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REDAKTIONELT 
 
Af Irene Larsen, redaktør 

 
 
Velkommen til efterårets udgave af Medlemskommunikation. 
 
Vi har efterhånden undervist i KLM i nogle år. Men selvom faget nu praktiseres på 4. år. kan man 
ikke sige, at det har fundet sin endelig form. Det ville næste også være sært med et fag med så 
blandede elementer. 
 
Vi har været så heldige, at Anne Skriver Knudsen har skrevet et speciale om KLM (i 
religionssociologi ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, København Universitet). Vi 
bringer her en artikel med nogle af de vigtige pointer. 
 
Dette perspektiveres af en udvidet censorrapport. Lars Steen Larsen har været censor i KLM en 
række steder i landet, og han sammenfatter sine indtryk i en form, som censorrapporterne ikke 
tillader. 
 
På VIA (den midtjyske professionshøjskole) har man sammensat en såkaldt "KLM-faglig 
netværksgruppe". Johan Thorendahl beretter om gruppens arbejde og de anbefalinger, man er nået 
frem til. 
 
På den måde kan man kalde dette for et KLM-temanummer. Det lægger godt op til Seminariernes 
Religionslærerforenings kursus, der i år har overskriften "Hvad gør vi med religion i KLM?" 
Programmet kan i øvrigt ses her: http://www.emu.dk/sem/fag/kre/forening/kursus_2010.html  
I denne forbindelse er der også generalforsamling; vi bringer indkaldelse og dagsorden. 
 
Anmelderkorpset har været overmåde flittigt. (Det er også nødvendigt, hvis ikke min bogreol skal 
flyde over!) Vi bringer hele 28 siders anmeldelser. Tak for det. 
 
Men der kommer nye numre af Medlemskommunikation, så .. 
 
Husk at holde øje med listen over bøger til anmeldelse. Der kommer hele tiden nye bøger. 
Se www.emu.dk/sem/fag/kre/forening/anm/ny.html. 
 
Tænk også på gode idéer til, hvad bladet skal indeholde.  
 
Irene Larsen 
31. oktober 2010  
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SIDEN SIDST 

Af Michael Riis, formand for Seminariernes Religionslærerforening 

 

Siden Sidst 

… er den virkelig glædelige ting først og 
fremmest, at det i sommer – endelig! – gik 
fremad med søgningen til læreruddannelsen. 
For første gang i henad 10 år, så det er rigtig 
stort. Og så må vi jo straks bekymre os igen: 
de krydsende udmeldinger om et stort 
lærerbehov fremover på den ene side og de 
betydelige nedskæringer af lærerstillinger, der 
lige nu sker rundt om i kommunerne, på den 
anden side – hvordan mon de vil påvirke de 
unge menneskers fremtidige studievalg? 

Fra vores egen snævrere sammenhæng er at 
berette: 

KURSUS-SITUATIONEN 

Foreningens kursus 24.-26. november – om 
KLM-faget som en særlig ramme for arbejdet 
med det specifikt religionsfaglige stof – er 
fuldtegnet, og i den forstand allerede en 
succes. Tak for jeres opslutning til at 
vedligeholde et 'landsdækkende' fagligt forum 
– i en tid, hvor kursusforbruget 
individualiseres og institutionaliseres. 

I sidste nummer af MK annoncerede jeg på 
denne plads et forårskursus 2011 til Belfast – 
med et citizenship-perspektiv. Dette kursus 
har vi i bestyrelsen besluttet at udskyde – 
indtil næste efterår, formentlig november, 
men endelig dato ligger endnu ikke fast.  

MØDER 

Der har været holdt møde i et nystartet 
initiativ: et skandinavisk fællesforum for 

religionslærerforeninger (alle niveauer).  Vi 
deltog i initiativets første møde i København, 
og der er interessante perspektiver i det, men 
endnu som ret spæde tanker. Initiativets 
seneste 2. møde – i Malmö – havde vi 
desværre ikke mulighed for at komme af sted 
til, men får afvente et referat… 

Kontaktudvalget vedr. 
kristendomsundervisning i Danmark har også 
holdt møde 7-8. oktober i 
Løgumkloster/Tønder. Hans Krab Koed påtog 
sig i år at repræsentere foreningen og 
orienterede udvalget om status inden for 
'vores' område på bedste vis, mundtligt og 
skriftligt. Uddrag af referat fra mødet kan 
læses andetsteds i dette nummer af e-MK. 

POLITISK 

Følgegruppen for læreruddannelsen har jo en 
flerårig ambitiøs arbejdsplan, hvor evaluering 
af forskellige elementer har haft deres faste 
plads – og hvor evalueringen af linjefagene, 
de små, har ligget som noget af det sidste. 
Men nu har regeringen jo haft 360-graders 
eftersyn på folkeskolen og Rejseholdets 
anbefalinger rækker jo langt ind i 
læreruddannelsen – og Regeringen har gjort 
Rejseholdets 7-punkts-program med 
anbefalinger til sin egen politik - og placeret 
det hele i Statsministeriet! Så måske når vi 
igen at få en ny læreruddannelse, før vi når at 
få evalueret, om den 'gamle' virker. 
Følgegruppen, der skulle evaluere, synes nu at 
være blevet til en gruppe, der skal foreslå 
ændringer – og de skal skynde sig at blive 
færdig, hvis deres evalueringer skal nå at 
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blive en del af beslutningsgrundlaget! Det 
prøver de så vist nu på. Vi venter spændt på at 
høre om linjefaget krist/religion og de øvrige 
små fags vilkår i den endnu gældende 
læreruddannelse! 

GENERALFORSAMLING 

I forbindelse med kursus i Middelfart er der jo 
også generalforsamling i foreningen.  
Dagsorden for generalforsamling bringes 
andet sted i dette nummer. To pladser i 
bestyrelsen skal nyvælges – nemlig dem, som 
Laura Lundager Jensen og Lakshmi 

Sigurdsson nu varetager. Laura har meddelt, 
at hun ikke stiller op igen – og Lakshmi er 
også tilbøjelig til at trække sig. Så jeg vil bede 
enhver af jer overveje meget seriøst at gå ind i 
bestyrelsesarbejdet – og meget gerne give 
besked til undertegnede 
(michael.riis@skolekom.dk), hvis man kunne 
være interesseret, men ikke har mulighed for 
selv at være til stede på generalforsamlingen. 

 

Michael Riis, oktober 2010 

 

 

 

 

  

Ordinær generalforsamling 

 

Torsdag d. 25/11 2010 kl. 19.30 
Hotel Kronprinds Frederik, Fredericia 
Vestre Ringvej 96 - 7000 Fredericia  
Tlf. +45 75 91 00 00 

Se for kørselsvejledning: www.hkf.dk  

Dagsorden, se side 
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KLM – opdragelse til dansk medborgerskab? 
Af Anne Skriver Knudsen 

 
Udgangspunktet for denne artikel er 
undertegnedes specialeafhandling i 
religionssociologi ved Institut for 
Tværkulturelle og Regionale Studier, 
København Universitet. 
 
Ud fra en interesse for 
medborgerskabsundervisning og egne 
erfaringer som folkeskolelærer har jeg ønsket 
at undersøge KLM-fagets potentiale mht. at 
fremme inklusion af elever med etnisk 
minoritetsbaggrund i folkeskolen. I 
udgangspunktet var det særligt det nye 
element: medborgerskab, der har fanget min 
interesse. Hvad var den politiske bevæggrund 
for at placere medborgerskabsundervisning i 
det tidligere fag 
"Kristendomskundskab/Livsoplysning" og 
hvilken betydning vil denne placering få for 
de studerendes forståelse af 
medborgerskabsbegrebet? 
 
Undersøgelsen kom til at bestå af en 
sammenlignende analyse af KLM-fagets 
juridiske grundlag, to uddannelsessteders 
studieordninger (læreruddannelserne 
Metropol og Zahle), samt interviews med 
undervisere1 og studerende fra samme 
uddannelsessteder. I et forsøg på at 
identificere enten en rød tråd, eller måske 

                                                 
1 Alle fire undervisere kom fra kristendomsfaggruppen 
og dermed primære undervisere på KLM - faget og 
underviser i elementer fra alle fagets tre 
indholdsområder. På begge uddannelsessteder 
varetager undervisere fra henholdsvis pædagogik- og 
samfundsfaggruppen en mindre del af undervisningen i 
samfundsfaglige emner med fokus på demokrati og 
medborgerskab. Da disse undervisere ikke er forpligtet 
på alle studieordningens indholdsområder, er de 
fravalgt som informanter. 

nærmere en række brudflader mellem de tre 
niveauer i analysen valgte jeg at undersøge 
materialets syn på følgende:  
• KLM-fagets formål og metode  
• medborgerskabsbegrebet 
• kulturbegrebet 
• Danmark som et multikulturelt samfund 
• de studerendes sprogbrug (dog kun i 

interviewene) 
 
Det er klart, at den indsamlede empiri ikke 
kan give et generelt billede af de danske 
læreruddannelser, ligesom antallet af 
interviewede studerende gør, at de kun kan 
"tale for sig selv" og ikke gøre det ud for et 
repræsentativt udsnit af lærerstuderende. Jeg 
håber i stedet, at mine resultater kan inspirere 
til videre diskussion. Både undervisere og 
studerende er anonymiseret i fremstillingen 
og præsenteres for undervisernes 
vedkommende med et bogstav. 
Uddannelsesstederne betegnes henholdsvis 
"1" og "2" og alle deltagere betegnes som 
"hun". 
 
Som gennemgående analytisk redskab har jeg 
gjort brug af Gerd Baumanns teoriudvikling 
om kulturbegrebet som udarbejdet i bogen 
The Multicultural Riddle (Baumann 1999). 
Jeg vil derfor indledningsvis give en 
fremstilling af Baumanns forståelse af 
kulturbegrebet og hvilke konsekvenser det får 
for synet på multikulturalisme. Som 
referencer til medborgerskabsbegrebet og 
undervisning i medborgerskab har jeg valgt at 
tage udgangspunkt i Ove Korsgaard og Claus 
Haas' fremstillinger af begrebet. Jeg ved at 
begge forfattere er kendt stof for 
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Medlemskommunikations læsere og jeg vil 
derfor blot referere til dem undervejs. 
 
Gerd Baumann om kultur og 
multikulturalisme 

Baumann ønsker at løse, hvad han betegner 
som den multikulturelle gåde ("riddle"). 
Gåden består i hvordan man skaber et 
retfærdigt og lige samfund, når samfundet 
består af grupper, der henholdsvis forstår 
kultur som baseret på en forenet national 
kultur, kultur dannet på basis af en etnisk 
identitet og dem, der ser religion som basis 
for deres kultur. For at løse denne gåde, er det 
nødvendigt at nytænke, hvad vi forstår ved de 
tre begreber: nationalstat (national identitet), 
etnicitet (etniske identitet) og religion, som 
basis for kultur (religiøs identitet). Alle tre 
dele har en nytænkning af kulturbegrebet som 
omdrejningspunkt (ibid:vii). Baumann 
beskriver dette som en trekant, hvor 
opfattelsen af kultur står i midten, og de tre 
måder at forstå kultur på udgør trekantens 
spidser. 
 

 

Det tredje hjørne i trekanten udgøres af 
religion. Religion kan ses som en absolut 
størrelse og bruges i den egenskab ofte som 
forklaring på en lang række konflikter mellem 
befolkningsgrupper. Opfattelsen af religion 
som noget absolut forklarer Baumann med, at 
religion netop beskæftiger sig med de store 
spørgsmål i livet, og at troende i vid 
udstrækning ser disse forhold som absolutte 
størrelser, der motiverer til handling. Men for 
Baumann er det ikke en opfattelse forskere 

 
Den moderne nationalstat definerer forholdet 
mellem majoritet og minoritet i et samfund, 
og ikke mindst hvem der tilhører hvilken 
gruppe (ibid:18). Den moderne vestlige 
nationalstat er rundet af to strømninger; 
henholdsvis den rationelle, der betoner formål 
og effektivitet og er baseret på et territorialt 

krav om ret til brug af fysisk magt, og den 
romantiske, der appellerer til følelser som 
bevæggrund for handling. Denne sidste 
strømning bunder i f.eks. Herders tanker om 
folkeslags kulturelle egenart og deres ret til 
selvbestemmelse (ibid:19).  
 
Trekantens andet hjørne udgøres af etnicitet 
som basis for kulturen. Denne forståelse af 
kultur appellerer i kraft af sin umiddelbare 
genkendelighed og simplicitet. Ved første 
øjekast kræver den ikke den samme grad af 
abstraktion sammenlignet med forestillingen 
om nationalstaten som grundlag for kultur. 
Hele forestillingen om afstamning og etniske 
gruppers særpræg som grundlag for et 
gruppetilhørsforhold ses som en fejlslutning, 
og Baumann refererer bl.a. til, at vores 
handlinger ikke i større grad er bestemt af 
vores gener, men snarere af konkrete 
påvirkninger og valg i vores liv, samt at 
forestillingen om forskellige menneskeracer 
afvises af videnskaben. Endelig peger 
Baumann på det forhold, at individer betoner 
forskellige aspekter af deres etniske identitet i 
forskellige sammenhænge, hvilket leder 
forskere indenfor samfundsvidenskaberne til 
at betegne etniske identiteter som skiftende og 
kontekstuelle identifikationer, skabt gennem 
social interaktion (ibid:21). 

 
   Nationalstaten 

 Kultur 

        Religion Etnicitet
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kan tilslutte sig og inddrager Talal Asads 
tanker om definition af religionsbegrebet. Han 
konkluderer, at en universel definition af 
religion ikke er mulig og at enhver definition 
er: "… the historical product of discursive 
processes" (ibid:22). Det betyder videre, at 
enhver definition er betinget af specifikke 
kampe om distribution af magt, autoritet og 
legitimitet og at skelnen mellem, hvad der 
betegnes som religion og politik, er afhængig 
af de samme forhold. Denne pointe er vigtig 
for at nedbryde en essentialistisk opfattelse af 
religion (ibid:23). 
 
Baumanns to forståelser af kultur 

I centrum af trekanten står kulturbegrebet. 
Baumann opstiller den umiddelbare 
modstilling af to forståelser af kultur, nemlig 
den essentialistiske og den processuelle. Den 
essentialistiske forståelse af kultur indebærer 
forestillingen om, at en given kulturs særpræg 
har udviklet sig gennem en historisk proces 
og at den derigennem påvirker og former de 
mennesker, der ses som medlemmer af den 
pågældende kultur (ibid:83). Tankegangen 
har, ifølge Baumann, udviklet sig til en 
forestilling om kultur som en mekanisme, der 
reproducerer individer efter en fastlagt 
skabelon. Tankegangen er udbredt og ses 
udtrykt via en forestilling om, at kultur er en 
arv, der giver os forskellen på rigtigt og 
forkert og forskellen på, hvad "vi" gør, og 
hvad "de" gør. Den essentialistiske forståelse 
af kultur ses i alle tre udgangspunkter (i 
"trekanten") for diskussionen om, hvad der 
definerer kultur (ibid:25). 
Baumann afmonterer denne opfattelse af 
kultur med det kendte billede af hønen og 
ægget; kulturer skaber ganske vist mennesker, 
men hvem skaber kultur, hvis ikke 
mennesker? Hvis der ikke længere er 
mennesker til at skabe kulturen, er der ingen 

kultur, og dermed må man sige, at selv den 
mest konservative kultur er udtryk for en 
stadig genskabelse af kultur (ibid.). En sådan 
opfattelse af kultur betegner Baumann som 
processuel (ibid:26). Skillelinjen går dermed 
imellem kultur som en ting man har, eller en 
proces man skaber.  
 
Baumann understeger (ibid:84), at den 
essentialistiske opfattelse af kultur ikke kan 
bruges i et multikulturelt samfund og heller 
ikke som analyseredskab. Den essentialistiske 
opfattelse kan pga. sin stereotype opfattelse af 
enkeltkulturer og dens medlemmer ikke 
tilbyde forklaringer på multikulturelle 
identiteter i og med, at den ser bort fra det 
faktum, at vi alle praktiserer mere end én 
enkelt kultur. Den essentialistiske opfattelse 
af kultur er populær både blandt medier og 
politikere, både i omtalen af minoriteter og 
blandt minoriteterne selv (ibid:90). 
 
Heroverfor stiller Baumann den processuelle 
teori om kultur. Den er ikke nær så udbredt, 
men er den eneste brugbare indenfor 
samfundsvidenskaberne - og for engagerede 
multikulturalister. Men i og med den 
essentialistiske opfattelse er så udbredt og ses 
i mange sammenhænge, er det nødvendigt at 
undersøge bevæggrundene for tankegangen. 
Hvad vil folk, der giver udtryk for en 
essentialistisk kulturopfattelse, opnå med 
denne italesættelse? Ifølge Baumann drejer 
det sig ofte om, at ville opnå: "…a sense of 
cultural continuity, a firm sense of cultural 
oneness or identity, and a stronger claim to 
community rights." (ibid:91). Man kan 
dermed tale om, at den essentialistiske diskurs 
om kultur er med til at skabe virkeligheden.  
 
På den måde viser det sig, at f.eks. politikere i 
deres essentialistiske retorik om f.eks. 
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nationalstatens kultur, gør brug af en 
processuel udlægning af kultur. At fremstille 
en kultur som en essentialistisk enhed er i sig 
selv en kreativ, processuel handling, uanset 
om taleren er bevidst om det eller ej.  Hvad 
politiske ledere betegner som gamle kulturelle 
forskelle, er i virkeligheden udtryk for en 
bevidst differentiering og det samme gælder 
for omtalen af identiteter. Hvad omtales som 
essentielle identiteter, må i stedet beskrives 
som processuelle identifikationer (ibid:92- 
95). 
De to teorier er dermed ikke modsætninger. 
Den processuelle teori ligger implicit i alle 
udgaver af essentialistisk retorik, hvorfor 
Bauman vælger at betegne de to opfattelser af 
kultur som diskurser om kultur, snarere end 
teorier.  
Når opfattelserne af kultur betegnes som 
diskurser, kan Baumann vise, hvordan mange 
mennesker gør brug af en dobbelt diskursiv 
kompetence i deres forståelse og beskrivelse 
af kultur - det gælder både kultur som et 
generelt fænomen og i beskrivelsen af egen 
/egne og andre kulturer. Baumann ser brugen 
af begge diskurser som udtryk for helt 
rationelle handlemåder, der vælges alt efter 
kontekst og hensigt. (ibid:93). 
 
At anerkende denne forståelse af kultur har 
konsekvenser for synet på multikulturalisme.  
Baumann opererer med to former for 
multikulturalisme, henholdsvis "difference" 
multikulturalisme og kritisk multikulturalisme 
(ibid:88). "Difference" multikulturalisme 
tager udgangspunkt i den essentialistiske 
forståelse af kultur og ser kulturelle grupper 
som stabile enheder, skarpt afgrænset fra 
hverandre. Hovedvægten i det offentlige rum 
lægges på fremstilling af de enkelte kulturelle 
gruppers særpræg i form af diverse traditioner 
og skikke (ibid:122). Internt i gruppen er der 

en forestilling om bindende regelsæt og 
kanoner, gældende for alle medlemmer. 
Imellem grupperne ses en form for kulturel 
relativisme, hvor hver gruppe har sit eget 
moralske univers forskelligt fra andre 
grupper. I modsætning her til står den kritiske 
multikulturalisme, der bl.a. afviser 
forestillingen om kultur, som et produkt af en 
historisk evolution (ibid:89). Målet er en 
frigørende multikulturalisme, der anerkender 
den multikulturelle virkelighed som et: "… 
elastic crisscrossing web of situational 
identifications…" (ibid:123). 
 
Jeg vil nu kort præsentere analysen af KLM-
fagets juridiske grundlag for derefter at 
beskrive analysen af interview materialet 
mere indgående. 
 
KLM-fagets juridiske grundlag 

Hvis man kan tale om en "lovens ånd" i det 
juridiske grundlag2, så kan den beskrives som 
en bred introduktion til fagets centrale 
begreber, dog med en forståelse af "dansk 
kultur" og medborgerskab, der ikke i særlig 
grad lægger op til en inkluderende tilgang til 
elever med etnisk minoritetsbaggrund. Med 
Baumanns terminologi vil jeg betegne KLM-
fagets juridiske grundlag som et eksempel på 
brugen af en essentialistisk diskurs om kultur. 
Der gives udtryk for en forståelse af kultur 
som bundet til nationalstaten. Synet på 
"andre" kulturer hviler på en forståelse af 
kultur som let identificerbare og fra hinanden 
afgrænsede enheder. At de studerende 
forventes at blive i stand til at lære deres 

                                                 
2 LOV nr. 579 af 09/06/2006, L 220 Forslag til lov om 
uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen, 2005-06 - Fremsættelsestale: L 220 (som 
fremsat): Forslag til lov om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen, BEK nr. 
408 af 11/05/2009. 
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fremtidige elever at respektere andres værdier, 
kan ikke nødvendigvis ses som udtryk for en 
inkluderende holdning. Det kan i lige så høj 
grad tolkes som, hvad Baumann betegner som 
en "difference" multikulturalisme, hvor man 
anerkender andre kulturers tilstedeværelse i 
samfundet, men som noget skarpt adskilt fra 
ens egen kultur.  
 
Med hensyn til forståelsen af religion viser 
den essentialistiske diskurs sig igen i denne 
formulering i bemærkningerne til 
lovforslaget, hvor det siges om KLM-faget, at 
det: 
 
 "sigter imod at sætte den færdiguddannede lærer i 
stand til at løse en række almene opgaver i skolen, 
herunder bl.a. arbejdet med at gøre eleverne fortrolige 
med dansk kultur og give dem forståelse for andre 
kulturer, herunder kulturer baseret på forskellige 
trosretninger." 3 

Det defineres ikke, hvad der forstås ved, at en 
kultur skulle være baseret på en trosretning. 
Når man tager i betragtning, at der kun ét sted 
i de juridisk bindende tekster ekspliciteres 
krav til undervisning i andre religioner end 
kristendommen4, er det nærliggende at tolke 
det som, at det må være en eller begge disse 
religioner, der sigtes til. Ideen om at en kultur 
kan siges at være baseret på en trosretning 
eller religion, kan ses som udtryk for en 
essentialistisk opfattelse af kultur. Det 
fremstilles som om, der skulle eksistere en 
række afgrænsede kulturer, der har hver 
"deres" religion (også forstået som en 
afgrænset, tingsliggjort enhed) som (eneste) 
grundlag, eller påvirkningskilde. Altså en 
form for en-til-en forhold. Der er ikke noget 
der tyder på, at dansk kultur anses for at være 

                                                 
3 L 220 Forslag til lov, bemærkninger: 3.1.1 
4 BEK nr. 408: ”Jødedommen og islam som 
europæiske minoritetsreligioner.” 

en af disse kulturer på trods af den øvrige 
sammenkædning af kristendom og dansk 
kultur og historie. Dermed aner man en 
modsætning mellem forståelsen af dansk 
kultur, der ses som en kultur baseret på et 
nationalt fællesskab (Baumanns første 
"hjørne") og kulturer, der ses som baseret på 
religion, eller måske nærmere personer, som 
Baumann beskriver som "… those who view 
their religion as culture…" (Baumann 
1999:VII). 

