Podemanns runde dag
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J

ørgen Podemann Sørensen er født på Sankthansaftens
dag, hvor vi med bål sender det onde ud af vores tilværelse. I år er det 75 år siden. Det symbolske i et sådant
sammenfald lader sig nemt indfatte i det, der skulle blive
Podemanns livsbane: brede religionshistoriske studier. Men i
bredden, der dækker næsten alt fra hard-core teori til japansk
religion, er ægyptisk religion det klare hovedspor. Jørgen kan
næsten karakteriseres som en ægyptolog, der også kan en
masse andet. Ægyptisk religion er en meget kompleks affære i
både tid og rum, men få har som Jørgen forsket i så mange
sider af de tekster og ritualer, der både udtrykker ægypternes
tilværelsessyn og er aktive agenter i at opretholde deres univers.
Jørgen er en blændende formidler, og hans særdeles omfattende videnskabelige produktion rummer derfor et stort
antal værker, hvor formidlingsaspektet er stærkt fremtrædende, herunder en række digre oversættelser af ægyptiske
religiøse tekster, fra de allerældste til senantikke hermetiske
tekster.
Jørgen er en stærkt underholdende forelæser, og det har
DÆS-medlemmer nydt godt af i samtlige selskabets 40-årige
forelæsningsrækker. Jørgen var også en modig og afholdt
vært på de rejseophold, den Danske Højskole i Ægypten
arrangerede i 70’erne.1 Han har siden brugt erfaringerne
derfra og sin faglige indsigt som rejseleder for andre ture, og
siges at indehave verdensrekorden i at holde et rejseselskab
“fangen” i kongegravene i Kongernes Dal.
Jørgen har en vidunderlig, ofte let underspillet humor.
Lune bemærkninger og prægnante formuleringer flyder fra
ham med en misundelsesværdig lethed. Og så er han utrolig
skarp, som det hedder på moderne dansk. Han fanger lynhurtigt pointen i en faglig argumentation, og hvad mere er,
han er utrolig god til at sætte den ind i en bredere kontekst.
Jørgen er således en fremragende moderator (et andet moderne ord) på faglige seminarer. Evnen til på stedet at sammenfatte en bredt formuleret konferences forskellige faglige
bidrag er kun få forskere givet. Podemann hører til denne
sjældne gruppe af fagfolk. De er guld værd for et universitet.

Podemann i Unas-pyramiden under en rejse med Ægyptologisk Institut i 1974. Foto LM.
Podemann med tre af brødrene Abul Kasem, der drev hotel
lige bag Seti I’s dødetempel i Qurna. Fra højskolerejse ca.
1979. Foto Anne Merete Jensen.

Podemann
ved DÆS'
jubilæum i
2018. Foto
LM.

Og så er Podemann et ejegodt menneske. I en verden af intriger og selvhævdelse – den akademiske – er Jørgen et retlinet
og i gammeldags forstand pænt menneske. Han handler med
omtanke og med stor hjælpsomhed, og det er derfor i symbolsk forstand passende, at han blev født i det religiøse nulpunkt mellem det gode og det onde.
1

Se Papyrus 38/1 2018, s. 42 og en video optaget i til selskabets 30-års
jubilæum i 2003 https://www.youtube.com/watch?v=ClgDD0q8Z2I
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