. Ämnet är
människooffret, särskilt hos tjukterna och i gamla testamentet, under rubriken God on Trial :
The Value of Human Sacrifice.
I föreläsningen kommer professor Willerslev att söka ett svar på frågan varför människooffer
idkats genom historien och inom vitt skilda kulturer. Svaret söker Willerslev genom en
jämförelse av två helt olika kulturers tolkning av människooffrets innebörd, nämligen å ena
sidan den hebreiska traditionen och den välkända historien Abraham och Isak, och å andra
sidan de nordsibiriska tjuktjernas offerbruk. Föreläsaren påvisar att den värdelogik som legat
till grund för människooffrets innebörd tenderar att förbytas i sin motsats, så blir provet på
Abrahams tro till slut ett prov på Guds gudomlighet.

Rane Willerslev är professor i social antropologi vid Aarhus Universitet i Danmark. Han
disputerade 2003 i Cambridge och har varit chef för etnografiska och kulturhistoriska museer
i Århus och Oslo, där han även innehar en andra professur. Han är koordinator och ledare för
det tvärvetenskapliga Arctic Research Center vid Århusuniversitetet. Han är medredaktör för
Acta Borealia: Nordic Journal of Circumpolar Societies. År 2010 höll han det prestigefyllda
Malinowski Memorial Lecture på London School of Economics.
Prof. Willerslevs främsta forskningsfält har varit bland ursprungsfolken på Tjuktjerhalvön i
Sibirien i ett komparativt perspektiv, och särskilt med studier inom fältet religion och
antropologi. Han är författare till ett stort antal vetenskapliga publikationer inom ett brett
spektrum av klassiska och nyare antropologiska temata, från animistisk kosmologi och etik,
till museologi, experimenterande metoder och gränssnitttet mellan antropologi och
arkeologi. I hans författarskap kan särskilt nämnas Soul Hunters: Hunting, Animism and
Personhood among the Siberian Yukaghirs från 2007 och den självbiografsika On the Run in
Siberia, 2012. Han har också idogt populariserat sin vetenskap och forskning.

Under sin världsberömda färd med Vega genom Nordostpassagen 1898—99 övervintrade
Nordenskiöld med sin expedition nästan 10 månader utanför Tjuktjerhalvön i nordöstra
Sibirien.