Ligeledes gives der udtryk for en forståelse af 
medborgerskabsbegrebet som funderet i 
nationalstaten, dog med en tilføjelse i form af 
et udblik på den internationale verden, men 
set som noget sekundært, underordnet 
tilhørsforholdet til nationalstaten. 
Medborgerskabet defineres videre i 
sammenhæng med det "danske folkestyre", 
men da indholdsområde 3 "Demokrati og 
medborgerskab" i bekendtgørelsen beskriver 
kravene til undervisningsindholdet meget 
bredt, er der også inddraget "kulturelt 
medborgerskab" og "identitetsmæssige 
aspekter af medborgerskab, herunder 
kulturelle, religiøse og eksistentielle". Det 
giver mulighed for at inddrage undervisning i 
f.eks. multi- eller flerkulturelt medborgerskab, 
sådan som Claus Haas advokerer for (2007). 
 
Sammenfattende kan man sige, at det 
juridiske grundlag ikke leder hen i mod en 
inkluderende holdning til elever med etnisk 
minoritetsbaggrund. Der er stort set ingen 
formuleringer, der giver udtryk for et ønske 
om at anerkende kulturelle forskelle og 
mangfoldighed. Der er dog heller ingen 
eksplicitte ekskluderende udsagn, men den 
samlede fremstilling af dansk kultur og i 
særdeleshed brugen af den essentialistiske 
diskurs om kultur (herunder også forståelsen 
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af religion) leder ikke hen imod en 
inkluderende tilgang til elever med etnisk 
minoritetsbaggrund.  
Men i og med at formuleringerne i lov etc. fra 
Undervisningsministeriets side er brede og 
ikke indeholder definitioner af de store 
begreber medborgerskab, kultur og religion, 
så giver det underviserne en relativ stor frihed 
(og pligt) til at præsentere de studerende for 
en mangfoldighed af fortolkninger og tilgange 
til indholdsområderne.  
 
Læreruddannelsernes fortolkning af  
KLM-faget 

Alle de interviewede undervisere giver i større 
eller mindre omfang udtryk for en kritisk 
stillingtagen til de juridiske krav til KLM-
faget, men også til anden politisk debat og 
ytringer om emnerne dansk kultur og etniske 
minoriteters stilling i det danske samfund. De 
to læreruddannelsers fortolkninger af det 
juridiske grundlag lægger i langt højere grad 
op til en inkluderende tilgang til elever med 
minoritetsbaggrund, og man kan dermed ikke 
tale om en decideret "rød tråd" mellem de to 
niveauer.  
 
I beskrivelsen af deres tilgang til 
undervisningen lægger underviserne på udd. 1 
særligt vægt på "hvad vil det sige at være 
menneske?", en livsoplysende tilgang, hvor 
det eksistentielle tillægges stor betydning. 
Undervisningen er bygget op om en række 
temaer, der udgør en historisk kronologisk 
rækkefølge. Underviserne på udd. 2 
understreger deres sociologiske fokus på 
KLM-faget, den socialkonstruktivistiske og 
dekonstruerende tilgang, samt vigtigheden af 
at de studerende kan begå sig i et 
multikulturelt samfund. Der er dog også 
mange ligheder mellem de konkrete 
problemstillinger, der arbejdes med i 

undervisningen. F.eks. sammenfald mellem 
undervisningsmaterialer og analyser af 
aktuelle politiske og samfundsmæssige sager, 
der fylder i medierne. Alle underviserne har 
fokus på en kritisk tilgang til behandlingen af 
"dansk kultur" og lægger en behandling af 
kulturbegrebet til grund for dette arbejde. 
Ligeledes har de en ambition om at udvide de 
studerendes forståelse af kultur til en bred 
forståelse af diversitet, der ikke kun drejer sig 
om etniske forskelle.  
 
Underviserne gør sig en række overvejelser 
angående undervisningen i islam, der relaterer 
sig til bekendtgørelsens krav til undervisning i 
"Jødedommen og islam som europæiske 
minoritetsreligioner". Særlig to undervisere 
fra hver deres uddannelsessted udtrykker et 
ønske om at give de studerende en nuanceret 
forståelse af islam, der ikke gør islam til noget 
diametralt modsat af normaliteten forstået 
som en dansk evangelisk-luthersk 
kristendoms-tradition. Videre har begge en 
ambition om at øge de studerendes bevidsthed 
om deres egen kulturelle bagage og 
forskellighederne internt i 
minoritetsgrupperne. I deres måde at formidle 
dette til de studerende går de to undervisere 
forskellige veje. Underviser B forklarer:  
 
"… pædagogisk set kommer man jo nogle gange til at 
overbetone forskellene mellem kristendom og islam, 
fordi man godt vil ha', at de skal kunne skelne, og 
nogen gange var det måske, af andre hensyn, egentlig 
lidt bedre, hvis vi kunne snakke meget mere ens om 
kristendom og islam. Og det gør vi jo også nogle 
gange, når vi snakker om at indenfor Abrahams-
religionerne ser det sådan ud. Det synes jeg er et godt 
begreb. Det er jeg begyndt at bruge mere." 
 
Underviser B ønsker at fremhæve lighederne, 
i stedet for kun at fokusere på forskellene 
mellem kristendom og islam, men fremstiller 
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stadig islam set i relation til kristendommen. 
Der er ingen tvivl om, at denne metode er 
valgt for at medvirke til at give de studerende 
en mindre fremmedgjort forståelse af islam, 
og at det i nogen grad lader til være lykkedes. 
En anderledes tilgang til at undervise i islam 
ses hos underviser D, der om udvælgelsen af 
undervisningsmaterialer siger:  
 
"… jeg vil sige, at (…) man kan selvfølgelig ikke 
arbejde med islam på dets egne præmisser, det er jo 
umuligt, men man bliver nødt til at sige, at vi skal ikke 
hele tiden holde det op imod majoritetsreligionen, 
evangelisk-luthersk kristendom. Det er nok der, jeg er 
mest selektiv i, hvilket materiale jeg vil bruge. Hvis det 
skinner igennem, at der er for meget ubevidst brug af 
evangelisk-luthersk kristendom som normaliteten, så 
bruger jeg det ikke, eller også så bruger jeg det som et 
eksempel på, hvordan man laver den konstruktion af 
normalitet, og hvordan minoriteten bliver defineret af 
majoriteten."  
 
Underviser D forsøger at opnå samme mål 
ved at skille fremstillingen af de to religioner 
ad og henviser igen til brugen af 
socialkonstruktivismen som metode.  
 
Spørgsmålet er, hvad disse to tilgange 
kommer til at betyde for de studerendes 
forståelse af islam, set som religiøst system, 
og for deres syn på elever med muslimsk 
baggrund i folkeskolen. Opfattes muslimske 
elever som repræsentanter for et veldefineret 
verdensomspændende trossystem eller snarere 
som medborgere med andre kulturelle 
traditioner end majoritetsbefolkningen?  
 
Underviserne på udd. 1 er enige i Brandt og 
Böwadts (Brandt 2007) konklusion om, at en 
mere dybdegående religionsfaglig 
undervisning vil være en fordel for de 
studerendes forståelse af sammenhængen 
mellem evangelisk-luthersk kristendom og det 
nutidige danske samfund. Underviserne på 

udd. 2 (særlig underviser D) er ikke 
principielt uenige i dette, men mener, at fagets 
mange indholdsdele og begrænsede timetal 
taget i betragtning, er det nødvendigt at 
nedprioritere den grundige religionsfaglige 
undervisning til fordel for en undervisning, 
der i højere grad fokuserer på 
sammenhængene mellem indholdsdelene.  
 
Man kan ikke give et entydigt svar på, hvilken 
tolkning af KLM-faget, der lægger mest op til 
en inkluderende tilgang til elever med etnisk 
minoritetsbaggrund. Umiddelbart synes en 
multikulturalistisk tænkning at stå noget 
stærkere på udd. 2, mens undervisningen på 
udd. 1 med sin kronologiske, historiske 
opbygning og fokus på livsoplysning kunne 
lægge op til en mere national orienteret 
tilgang til faget. Der er dog ingen tvivl om, at 
intentionerne om at være inkluderende deles 
af alle undervisere.  
 
De studerende 

Der kan i nogen grad ses en "rød tråd" mellem 
undervisningsniveauet og de studerendes 
italesættelser af fagets centrale begreber. De 
studerende refererer til deres læreres 
forklaringer, formuleringer og præsentationer 
af faglige problemstillinger og den 
inkluderende holdning går tydeligt igen. 
Det er her værd at bemærke, at de 
interviewede studerende stort set alle havde 
været engagerede og interesserede i faget og 
derfor ikke siges at udgøre et repræsentativt 
udsnit af alle lærerstuderende. Dette forhold 
blev også et samtaleemne i selve 
interviewene. Der er derfor ingen tvivl om, at 
informanterne må anses for at være noget 
mere reflekterede og velformulerede end 
gruppen af studerende som helhed, hvilket er 
værd at have in mente, når de analytiske 
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spørgsmål netop drejer sig om de studerendes 
sproglige italesættelser af teoretiske begreber. 
Hvilken betydning har undervisernes 
forskellige tilgang til undervisningen for de 
studerendes udbytte af undervisningen og 
forståelse af de centrale begreber?  
På trods af de mange ligheder vil jeg påpege, 
at man ud fra analysen af interviews med både 
undervisere og studerende kan konkludere, at 
der viser sig en tendens til, at de studerende 
på udd. 2 med den kritisk dekonstruerende 
undervisningsmetode i bagagen udviser en 
noget mere kritisk bevidsthed og reflekteret 
sprogbrug vedrørende kultur generelt og 
dansk kultur i særdeleshed, samt begreberne 
minoritet og majoritet.  
 
Flere af de studerende fra udd. 1 udviste en 
mere kritisk tilgang til 
medborgerskabsbegrebet og var i højere grad 
tilbøjelige til at fokusere på de mulige 
ekskluderende effekter i forhold til etniske 
minoriteter, hvis medborgerskabsbegrebet 
bliver defineret i tæt sammenhæng med en 
forestilling om dansk kultur. En studerende 
siger om den politiske bevæggrund for at 
indføre medborgerskabsundervisning:  
 
" Hvis man skal sætte det helt på spidsen, at det også er 
en opdragelse til at gøre som vi gør." … "At 
indvandrere skal gøre som danskerne gør, eller hvordan 
man nu kan sige det. (…) Det tror jeg ikke behøver at 
være hele forklaringen." .  
 
En anden studerende stiller sig tvivlende 
overfor, om medborgerskab egentlig kan 
bruges til at inkludere etniske minoriteter i det 
danske samfund:  
 
"Men i medborgerskabet ligger der måske også nogle 
værdier, som de (etniske minoriteter red.) ikke kan 
identificere sig med. Fordi den er drevet af den danske 
kultur og derfor tror jeg, at de ikke føler sig anerkendt 

og ikke kan bruge det her medborgerskab, som 
værende en del af deres liv…" 
 
De studerende fra udd. 2 var ikke blinde for 
denne problemstilling, da jeg bragte den på 
banen, men i udgangspunktet så de 
medborgerskab som aktiv deltagelse i de 
demokratiske institutioner og mente ikke, at 
de i undervisningen havde arbejdet med 
medborgerskabsundervisning ud fra 
ovenstående synsvinkel. Det er i den 
forbindelse bemærkelsesværdigt, at 
underviserne på udd. 2 netop nævnte deres 
fokus på at undervise ud fra sammenhængen 
mellem fagets indholdsdele. Spørgsmålet er 
her, om der er noget de studerende har glemt, 
eller om introduktionen til 
medborgerskabsbegrebet fortrinsvis har 
fundet sted i pædagogiklærerens del af 
undervisningen og at sammenkædningen med 
kulturbegrebet, dansk kultur og etniske 
minoriteter derfor ikke er trådt så tydeligt 
frem for de studerende. Fælles for alle de 
studerende var, at de ikke var meget præcise i 
deres brug af medborgerskabsbegrebet. Men 
de gav på den anden side heller ikke udtryk 
for så bred en forståelse af begrebet, som 
Brandt og Böwadt (2007) så i deres materiale. 
Ingen af de studerende gav udtryk for en 
forståelse af medborgerskabsundervisning 
som noget, der kunne bruges til at skabe et 
bedre socialt miljø i skolens dagligdag eller 
som en træning i "god opførsel". 
 
Fælles for de studerende er, at de gennem 
undervisningen har fået øjnene op for en ny 
forståelse af kulturbegrebet. På begge 
uddannelsessteder taler de studerende om 
samfundet som en konstruktion og kultur som 
noget, der udvikler sig og forandres over tid, 
altså i tråd med Baumanns processuelle 
diskurs om kultur. Dette gjaldt ikke i samme 
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grad med hensyn til omtalen af religion. Jeg 
her skal indskyde, at jeg ikke udspurgte de 
studerende om deres viden om eller forståelse 
af hverken kristendom eller islam, og at 
samtalen snarere drejede sig om forholdet 
mellem kultur og religion. Flere af de 
studerende giver udtryk for, at de har haft 
svært ved at skelne mellem religion og kultur, 
men også mellem kultur og samfund, hvilket 
ligger helt i tråd med underviser B's 
oplevelse. Dette er jo et kompliceret 
spørgsmål under alle omstændigheder, og 
man kan spørge, om de studerende på trods af 
undervisernes intentioner og indsats har 
sværere ved at se på religion og religiøsitet 
med de samme socialkonstruktivistiske 
briller, som de bruger på kulturbegrebet. 
 
Som både undervisere og studerende gør 
opmærksom på, har undervisningen i 
kristendommen og dens rolle i det danske 
samfund været en øjenåbner for næsten alle 
de studerende. På trods af at alle studerende 
giver udtryk for en inkluderende holdning til 
elever med etnisk minoritetsbaggrund i 
folkeskolen, kan man stille spørgsmålstegn 
ved, om deres nye bevidsthed om 
kristendommens rolle historisk og ikke mindst 
nutidigt i det danske samfund, gør flere af 
dem tilbøjelige til at (over-) betone 
kristendommen både som grundlag for dansk 
kultur og dens betydning i nutiden. Det er i 
hvert fald betegnende, at de ikke hæfter ret 
mange konkrete eksempler på, når de omtaler 
disse forhold, men snarere fremstiller det som 
selvfølgeligheder: 
 
"… jeg er opvokset i en verden, hvor jeg har lært at 
have skyklapper på hver gang, der er blevet sagt 
kristendom. Og nu synes jeg lige pludselig det er 
spændende, fordi der er blevet taget en anden 
indgangsvinkel til det, som netop hedder kultur i stedet 
for religion, og det er for mig en vigtig måde at gøre 

det på. Fordi jeg jo sagtens kan se, at ja, vi er nok 
kristne mennesker alle sammen, eller vi er vokset op i 
et samfund baseret på nogle kristne værdier, og derfor 
kan vi nok ikke komme udenom, at vi er kulturkristne, 
eller hvad det nu var, der blev sagt (i undervisningen 
red.), (…) Men når det blev taget fra det kulturelle, så 
synes jeg, det var spændende, at hvorfor er det, at du 
gør, som du gør, og jeg gør, som jeg gør."  
 
Sprogbrug 

De studerende er stadig noget famlende i 
deres sprogbrug, men forsøger at få deres 
begreber på plads. De er blevet undervist i en 
kritisk og reflekteret sprogbrug, men har 
stadig svært ved at få begreber som "os/dem" 
på plads. Nogle gange er de selv bevidste om 
det og griner lidt af deres besværligheder 
med, om det hedder indvandrere, muslimske 
elever eller elever med anden etnisk 
baggrund. Men ofte bliver sprogbrugen til 
"vi" og "os" når det er en etnisk dansk 
majoritetskultur/-befolkning, der omtales, 
hvorimod elever eller borgere generelt, med 
anden etnisk baggrund, omtales ubevidst med 
en distance. Med inspiration fra Horst 
(2006:22) kan man sige, at de studerendes 
omtale: "…af medborgere med anden etnisk 
baggrund finder sted i en sprogligt udpegende 
diskurs…" med en mulig objektgørelse til 
følge, på trods af de "gode intentioner". De 
studerende fra udd. 1 syntes i højere grad 
tilbøjelige til at bruge en ubevidst 
ekskluderende sprogbrug om etniske 
minoriteter. Der er dog også eksempler fra 
begge uddannelsessteder på, at de gode 
intentioner følges op af en forståelse for 
sprogbrugens betydning: 
 
"Ja, det var meget interessant, hvordan man 
vedligeholder eller opretholder en forestilling om 
minoriteter eller majoriteter. Så selvom man f.eks. 
siger: "jeg synes, at vi er for dårlige til at være 
inkluderende overfor folk med tørklæder", så 
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konstruerer man stadig den her minoritet/majoritet, 
fordi man bruger ordene os og dem"  
 
Eller:  
 
" Jeg har aldrig været opmærksom på, at det skal jeg 
huske. At jeg skal være opmærksom på, hvad jeg siger. 
For, for mig er det da en selvfølge, at hvis jeg siger 
"dem", så er det ikke noget negativt ladet. Men det er 
jeg blevet opmærksom på, at det er det i andre folks 
ører (…) eller det kan det være, (…) Ja, og hvorfor 
siger jeg "dem"? Lige så meget den (vinkel red.)." 
 
Sammenfattende kan man sige, at de 
studerende fra udd. 1 var mere tilbøjelige til at 
betone kristendommens betydning for dansk 
kultur både før og nu. Ligesom de studerende 
fra udd. 2 havde de opnået en historisk viden 
om kristendommens rolle og betydning 
igennem Danmarks historie, men de gav i 
højere grad udtryk for en forståelse af, at 
kristendommen i dag præger det danske 
samfund, uden at de før havde været klar over 
det. Man kan spørge sig selv, om hvad der er 
årsagen til denne forståelse. På den ene side 
lægger man på udd. 1 i højere grad vægt på en 
kronologisk, historisk undervisning. 
Herudover tyder undervisernes udsagn på, at 
man på udd. 1 lægger mere vægt på 
religionsundervisning i form af læsning og 
fortolkning af religiøse tekster og spørgsmålet 
er om, dette er årsagen til de studerendes 
betoning af kristendommens indflydelse, eller 
om det i lige så høj grad drejer sig om, at man 
i kølvandet på opnåelsen af en ny viden kan 
have en tendens til at overbetone omfanget 
eller vigtigheden heraf. Under alle 
omstændigheder tegner der sig et billede af en 
forskellighed i de studerendes betoning af 
kristendommens betydning i nutidens 
Danmark, der ligger i tråd med undervisernes 
tilgang til undervisning.  
 

Den røde tråd? 

Svaret på mit indledende spørgsmål om 
KLM-fagets potentiale mht. at fremme 
inklusion af elever med etnisk 
minoritetsbaggrund i folkeskolen må være et 
klart "både og". Det juridiske grundlag kan i 
kraft af sine brede formuleringer og 
manglende definitioner af kernebegreberne 
kultur og medborgerskab give plads til mange 
fortolkninger og dermed også den 
inkluderende holdning som ses hos både 
undervisere og studerende. Flere af 
formuleringerne lægger dog også klart op til 
at forstå kultur og religion som klart 
afgrænsede enheder. På denne måde mener 
jeg, at underviserne står med den udfordring, 
at de ud fra et juridisk grundlag, der i bedste 
fald er udtryk for Baumanns "difference" 
multikulturalisme, forsøger at oplære de 
studerende til at bruge en mere processuel 
diskurs om kultur (og religion) til fordel for 
den essentialistiske diskurs, som de 
studerende i høj grad lader til at have haft 
med i bagagen ved starten af deres KLM-
undervisning. Den konkrete undervisning 
opfatter jeg som havende mere blik for 
inkluderende aspekter end det juridiske 
grundlag lægger op til. Men da KLM-faget er 
så omfattende, og at det for mange studerende 
er en meget ny måde at tænke på, så kan de 
gode intentioner somme tider lide under de 
studerendes besværligheder med at håndtere 
en reflekteret sprogbrug og svære teoretiske 
begreber. 
 
Men som Baumann selv påpeger, jo flere 
praktiske erfaringer man får med den 
multikulturelle omverden, jo lettere bliver det 
at bruge den processuelle diskurs! 
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KLM - i et tværinstitutionelt og tværfagligt udviklingsarbejde  
Af Johan Thorendahl, LIÅ 

 
Der er god grund til at være nysgerrig og stille 
spørgsmål angående det aktuelle og stadig 
forholdsvis nye fællesfag KLM, fordi det 
tydeligvis er blevet 'udklækket' forskelligt 
nationalt og fortsat forvaltes i flere skikkelser på 
landsplan. I og med at fagets efterhånden har 
eksisteret i flere år ved landets lokale 
læreruddannelser, peger erfaringer med KLM nu 
også i mange retninger. I forsøget på at 
tilvejebringe nogle gode retningsgivende tiltag 
for faget og måske sprede lidt fælles klarhed 
over synsfeltet, når man studerer KLMs lidt 
kamæleonagtige nuancer i lokalt skiftende 
forvaltningspraksisser, har vi derfor dannet et 
lille tværfagligt netværk af undervisere i KLM. 
Dette samarbejde er etableret mellem 
læreruddannelserne i VIA University College, 
som deltager i benævnte udviklingsarbejde med 
det vigtige mål at opsamle og drøfte indhøstede 
erfaringer med faget. Således har vi indtil videre 
opsamlet erfaringerne fra tre heldagsmøder i det 
nydannede KLM-netværk i de 10 'anbefalinger', 
der er anført i kortform nedenfor som et 
fællesprodukt fra det igangværende 
udviklingsarbejde med titlen "KLM-fagets 
faglighed og didaktik".  

Udviklingsarbejdet er initieret og søsat fra LIÅ i 
et samarbejde mellem Lene Wagner, Knud 
Moos og Johan Thorendahl. Indtil videre er der 
som nævnt afholdt tre heldagsmøder i dette 
KLM-netværk i henholdsvis Århus, Skive og 
Silkeborg, og samtidig har vi fået et første 
inspirerende indspark i form af et foredrag ved 
Alexander von Oettingen (Syddansk 
Universitet) med særlig fokus på Dietrich 
Benners dannelsesfilosofi. 

Uddannelsesarbejdets mere systematiske og 
procesorienterede opdrag har været at udforske 
vores gensidige erfaringer og dermed kvalificere 
forståelsen af den særlige 'faglighed' i KLM. 
Hermed sigtes til gensidig erfaringsudveksling 
navnlig for at kvalificere formidlingen af fagets 
tre indholdsområder, der ideelt set bør 
sammentænkes - integrativt - som forbundne 
optikker, nemlig 1) Religion og kultur, 2) 
Idéhistorie og etik og 3) Demokrati og 
medborgerskab. 

For ikke at begrænse drøftelsen til faglig teori og 
dannelsessyn har vi også valgt at gå lidt empirisk 
til værks ved at udveksle dokumenter fra de 
involverede underviseres lokalt etablerede 
'praksistraditioner' bestående af studieplaner, 
vejledningsformer, produkttyper og 
prøveafviklingsformer. Sideløbende med disse 
praksis-dokumenter indgår også relevant 
videndeling af væsentlige oplysninger 
vedrørende fagets lokale organisatoriske vilkår, 
hvilket vedrører informationer om fagets lokale 
årsplaner (fx over 1 eller 2 år) - eller fagets 
omskiftelige lokale lærerbesætning (fra 
pædagogfag, samfundsfag eller religionsfag) - 
eller lokale tilrettelæggelser af fagets tre 
stofområder (integrerede eller opdelte 
studieforløb) - eller dets lokale skoleforankring 
ud fra praktikkens placering (i KLMs opstart 
eller slutforløb). 

Det ligger i sagens natur, at deltagerne kun 
havde begrænset tid til at bevæge sig gennem de 
mange relevante iagttagelsesfelter og at 
drøftelser 'i dybden' selvsagt måtte finde deres 
naturlige leje på et afprøvende plan, godt afstemt 
efter vilkårene i den trods alt forholdsvis lille 
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resursetildeling. For at tage højde for denne 
rammesætning for KLM-netværket har vi i den 
igangsættende planlæggergruppe forsøgt at 
begrænse kompleksiteten organisatorisk ved at 
afbalancere den relevante brede fokus efter 
realiteterne, så arbejdsindsatsen også blev 
passende for deltagerne. Det skete ved at 
nedsætte to tværinstitutionelle arbejdsgrupper, 
der hver især skulle udvælge ét særligt 
arbejdsområde inden for de fem følgende 
sigtepunkter:  

1) Det fagintegrative grundsyn ifølge fagets 
ckf-områder  

2) Organisering af fagets indholdsområder og 
undervisningspraksis  

3) Fagets dobbeltforpligtelse: på både 
uddannelse (seminarium) og dannelses (skole)  

4. Fagets professionsrettethed i samspil med de 
studerendes praktikarbejde  

5) Almene lærerkvalifikationer: tilegnelse af 
lærerfaglig viden og kunnen 

De to arbejdsgrupper valgte at fokusere på pkt. 1 
og 4, og nedenfor er arbejdsresultatet anført i 
den lange række med deltagernes 10 
anbefalinger til at opkvalificere faget. Disse 
anbefalinger er i artiklen blevet redaktionelt 
tilpassede teksten, dernæst suppleret med 
undertegnedes korte kommenteringer og deraf 
afledte praksisspørgsmål. Meningen med den 
sproglige term 'anbefaling' skal blot forstås som 
en betegnelse for nyttige handlingsforslag, der 
kan iværksættes i KLMs faglighed og didaktik. 
Det er altså tænkt som en slags inspirerende 
idékatalog - uden noget postulat i øvrigt om at 
være eksemplariske løsningsmodeller. 

 

Anbefalinger "Idékatalog" 

 

DET FAGINTEGRATIVE 

1) Forståelse: At udvikle det hermeneutiske 
element i undervisningen dvs. de studerendes 
færdigheder i at læse historisk- og kulturelt set 
fremmede tekster. - Hensigten med dette tiltag 
har navnlig været at imødegå et opsplittende 
hermeneutisk problemkompleks, der opstår i 
formidlingen og tilegnelsen af KLMs 
stofområder. Her sigtes til fagets stofområder, 
hvor hovedparten består af nyere 
'humanisme-tekster' versus en mindre andel med 
ældre 'religiøst' kildemateriale. Det 
hermeneutiske problem er, at tilegnelsen af 
'humanisme-tekster' let faciliteres via den 
studerendes sekulare skolesocialisering, hvorfor 
de let kommer til at anlægge samme entydige 
forudforståelse på ældre religiøst kildemateriale. 
For at undgå det, må underviserens arbejde 
fortsætte med at kvalificere de to hermeneutiske 
strategier, hvor den ene også medtænker religiøs 
virkelighedsopfattelse med særlige 
litteraturgenrer (metafysik, religiøs fortælling og 
symbolsprog). - Hvordan kan underviseren mest 
hensigtsmæssigt formidle to adskilte 
hermeneutiske strategier til hhv. 
humanisme-tekster og ældre religiøse 
fortællinger?      

2) Organisering af stof - skærpet tilegnelse: 
At udvikle det spiralistiske princip, så de 
følgende punkter bliver gennemgående i de fire 
studieforløb og dermed giver de studerende 
nogle tilbagevendende holdepunkter i det ellers 
nødvendigvis komplekse fag: a) den historiske 
udvikling, b) enkeltpersoner og c) bestemte 
temaer eller tekster. - Dette forslag har 
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utvivlsomt potentiale for at skabe større mening 
og sammenhæng i den tværgående forståelse af 
europæisk idéhistorie, religion og kultur, 
medborgerskab og etiske teoridannelser. Under 
pkt. a) kunne underviseren tydeliggøre tidslinjer 
for de enkelte forløb, under pkt. b) kunne enkelte 
tænkere fx Platon, Luther, Kant eller Nietzsche 
være tilbagevendende progressionsmarkører, 
under pkt. c) måske temaer som: tradition og 
modernitet, frihed og skæbne, individ og 
fællesskab eller religion og politik. - Alligevel 
bør man ikke overdrive det spiralistiske princip 
til en grad af 'atomisering' af stofområderne, 
heller ikke underdrive princippet til en opsplittet 
slags 'apartheid' mellem de fire studieforløb. - 
Hvor finder underviseren den gyldne middelvej 
for det spiralistiske princip midt imellem 
didaktisk atomisering og apartheid?    

3) Udvælgelse af stofområder: At medtænke 
følgende spørgsmål i tilrettelæggelsen af 
undervisningen: "Hvad skal være skolens bidrag 
til børnenes dannelse?" Svaret herpå kan være et 
udvælgelseskriterium for stof og emneområder i 
KLM-faget. - Denne anbefaling kan umiddelbart 
lægge sig op af den forrige Folkeskolens formål 
i § 1 i Folkeskoleloven, der talte om "...den 
åndelige og den sociale udvikling, herunder den 
religiøse og den etiske" herunder også 
fortrolighed med "dansk kultur og...andre 
kulturer" og "demokrati" . Sådanne 
formuleringer synes umiddelbart at befordre en 
åben 'eksistentiel' dannelsesprofil. Men relevant 
er naturligvis især Folkeskolens gældende 
formål (2006) og den nye bekendtgørelse for 
KLM, som begge er kendetegnet ved mere en 
mere 'målstyret og funktionsrettet' 
dannelsesprofil mod fx elevens erhvervsfremtid 
og samfundsintegration, suppleret med 

forståelsen af kausalitetsforhold fx mellem 
lutherske teologi og nutidssamfundets 
humanistiske indretning. - Hvordan kan 
underviseren udvælge stof og emneområder, så 
de formår at fusionere en evigt aktuel 
'eksistentiel' - og en mere fokuseret 
'samfundsrettet' dannelsesprofil?    

4) Dannelsestænkning: At finde den rette 
sammenhæng mellem uddannelse (fag) og 
dannelse. - Med denne anbefaling tog vi navnlig 
afsæt i et afholdt foredrag om den tyske 
dannelsesfilosofi hos Dietrich Benner i 
forbindelse med udviklingsarbejdet. I sit 
foredrag pointerede Alexander von Oettingen, at 
der ifølge Benners dannelsesfilosofi indgår en 
række centrale dannelseselementer i ethvert 
samfund, nemlig politik, pædagogik, religion, 
arbejde, etik og kunst. Og han pointerede 
dernæst, at der kun kan etableres en humanistisk 
dannelse, såfremt disse elementer BÅDE er 
indbyrdes forbundne OG dog samtidig bevarer 
deres autonomi. Derfor må ethvert fagligt 
perspektiv for alt i verden undgå at 'kolonisere' 
andre fag, fordi resultatet vil blive en 
dannelsesmæssig 'pervertering'. Således har 
historien vist eksempler på, at et religiøst 
konfessionelt perspektiv har omklamret andre 
fag, eller hvor politisk indoktrinering har 
domineret andre fagområder, eller etiske værdier 
har fastlåst fag i en moralisering, eller hvor 
pædagogik transformeres til livslang 
pædagogisering, eller hvor det æstetiske i fx 
Leni Riefenstahls nazipropagandistiske film 
bliver til politik. - Brenners humanistiske 
dannelsessyn er relevant for faget KLM i 
praksis, når dets medborgerskabsmodul skal 
formidles af forskellige faggrupper. Her bør man 
undgå, at dette ene faglige perspektiv i nogen 
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grad overser - eller bliver underlagt de andre 
studieforløbs perspektiver, når skiftende 
undervisere kommer på banen med  baggrund i 
fx samfundsfag, religionsfag eller pædagogiske 
fag. KLMs dannelsesmål må være evnen til at 
kunne 'skifte perspektiv' ligesom denne evne 
også er det elementære udtryk for 'høflighed' i 
mødet mellem mennesker. - Hvordan kan 
underviseren i KLM opkvalificere sine 
færdigheder i at 'skifte perspektiv', så de 
studerende på eksemplarisk vis oplever fagets 
stofområder som både autonome og alligevel 
forbundne perpektiver, der bringes i spil? 

5) Fællesmenneskelig sammenhæng: At 
arbejde med at åbne emnerne 
"filosofisk-eksistentielt", så de kommer til at 
hænge sammen via en højere grad af forståelse 
fx "Hvad vil det sige at være menneske?" Hvilke 
spørgsmål rejses - religiøst - filosofisk - etisk - 
politisk, når man inddrager fagintegrative 
tilværelsesspørgsmål, der ikke kun har ét svar? - 
Denne anbefaling hænger vel sammen med den 
forrige i den forstand, at et mere systematisk 
arbejde med sådanne tilværelsesspørgsmål kan 
fungere som nyttige platforme eller 
'eksistentielle tematiseringer' til fastholdelse af 
sagen og motivationen hos de studerende, når 
man gennemfører disse perspektivskift mellem 
politik, religion, æstetik etc. - Hvilke didaktiske 
strategier kan kvalificere underviseren, så denne 
bedre formår at få øje på - samt at udnytte 
potentialerne i såkaldte 'eksistentielle 
tematiseringer' (tilværelsesspørgsmål) til at 
fastholde sagen på tværs af fagets stofområder? 

6) Fastholde succeskriterier: Gennem dialog i 
KLM-teamet at beskrive den 
sammenhængskraft, der gør at de tre 
stofområder i faget holdes sammen dvs. gennem 

formidling af særlig gode forløb, gode 
sagforhold eller undervisere til at sørge for 
integrationen. - Hvordan kan undervisere i KLM 
på trods af stoftrængsel, tidspres og almindelig 
travlhed opstille 'realistiske handleplaner' til at 
støtte en gensidig udveksling af vellykkede 
eksperimenter og praksisvaner, så de gode 
initiativer fastholdes? 

7) Kritisk fagbevidsthed: At finde fagets 
politiske og tidstypiske begrundelse? Hvorfor 
oprettes faget KLM netop i 2007? Skyldes det 
Vestens akutte behov for at tro, for at formulere 
faste værdier i en sekulariseret verden? Eller er 
faget forbundet med behovet for faste værdier, 
som gør det muligt at udholde kompleksiteten i 
en pluralistisk og multikulturel verden? - Denne 
anbefaling hænger sammen med, at KLMs 
samlede indhold og dermed også dets 
ideologiske sammenhængskraft eller 'corpus' 
også må blive formidlet som relativ og tidstypisk 
på baggrund af kritiske samfundsanalyser. - 
Hvilke kritiske perspektiver på sammenhængen 
mellem KLM og 'tidsånden' kan man anlægge 
ud fra de aktuelle samfundsdiskurser, herunder 
eksplicitte ideologiske begrundelser for fagets 
eksistensberettigelse? Kan faget omvendt bruges 
som en slags samtidsdiagnose? 

 

FAGET I SKOLEPRAKTIKKEN 

8) Skolerette KLMs fokus: At overveje om 
man mere direkte kan anvende faget i forhold til 
de studerendes praktik, så deres motivation og 
fagets professionsrettethed bliver fremmet. - 
Med dette ærinde for øje drøftedes tre 
skolerettede forslag. På læreruddannelsen i Nr. 
Nissum har de studerende gennemført 
filosofiske undersøgelser i forhold til udvalgte 
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tematiseringer, som er blevet bearbejdet i 
forbindelse med praktikken. Ved LIÅ har de 
studerende analyseret selvvalgte skolecases med 
etiske dilemmaer gennem inddragelse af etiske 
teoridannelser og en afledt vurdering af deres 
muligheder og begrænsninger. På 
læreruddannelsen i Skive er kulturmødeteori 
afprøvet som et fagligt potentiale i praktikken, 
fordi studieforløbet 'religion og kultur' kunne 
placeres før praktikken og skoleelevernes 
etnicitet var forskellig. - Det er hér væsentligt at 
notere, at praktikperioden har en vidt forskellig 
placering i årsplanerne på landsplan. Nogle 
steder ligger den allerede efter 1. studieforløb, 
andre steder først efter 3. Studieforløb. På grund 
af disse variationer i årsplaner, kan anbefalinger 
ikke sættes på én fællesnævner uafhængigt af 
lokale praktikforhold.- Hvordan kan man 
placere studieforløb konstruktivt inden 
praktikken og hvilke indholdsområder i KLM 
(fx teori om kulturmøde, etik og filosofi) kan på 
en lærerig og relevant måde spille sammen med 
de studerendes praktikerfaringer, og være med 
til at kvalificere disse?    

 

CKF'ER OG STUDIEPRODUKTER 

9) Faglig udfordring: At udvikle 
undervisningen i ckf-området 
"Evangelist-luthersk kristendoms betydning for 
demokratiet, velfærdsstat og skole i Danmark". 
De følgende bøger kan anbefales: Schjørring og 
Bak "Velfærdsstat og kirke", Anis 2005. Og 
samme "Fra modernitet til pluralisme" Anis 
2008, og "Udfordringer til folkekirken. 
Kirken-staten-folket" Anis 2006.- Om der nu 
også kan påvises en idéhistorisk kædereaktion 
direkte fra Luthers teologi op til nutidens 
humanistiske samfundsindretning, får stå hen! 

Men væsentligt er det, at underviseren formidler 
informationer og debatpunkter, der er relevante i 
forhold til det forpligtende ckf-område. Det er 
også vigtigt af hensyn til fagintegrationen, at 
andre faggrupper, som underviser i modulet 
'medborgerskab' føler sig forpligtet på at løfte 
denne opgave, og i den forstand træner evnen til 
at skifte perspektiv jf. pkt. 4 
"Dannelsestænkning". - Hvordan kan 
underviseren på en både hensigtsmæssig og 
gavnlig måde anvende dette Luther-ckf-område 
til at forstærke dynamikken i KLM, så det 
fagintegrative aspekt både kan vinde indpas i de 
religiøse og humanistiske stofområder, samt i de 
tværgående samarbejdsrelationer med andre 
faggrupper? 

10) Studieproduktets form: At finde den form, 
der understøtter læring i KLM bedst? - Feltet 
synes at ligge ganske åbent for mange lokale 
udlægninger af de fire studieprodukter. Hvad 
man vælger lokalt afhænger vel af et komplekst 
samspil mellem didaktiske hensigter og mere 
pragmatiske forhold. - Man må afgøre, hvilken 
produkttype der er mest hensigtsmæssig i 
forhold til underviserens vejledningstimetal - 
den studerendes læring - det pågældende 
studieforløb - årsplanens organisering - 
produktets værdi under eksamensvoteringen 
osv. 

 

 

KLM-faglige netværksgruppe: (Nr.Nissum) 
Dorete Kallesøe, Jesper Kallesøe, (Skive) Birgit 
Madsen, (Silkeborg) Kirsten Andersen, Jane 
Thygesen, (LIÅ) Thomas Iskov, Leif 
Brondbjerg, Johannes Adamsen, Jesper Garsdal, 
Freddy Jensen og Lene Wagner. 
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Rapport fra en omrejsende KLM-censor  

Af Lars Steen Larsen, ekstern censor på læreruddannelsen, KLM 
Lærer, cand.phil. & fil.dr.  

 
Årsrapporten fra censorformandskabet 
udkommer ca. 1. november. Heri findes 
opgørelser af årets karakterer i KLM, 
diskussion af årets censorfordeling og 
opsamling på alle censorrapporterne ud fra de 
prioriterede fokusområder. I forbindelse med 
læsningen af årets censorrapporter for KLM 
kunne jeg se, at enkelte censorer havde haft 
opgaver på seks til syv forskellige 
læreruddannelser. Det giver gode muligheder 
for at sammenligne praksis med KLM 
forskellige steder i landet og for at diskutere 
de forskellige betoninger og valg, som præger 
arbejdet med KLM de pågældende steder. 
Lars Steen Larsen lod sig overtale til at 
udarbejde en 'udvidet censorrapport' med 
refleksion over de erfaringer, han fik som 
KLM-censor ved seks forskellige 
uddannelsessteder i eksamensterminen 2010. 
Den udvidede rapport sætter fokus på nogle 
udvalgte aspekter i KLM. Samtidig viser den 
også, hvordan censors baggrund og faglige 
styrker kan bidrage til relevant diskussion af 
fagets indhold og betoning. I arbejdet med 
censorrapporterne bliver det mere og mere 
tydeligt, at vurderinger og diskussion af KLM 
på mange måder bærer præg af de mange 
forskellige faglige interesser og kompetencer, 
som censorkorpset indeholder. Det er 
selvfølgelig væsentligt, at censorerne samtidig 
respekterer de prioriteringer, som den enkelte 
underviser nødvendigvis må foretage inden for 
rammerne af bekendtgørelse og studieordning. 
På den baggrund kan overvejelser, som dem 
Lars Steen Larsen bidrager med nedenfor, 
fungere som et væsentligt bidrag til den 
fortsatte debat om fagets indhold og 
betydning. Nedenstående 'rejserapport' kan 
derfor stå som en opfordring til, at også andre 

bruger Medlemskommunikation til at dele de 
indtryk og overvejelser om KLM, der ikke er 
plads til i de elektroniske censorrapporter. 
Der skal gerne være plads til forskellige 
prioriteringer og betoninger i arbejdet med 
KLM, samtidig med at vi deler erfaringer og 
diskuterer fagets indhold og muligheder. 

Lakshmi Sigurdsson, censornæstformand KLM 
 
I år har min turne som censor på KLM jo 
nærmest været landsdækkende.  
 
Jeg har valgt at give kommentar til følgende: 

• Faget generelt 
• Oplevelse af de studerendes faglighed 
• Seminarielærernes baggrunde 

 
Faget generelt 

KLM er efter min mening et stort fag, som har 
mange potentialer. Jeg kan ikke lade være med 
at tænke på 'filosofikum', som jo for længst er 
afskaffet på universitetet. Faget er ikke slået 
for stort op, men mangler nogle tilpasninger 
og præciseringer. Det positive ved faget er, at 
det er bredt og dermed yderst almendannende, 
og det er givet at mange studerende er glade 
for faget.   

Fagets indholdsområder (CKF'er) er hver for 
sig godt tænkt. De er under alle 
omstændigheder relevante for en kommende 
lærer, som jo mere og mere skal agere i et 
multikulturelt samfund og en mere globaliseret 
verden. Samtidig bærer fagets CKF'er præg af 
at være et sammensurium af vidt forskellige 
elementer, som det kan være meget svært at 
sætte i forbindelse med hinanden. Og i denne 
sammenhæng stilles de studerende på noget af 
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en opgave, da meget ikke er oplagt. Hvad er 
f.eks. forholdet mellem religion og demokrati 
eller mere specifikt mellem kristendommen og 
demokrati? Eller hvad er forholdet mellem etik 
og religion? Det er i denne sammenhæng, at 
jeg har oplevet stereotype svar som værende 
helt ude på kanten, f.eks. at Luther indførte 
demokrati og næstekærlighed - eller at 
næstekærlighed er kristendommens opfindelse 
og varemærke. 
 
Durkheims teori 

Helt grundlæggende mangler jeg lidt om 
Émile Durkheim eller andre lignede 
sociologiske forskere. De fleste 
religionsforskere er i dag enige om, at man 
ikke kommer uden om Durkheim. Religion er 
på en eller anden måde en idealistisk 
afspejling af samfundet. Religion tilbyder 
derfor socialitet og en ophøjet etik i kulten, 
som dog eroderer, når man er væk fra kulten. 
Derfor skal etikken eller netop kulturen (som 
Durkheim kalder det) genopfriskes gennem 
tilbagevendende og periodiske ritualer.  

Dybest set kan man aldrig sige, at et samfund 
og dermed en religion er uden etik. Alle 
religioner er etiske og 'demokratiske' i den 
forstand, at de tilbyder sammenhold og 
socialitet – samt en generel ligestilling i kulten 
(det 'demokratiske' element). Der er meget få 
eksempler på, at en religion får et samfund til 
at bryde sammen eller gå i stå. Alle religioner 
har faktuelt en idealiserende etik. I 
buddhismen finder man f.eks. bodhisattva-
idealet, buddhaen eller den kommende 
buddha, som ofrer sig af ren medfølelse, 
undertiden symboliseret i skikkelse af 
færgemanden (jf. Hermann Hesse). Islam har 
en righoldig litteratur med forslag til, hvordan 
man skal forbedre sig som menneske, dvs. den 
store jihad. Det er ikke kun i sufismen, man 
finder denne litteratur og opfordring, men også 
i litteratur til mere 'konventionelle' muslimer. 

Danske muslimske hjemmesider myldrer med 
råd til, hvordan man opretholder etikken og 
bliver 'ren i hjertet' (teknisk: jihad al-nafs, 
kampen mod det onde eller egocentriske i sig 
selv). Islam er ikke kun 'underkastelse'; det er 
også 'hengivenhedens' vej. Lidt af dette bør 
være en del af litteraturen til KLM. 

Ud fra Durkheim o.a., hvor religion dybest set 
er en afspejling af samfundet, er det samfundet 
som indfører demokrati, ikke religionen. Altså, 
jeg oplever desværre også KLM som værende 
temmelig etnocentrisk, når man hører udsagn 
som at Paulus/Luther/kristendommen indførte 
sekularisering, demokrati, ligeværd og 
næstekærlighed. Jeg ved ikke, om oplægget 
kommer fra Undervisningsministeriet, men det 
er fagligt langt ude.  
 
Islam 

I forbindelse med ovenstående vil jeg dog 
gerne understrege, at de studerendes kendskab 
til, og omtale af islam, trods alt er blevet 
væsentlig bedre i forhold til for 5-6 år siden. 
Men, jeg savner stadig mere antropologisk 
viden samt faktuelle kendsgerninger. Det kan 
f.eks. være kendskab til den store 
internationale undersøgelse om islam og 
demokrati, som allerede blev publiceret i 2004 
i Religionsvidenskabeligt Tidsskrift (fra Århus 
Universitet).1 Undersøgelsen var mange år 
undervejs og baserer sig på et stort indsamlet 
materiale fra mange muslimske lande. Her går 
samlet 87 procent af ganske almindelige 
muslimer ind for demokrati, mod 86 procent i 
vesten. 

Sharia er en varm kartoffel, men det er det 
også for muslimer selv. Derfor har de mange 
tolkninger og udlægninger af, hvad det er. 
Selv i Saudi Arabien hugger man ikke hånden 
af ved tyveri. Man indlæser nemlig også 

                                                 
1 Peter Steensgaard Paludan, "Islam og Demokrati", i 
RVT, nummer 45 (2004); side 35-61.  
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indledningen til den næste sura, hvor det 
(igen) præciseres at Allah er nådig. Altså 
dommeren siger: du skulle have hånden 
hugget af, men Allah er nådig, så den går den 
her gang. Og kommer tyven igen for retten, 
bliver han sædvanligvis overført til det civile 
retssystem, der idømmer fængselsstraf for 
tyveri. Næsten alle muslimske lande, som har 
indført sharia, har også civile retssystemer.  
 
Socialistiske fagbevægelser 

I beskrivelser af lighed og ligeværd savner jeg 
mere kendskab til de socialistiske 
fagbevægelser; herhjemme f.eks. Louis Pio og 
den tidligere socialistiske eller 
socialdemokratiske bevægelse. Hvis nogen har 
gjort noget for at gøre mennesker blot en lille 
smule mere lige og ligeværdige, inklusiv 
kvinder og tyende, er det da disse bevægelser. 
Her slår hverken John Lockes, den 
amerikanske eller franske 
uafhængighedserklæring, grundloven - eller 
Grundtvig til.   

Fraværet af en omtale af fagbevægelserne 
skyldes måske, at vi har en borgerlig 
regering(?) 
 
Oplevelse af de studerendes faglighed 

For nogle år siden fortalte en god ven mig, 
som også er censor på læreruddannelse i anden 
sammenhæng, at jo længere ud i provinsen 
man kom, des ringere blev elevernes 
præstationer. Dette vil jeg gerne aflive - og i år 
blev for mig at se den bedste præstation givet 
af de studerende i Århus. Jeg er derfor ikke i 
tvivl om, at både lærere og studerende har gået 
til den med det nye KLM-fag.  
 
 
 
 
 

Mit indtryk kan opsummeres i følgende: 
  
1. Der er en del spredning i karaktergivningen, 
men jeg tror ikke større, eller ret meget mere, 
end i andre fag.   
 
2. De studerende virkede glade, undertiden 
nærmest begejstrede for faget. Dette er bl.a. 
kommet til udtryk ved at mange havde gjort 
meget ud af det, kunne jeg mærke. De havde 
virkelig sat sig ind i meget stof, og mange 
oplæg/opgaver var selvstændige og 
detaljerede.  
 
3. Selv studerende, som ikke havde det store 
overblik over 'teorierne', demonstrerede 
praktisk viden, så de fik vinklet livet i 
folkeskolen, og de udfordringer de møder her, 
med vigtige principper i og bag KLM 
(dannelse, etik, demokrati etc.). Mange 
virkede robuste i forhold til alt det, som jeg 
ved, venter dem i folkeskolen. Det var 
tydeligt, at de satte deres praktikperiode i 
folkeskolen i forbindelse med KLM.  
 
4. Der var en del perler imellem (karakteren 
10 eller 12), som var fuldt ud fortjent. Her 
blev faglig dygtighed kombineret med et 
overblik, der også kunne være kritisk til 
stoffet. 
 
Seminarielærernes baggrunde 

Allerede ved at læse de studerendes oplæg kan 
man se, om det er en teolog, 
religionshistoriker eller evt. idehistoriker, der 
har undervist dem. Og det bliver ganske 
tydeligt under eksaminationen. Jeg er på 
nippet til generelt at mene, at teologer fagligt 
er de bedste, men det er også her, at prisen for 
fagligheden, f.eks. i Løgstrup, Grundtvig, NT, 
kirkehistorie etc., kan være nogen ensidighed. 
I denne gruppe kunne jeg ønske mig et større 
kendskab til islam, andre fremmede religioner, 
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antropologi og en mere kritisk stillingtagen til 
deres eget fag, selv om meget er blevet bedre i 
forhold til mine tidligere oplevelser for få år 
tilbage. Teologer har generelt akkuratesse 
indenfor de felter, de behersker.  

Religionshistorikerne har mere bredde, der 
dog også kan gå ud over detaljerne og 
præcisionen. Her findes også større forståelse 
for de enkelte religioners mangfoldighed, 
måske gennem antropologisk indsigt. Alt i alt 
virker de mere kritiske overfor 
kristendommens herligheder, ligesom de synes 
at holde af den abstraktion, som man finder i 
den europæiske filosofi og idehistorie.  

Jeg vil dog gerne understrege igen, at jeg på 
ingen måde har mødt fagligt ukvalificerede 
lærere, men absolut det modsatte. Det sidste 
synes jeg mødet med en af underviserne fra 
UC Sjælland illustrerede. På et tidspunkt 
spurgte hun mig: 

-Ved du hvad den store jihad er ifølge Abdul 
Walid Pedersen? 
-Nej, 
-Det er at kunne gå forbi en pølsevogn. 

Og, måske er nogle af de studerendes 
forenklede fremstillinger i virkeligheden slet 
ikke lærernes skyld. På sin vis svarer deres 
holdninger til, hvad manden på gaden mener 
om islam, kristendommen, næstekærlighed og 
ytringsfriheden. Men, fra en faglig synsvinkel 
er dette bare ikke godt nok, f.eks. kæmper 
store dele af den iranske befolkning netop nu 
for mere demokrati og ytringsfrihed.  
 
Konklusion 

KLM er forhåbentlig inde i en 
indkøringsperiode, en fortsat proces hvor 
meget virkelig lover godt og har de 
studerendes klare interesse. De kan bruge 
faget til noget, og som en slags filosofikum får 
det dem til at reflektere. 

Der er dog stadig nogle mangler i fagets 
henvisende litteratur, som beskrevet i det 
forrige. Det mest vigtige er at få indført nogle 
få tekster, som slår fast, at islam også har en 
opbyggelig etisk litteratur og dermed 
anvisninger på en praktisk form for 
næstekærlighed. Eftersom de udgør en stor 
gruppe medborgere, kan vi simpelthen ikke 
være andet bekendt. 

Medlemskommunikation 2, 2010

25



CENSORNYT 
af Lakshmi Sigurdsson og Hans Krab Koed, censornæstformænd 

 
Censorformandskabet har holdt møde den 17. 
august 2010 og bl.a. drøftet følgende. 

 
Plan for censormøder 2011 
Mandag den 17/1, 2011 i Odense for 
censorerne i Kristendomskundskab/religion 
og KLM. Det er besluttet, at der kun holdes et 
fælles møde i år mod tidligere 2, med ét både 
i Århus og i København 
 
Kontaktudvalget 
Udvalget består af repræsentanter fra LLN 
(ledernetværket) og censorformandskabet: 
Peter Lykke Olsen, Keld Vorup og Kirsten 
Balle er lederrepræsentanter (LLN) og Niels 
Grønbæk, Hans Krab Koed, Helge Kastrup og 
Henrik Marxen er repræsentanter for 
censorformandskabet. 
Vi bad LLN om at bruge os som rådgivere 
vedrørende uddannelsen. Dermed kan vi også 
i nogle situationer støtte LLN. 
Vores censorer skal orienteres ordentligt om 
forsøgsordninger. Det er nødvendigt, at 
censorer modtager beskrivelser af forsøg, 
inden man møder frem. Det tages op i 
kontaktudvalget. 
Prøveformerne vil blive drøftet i 
kontaktudvalget. 
 
Møde i ministeriet 
Hans KK og Niels G har været til møde med 
ministeriet repr. ved kontorchef Troels 
Breindahl, Kirsten Lippert, Ditte Søbroe. 
Troels Breindahl understreger, at man kigger 
meget på det censorformandskabet for 
læreruddannelsen forholder sig til. Bl.a. 
årsrapporten. Tanken om flytningen af 
læreruddannelsen til universitet lå fjernt for 
ministeriets repræsentanter. 
Årsrapporten går direkte til ministeren. 
Kirsten Lippert understreger, at 
studieordningerne fungerer som en regeltekst, 
dvs. man kan ikke bare nøjes med at henvise 
til CKF. 
Vedr. prøveformer i uddannelsen: Prøver er 
ifølge ministeriet en autorisation. Prøven har 
ikke noget med læring at gøre (ministeriet). 

ALLE ændringer vedr. studieordninger skal 
omkring censorformandskabet. 
 
Eksamen 2010 
Ca. halvdelen af censornæstformændene har 
haft problem med at skulle skaffe en akut-
censor. Dette fører til enkelte ekstra 
beskikkelser også i KLM og 
Kristendomskundskab/religion. 
 
Klager 
En censor blev allokeret til 5 dage, fik kun 
censur i 2 dage, klagede med støtte af 
censornæstformand og indgik forlig og fik løn 
i 4 dage. 
 
Censorformandskabets arbejdsform 
Senest har Folkeskolens Rejsehold i deres 
rapport udtrykt forslag om ændringer i 
læreruddannelsen. I den sammenhæng har 
censorformandskabet etableret en 
organisering, så vi professionaliseres i forhold 
til særlige udvalgte opgaveområder:  
1) Forsøg i læreruddannelsen 
2) Studieordninger og retsgrundlag 
3) Prøveformer 
4) Kommunikation 
5) Censorvejledninger 
6) Institutionelle relationer 
 
Rejseholdet eller 360 graders eftersyn 
Som en reaktion på de udmeldinger om 
manglende udviklings- og 
forskningsorienteret litteratur som baggrund 
for læreruddannelsen skrev Niels Grønbæk og 
Hans Krab Koed følgende indlæg, som kun 
Politiken ville optage: 
 
LÆRERE UNDER LUP: Det er gået støt 
fremad med kvaliteten i læreruddannelsen 
af Niels Grønbæk Nielsen og Hans Krab 
Koed, formand og næstformand, 
censorformandskabet for læreruddannelsen. 
Politiken 2. september 2010.  
 
Se 
http://www.dpu.dk/site.aspx?p=7748&newsid1=11084  
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FÆLLESUDVALGET VEDRØRENDE KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN  
har holdt møde onsdag den 13. oktober - torsdag den 14. oktober 2010 i Løgumkloster 
 
Ved Hans Krab Koed 

 
Uddrag af referat fra mødet 
 
1. Biskop Elisabeth Dons Christensen bød 
velkommen 
Man drøftede en fornyet henvendelse til 
relevante steder om styrkelse af fagdidaktisk 
efter- og videreuddannelse i 
religionspædagogik, der før lå i Danmarks 
Lærerhøjskolens regi – men nu ikke længere 
varetages af DPU eller andre. John Rydahl og 
Jens Maibom Pedersen laver en skrivelse i 
sagen, som sendes videre via formanden. 
 
2. Rapportering fra uddannelses- og 
undervisningsområder: Der henvises til de 
udleverede skriftlige rapporter. 
 
a. De religionsvidenskabelige institutter  
b. De teologiske fakulteter  
    (Jesper Tang Nielsen) 
c. Danmarks Pædagogiske Universitet  
    (Henrik Vase Frandsen) 
d. Folkeskolen  
    (John Rydahl) 
e. Skole-kirke-samarbejde  
    (Lars Nymark Heilesen) 
f. Seminarierne  
    (Hans Krab Koed) 
g. Fagkonsulent for grundskolen  
    (Niels Lysholm) 
h. Fagkonsulent i afdelingen for gymnasiale 
    uddannelser (Martha Haahr) 
i. Gymnasium og HF  
j. Teologisk Pædagogisk Center/Folkekirkens 
    Pædagogiske Institut (Eberhard Harbsmeier) 
k. Præsteforeningen  
    (Peter Hedegaard) 
l. Folkekirken og Religionsmøde  
    (Kåre Schelde Christensen) 
m. Samtaleforum unge og kirke  
n. SUK  
    (Jens Maibom Pedersen) 
 
 

 
 
3. Dato for næste møde: Onsdag, den 16. 
november – torsdag, den 17. november 2011 i 
Løgumkloster. 
 
Af særlig interesse for linjefaget 
Kristendomskundskab/religion kan det oplyses, 
at Henrik Vase Frandsen fra DU kunne 
fortælle, at frem over giver alle 
bacheloropgaver adgang til at læse Pædagogisk 
Filosofi på DPU mod før kun 
Kristendomskundskab /religion. 
 
 
FAKTA 
 
Fællesudvalget vedrørende 
Kristendomsundervisningen  
er et udvalg nedsat af biskopperne, hvor de 
inviterer en række repræsentanter fra 
undervisningsområdet i Danmark en gang om 
året med henblik på at høre om, hvordan 
situationen er vedr. kristendoms-
undervisningen. Det er et netværk, som 
derved dyrkes.  
 
Biskopperne betaler mødet, vi betaler selv 
rejsen for vores deltagelse Man kan ud fra 
ovenstående referat se, hvem der deltager. 
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ANMELDELSER 
 

Niels Henrik Arendt: Er det den samme 
Gud? Gud i kristendommen og andre 
religioner. 
Unitas Forlag 2009. 141 sider. Kr. 199, - 
Anmeldt af Henning Nørhøj 

 
Vel nok renæssancens største filosof og 
teolog, Nikolaus Cusanus (1401 -63) holdt 
som ung kannik en juletale i Koblenz ved 
kurfyrstens hof. Cusanus havde valgt temaet: 
In principio erat verbum. Cusanus forbinder 
gudsbegrebet med de forskellige folkeslags, 
tiders og kulturers, samt religionernes forsøg 
på at udtrykke det uudsigelige. I sin tale 
nævner han, tyrkiske, slaviske og græske 
navne for Gud. Alle folkeslag har under 
forskellige navne bekendt sig til den sammen 
Gud. De er forskellige stemmer for den 
samme sandhed. Cusanus bruger i sin 
prædiken den humanistiske tradition for, at 
der findes én oprindelig visdom. Alle dette 
livs modsætninger og forskelligheder har et 
fælles udspring, en guddommelig visdom og 
urkilde. Guds dynamik giver sig udtryk i 
tilværelsens mangfoldighed. Og netop denne 
dynamik i Gud ser Cusanus også som en 
forklaring på treenigheden. Gud må handle, 
altså er han Skaberen og den der inkarnerer 
sig i Sønnen og han giver sig stadig til kende i 
Den hellige Ånd. 

Til forskel fra renæssancen lever vi nu i et 
stadigt religionsmøde. Det er vores daglige 
virkelighed, at der er mange udgaver af 
religiøs tro.  Holdningen hertil kan være 
objektivitet og neutralitet – eller vi afgrænser 
os og skærper vores bevidsthed om, at der en 
afgørende forskel mellem kristendom og 
religionerne. Kristne og muslimer tror ikke på 
den samme Gud, står der på forsiden af 
Islamkritisk Netværk i Folkekirken. 
Biskoppen i Haderslev Stift, Niels Henrik 
Arendt har begået en bog, hvori han tager fat 

på en refleksion over forholdet mellem 
kristendommen og andre religioner. Mange 
har i læreruddannelsen sikkert brugt uddrag af 
hans tidligere bog, "Gud er stor", hvori 
forholdet mellem kristendom og islam tages 
op fagteologisk, og samtidig engageret og på 
bedste måde i en folkelig formidlingsform. 
Den lettilgængelige formidling - uden det går 
ud over dybden - er også kendetegnet for 
nærværende bog.  

Niels Henrik Arendt redegør først for, hvorfra 
vi kan vide noget om Gud. Vores viden har vi 
fra en bekendelse, som vi tror på. Og to 
modsat rettede bekendelser kan ikke samtidig 
være sand. Gud er nu engang identisk med sig 
selv. "Jeg er den, jeg er" (2 Mos 3,14). Men er 
det alligevel så ikke den samme Gud, der 
giver sig til kende i andre religioner – hvor vi 
ser nye sider af det guddommelige? I bogen 
tages spørgsmålet op i et større afsnit, hvor de 
store religioners Gudsopfattelse bliver 
gennemgået. Gennemgangen gør det tydeligt, 
at Østens religioner er tolerante og jødedom 
og islam ser sig selv som monoteistiske 
religioner i nær slagt med kristendommen: Vi 
har samme Gud, siger disse religioner! 

Men hvad siger kristendommen om Gud og 
hvad er kristendommens forhold så til de 
andre religioners gudsbillede?  Niels Henrik 
Arendt peger på den ene side de afgørende 
forskelle. For spørgsmålet kan kun besvares 
"ud fra min tro". På den anden side advarer 
han på det kraftigste mod en dæmonisering af 
andres Gudsopfattelse. I bogen gives der i 
øvrigt så god plads til dels en gennemgang af 
religionsteologiske positioner fra Barth til 
Tillich, dels til en skitse af moderne 
teologiske overvejelser over selv 
gudsbegrebet, Gud som sprog og som 
virkelighed. Og så overvejes endeligt 
forholdet mellem Gudstro og 
videnskabelighed. 
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Arendt egen konklusion kan måske 
sammenfattes i følgende sætning fra bogen: 
"Udsagnet "Vi tror ikke på den samme Gud" 
giver mening som en polemisk udtrykt pointe 
over for dem, der mener, at hvad vi tror ikke 
er så væsentligt, som at vi tror. Men det er 
dybt problematisk, når det sommetider bruges 
til at tale den anderledes troende bort fra den 
levende Gud" (s. 132). 
Jeg ville sagtens kunne bruge dele eller måske 
hele bogen i min linjefagsundervisning. Det er 
velgørende at møde en engageret teolog, der 
tager fat i et aktuelt teologisk emne. 
Spørgsmålene, som bogen tumler med, tumles 
der også med i folkeskolens ældste klassetrin. 
Mon ikke den studerende står bedre rustet til 
at tage den diskussion i klassen efter 
gennemlæsningen af Arendt s bog? Jeg mener 
ja. 

 
Deniz Kitir: Klassisk og moderne islam. 
Grundbog til islam.  
Systime 2010.  
Anmeldt af Irene Larsen 

 
Der udkommer en sand strøm af bøger om 
islam til undervisningsbrug i disse år, især til 
gymnasiebrug. Den nyeste i denne strøm er 
nærværende bog af Deniz Kitir. Bogen er 
udarbejdet efter gymnasiebøgernes koncept: 
en lærebogsdel og en del med korte uddrag af 
primærtekster. Jeg anvender bogen i et forløb 
om islam på mit linjehold; et forløb, der 
stadig er i gang. Man kan spørge, hvad jeg 
dog bestiller med en gymnasiebog på 
læreruddannelsen. Men det er nu min 
erfaring, at lærdommen fra gymnasiet ikke 
sidder fastere end at en del sagtens tåler 
gentagelse. Og med denne bog, der er fra 
indeværende år, risikerer jeg ikke, at de 
studerende har læst den før. Og så synes jeg, 
at en del gymnasiebøger faktisk har et meget 
højt niveau. 

Jeg har tidligere anvendt Jens Steffensens 
"Islam - fra beduin-kult til verdensreligion" 
og Jakob Skovgaard-Petersens "Moderne 
islam. Muslimer i Cairo". Skovgaard-
Petersens bog har, som titlen siger, Cairo i 
Egypten som sit udgangspunkt og eksempel. 
Nærværende bog henter en del af sit materiale 
fra en tyrkisk kontekst. Jeg finder, at det er en 
fordel, når man har en sådan koncentration. 
Man bliver som læser hele tiden mindet om, 
at muslimer er forskellige verden over. Det 
turde være en banal konstatering, men det kan 
tilsyneladende ikke siges for tit. Jeg har været 
(og er stadig) begejstret for "Moderne islam. 
Muslimer i Cairo", som jeg tidligere har 
anmeldt i Medlemskommunikation. (Se 
www.emu.dk/sem/fag/kre/forening/mk_2008
_2/skovgaard.html.)  Men da jeg igen skulle 
undervise i islam, havde jeg selv brug for 
noget nyt for ikke at henfalde til for meget til 
rutine. 

Kitirs bog er opdelt i tre hovedafsnit: 1) 
Klassisk islam, 2) Moderne islam og 3) Islam 
og muslimer i Danmark. Til hver af de tre 
dele er der fyldige afsnit med primærtekster. 
Bogen er forsynet med talrige tekstbokse med 
skemaer og oversigter, ligesom der er et stort 
billedmateriale. Tekstboksene tror jeg er 
rigtig godt for de unge mennesker, for det 
hjælper dem med at skabe overblik over 
indholdet. Man kan selvfølgelig altid 
diskutere, hvor meget man skal hjælpe sin 
læser, men det er ikke mit ærinde her. 
Billedsiden finder jeg også yderst vigtig. Den 
er med til dels at understrege muslimers 
mangfoldighed, dels at synliggøre den rige 
muslimske kultur både i Europa og rundt om i 
verden. I en tid, hvor billedmedier spiller så 
stor en rolle, må dette også tilgodeses i 
lærebøger. 

I afsnittet "Klassisk islam" får man 
præsenteret islam efter det kendte skema: 
Muhammeds og islams første tid, de seks 
trosartikler, de fem søjler, sharia, ritualer og 
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sufismen. Nyt i f.t andre bøger er, at shia-
islam behandles en smule grundigere, hvilket 
jeg finder vigtigt. Igen bl.a. for at understrege, 
at islam ikke er en monolitisk størrelse (frit 
efter Tim Jensen). Primærtekstdelen er 
anderledes end de to andre bøger. Der er 
ingen tekst fra hverken Koran eller Hadith. 
Forfatteren regner måske med, at de kan 
læreren sagtens selv finde ud af. Det kan 
læreren da også, men det havde nu været godt 
med i det mindste nogle forslag til, hvilke 
Koran- og Hadith-tekster, der kunne læses i 
forbindelse med de forskellige afsnit. Man 
behøvede jo ikke trykke dem i bogen. Nogle 
af teksterne er fra nutiden, hvilket er med til at 
understrege islam som en nutidig, levende 
religion. Fx en tekst om "Den lille og den 
store jihad", der er et interview fra 2004 med 
professor i islamiske og mellemøstlige studer 
ved Amsterdams Universitet, Peter Rudolph. 
Men jeg undrer mig over, at 7 ud af 15 tekster 
er sufisme-tekster. Ikke fordi sufisme er 
irrelevant, men dels findes disse tekster i 
andre samlinger, dels var der måske nok så 
meget andet historisk stof, der kunne være 
relevant, fx noget om bønnens betydning i 
muslimers liv.  

I afsnittet " Moderne islam" tages der også fat 
på velkendte temaer med ud fra en skelnen 
mellem det moderne og det senmoderne. På 
s.98 er der en tekstboks med definitioner af 
hhv. det traditionelle, det moderne og det 
senmoderne samfund. I betragtning af, hvor 
ofte vi kaster om os med disse betegnelser, er 
det velgørende at få (et bud på) en definition. 
Det bidrager også til at understrege islams 
plasticitet. Under moderniteten præsenteres 
bevægelser som fx wahabisme, salafisme og 
Det muslimske Broderskab, og læseren 
introduceres til forsøget på at skabe en tyrkisk 
islam. Under senmoderniteten er der et 
tiltrængt afsnit om de nye mediers betydning 
for især unge muslimer. Foruden en række 
temaer, der ofte er genstand for debat i 

medierne: islam og demokrati, 
menneskerettigheder, danskhed, terrorisme, 
feminisme tørklæde og - som jeg ikke har set 
før - et afsnit om kreationisme og intelligent 
design. Her er der åbenlyse muligheder for at 
perspektivere til både kristendom og 
nyspiritualitet. Nyspiritualitet, fordi begrebet 
om hvad videnskab er, er til debat og - vil 
nogen mene - under pres. Det bliver således 
nemmere at se muslimer som "blot" nogle af 
de mange slags religiøse ståsteder, man som 
senmoderne menneske kan indtage. 
Primærtekstdelen til dette afsnit er 
omfattende, 26 tekster på 48 sider. Det er ikke 
- som man finder det i andre gymnasiebøger - 
angivet hvilke tekster, der hører til hvilke 
delafsnit. Det bestemmer man selvfølgelig 
selv, men jeg ville gerne have haft forfatterens 
bud på en sammenhæng. Nogle tekster er 
kendt fra andre samlinger, men der er også 
nye imellem. Fint at medtage Cairo-
erklæringen i uddrag til belysning af emner 
menneskerettigheder. Der er også kritiske 
røster, bl.a. Pittelkow (tekst 23 & 28) og 
Nordbrandt (tekst 31), analytiske røster, bl.a. 
kultursociolog Mehmet Necef (tekst 32) og 
Mona Siddiqui (tekst 33), en række 
debatindlæg for og imod tørklædet (tekst 35-
39) og en fin avisartikel med navnet "Cool 
islam" (tekst 40), desværre uden angivelse af, 
hvem forfatteren er. (Prøv at gå ind på 
YouTube og find "You Came To Me" med 
sangeren Sami Yusuf. Et fint udtryk for "cool 
islam". YouTube kan også bruges til at finde 
foredrag med f.eks. Amr Khaled (populær tv-
prædikant (tekst 40) eller Tariq Ramadan.) 
Desuden tekster til emnet "intelligent design", 
hvor en af teksterne er forfattet af den tyrkiske 
kreationist Adnan Oktar / Harun Yuhua (tekst 
41). Han har "produceret 218 bøger og 110 
dokumentarfilm på 18 sprog". (s.114) (Jeg 
kan endvidere oplyse, at han har sin egen 
hjemmeside: www.harunyahya.com, der ser 
ud til at være omfattende. Tjek også den 
danske hjemmeside: www.haya.dk.)  
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 I afsnittet " Islam og muslimer i Danmark" er 
emnerne indvandring (gæstearbejder, 
flygtninge, osv.), konvertering og "hvor 
religiøse er muslimerne i Danmark?". Samt et 
kapitel om de religiøse miljøer, fx foreninger 
og moskéer. Her er en fin billedside, hvor vi 
præsenteres for en række bederum, der ikke er 
særlig spektakulære, men som fortæller om 
danske muslimers religiøse liv. Samt et lille 
billede af en moderne moské fra Pakistan. 
Læreren kan med fordel udvide dette ved at 
anvende de mange billeder af bl.a. moskéer, 
man kan finde på nettet. Se idéer her: 
www.emu.dk/sem/fag/kre/linksamling/billede
r1.html. (Husk også at se under overskriften 
"Flere religioner".) Et afsnit behandler 
"Virtuel islam", hvilket igen giver muligheder 
for at læse med på en række hjemmesider. Og 
understreger, at muslimer - ligesom alle andre 
mennesker - anvender senmodernitetens 
kommunikationsveje. I primærtekstdelen 
findes bl.a. en række forfattere, som man godt 
kender: Abdul Wahid Petersen, Fatih Alev, 
Naveed Baig, Safet Bektovic, Fadi Abdullatif 
og Maajid Nawaz (Nawaz er englænder, 
tidligere medlem af Hisb ut-Tahrir, se 
www.quilliamfoundation.org.) Men det gør 
det ikke mindre interessant at læse deres 
beretninger. 

Et par kritikpunkter. For det første er der for 
mange ortografiske fejl. To ord, der skulle 
have været i et ord og omvendt. Trykfejl. Jeg 
vil anbefale en grundig korrektur til en 
eventuel anden udgave. 
For det andet vil jeg anbefale en kritisk 
gennemgang af primærteksternes referencer. 
Nogle tekster mangler forfatterangivelse, fx 
interview i fx tekst 5 og tekst 33 samt tekst 
40. Det skal retfærdigvis siges, at forfatterne 
er nævnt bagest i bogen under "Tekstkilder", 
men jeg mener, de skal ind i teksten, da resten 
er teksterne er med forfatterangivelse. Nogle 
tekster mangler affattelsesår, fx tekst 16 (der 
står, hvornår bogen er udgivet, men ikke 

hvilket år teksten er skrevet; forfatteren 
levede fra 1858-1920), tekst 17, 19 og 20 
(samme problem som tekst 16).  

Men alt i alt er det en fin undervisningsbog 
med vægt på andre detaljer end de andre 
islamundervisningsbøger.  

 
Lars Thorup Larsen og Carsten Bagge 
Lausten: Hvad er sociologi?  
Akademisk forlag 2010 (219 s.) 
Anmeldt af Johannes Adamsen 

 
Akademisk forlag har i sin serie "Hvad er…" 
(hvor der er kommet bøger om bl.a. etik, 
kristendom og islam) nu udgivet en 
introduktion til sociologi. Forfatterne er to 
Århus-sociologer ved Institut for 
Statskundskab, Lars Thorup Larsen (f. 1975) 
og Carsten Bagge Lausten (f. 1970). 

Målet er altså klart, idet opgaven er stillet, 
nemlig at give en introduktion til sociologi, 
og derfor kan man også ret let bedømme i 
hvilket omfang opgaven er indfriet. Og målet 
er nået, man får en udmærket introduktion til 
moderne sociologi, dog med væsentlige 
begrænsninger, hvilket jeg skal vende tilbage 
til. 

Opgaven er løst ved at koncentrere 
fremstillingen om væsentlige sociologers 
indsats og positioner. I et indledende kapitel 
1, der skal indkredse faget, bestemmes 
sociologi således: "Sociologien beskæftiger 
sig med, hvad der er 'mellem', 'over' og 'bag' 
individerne – med relationer, sociale fakta og 
med det, som kan forklare individer og dets 
adfærd" (s. 19). Denne noget udialektiske 
bestemmelse bliver, trods afsluttende 
diskussion af den fri vilje, aldrig rigtig 
udfordret gennem bogen, selv om de senere 
loyalt refererer Webers 'forstående sociologi' 
og dens medinddragelse af individernes 
selvforståelse.  
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Desuden fastslås det at sociologien som fag er 
født med moderniteten, og at dens genstand er 
"det sociale" eller "samfundet".  

Kapitlerne 2-6 præsenterer så sociologien via 
væsentlige sociologer og deres værker. Kap. 2 
fremstiller den klassiske sociologi ved Marx, 
Durkheim og Weber, men ender med at 
betone de yderligere forandringer i samfundet, 
som fordrer en mere nuanceret og kompleks 
begrebsbearbejdet/-bearbejdende sociologi. 
Derfor bliver vi i de næste fire kapitler gjort 
bekendt med sociologiske synsvinkler og 
problemer inden for den generelle 
sociologiske teori (adskilt fra 
'bindestregssociologien', dvs. konkrete 
sociologiske undersøgelser af bestemte 
områder). Kap. 3, Magt og stratificering, 
præsenterer Foucault og Bourdieu; kap. 4., 
System og differentiering, fremstiller 
Luhmann og Habermas; kap. 5, Det refleksive 
selv, fremlægger Ervind Goffman, Giddens 
og Ulrich Beck; og i det 6. kap., Stat og 
marked, får vi en præsentation af Louis 
Althusser samt Luc Boltanski og Ève 
Chiapello. Generelt gælder det for disse 
kapitler at man er i gode hænder; forfatterne 
ved hvad de skriver om og vælger ud, og 
opgaven med at omsætte det ofte vanskelige 
stof til et læseligt dansk, er nogenlunde løst 
(dog ikke uden lejlighedsvis brug af unødige 
fagudtryk).  

Det afsluttende kapitel 7 diskuterer nærmere 
1. sociologiens forhold til den såkaldte 
samtidsdiagnose, 2. frihedsproblemet og 3. 
sociologiens selvkritiske potentiale og 
forpligtigelse. 
I dette kapitel er der gode iagttagelser og 
nogle spændende og indsigtsfulde 
diskussioner, men der er også en noget 
utilfredsstillende omgang med 
frihedsbegrebet, som slet ikke formår at tage 
indledningens bestemmelse af sociologi 
ordentlig op. 

Men alt i alt en god introduktion, der på egne 
præmisser løser opgaven fint. Dog er der 
måske grund til at gøre opmærksom på at 
disse præmisser lidt for meget repræsenterer 
dansk sociologi i en bestemt dels 
modernistisk, dels politisk tradition.  
Modernistisk er bogen tænkt, og det skulle 
være problemfrit, idet forfatterne selv gør 
opmærksom på sagen. Men det betyder at de 
ikke i tilstrækkelig grad gør modernitetens 
problemer til genstand for belysning – modsat 
især Max Weber. Larsen og Lausten 
fremstiller mange både problemer og 
teoretikere ud fra en reelt materialistisk optik, 
dvs. at moderniteten først og fremmest 
fremstår som forårsaget af ændringer i de 
materielle betingelser. Det betyder også at de 
store klassiske sociologers, især Durkheim og 
Webers, beskæftigelse med religion 
negligeres, og religion affejes: "Men at 
reducere religionen til noget tillært betyder, at 
man underkender enhver tale om egentlig tro 
og åbenbaring." (s. 15). Som om man ikke 
vidste det før sociologien! 

Udtryk for en politisk tradition, og 
modernistisk ('kulturradikal', kunne man 
måske sige, hvis ikke dette mest blev opfattet 
som skældsord), er bogen også. Ikke mindst 
bliver det tydelig i valget af sociologer, eller 
rettere i fravalget. Hverken Ralf Dahrendorf, 
Raymond Aron eller Shmuel Eisenstadt findes 
værdig til benævnelse – måske kunne Arons 
præsentation af Tocqueville være lærerig! Og 
i særdeleshed bliver det til det groteske 
tydeligt, når sociologens omgang med især 
statsmagten kun bliver fremstillet ved Louis 
Althusser. Ligesom Bourdieus begreb om 
'symbolsk vold' bliver præsenteret uden 
hverken modstand eller kritik, fremsættes en 
række pænt sagt dybt problematiske 
forenklinger, bagtalelser og fordrejninger fra 
Althusser som om det overhovedet skulle 
kunne tages alvorligt – andet som det det var: 
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et ideologisk forblindet projekt. Dette afsnit 
skæmmer bogen.  

Det fører frem til det tredje problem: 
Sociologien er, også i bogens selvopfattelse, 
en 'debunking science', men alligevel 
præsenteres vi for en række problemer om stat 
og magt, uden bare så meget som tilløb til at 
analysere civilsamfund og demokrati. Som 
om statsmagten er selvbestaltet subjekt og alt 
andet underordnet (således analyserer for 
øvrigt Ove Kaj Pedersen også folkeskolen). 
Ligeledes er der en tendens til at sociologien 
kun ses som en beskæftigelse med en 
europæiske og nordamerikansk 
velfærdssamfund (for nu ikke at sige 
småborgerligt): kold krig, krig og militær 
findes simpelt hen ikke som sociologisk 
problem! I den sammenhæng kan man jo også 
undre sig over at Niklas Luhmanns 
omfattende monografiserie ikke mener at 
militæret skal dækkes, afdækkes eller dækkes 
ind (en efterkrigstidstysk blindhed?). 

Anderledes udtrykt: Bogen er en fin 
introduktion, hvis man med introduktion 
tillige forventer at den reproducerer tidens 
tendenser inden for en given disciplin. 

 
Oddbjørn Leirvik: Islam og kristendom. 
Konflikt eller dialog.  
Religionspædagogisk Forlag. 360 sider. Kr. 
285,- 
Anmeldt af Henning Nørhøj 

 
Lad det være sagt med det samme: Med 
Oddbjørn Leirviks bog har vi fået en yderst 
kompetent behandling af forholdet mellem 
kristendom og islam. Det er rette bog til rette 
tid. Som Safet Bectovic netop understreger i 
sin indledning, må vi give Huntington ret i, at 
vi befinder os i "civilisationernes 
sammenstød". De to religioners syn på 
hinanden er historisk bestemt af, at 
erobringspolitik og religion kom til at gå i ét. 
Således lagde den muslimske ekspansion i 

den tidlige middelalder store kristne områder 
ind under islams herredømme. 
Kristendommen forsvandt så næsten fra 
Nordafrika. Og i Mellemøsten efterlod 
ekspansionen ortodokse kirker isoleret fra den 
øvrige kristenhed. Den osmanniske 
ekspansion o. 500 år efter, som gik op i 
Balkan, gjorde den kristne kirke totalt 
afhængig af en islamisk overmagt. Omvendt 
vil islam aldrig kunne glemme korstogene i 
1100-1200-tallet og den vestlige imperialisme 
i 1800-1900-tallet. Det stærkt stigende antal 
af indvandrere og flygtninge med muslimsk 
baggrund til de vesteuropæiske lande i 
slutningen af 1900-tallet har gjort spørgsmålet 
om kulturel identitet og integration til et 
hovedtema – i al fald i dansk politik. Hertil 
kommer så 11. september 2001. 

Leirviks bog er klart bygget op. Først kommer 
en historisk gennemgang, hvor der redegøres 
både for de to religioners ekspansionspolitik 
og for de religionsdialoger, der historisk har 
fundet sted – især i den tidlige middelalders 
Spanien. Bogens substans bliver dernæst 
selve dialogen – nemlig dialogen om tro og 
dialogen om etik og politik. Men Leirvik har 
et "mellemspil".  Som han selv understeger 
det, er "rummet imellem" religionerne et 
vigtigt stikord i bogen. Udtrykket signalerer, 
at forholdet mellem religioner er identisk med 
"forholdet mellem mennesker som bevæger 
sig i bestemte sociale og politiske rum" (s. 
120). I vores undervisning gør vi da også de 
studerende opmærksom på forskellen mellem 
et "indefra" og et "udefra". Vi kan forsøge at 
gå "ind i" en religion – f.eks. ved at tale med 
medlemmer af den pågældende religion, 
besøge religionens steder osv. Eller vi ser den 
"udefra" i et religionsvidenskabeligt 
perspektiv.  Men i studiet af selv mødet 
mellem de to religioner bliver det mere 
komplekst. For hvordan placerer man sig i en 
neutral "mellemposition"?  Leirvik gør det 
klart for læseren, at hans position er præget af 
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et engagement for dialogen og et ønske om, at 
de liberale tendenser i de to religionen får den 
største plads. 

I afsnittet om "Dialog om tro" får vi en 
dybtgående fagteologisk gennemgang af 
forholdet mellem Bibelen og Koranen. For 
Leirvik spiller lighederne en større rolle end 
forskellene. Begge bøger er kanoniske bøger. 
Og i begge religioner er der tradition for at se 
tolkningen af skrifterne som en aldrig afsluttet 
proces. En demokratisering af læsemuligheder 
gør sig gældende i begge religioner. Og man 
læser hinandens bøger med friske øjne, siger 
Leirvik. Han stiller derpå spørgsmålet, hvad 
der egentligt kan ske, når kristne og muslimer 
i fællesskab henter etisk inspiration og 
åndelig næring i hinandens skrifter – og hvor 
ens de tolkningsspørgsmål er, man i begge 
religioner slås med. 

Læseren er måske mest nysgerrig efter at se 
Leirviks bud på de to religioners 
Gudsopfattelse. Den kristne lære om 
inkarnationen er det afgørende teologisk 
problem. Omvendt har kristendommen ikke 
"patent" på Jesus. Han står imellem religioner 
– eller rettere: Jesus var hverken kristen, jøde 
eller muslim. I sin redegørelse for 
Gudsbegrebet gør Leirvik opmærksom på, at 
der er i Bibelen tales om Guds ansigt, der 
sætter sine spor i menneskers ansigt. Her 
inddrager han den jødiske filosof Levinas' 
tanker om den Andens ansigt som vejen til 
Gud – både som det skræmmende og det 
tiltrækkende. Derfor bliver spørgsmålet om 
gudsbilledet til et spørgsmål om, hvordan man 
ser på hinanden (s. 207). 

Sidste hovedafsnit drejer sig om etik og 
politik. Også her gælder det om at finde frem 
til nuanceringerne. Islam ses som en 
lovreligion. Det er i alt fald den kristne 
fordom. Koranen indeholder da også så 
skarpe etiske bud, at religionen af sig selv får 
konsekvenser for den offentlige lovgivning. 
På den anden side fastholder Koranen, at 

mennesket er et frit tænkende fornuftsvæsen, 
der må tage sine egne afgørelser. Det Nye 
Testamente indeholder jo også en 
spændingsfyldt billede af forholdet mellem 
lov og frihed (s. 229). Sharialoven, 
konservativ kristendoms angreb på andre 
religioners integritet er imidlertid hver for sig 
problematiske for den religiøse dialog. 
Spørgsmålet er så, hvordan man kan komme i 
gang med en fælles samtale om 
holdningsændringer i religionerne (s. 267). 

Leirviks bog beskæftiger sig endelig med de 
politiske konsekvenser af kristendom og 
islam, forholdet til menneskerettighederne, 
kønsroller mv. 

Efter læsningen må man give udgiveren ret: 
Undervisere på alle niveauer fra folkeskole til 
læreruddannelse vil i bogen finde stof til en 
mere nuanceret undervisning. Hertil kommer, 
at temaer i mødet mellem kristendom og 
islam fremlægges med et refleksionsniveau, 
der hidtil ikke er set i danske publikationer. 

 
FORVANDLINGS-POTENTIALER 

Erik A. Nielsen: Kristendommens retorik. 
Billedsprog I. 
Gyldendal 2010. - 544 sider. 399 kr. 
Anmeldt af Steffen Støvring 

 
Det er en på mange måder stor bog, Erik A. 
Nielsen har forfattet. Stor ikke bare i omfang, 
også i lærdom, indsigt og formuleringsevne. 
Og ikke mindst i anlæg og vilje. Den har 
virkelig noget stort i sinde. 

Kun diskret og en passant er den polemisk. 
Den fremfører sit eget ærinde, men det varer 
ikke længe, før man med et vist velbehag 
opdager, hvor mange herskende meninger, der 
stilfærdigt og selvsikkert får et fur: den 
moderne sækularisme, den fromhedssvage 
'lutherdom', den akademiske 
'videnskabelighed', den historisk-kritiske 
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eksegese, afmytologiseringen, den dialektisk 
teologi. 

Det er alt det, der spærrer for indsigten i, at en 
årtusindlang kristen tradition besidder midler 
til at åbne op for livsforvandlende potentialer. 
Denne indsigtsfulde tradition begynder med 
de nytestamentlige forfattere, men fortsætter, 
op gennem middelalderen og gennem det, 
EAN kalder "eftermiddelalderen", som i 
Danmark først slutter med Grundtvig.  

"Skyggen gik forud, billedet fulgte, sandheden 
skal komme" sagde kirkefaderen Ambrosius. 
Og over den formel er EAN's værk bygget, 
skriver han flere gange. Ud fra den formel, det 
mønster, har den kristne tradition – 
"mennesker med systematisk-poetiske 
talenter" - formet en overdådig billedverden.  

Skyggen er forudanelsen af lyset, og den 
behersker lovens tid, som fx kommer til 
udtryk i GT.  Billedet, de klare, afklarede, 
men stadigt ufuldkomne forestillinger, 
kommer med Kristus. De formes i lyset af den 
fremtid, som presser sig på, og som rummer 
den fulde klarhed, sandheden. 

En metode til at afdække dette dynamiske 
forvandlings-mønster og give det eksistentiel 
kraft er en tekstlæsning, som allerede 
praktiseres af de nytestamentlige forfattere, og 
som siden udvikles og får navn af Den 
firefoldige tekstforståelse. 

For den redegør EAN med mange eksempler: 
Først læser man teksten bogstaveligt. Tager 
den til sig. Lader den virke på sig.  

Så læser man den typologisk, idet man ser 
mønstre i GT der fx viser en længsel, der er 
udløst med Kristus. Man fører typer eller 
typiske begivenheder og begreber sammen, 
hvoraf de seneste er på et højere niveau. Fx 
loven på stentavler overfor loven i 
menneskehjertet, Jerusalems tempel overfor 
templet i menneskehjertet, udfrielsen af 

Egypten overfor udfrielsen af synden. Osv. 
osv. 

Tredje led i denne hengivne læsemetode er 
den moralske. Her "bringes de bibelske 
teksters sakrale virkelighed ind i det nutidige 
menneskes verdslighed". Der er ikke tale om 
moralisme og lovlydighed. Heller ikke om 
angst for straf.  Den moralske forvandling er 
en frugt af Ånden, den som er blevet frisat 
ved de første fordybelser: Kristi kærligheds 
ånd. I kraft af sin gudbilledlighed vågner 
menneskets paradis-erindring. Sjælen 
sammenføres med det hellige ord. NT er 
opfyldt af denne forestilling. I nyere tid er det 
især pietismen, der har formet billederne med 
inderlighed: "indsvøbe sig i Kristus" osv.  

 

Sidste led er den anagogiske tilstand. Her 
åbnes himlen i et eskatologisk perspektiv. 
Sjælen føres opad (an-ago) mod sin forjættede 
bestemmelse: lyksaligheden, evigheden.  

Denne anagogiske tilstand, som fx får billeder 
i Johs. Åbenbaring, er "en drømmeform, en 
aktiv og ængstet fremadvendthed, en viden 
om at det numinøse står på spring … 
Mennesket ved sig bestrålet af det, som først 
skal åbenbares sidenhen." 

Se, jeg gør alting nyt, lyder det. Og det 
betyder også en "illusionsløs domshandling", 
hvor menneskets utilstrækkelige forestilling 
om tingene skal konfronteres med tingenes 
sande væsen. 

Dette vældige perspektiv ruller EAN ud, og 
jeg kan her kun give et fattigt indtryk deraf. 

Det vrimler i bogen med iagttagelser og 
fortolkninger og oplysninger og 
billedgennemgange og citater og 
gennemgange af litterære værker, Dante og 
Jammers Minde osv. osv.. Ved første 
gennemlæsning syntes man (jeg) måske, det 
er alt for meget: alt for megen lærdom og -
især -, alt for mange sprogblomster, alt for 
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mange ciselerede sætninger, hvor EAN synes 
at gå grassat. "Det må kunne siges kortere og 
klarere" tænker man. Men efterhånden går det 
op for én, at det jo alt sammen er ægte. Sådan 
udtrykker EAN sig, og det gør han, fordi han 
har læst så meget, tænkt så meget og er besat 
af sprogets skønhed og bevægende 
muligheder. 

Bogen handler om kristendommens retorik: 
den bevægekraft, der er i sproget. Retorik er 
et hovedbegreb allerede i antikken, men 
kristendommens retorik er særegen derved 
(gør især Augustin opmærksom på), at den er 
forpligtet, forpligtet overfor åndelige og 
dynamiske sammenhænge, som den har til 
opgave at gøre nærværende og virkende. 

Således er også Erik A. Nielsens overdådige 
retorik: Forpligtet på noget større og 
dynamisk, som han fornemt og ydmygt 
bringer frem for den tålmodige læser. 

De over 500 sider er kun første bind ud af en 
række på fire. De næste kommer, og de vil 
indeholde analyser af Kingos digtning og af 
Brorsons, de to eneste EAN rigtig regner for 
noget som salmedigtere, udover Grundtvig 
naturligvis. Sidste bind er et stort 
billedleksikon, kaldet - "Leks-ikon"! 

Er det et værk, som en hårdt belastet 
religionslærer i seminarieverden skal bruge 
sin travle tid på? Det kan man diskutere, for 
han/hun har jo nok at tage sig til, og det kan 
ikke skjules, at læsningen af EAN's værk 
kræver både tid og fordybelse og eftertanke. 
Men måske netop derfor. Og bagefter vil du 
sidde tilbage med en langt større og dybere 
forståelse af det område i dit fag, som stadig 
er så centralt. 

Og måske er du endda blevet personligt 
involveret og påvirket, løftet - hvilket forhen 
var al læsnings opgave.  

20. september 2010: Steffen Støvring 
www.steffenstovring.dk  

 
Marilynne Robinson: Absence of Mind. 
The Dispelling of Inwardness from the 
Modern Myth of the Self 
Yale University Press 2010 
Anmeldt af Johannes Adamsen 

 
Det er gammel visdom at mennesker ikke 
foruroliges og oprøres så meget af tingene, 
som af meninger om tingene. Rigtigt er det 
sikkert stadigt, men jeg kom til at tænke på 
denne indsigt fra Epiktet, fordi den bølgende 
debat om religionskritik jævnligt påberåber 
sig de 'store gamle' religionskritikere, først og 
fremmest Feuerbach, Marx, Nietzsche og 
Freud. Alligevel virker det almindeligvis som 
om de har fået klassiker-status, men ikke 
læses. Man nøjes med meninger om dem. 

Marilynne Robinson, en af de store 
amerikanske forfattere (Gilead) hører ikke til 
dem fx fortælles det at hun engang chokerede 
kolleger, ikke ved at have læst Das Kapital, 
men ved at have læst alle de i fodnoterne til 
Das Kapital angivne værker! 

I sin seneste bog (og nej, der er ikke ret 
mange, seks i alt), Absence of Mind, viser hun 
sig som en faktisk omhyggelig og vældig 
skarpsindig og original læser af en hel række 
klassiske og moderne religionskritiske 
værker, inkl. endog Auguste Comte og 
Herbert Spencer.  

Hendes hovedintention er, som undertitlen 
angiver, at undersøge hvorfor og hvordan der 
opstod en moderne tanke om at menneskets 
indre liv kan ophæves eller ugyldiggøres. Det 
gør hun ved at undersøge det som hun kalder 
den paravidenskabelige litteratur, dvs. den 
litteratur som modsat den ægte videnskab 
drager konsekvenser, extrapolerer om man 
vil, der ikke er rimeligt, videnskabeligt, belæg 
for, fx at religion af videnskabelige grunde er 
obsolet (sikkert begrundelsen for at Nietzsche 
ikke fylder meget, idet Nietzsche jo kun en 
overgang påberåbte sig videnskab). Hendes 

Medlemskommunikation 2, 2010

36

http://www.steffenstovring.dk/


primære samtalepartnere bliver folk som 
Comte, Spencer, Freud, samt fra nutiden 
(socio-)biologerne E. O. Wilson og Richard 
Dawkins, filosoffen Daniel Dennett og 
psykologen Steven Pinker. 

I bogen viser Robinson sig som udpræget 
filosofisk sindet, med blik for sammenhæng, 
konsekvenser og ikke mindst inkonsekvenser. 
Hendes læsninger er sikre, mange gange 
overraskende, og skønt hun er analytisk skrap 
forfalder hun ikke til polemik for 
polemikkens skyld, modsat fx en del hjemlig 
debat. Bogen er faktisk, som det kunne 
forventes af en stor forfatter, også ualmindelig 
smukt skrevet (se også de skønne titel). 

Måske særlig interessant er kapitlet om 'The 
Freundian Self', hvor Robinson i en meget tæt 
læsning af nogle væsentlige skrifter formår at 
få spændende sider og selvmodsigelser i 
Freuds psykologi frem; samtidig 
kontekstualiserer hun den med hans 
wienerske baggrund og den datidige 
europæiske nationalisme og racisme. 

Om ikke grundtanken, så er en væsentlig 
tanke fanget i fx denne sætning: 

"The mind, like the body, is very much placed 
in the world. Those who claim to dismiss the 
mind/body dichotomy actually perpetuate it 
when they exclude the mind's self-awareness 
from among the data of human nature." (s. 
118), 

 jf. følgende fra s. 129:  

"The great difference between parascientific 
thought on one hand and religion and 
traditional philosophy on the other is perhaps 
encapsulated in that word "solve" [med 
reference til Steven Pinker], assuming the use 
of the word is not a casual imprecision. It 
does seem as though, for the purposes of these 
writers, science is the conquest of mystery, as 
it was for Auguste Comte, and as it certainly 
was not for Isaac Newton." 

Bogen bliver derfor et værdigt forsvar for 
centrale anliggender i KLM, nemlig 

"History and civilization are an authoritative 
record the mind has left, is leaving, and will 
leave, and objectivity deserving the name 
would take this record as a starting point." (s. 
133) 

Tanken er ikke ny; vi sender en venlig hilsen 
til den alt for oversete Giambattista Vico. 

 
Wilhelm Schmid: Lykke. Alt hvad du bør 
vide om den, og hvorfor den ikke er det 
vigtigste i livet.  
Informations Forlag 2008. Oversat fra tysk af 
Hans Christian Fink. 80 sider. Dansk forord af 
Johannes Møllehave. 
Originaludgave: Wilhelm Schmid: Glück. 
Alles, was Sie darüber wissen müssen, und 
warum es nicht das Wichtigste im Leben ist. 
Insel Verlag,  Frankfurt am Main 2007. 
Anmeldt af Helle Hinge 

 
Wilhelm Schmid (født 1953) underviser i 
filosofi i Erfurt og har i mange år været 
filosofisk sjælesørger ved Hospital Affoltern 
am Albis i Schweiz. Med denne lille bog om 
lykke introduceres han på dansk.  

Schmid opfordrer os til at trække vejret midt i 
det lykkehysteri, som griber mere og mere om 
sig. Mange mennesker er i dag besatte af at 
opnå lykken, selvom ingen har en konkret 
definition på den. Schmids ærinde er at 
præsentere forskellige opfattelser af lykke, 
som kan hjælpe os til at forstå, hvordan 
mennesker gennem tiderne har opfattet 
lykken. 

Den tilfældige lykke råder man ikke over. Den 
er som en appelsin, der pludselig kan dumpe 
ned i ens turban. Her råder man ifølge Schmid 
kun over den holdning, man indtager til den: 
Man kan åbne eller lukke sig for det 
tilfældige, lejlighedsvise møde med lykken. 
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Denne form for lykke kommer og går. 
Schmid kalder den episodisk. 

Lykken ved velvære er vor tids mest udbredte 
opfattelse af lykke. Vi vil gerne føle os godt 
tilpas, have det sjovt og føle lyst. Ved fravær 
af dette bliver vi ulykkelige. Denne form for 
lykke er også episodisk ifølge Schmid. Hvor 
kan vi være lykkelige for, at der også findes 
andre opfattelser af hvad lykke er, konstaterer 
han. 

Lykken som fylde er et alternativ. Den 
afhænger kun af vores åndelige holdning til 
livet. Hvis vi øver os på den, kan den blive 
mere varig end tilfældige lykketræf og nogen 
form for velvære. Kunsten består i en accept 
af ikke blot at kunne lykkes, men også at 
kunne mislykkes. At kunne leve med dage 
med oplevelse af fylde, såvel som med 
oplevelse af tomhed. ”… om vi så oplever 
hundrede dage, der føles som tomme og 
kedelige, så er dette ikke for høj en pris for en 
enkelt dag præget af overvældende fylde” 
(s.34). Denne form for lykke er diskret, til 
gengæld er den mere varig, og Schmid kalder 
den epokal. 

Lykken ved at være ulykkelig kan kun lade sig 
gøre, hvis man kan opleve lykken som fylde. 
Dermed kan man også håndtere det i livet, 
som opleves ulykkeligt. 

Schmid mener ikke, at lykke er det vigtigste i 
livet. Det væsentlige er oplevelsen af mening 
i livet, og den er forudsætningen for 
oplevelsen af lykke. Hvad der skal forstås ved 
lykke, er noget, vi må afgøre med os selv. 

Bogens format er så lille, at den kan bringes 
med overalt og trækkes op af lommen når 
som helst, man har brug for at blive mindet 
om, hvad lykke kan være. Bogen kan desuden 
anvendes som inspiration eller et lille oplæg 
til filosofisk undervisning – også med 
historiske og filologiske perspektiver, idet 
Schmid inddrager filosoffer fra forskellige 
tider samt behandler ordet lykke og dets 

etymologi. En interessant lille bog og et 
værdigt alternativ til tidens overfladiske 
lykkepsykologi. 

 
Bodil Busk Sørensen: Ansgar og Martin 
Luther 
Alinea 2009.  
Anmeldt af Dorete Kallesøe 

 
I indledningen til bogen oplyses det, at den er 
en del af Alineas religionssystem, som 
"behandler filosofiske og kirkehistoriske 
emner til de ældste elever i folkeskolen". 
Efter at have læst bogen, må man sande, at 
her var så et af de hæfter, som står for det 
kirkehistoriske! 

Forfatteren fortæller udførligt om Ansgars og 
Luthers liv og samtid. Der er fine billeder, 
kort, faktaboxe og gode illustrationer. Og jeg 
må indrømme, at jeg selv har brugt afsnittet 
om Ansgar til at blive klogere af, da jeg sidste 
år havde den tvivlsomme fornøjelse at 
undervise tre 6. klasser i kristendom. 

Trods bogens fine layout og detaljerigdom vil 
jeg imidlertid ikke betegne den som et 
"undervisningsmateriale". Den hjælp, som 
den giver læreren i tilrettelæggelsen af 
arbejdet, begrænser sig til to sider med 
arbejdsspørgsmål til eleverne efter hver 
fremstilling. 

Forfatteren forholder sig ikke til fælles mål. 
Hun henviser ikke en gang til nogen 
personlige målsætninger, som hun måtte have 
med at skrive denne bog til de ældste klasser i 
skolen! 

Implicit er målsætningen naturligvis, at 
børnene skal få kendskab til to væsentlige 
tænkere i kristendommens historie. Men efter 
at have siddet og læst en bunke 
bacheloropgaver og være blevet belært om 
moderne pædagogik og dannelsessyn, må jeg 
sige: Der er ikke meget Klafki over denne 
bog! HVORFOR skal børnene lære om 
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Ansgar og Luther? Hvad er det eksemplariske 
heri? Hvad skal de bruge det til senere i deres 
liv? 

For at finde ud af, hvad forfatteren gerne vil 
have børnene til at tænke over, kan man prøve 
at kigge på de opgaver, som forfatteren 
formulerer. Opgaverne har en udpræget grad 
af faktakarakter. Dog suppleret med 
forståelsesspørgsmål, som lægger op til, at 
eleverne gerne skulle kunne sætte sig ind i 
personens tanker og følelser. Problemet med 
især Ansgarspørgsmålene er, at de mangler 
religionsfaglighed. Fremstillingen har været 
hovedsageligt historisk – og det afspejler 
spørgsmålene. Hvor spørgsmålene peger ud 
over det historiske, bygger de ikke på viden, 
som eleverne skulle have erhvervet sig 
gennem arbejdet med bogen. Fx foreslås det, 
at eleverne drøfter drømme på baggrund af 
Ansgars drømmesyner, og forholdet mellem 
tro og viden på baggrund af datidens 
menneskers tro på trolde, vætter mm. Hvor får 
eleverne deres faglighed fra til dette? Ikke fra 
bogen i hvert fald. Et bedre spørgsmål er, 
hvor eleverne opfordres til at diskutere, om 
det er fornuftigt af Ansgar at lade sig vejlede 
af sine drømme. 

Det jeg bare mangler, er en grundlæggende 
IDE med materialet! Det er meget godt at 
snakke lidt om drømme og lidt om overtro, 
men HVAD SKAL BØRNENE LÆRE? 

Jeg kan godt anbefale bogen, hvis læreren vil 
tilegne sig viden om stoffet på en hurtig 
måde. Men som undervisningsmateriale dur 
den ikke. Der får læreren alt for meget arbejde 
med at gøre stoffet anvendeligt til 
undervisning. Og hvis eleverne i øvrigt 
formår at læse bogen, vil det stjæle alt for 
meget af den kostbare tid i 8-9.klasse, hvor 
eleverne også skal forberedes til alt det andet, 
som de kan risikere at komme op i til 
eksamen. 

Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvordan et 
moderne forlag som Alinea kan udgive en bog 
som denne til undervisning i 2009! 

 
Jørgen Bæk Simonsen: Politikens bog om 
islam.  
Politikens Forlag, København 2008; 430 
sider; 299 kr. 
Anmeldt af Niels Willert 

 
Det er langt fra første gang, at Jørgen Bæk 
Simonsen skriver om islam, men denne gang 
sker det så med en stor og omfattende 
fremstilling, der ikke har været set før på det 
danske marked. Vi skal nok tilbage til 
Politikens serie om verdensreligionerne, hvor 
Jes P. Asmussen i 1981 skrev om islam, dog 
ikke i samme størrelsesorden. Det er 
imponerende, så stor og omfattende en viden 
Bæk Simonsen har tilegnet sig og også formår 
at holde sammen på og videregive i en 
velskrevet bog.  Bogen er også flot anlagt 
med en brødtekst ledsaget af forklarende 
tekstbokse, ligesom der ofte citeres fra bl.a. 
Koranen (i Ellen Wulffs nye oversættelse). 
Der er kort og oversigter samt farverige 
billeder, og bagest i bogen finder man en stor 
litteraturoversigt, men mere overskueligt og 
brugervenligt havde det dog nok været, 
dersom der efter hvert af bogens 11 kapitler 
var en i forhold til det pågældende kapitel 
relevant litteraturoversigt. Det er som sagt en 
stor bog, Bæk Simonsen denne gang har 
skrevet, og det i sig selv er imponerende, for 
vi får meget at vide om islam i fortid og nutid 
og overalt på kloden, hvor islam har bredt sig. 
Det har islam som bekendt også i Afrika og 
Asien, og her har Bæk Simonsen fået 
assistance og ekspertise, således at kapitlerne 
om Afrika syd for Sahara og Sydøstasien er 
skrevet af henholdsvis Annette Haaber Ihle og 
Muhamad Ali. Det er godt, for de to har 
tydeligvis særlige faglige forudsætninger for 
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at levere en opdateret fremstilling af, hvad der 
rører sig i disse to store verdensdele. 

Bogen er historisk anlagt, og derfor indleder 
Bæk Simonsen også med i det første kapitel at 
ridse den præislamiske baggrund op, før han 
tager fat på historien om Muhammed, Mekka 
og Medina samt forholdet til jødedom og 
kristendom på den arabiske halvø. Han gør 
klogt i at fastholde forståelsen af Muhammed 
som primært en religiøs frem for en politisk 
reformator også efter udvandringen fra Mekka 
(side 50ff.), men når han i en afsluttende 
sammenfatning af kapitlet skriver, at det ikke 
kan overraske, at den kristne og jødiske 
tradition afviste Muhammed af dogmatiske og 
teologiske grunde, er han på vej væk fra det 
rent historisk deskriptive og over i et 
apologetisk ærinde, en tendens der også viser 
sig andre steder i bogen. 

Bogens andet kapitel beskæftiger sig med 
sunni og shia, og vi får både de store 
historiske linjer og mange detaljer trukket 
frem, men jeg savner en egentlig 
religionsfaglig sammenligning af de to store 
retninger inden for islam. I den henseende 
skuffer Bæk Simonsen, og man fristes til at 
hive Asmussens bog ned fra boghylden. De 
vigtigste ting er med, men det forbliver på den 
beskrivende overflade, hvor det samtidig 
drukner i mængder af historisk stof, som det 
er vanskeligt for læseren at holde sammen på. 

Med det tredje kapitels lidt ejendommelige 
formulering "Skabelsen af den islamiske 
verden" er vi på vej af sted gennem den del af 
historien efter Muhammed, hvor det går 
hurtigt med den islamiske ekspansion i alle 
retninger. Heldigvis standser Bæk Simonsen 
op og overvejer, hvad der dog kan forklare 
ekspansionen, der med rette beskrives som 
først og fremmest politisk. Meningen var 
ikke, at islam skulle udbredes, hvorfor 
ekspansionen må karakteriseres som kalifal. 
Økonomisk rentabelt var det heller ikke, 
dersom de erobrede befolkninger 

konverterede. Bæk Simonsen har kilderne i 
orden. Til sidst: Jeg savner mere omtale af 
ekspansionen i Spanien med alle de spor, 
islam dér har sat. 

I kapitel 4 standser Bæk Simonsen op og ser 
på islam som reference i politik, dogmatik, 
jura og filosofi. Det er nok her, at det 
religionsfaglige stof især kommer på banen, 
men igen finder jeg det utilstrækkeligt, når det 
deskriptive ikke ledsages af det 
problematiserende, hvilket også havde været 
ønskeligt i den afsluttende gennemgang af 
sufismen. Men igen: Vi får meget at vide. 

Og med kapitel 5 er vi ved bogens 
vendepunkt, idet vi nu får at høre om den 
europæiske ekspansion og de muslimske 
reaktioner derpå. Det er spændende læsning, 
men der foretages nogle store spring henover 
århundrederne, hvilket nok er den pris, der må 
betales, når man vil have det hele med frem 
for at kunne gå i dybden med et enkelt 
område som f.eks. Egypten, hvilket Bæk 
Simonsen har gjort tidligere i bogen "Hvad er 
islam." (Akademisk Forlag 2006).  

I naturlig forlængelse af den europæiske 
ekspansion følger med kapitel 6 omtale af 
nationalstatsdannelser som udfordring i den 
postkoloniale virkelighed. Overraskende for 
mange læsere er det nok, når det side 227 
omhyggeligt formuleres, at Saudiarabien er 
"det eneste arabiske land, hvor islam udgør 
statens og samfundets erklærede fundament." 

Kapitel 7 handler om islam i europæiske 
omgivelser, og hermed er vi nået frem til 
indvandringshistorien, som Bæk Simonsen 
har skrevet meget om i andre sammenhænge. 
Her er det så i en håndbog, og man må 
spørge, om ikke han overskrider denne genre, 
når han ikke overraskende sætter sig til 
dommer side 268 med opfordring til i stedet 
for "dem og os"-retorikken at tale om "vi". 
Her er den moralske pegefinger fremme. 
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Og når han i kapitel 8 efter en omhyggelig 
redegørelse for islams genkomst og de 
forskellige udgaver af radikaliserng og 
islamisme skriver, at terror ikke udgør en 
egentlig trussel for Vesten (side 295), så må 
han nuancere og begrunde sit synspunkt, for 
her er der nok mange, der har vanskeligt ved 
at følge ham. Og at antiamerikanismen 
udelukkende skulle være vendt imod 
amerikansk udenrigspolitik, er heller ikke et 
holdbart synspunkt, når man tager muslimers 
generelle kulturkritik af Vesten med i 
betragtning. 

Egentlig er kapitel 9 bogens mest spændende 
kapitel, for her giver Bæk Simonsen os 
indblik i moderne kritisk koranlæsning, og det 
er vigtigt at få med, for her er mange nok 
fordomsfulde i deres syn på muslimer som 
ukritiske læsere og brugere af Koranen.  Så 
får vi til gengæld fine eksempler på litterære 
læsninger af Koranen, og det er måske netop 

her, at noget nyt er i gærde og kan gå hen og 
blive betydningsfuldt i religionsdialogen, om 
man vil den. 

Kapitel 10 og 11 er helliget de store dele af 
Afrika og Asien, der ikke er omfattet af de 
oprindelige mellemøstlige lande med 
muslimsk overvægt. Det er velskrevet og 
nuanceret, men vanskeligt at følge med i for 
alle dem – og det er nok de fleste, også 
undertegnede, der ikke i forvejen ved så 
meget om islam i disse dele af verden. Men 
bidragyderne gør det beskrivende godt og 
holder sig til håndbogsgenren. 

Tilbage er kun at glæde sig over dette store 
værk, men nemt er det ikke at gå til, hvilket et 
forsøg på at bruge bogen som grundbog i 
linjefagsundervisningen til fulde overbeviste 
anmelderen om. Havde der så bare været en 
informativ ordforklaring bag i bogen! Det kan 
nok nås til næste udgave af bogen. 

 
NYT OM DEN HISTORISKE JESUS OG DEN HEMMELIGE JESUS 

En samling "Jesus-bøger" anmeldt af Niels Willert 
 

Søren Wibeck: Jesus - jøde, rebel, Gud? 
Dansk udgave: Oversættelse ved Jan Katlev. 
Bearbejdelse ved Mogens Müller. 
Politikens Forlag, København 2008; 307 
sider; 249 kr. 

 
På bogens bagflap præsenteres svenskeren 
Søren Wibeck som journalist på Sveriges 
Radio og ekspert i religionshistorie. I bogens 
bibliografi kan man se, at han i 2003 udgav en 
bog med titlen "Religionernas historia, om 
tro, hänförelse og konflikter." Umiddelbart 
møder man bogen med skepsis, for det er jo 
trods alt ikke en fagmand, der har skrevet den, 
men, vil man mene, en amatør, der sikkert er 
ude i et dagsaktuelt ærinde med salgssucces i 
sigte. Den provokerende titel kunne tale 
herfor. Efter endt læsning af den danske 
udgave, bearbejdet ved professor dr. theol. 

Mogens Müller, ser jeg lidt anderledes på det. 
At bogen så også har været igennem en 
nytestamenteprofessors bearbejdelse, 
signalerer vel også, at den er acceptabel ud fra 
et fagligt synspunkt. Det er den også, og så 
skal den i øvrigt heller ikke vurderes alene 
med en fagmands briller på, for i faglig 
henseende er der vist ikke meget nyt under 
solen at hente. Derimod må vi hilse den 
velkommen som et seriøst og sobert forsøg på 
at formidle et vigtigt emne på en forfriskende 
og ikke alt for dagsaktuel måde, men alligevel 
sådan, at den kan nå en langt bredere 
læserkreds, end fagbøger normalt formår det. 
Eksempelvis lærerstuderende kan få et 
glimrende førsteindtryk af, hvad der rører sig 
i den nytestamentlige forskning. Søren 
Wibeck skriver godt, med egne ord skriver 
han "som journalist, ikke som 
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religionshistoriker eller teolog"(side 8). Han 
har sine kilder i orden, og han konsulterer 
flittigt, hvad de lærde før og nu har ment og 
skrevet om det ene og det andet. Men bogen 
vil meget, og den kommer aldrig rigtigt i 
dybden med problemerne. Og selvom Wibeck 
gør meget ud af at fortælle om den historisk 
kritiske bibelforsknings udvikling siden 
oplysningstiden, så har denne kritiske tilgang 
til de bibelske tekster ikke sat sig spor, idet 
han nærmest tager teksterne for deres 
pålydende. Det ses allerede i det første kapitel 
om korsfæstelsen, hvor han gengiver 
evangeliefortællingen, som var det historisk 
referat. Læseren burde fra begyndelsen af 
gøres opmærksom på, at der er forskel på den 
virkelige (historiske) Jesus og den fortalte 
Jesus. 

I de efterfølgende kapitler får vi meget 
baggrundsstof serveret, og det handler ikke 
kun om main-stream-kristendom i oldtiden, 
men også om såkaldte kætterske 
kristendomme såsom Markions og 
gnostikernes udlægning af budskabet. Her 
kunne Wibeck dog godt have gjort mere ud af 
betyd-ningen af Den Jødiske Bibel, der i 
oldkirkens kristendom bliver til Det Gamle 
Testamente, måske også som en reaktion over 
for Markion, hvis standpunkt Wibeck lidt 
uheldigt og anakronistisk kalder for teologisk 
antisemitisme (side 46). I gennemgangen af 
gnostiske kilder savnes der præcise 
henvisninger til teksterne. Her får vi også lige 
præsenteret Judasevangeliet, dog uden 
nærmere problematisering af Judasskikkelsen. 
At evangelier tilskrives en antisemitisk foragt 
for Det Gamle Testamentes Gud, er igen 
uheldigt formuleret, ligesom Wibeck ikke får 
fat i den egentlige problematik i de gnostiske 
tekster i deres syn på skaberdemiurgen og den 
skabte verden. 

Vi skal langt hen i bogen, før der tages fat på 
bogens egentlige anliggende, den historiske 
Jesus. Inden da skal vi følge jagten på denne, 

begyndende sågar med Luther og med navne 
som Spinoza, Reimarus, Strauss, Schweitzer 
foruden nutidige berømtheder inden for den 
nytestamentlige teologi og eksegese. Det er 
efter min mening bogens højdepunkt. Vi får 
meget at vide og efterlades ikke i tvivl om, at 
Wibeck i den efterfølgende fremstilling 
trækker på denne forskning, specielt den 
tredje fase i jagten på den historiske Jesus. 
Wibeck nærmer sig derpå hovedpersonen ved 
først at ridse den historiske udvikling siden 
det babyloniske eksil op. Så får vi ikke så lidt 
– og alt for omstændeligt – om Jesu fødsel og 
opvækst, igen uden en egentlig kritisk tilgang 
til teksterne, der heller ikke henvises præcist 
til. En uheldig anakronisme er det, når Paulus' 
udsagn om, at Jesus var født af en kvinde (Gal 
4,4), ses som polemik vendt imod gnostisk 
doketisme (side 167). Et efterfølgende kapitel 
om Palæstina på Jesu tid skulle vel også have 
været anbragt, før Wibeck lader 
hovedpersonen komme til verden. Først med 
kapitlet om Jesus som rebel (side 208ff.) når 
forfatteren frem til sit egentlige ærinde, og 
selvom overskriften som bogtitlen kunne 
signalere den sædvanlige populistiske 
Jesustilgang, så forfalder Wibeck stort set 
ikke til det alt for poppede, ligesom han også 
af og til i sin bog får taget afstand fra de 
værste sensationsmagere. Ejendommelig er 
dog disponeringen i de efterfølgende kapitler, 
hvor Wibeck begynder med de kristologiske 
titler og med betegnelsen Guds søn som den 
mest almindelige, som han siger (side224). 
Hvorfor ikke vente med denne problematik, 
hvor historisk tradition og teologisk tolkning 
er vanskelig at holde ude fra hinanden? Når 
det netop er den historiske Jesus, der er i 
fokus, kunne han med fordel have begyndt 
med det efterfølgende kapitel om læreren 
Jesus, ligesom han også burde have gjort 
langt mere ud af helbredelses- og 
undertraditionerne, en væsentlig side af Jesu 
praksis. Men værst af alt er, at han ikke 
trækker på den historisk kritiske teksttilgang, 
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hvis repræsentanter han ellers har fortalt godt 
om tidligere.  

Så er man spændt på afslutningen: Her er 
glimrende pointer, ikke mindst er det godt, at 
Wibeck formår at skelne klart mellem de 
tidligste tydninger af Jesu død (Paulus og 
Markusevangeliet) og eftertidens teologiske 
tydninger (bl.a. Anselm af Canterbury). I 
sammenhæng hermed får han også slået fast, 
at den ældste beretning om Jesu død 
(Markusevangeliet) ikke fremstiller Jesus som 
et stedfortrædende sonoffer for menneskers 
synd, men derimod som et offer, der som en 
løsesum befrier mennesker fra bundethed. Om 
det så er guddommelig nødvendighed eller 
menneskelig uundgåelighed, det er igen et 
spørgsmål om at skelne mellem historie og 
teologi. I hvert fald gør Wibeck klogt i at tage 
udgangspunkt i, at Jesu gudsrigeforkyndelse 
med alt, hvad dette indebar, nødvendigvis 
måtte føre til konfrontation med magterne. 
Her slutter Wibeck så, idet han dog lige skal 
have opstandelsen med, som han rigtignok 
overlader til troens verden. Men, spørger man 
så, er det nu også nok? For kan vi 
overhovedet adskille død og opstandelse, også 
når det gælder spørgsmålet om den historiske 
Jesus. Opstandelsestroen hos de første 
Kristustroende er vel også i en eller anden 
forstand kilder til spørgsmålet om, hvem 
Jesus var og hvordan de første tilhængere 
opfattede ham. Wibeck er for længe om at nå 
frem til den historiske Jesus, og når han 
endelig når frem, så bliver han for hurtigt 
færdig med sin opgave. Men velskrevet er 
den, og utvivlsomt appetitvækkende for den, 
der ikke ved så meget i forvejen, som så 
heller ikke bliver ført for meget på vildspor, 
som det ellers kan være tilfældet med den 
sensationslystne Jesuslitteratur. 

 
 
 
 

 
Per Bilde: Den historiske Jesus. 
Forlaget Anis, København 2008; 336 sider; 
299 kr. 

 
Per Bilde har tidligere skrevet den store bog 
"En religion bliver til" (Forlaget Anis 2001; 
anmeldt af mig i Medlemskommunikation 
1/2003), og nu har han så gjort forsøget med 
at skrive en bog om den historiske Jesus, for, 
som han siger, så er der faktisk ikke mange 
herhjemme, der har forsøgt at rekonstruere 
den historiske Jesus eller rettere hans 
offentlige virksomhed. Det er så det nye ved 
Bildes projekt i en dansk sammenhæng, men 
sammenligner man synspunkterne her i 
Jesusbogen med den tidligere bog, er der ikke 
store overraskelser. Styrker og svagheder går 
derfor også igen i denne bog.  

Som en styrke må Bildes nye bog 
karakteriseres som meget velskrevet og klart 
disponeret, ligesom den er særdeles kildenær, 
hvormed den har dokumentationen i orden. 
Om de mange teksttolkninger så er holdbare, 
det er et andet spørgsmål. Bilde inddrager 
hele tiden kildetekster, mest fra de 4 
kanoniske evangelier og især, hvilket kan 
undre, fra Matthæusevangeliet, men også fra 
den tidlige jødedom, fortrinsvist fra Josefus, 
og fra det sparsomme romerske materiale. 
Billed-materialet er sobert og i farver, og der 
er bagest i bogen nyttig navne- og tekstliste 
samt ikke mindst brugbare kort. Endelig er 
Bilde omhyggelig med bibliografien, både til 
sidst i hvert af de 13 kapitler og 2 appendikser 
og bagest i bogen.  Der er med andre ord også 
rig lejlighed til at gå videre i dybden med den 
nyeste forskning inden for området, en 
forskning Bilde i mere eller mindre grad 
baserer sin fremstilling på og af og til også 
forholder sig kritisk diskuterende til.  

Ser vi på selve fremstillingen, så er det en 
styrke, at Bilde i kapitel 1 tager 
problematikken omkring den historiske Jesus 
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op ved at skelne mellem den virkelige Jesus, 
den historiske Jesus og den kristne religions 
Kristus-skikkelser, hvor vi ellers er vant til 
den forenklede skelnen mellem en historisk 
Jesus og en forkyndt Kristus. Hermed er det 
fra begyndelsen af gjort klart, at når der tales 
om den historiske Jesus, da er det ikke den 
virkelige Jesus, der må formodes at have 
eksisteret på et bestemt tidspunkt og sted, 
men derimod en af historikere rekonstrueret 
Jesus, og som Albert Schweitzer engang med 
rette gjorde opmærksom på, så er den sidste 
altid farvet af en bestemt tids forskellige 
værdier, idealer og selvforståelser. Så vidt så 
godt. Men for nu at gå til svaghederne ved 
bogen, så er Bildes fremstilling også særdeles 
tendentiøs, akkurat som det var tilfældet med 
hans tidligere bog. Hans historiske Jesus er 
kort sagt den jødiske Jesus præget af datidens 
eskatologiske nærforventninger og skuffelser, 
og det er ham, der er i fokus som en rød tråd 
gennem hele bogen, hvor eskatologi, 
apokalyptik og kristologi udgør 
omdrejningspunktet i den fremadskridende 
rekonstruktion af Jesusskikkelsen. Hertil 
kommer, at når Bilde også med rette skelner 
mellem den historiske Jesus og, som han 
siger, "de billeder af Jesus, som vi finder i de 
bevarede kilder"(side 18), da står det hurtigt 
klart for læseren, at der ikke er nogen som 
helst sammenhæng mellem historiens Jesus 
og den først og fremmest i de nytestamentlige 
tekster forkyndte Jesus Kristus, som om den 
første ikke havde haft betydning for den 
anden. Det er problematisk. Vi kan åbenbart 
ikke uddrage noget om den historiske Jesus 
ud fra den betydning, han hurtigt fik, men vi 
skal på positivistisk vis bag om kilderne og 
grave levnene fra fortiden frem. 

Det gør Bilde så ved til at begynde med i 
kapitel 2 at se nærmere på henrettelsen af 
Jesus. Det kan der være gode grunde til, 
måske først og fremmest fordi vi her står med 
et spørgsmål, hvor der er forholdsvis enighed 

selv blandt de værste skeptikere om, at Jesus 
blev dømt og henrettet ved korsfæstelse af 
romerne, formentlig på grundlag af en 
beskyldning for at have optrådt som "jødernes 
konge". En anden god grund er, at det må 
anses for oplagt ud fra en rekonstruktion af 
processen imod Jesus at slutte sig til, hvem 
han egentlig var, hvad han havde sagt og gjort 
samt ikke mindst hvem han havde stillet sig i 
opposition til. Det er det også, men så skal vi 
lægge mærke til, hvordan Bilde allerede her 
får støbt fundamentet til, hvad der i den 
efterfølgende fremstilling tegner sig som et 
billede af en eskatologisk-messiansk jødisk 
fornyelsesbevægelse med rødder i Johannes 
Døberens domsforkyndelse. En leder af en 
sådan bevægelse, der i Bildes fortolkning har 
mange lighedspunkter med samtidens jødiske 
Messiasprætendenter og oprørs-bevægelser, 
må nødvendigvis ende sine dage på det 
romerske kors. Det er selvfølgelig ikke 
ganske forkert at se Jesus i denne jødiske 
kontekst, men resultatet bliver en indsnævring 
og forenkling forstået på den måde, at Bildes 
historiske Jesus - for nu at sætte det på 
spidsen - står tilbage som en profetisk 
messiansk vækkelses- og domsprædikant, der 
ikke adskiller sig væsentligt fra andre 
eskatologiske skikkelser i datiden. Måske 
fordi Bilde tilsyneladende kun interesserer sig 
for eskatologien, apokalyptikken og 
kristologien, ender han så at sige i en 
blindgyde, hvor der så ikke er så meget andet 
at sige. Man kan i sit forsøg på at indfange 
den virkelige (historiske) Jesus åbenbart 
komme langt ved at tage afsæt i evangeliernes 
lidelseshistorier, men samtidig ikke langt nok, 
for den fare ligger - i hvert fald for Bilde - 
snublende nær, at man glemmer, hvad der 
gemmer sig bag de beskyldninger imod Jesus, 
der kom til at ligge til grund for hans 
henrettelse. 

Det kommer i hvert fald til at præge resten af 
bogen, hvor Bilde kapitel for kapitel ellers 
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fører os sobert igennem først de historiske og 
geografiske forhold i datidens jødiske 
samfund, derpå spørgsmålet om Johannes 
Døberen og dennes indflydelse på Jesus for så 
omsider at kaste sig over, hvad Jesus sagde og 
gjorde samt hvem i befolkningen, han 
appellerede til. Der er dygtige og også 
overbevisende analyser hist og her, især 
omkring Johannes Døber-problematikken, 
men der er også indlysende mangler, nok 
mest i kapitlerne om, hvad Jesus sagde og 
gjorde. Jeg savner eksempelvis en langt større 
udnyttelse af lignelsesmaterialet, hvilket 
kunne have givet et mere nuanceret billede af 
den historiske Jesus. Vi får heller ikke meget 
at vide om Jesu stillingtagen til den jødiske 
lov, herunder hans radikalisering af 
næstekærlighedsbuddet. Her kunne det 
innovative ved Jesu forkyndelse være kommet 
til udfoldelse. De afsluttende kapitler om Jesu 
rejse til Jerusalem og ophold dér samt 
processen imod ham og disciplenes reaktioner 
herpå er af afgørende betydning for Bildes 
projekt, for her står vi over for 
evangelietekster, der i højere grad end de 
tekster, der handler om, hvad Jesus sagde og 
gjorde, er præget af evangeliernes teologiske 
tydninger af begivenhederne. Bildes 
rekonstruktion fokuserer på ikke alene Jesu 
eskatologiske forventninger, men også hans 
bevidsthed om at gå sin egen martyrdød i 
møde. Igen bemærker man, hvordan 
eskatologien, apokalyptikken og kristologien 
er i centrum, hvorimod betydningen af Jesu 
opgør med tempelkulten og hans indstiftelse 
af nadveren som en ny pagt forekommer mig 
undervurderet. Det havde været oplagt at 
inddrage dette i sammenhæng med de 
forskellige tolkninger af Jesu død, som Bilde 
forsøger at rekonstruere rækkefølgen af. Her, 
forekommer det mig, er han ude i et 
problematisk ærinde, når han for hurtigt lader 
Paulus' og Johannesevangeliets tydninger af 
Jesu død og opstandelse repræsentere et langt 
senere stadium i udviklingen. Det er i det hele 

taget voveligt at operere med en sådan 
stadietænkning, hvad Bilde også vover sig ud 
i med det sammenfattende og afsluttende 
kapitel, hvor Jesu selvforståelse forsøges 
rekonstrueret, endnu engang med 
eskatologien, apokalyptikken og kristologien 
som fortegn. Det virker indimellem fortænkt, 
og man kan ikke lade være med at sætte 
spørgsmålstegn ved Bildes valg og fravalg af 
kilder, der kan sandsynliggøre hans teser. 

Det er så det sidste og ikke uvæsentlige 
problem hos Bilde: Jeg undrer mig over hans 
påfaldende prioritering af 
Matthæusevangeliet, hvor analyserne ofte 
kommer for hurtigt udenom traditions- og 
redaktionskritiske overvejelser. Det er, som 
om dette nok mest jødiske evangelium på 
forhånd er tildelt en førsteplads, som det som 
bekendt ikke indtager, når det gælder 
spørgsmålet om ældste evangelietekster. 
Dermed ikke være sagt, at det ikke skulle 
rumme værdifulde historiske traditioner, men 
Bildes selektive tilgang er ikke altid 
overbevisende. Hvorfor ikke også i langt 
højere grad tage udgangspunkt i 
Markusevangeliet? Måske dette evangeliums 
korsteologi med dets provokerende budskab 
om Guds kongedømme i afmagtens tegn 
indirekte kunne kaste lys over, hvad der i 
egentligste forstand var Jesu ærinde. Og 
selvom Paulus som bekendt ikke har meget at 
sige, når det gælder den historiske Jesus, så er 
det trods alt ikke uden betydning for 
forståelsen af den historiske Jesus, at 
forkyndelsen om ham så hurtigt med ikke 
mindst Paulus sprængte jødedommens 
traditionelle etniske grænsedragninger. 
Selvom eksempelvis Filipperhymnen er 
teologisk tydning i poetisk form, så er denne 
værdiomvurderende tekst vel ikke uvæsentlig, 
når spørgsmålet gælder den historiske Jesus 
og hans døds betydning. Det er vel heller ikke 
uden betydning for forståelsen af den 
historiske Jesus, at billederne af Jesus i de 
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nytestamentlige skrifter er så forskellige i 
deres fortolkninger af den historiske 
skikkelse. Efter endt læsning fristes man til at 
spørge, hvordan Bildes historiske Jesus trods 
alt kunne få så stor en betydning og så hurtigt 
efter sin død. For Bildes Jesus var 
sandsynligvis gået i glemmebogen ligesom 
alle de andre Messias-skikkelser i datiden, 
som Bilde gør meget ud af at sammenligne 
Jesus med. Sagt med andre ord: Bildes 
velskrevne bog provokerer og tvinger os til at 
gå andre veje end ad den traditionelle 
historisk kritiske teksttilgang, dersom vi skal 
komme udover en forståelse af den historiske 
Jesus, der låser ham fast i en komparativ og 
kontekstuel jødisk perspektivering. 

 
Anders Klostergaard Petersen, Jesper 
Hyldahl og Einar Thomassen (red.): 
Mellem venner og fjender. En folkebog om 
Judasevangeliet, tidlig kristendom og 
gnosis. 
Forlaget Anis; København 2008; 335 sider; 
289 kr. 

 
"En folkebog om Judasevangeliet", kalder 
redaktørerne det. Meningen med denne 
tyskinspirerede betegnelse er klart nok at 
formidle universitetsforskning på en sådan 
måde, at det spændende stof kan nå ud til en 
langt større læserkreds, i dette tilfælde, må 
man formode, folk der har været optaget af 
fundet af Judasevangeliet, sådan som det er 
blevet præsenteret af medierne. Hvad angår 
det sidste, må man så føje til, så er det som 
oftest sket på en alt anden end saglig og sober 
måde. I dette tilfælde blev som bekendt Judas 
nærmest gjort til en helt i modsætning til det 
skurkebillede, vi er vant til fra de kanoniske 
evangelier. Det må der derfor rådes bod på, og 
det lever denne fine bog skrevet fortrinsvist af 
Århusteologer til fulde op til. Lad mig med 
det samme få det sagt: Det er en meget 
spændende og velskrevet bog, der ikke alene 

kommer vidt omkring Judasevangeliet, men 
også med dette skrift som anledning får 
indført læseren i de oldkirkelige 
kristendomme, blandt hvilke den såkaldte 
"gnosticisme" spiller en væsentlig rolle. Hertil 
kommer, at traditionel kirkehistorisk 
fremstilling af oldkirken som en tid, hvor 
ortodoksi og kætteri brydes, problematiseres, 
uden at det dog er bogens anliggende at 
rehabilitere "taberne", men alene at sætte 
spørgsmålstegn ved, om de nu også var så 
langt fra den nytestamentlige kristendom, der 
også blev grundlæggende for den oldkirkelige 
mainstream-kristendom.  At "gnosticisme" er 
et moderne og problematisk udtryk, for så 
vidt som det medvirker til at forenkle den 
mangfoldighed af skrifter og kristendomme, 
den nyere "gnosticisme"-forskning er sig 
bevidst, får vi også et fint indblik i med de 
mange bidrag i bogen, og det gør såmænd 
ikke noget, at der er mange gentagelser og 
overlapninger, for hermed får man som læser 
vinklet stoffet fra mange sider. Faktisk er det 
en bog, man har svært ved at lægge fra sig. 

Bogen indledes med René Falkenbergs 
fremragende oversættelse og inddeling af 
Judas-evangeliet, hvor en filologisk 
kyndighed og akribi sætter sig igennem med 
en tekstforståelse, der efterlader et mere 
nuanceret og flertydigt billede af 
Judasfiguren, end det har været tilfældet i 
tidligere oversættelsesforsøg herhjemme. 
Forhåbentligt får denne oversættelse lov til at 
stå som oversættelsen! 

Anders Klostergaard Petersen ser nærmere på 
Judasfiguren som en litterær genskrivning, 
der vandrer fra evangelium til evangelium for 
til sidst at ende i Judasevangeliet, hvor han 
nærmest overtager Peters rolle og bliver 
åbenbaringsmodtager, dog uden at blive 
portrætteret på en entydigt positiv måde. Her 
handler det ikke om historie eller litteratur, 
men om litterær og teologisk genbrug af en 
fortalt figur. Fint også her at få slået fast, at 
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Judas fra begyndelsen af ikke omtales som 
den, der forrådte, men derimod som den, der 
overgav Jesus. Han er litterært og teologisk 
set en nødvendig figur i det guddommelige 
drama, hvor Gud ofrer sin søn. Man sidder 
tilbage med spørgsmålet, om Judas 
overhovedet har eksisteret som historisk 
person. 

Niels Arne Pedersen tager sig af historien om 
Judasevangeliet, ikke alene den sensationelle 
fundhistorie, men også den oldkirkelige 
historie om eksistensen af et 
Judasevangelium. Det bliver en lige så 
spændende detektivhistorie, hvor den aktuelle 
forskningsdiskussion om opfattelsen af Judas 
i Judasevangeliet ridses op.  Man er ikke i 
tvivl om, at Judas optræder i en negativ rolle i 
det nyfundne evangelium. Så må den 
sensationshungrende læser skuffes, også med 
at få at vide, at det fundne evangelium med 
dets lange mytologiske og astrologiske 
belæring slet ikke er eksistentielt relevant for 
den moderne læser. 

Relevant er det til gengæld som et teologisk 
vidnesbyrd om et kongerige af en ganske 
anden karakter end jordiske magter, hvad 
René Falkenberg skriver engageret om. 
Kongerigets hemmelighed er ligesom i de 
kanoniske evangelier karakteriseret af et 
magtfrit og åndeligt rum, der med 
Judasevangeliets kosmiske dualisme står i 
modsætning til kongeriger af denne verden. 
Godt at oversættelsen af Judasevangeliet her 
ledsages af teologiske kommentarer, der 
samtidig viser, hvor beslægtet skriftet trods alt 
er med de nytestamentlige tekster. 

Med den norske professor i Bergen, Einar 
Thomassens kyndige artikel om 
Judasevangeliet og gnosticismen bevæger 
bogen sig ud i de bredere perspektiveringer, 
der giver os et indblik i, hvor broget og 
mangfoldig de såkaldte gnostiske tekster er. 
Thomassen skriver fint om de vigtigste 
elementer ved de forskellige gnostiske 

retninger, sådan som det er bevidnet dels hos 
de oldkirkelige teologer, der bekæmpede 
gnostikere og andre hæretikere, dels og først 
og fremmest i de gnostiske skrifter, blandt 
hvilke især tæller Nag Hammadi-fundene. 
Selvom vi kan identificere visse teologiske 
kendetegn som f.eks. dualismen, betoningen 
af gnosis, konsubstantialiteten mellem det 
guddommelige og det åndelige element i 
mennesket, og selvom vi kan karakterisere 
visse skabelses- og faldsmyter som gnostiske, 
så er det alligevel ikke så enkelt, eftersom 
lignende træk også forekommer andetsteds. 
Og Judasevangeliet viser sig faktisk ikke så 
let at indplacere, hvad dog Thomassen gør et 
forsøg på. 

Jesper Hyldahl problematiserer betegnelserne 
gnosis og gnosticisme, der må karakteriseres 
som et nærmest uhåndterligt religiøst 
fænomen. Overblikket skaffer han sig 
imidlertid ved dels at opridse en formodet 
etapevis udvikling med udgangspunkt i en 
græsk-romersk og en gammeltestamentlig-
jødisk baggrund, dels at give en typologisk 
bestemmelse omkring teologien, 
kosmologien, antropologien og soteriologien. 
Her er det tydeligvis den systematiske teolog, 
der beskriver og definerer, velvidende at han 
er på afstand af kildematerialet. 

At dette ikke er nemt at indfange, viser også 
den finske Antti Marjanens bidrag, der 
fortsætter i samme spor. Nemmere var det 
åbenbart, da man ikke havde så meget andet 
materiale end de såkaldte kirkefædres opgør 
med hæretikerne. Den oldkirkelige 
hæresiologi satte ved at gøre Simon Mager til 
ærkekætteren modstanderne i system med en 
lige så genealogisk opstilling som storkirkens 
apostolske selvforståelse med Peter som 
kirkens klippefundament. Ved siden af den 
hæresiologiske tilgang præsenterer Marjanen 
den typologiske tilgang forstået som 
forskningens identifikation af gnosticismen 
fra oplysningstiden og frem til nutidens store 
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gnosisforskere (Harnack og Jonas). 
Heroverfor må så følge gnostikernes egen 
selvforståelse, sådan som kilderne giver os 
adgang dertil. Deres mangfoldighed stiller 
den nutidige forskning over for spørgsmålet, 
om man overhovedet kan tale om 
gnosticisme. 

Ved siden af dette spørgsmål må man også 
overveje, om man overhovedet kan tale om 
sand kristendom og forvanskning af samme. 
Det handler det næste bidrag om, hvor 
Anders-Christian Lund Jacobsen tager fat på 
problematikken om sand og falsk kristendom 
i 2. århundrede. Såvel dengang som sidenhen 
har der i kirkens historie været en tendens til 
at idealisere den såkaldte aposteltid og 
dermed ælde, tradition, fortidighed og 
uforanderlighed i modsætning til nyskabelse 
og mangfoldighed. Det er oplagt, at Lund 
Jacobsen griber tilbage til Walter Bauers 
berømte bog "Rechtgläubigkeit und Ketzerei 
im ältesten Christentum" fra 1934, hvor 
hovedtesen er, at kristendommen fra 
begyndelsen af var sammensat og mangfoldig 
og ikke en entydig størrelse, der med tiden 
skulle blive forvansket af forskellige 
kætterier. Denne fundamentale pointe må 
have konsekvenser i form af et kritisk syn på 
den sejrende kirkes selvforståelse og 
normativitet. 

Det må også betyde, at forholdet mellem den 
tidligste kristendom som bevidnet i de 
nytestamentlige skrifter og de gnostiske 
tekster må revurderes. Anders Klostergaard 
Petersen gør et spændende forsøg på at bryde 
igennem den traditionelle distinktion mellem 
ortodoksi og kætteri som en "dem og os"-
model og se, om det ud fra analyser af 
udvalgte gnostiske tekster over-hovedet lader 
sig gøre at opretholde en identifikation af 
disse tekster som kætterske i den forstand, at 
de skulle afvige afgørende fra nytestamentlig 
kristendom. Måske de nytestamentlige tekster 
med lige så god ret kunne have bevæget sig i 

retning af den kristendom, man finder i 
eksempelvis Ptolemaios' brev til Flora og 
Sandhedens Evangelium, som han 
gennemgår. Er dette tilfældet, da må man 
konkludere, at disse tekster ikke er mindre 
kristne end mainstream kristendommen. Og, 
hvad der i denne sammenhæng er mindst lige 
så vigtigt, så må man operere med ganske 
andre klassifikationskriterier end de 
traditionelle hentet fra den sejrende kirkes 
egne rækker. Et tankevækkende essay, om 
end meget langt! 

I tråd hermed kan det næste bidrag ses som et 
forsøg på netop at vise, hvordan især 
johannæiske temaer og motiver genlæses og 
gennemspilles i en gnostisk tekst, der såmænd 
heller ikke forekommer at være mindre 
kristen end mainstream kristne tekster. Den 
norske Hugo Lundhaug bidrager med en 
spændende indføring i Filipsevangeliets 
genbrug og fortolkning af johannæ-iske og 
paulinske tekster med særligt henblik på den 
rituelle udfoldelse af kristendommen, som 
dåbs- og nadverpraksis bag Filipsevangeliet 
afspejler. Så bliver man også bekræftet i, at 
det nok især er johannæisk og paulinsk 
kristendom, der har appelleret til de gnostiske 
kristendomme. 

Til sidst får vi et indlæg af en ganske anden 
karakter, hvor Marie Vejrup Nielsen i en 
artikel med overskriften "Kristne 
konspirationer" ser nærmere på den 
populærkulturelle interesse for de gamle 
tekster. Hvad er det dybest set, der tiltrækker 
sig opmærksomhed hos folk? På grundlag af 
en analyse af Dan Browns Da Vinci Mysteriet 
viser hun, at det appellerende ved denne 
genskrivning af Jesushistorien formentlig er 
"en rehabilitering af det kropslige og 
sensuelle over for det åndelige og 
kropsforskrækkede i den etablerede 
kristendom" (side 323). Når folk fascineres af 
bogen, er det også udtryk for, at man vil holde 
fast i Jesusfiguren og så at sige redde ham ud 
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af kirkens greb. I den sammenhæng bliver 
konspirationsteorier fristende, for de 
bekræfter jo folk i deres ret til at identificere 
Jesus som et genkendeligt menneske. Går vi 
til Judasevangeliet, så er det måske også den 
leende Jesus, der ler ad disciplene og taler 
fortroligt med Judas, der appellerer til folks 
ønske om at se Jesus som en anden end 
kirkens alvorsmand. Det kan man alt sammen 
le over, men så skulle man nok også tænke på, 
at det måske er forskningen, der har svigtet 
med at formidle sit arbejde til omverdenen. Jo 
bedre og mere formidling, desto færre 
misforståelser og unødvendige provokationer. 

Det råder denne bog bod på, og vil man gå 
videre, da er Einar Thomassens lille artikel i 
slutningen af bogen om kilder og 
arbejdsredskaber til studiet af gnosticismen en 
nyttig guide. Bogen i sig selv er en fornem 
appetitvækker, der med hovedtitlen "Mellem 
venner og fjender" rammer lige ned i en 
kirkehistorisk og teologisk problematik, der 
samtidig er genkendelig i mange andre 
sammenhænge, også i dagens Danmark med 
tendenser til at tænke i "os og dem".  

 
Lone Fatum, Geert Hallbäck og Jesper 
Tang Nielsen: Den hemmelige Jesus. 
Forlaget Alfa, København 2008; 207 sider; 
248 kr. 

 
Allerede bogens titel antyder, at bogen 
handler om mere end den nytestamentlige 
Jesus, vi møder i de 4 kanoniske evangelier. 
Også bogens ydre firkantede dimensioner 
med forsidens byzantinske Kristus-mosaik fra 
Chorakirken i Istanbul peger i retning heraf. 
Det er med andre ord den apokryfe kristne 
litteratur i oldkirken, der er emnet for denne 
fremragende bog, hvis tilblivelse forståeligt 
nok også skal ses i lyset af den store folkelige 
interesse for den apokryfe kristne litteratur, 
der opstod i kølvandet på Dan Browns "Da 
Vinci Mysteriet" og fundet af 

Judasevangeliet. Forelæsninger på Det 
Teologiske Fakultet og Folkeuniversitetet i 
København ligger da også til grund for bogen, 
der er skrevet af tre nytestamentlige lektorer 
(Geert Hallbäck, Jesper Tang Nielsen og Lone 
Fatum) ved det københavnske fakultet samt af 
kirke- og kunsthistorikeren Louise Lillie, der 
foruden en kort og fin afsluttende artikel om 
sammenhængen mellem den religiøse kunst 
og teologien, også har stået for den billedlige 
side af bogen. Ærgerligt, at der åbenbart ikke 
har været midler til at gengive billederne i 
farver, men det er småting i denne ellers så 
velskrevne og klogt disponerede bog. 

Bogens indledning gør det fra begyndelsen af 
klart, at målet med forelæsningerne og bogen 
ikke er at forsvare de nytestamentlige 
kanoniske tekster på bekostning af den 
sekundære apokryfe litteratur, men derimod at 
kaste historisk og teologisk lys over den 
proces, der i oldkirken førte til 
kanondannelsen og dermed sondringen 
mellem kanoniske og apokryfe tekster. Hertil 
kommer som et væsentligt formål, at man i 
bogen vil pege på forbindelseslinjer mellem 
de kanoniske og apokryfe tekster, hvor figurer 
i evangeliefortællingernes persongalleri med 
de apokryfe tekster ofte kommer til at spille 
en anden rolle og indgå i nye konstellationer. 
Så er man heller ikke i tvivl om, at bogens 
ærinde er litterært og teologisk og ikke 
historisk. De apokryfe tekster kaster ikke nyt 
lys over den historiske Jesus og hans 
ledsagere, derimod afspejler de en antik 
eftertids litterære og teologiske behov og 
refleksioner samt værdier og normer. 

Bogen er bygget kronologisk op forstået på 
den måde, at de forskellige bidrag følger 
evangeliernes Jesusfortælling med hans 
livshistorie begyndende med hans fødsel og 
barndom og sluttende med hans død, 
hvorefter kommer tilhængernes udbredelse af 
budskabet om Jesus som fortalt i Apostlenes 
Gerninger. Men inden da skal vi med det 
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første kapitel høre om kanondannelsen, hvor 
Geert Hallbäck gør flot rede for de historiske 
og teologiske forudsætninger for den lange 
kanoniseringsproces frem til slutningen af 4. 
århundrede. Det siger sig selv, at et 
indledende ærinde også er at punktere den 
mytedannelse, der med Dan Browns "Da 
Vinci Mysteriet" og denne bogs 
konspirationsteorier ville se kanondannelsen 
som et raffineret forsøg på at undertrykke de 
for kirken farlige tekster. En historisk og 
teologisk sober tilgang som i Hallbäcks 
artikel forklarer det på en ganske anden 
plausibel måde, hvor ikke alene kriterierne 
bag og kirkepolitiske behov for 
kanondannelsen i sig selv er opklarende, men 
også den uafhængigt af kirkehistorien 
teologiske refleksion, der med afsæt i 
Kalkedonsynoden år 451 peger på det rigtige i 
fra den sejrende kirkes side at fastholde de i 
kristendommen indbyggede modsætninger. 
Hvor de såkaldte kættere enten holder sig til 
en rent menneskelig Jesus eller en 
guddommelig Jesusskikkelse, da fastholder 
kirken det kristologiske paradoks, at Jesus 
med Kalkedonsymbolets udtryk er "i to 
naturer", på én gang guddommelig og 
menneskelig. Det er nok rigtigt, når Hallbäck 
hævder, at, at enhver religion rummer 
medfødte, indre modsigelser, men på den 
anden side kommer man ikke udenom, at 
kristendommen i særlig grad rummer 
paradokser (i modsætning til både jødedom 
og islam), hvilket vor hjemlige Søren 
Kierkegaard havde et godt blik for. 

Med Jesper Tang Nielsens to bidrag om 
henholdsvis Jesu fødsel og barndom og Jesu 
lidelse og død i de kanoniske og apokryfe 
evangelier får vi et illustrativt indblik i, 
hvordan ikke alene "hullerne" i de kanoniske 
evangelier fyldes ud med nyt fortællestof i 
apokryfe tekster, men også hvordan måske 
underbelyste figurer i de kanoniske evangelier 
kommer til ære og værdighed i apokryfe 

teksters både fantasifulde og normsættende 
fortællinger. Det siger sig selv, at når Jesus 
udviste overnaturlige evner i sit voksenliv, da 
må drengen også have gjort indtryk over for 
kammeraterne. Indlysende er det også, at 
jomfru Maria med oldkirkens idealisering af 
det asketiske og aseksuelle liv udvikles til at 
blive en normsættende og ideologisk 
frontfigur, hvilket afspejles i de apokryfe 
fortællinger om Jesu fødsel og barndom. En 
lille detalje: Dogmet om Marias ubesmittede 
undfangelse forklares som "undfangelse uden 
seksuel forening" (side 58), hvilket er forkert. 
Det er hendes egen undfangelse, hvor hun 
blev født af sin mor Anna, uden at arvesynden 
forplantedes til hende. Hun var med andre ord 
syndfri, da hun senere ved Helligånden 
undfangede Jesus.  

I Jesper Tang Nielsens andet bidrag om 
lidelseshistorien i kanoniske og apokryfe 
versioner præsenteres vi for ikke alene de 
kanoniske evangeliers meget forskellige 
versioner af Jesu lidelse, død og opstandelse, 
men også for Judasevangeliet, og inden da 
hører vi om Frelserens Evangelium og det 
meget fragmentariske Petersevangeliet, to 
evangelier der måske har hængt sammen. I 
det sidstnævnte bliver Jesus anbragt på 
Pilatus' dommersæde, et godt eksempel på, 
hvordan en tvetydighed i Johannesevangeliet 
(19,13) i en apokryf tekst fremstår som et 
entydigt teologisk udsagn om Jesus som 
verdensdommer, et tema der som bekendt 
spiller en ikke uvæsentlig rolle i 
Johannesevangeliet (jf. Joh 12,31). I 
præsentationen af Judasevangeliet lægges der 
vægt på, hvor afhængigt det er af kirkens 
autoriserede evangelier, som det sætter sig op 
imod, således at det frem for at være en 
alternativ historie snarere bliver en mod-
historie. Tang Nielsen har i artiklen dels en 
fin kristologisk perspektiveret sammenligning 
af de kanoniske evangeliers Getsemanescene, 
dels nogle tænksomme iagttagelser om 
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udviklingen af Judasskikkelsen i de kanoniske 
evangelier, hvor han fra at være den neutralt 
skildrede overgiver hos Markus i de andre 
evangelier fremstår mere og mere moralsk 
anfægtelig, for så vidt som han ikke som hos 
Markus er inddraget i frelsesprojektet, hvilket 
Jesus i modsætning til hos Markus suverænt 
er herre over i de andre evangelier. Men Tang 
Nielsens opfattelse af Judas i Judasevangeliet 
som idealfigur forekommer nok tvivlsom, når 
man som jeg har læst Århusteologernes 
folkebog om Judasevangeliet (anmeldes også 
af mig her i Medlemskommunikation). Tang 
Nielsen afslutter med Johannesakterne, hvor 
korset som symbol spiller en særlig rolle. 
Godt at få indblik i, hvordan gnostiske tekster 
reciperer korsdøden, som altså også spiller en 
rolle i en kristendom af mere doketisk art. 

En lille detalje: Tang Nielsen skriver, at "Man 
er enig om meget få ting i den 
nytestamentlige forskning" (side 82). Det 
forekommer mig at være en misvisende og 
uheldig bemærkning, navnlig i en bog der 
skal nå ud til en bredere læserkreds. Der er 
trods alt konsensus om mangt og meget, hvor 
hver sten er blevet vendt og drejet. Men der er 
så sandelig også forskellige meninger og 
måske ikke mindst, når det gælder 
sprængfarlige emner som fortolkningen af 
Judasevangeliet og andre gnostiske tekster. 

Til sidst giver Lone Fatum os med to artikler 
et flot indblik i kvindefigurer i den 
nytestamentlige og apokryfe verden. 
Naturligvis spiller Maria Magdalene en stor 
rolle her, hvor Marias Evangelium er et godt 
eksempel på denne kvindefigurs 
transformation i forhold til de nytestamentlige 
tekster, et emne der i øvrigt nu kan læses 
mere om i Lisbeth Kjær Müllers bog "Maria 
Magdalene. Fra apostel til prostitueret", Alfa 
2010. Lone Fatum har som sædvanligt god 
sans for den kønsspecifikke problematik, men 
hun er også en eminent læser af litterære 
tekster, hvor hun formår at trække de mange 

tråde frem i ofte komplicerede 
handlingsforløb med intriger og 
trekantsdramaer, som var det en libretto til en 
opera. Det er både morsomt og dybt alvorligt 
på én gang, indimellem dog for omstændeligt. 
Det er den ene side af sagen. Det andet er 
hendes tolkninger af teksterne, der foruden 
Marias Evangelium (den første artikel) 
omfatter Paulus' og Theklas Akter og 
Andreasakterne (den anden artikel). I en tid, 
hvor der nok er en folkelig tendens til at tage 
tekster som Judas- og Marias Evangelium til 
sig, som var de brugbare og aktuelle i 
nutidens trang til frigørelse og selvudvikling 
og ubundethed i forhold til snærende bånd og 
normer, da går Lone Fatum den anden vej, der 
er kendetegnet ved at fastholde teksterne på 
deres fortidighed og fremmedhed uden skelen 
til, hvad vi nu kan bruge dem til i dag. Man 
efterlades efter endt læsning i hvert fald ikke i 
tvivl om, at ikke alene nytestamentlige aktører 
og forfattere som Paulus og Lukas, men også 
de apokryfe fortællere formidler et negativt 
syn på ægteskab og seksualitet, der samtidig 
idealiserer den kønsfornægtende identitet i 
Kristusfællesskab. Ægtemændene bliver 
misundelige på missionærerne og står tilbage 
som hanrejer, når de i en ganske anden 
forstand tiltrækker deres hustruer, og en 
happy ending er ikke til fordel for dem. Her er 
man snarere på vej imod katolsk askese end 
luthersk livsudfoldelse. 

En kommentar: Lone Fatums artikler 
efterlader - sat på spidsen - et indtryk af, at 
det hele handler om et at vælge mellem på 
den ene side et liv i ægteskab og seksuel 
udfoldelse inden for ægteskabets rammer eller 
på den anden side et kønsløst liv i askese og 
på afstand af denne verden. Spørgsmålet er, 
om den afstandtagen ikke implicerer meget 
andet end det ægteskabelige og seksuelle. Det 
er vel ikke tilfældigt, at ægtemændene ofte er 
repræsentanter for den romerske magtelite, 
som måske også implicit bliver udsat for 
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kritik og relativering. Ægteskabet og slægtens 
videreførelse er som bekendt grundsten i et 
samfunds selvforståelse. 

Allersidst: Det er ikke alene en velskrevet og 
inspirerende bog. Den er også meget 
pædagogisk anlagt med brødtekst ledsaget af 
uforstyrrende informative tekstbokse, og så er 
der oplagte litteraturhenvisninger, hvor vi 
herhjemme kan glæde os over gode 
muligheder for selv at gå til kilderne. Lad mig 
her fremhæve Det Danske Bibelselskabs 
"Nytestamentlige apokryfer", udgivet af 
Jørgen Ledet Christiansen og Helge Kjær 
Nielsen, fra 2002, og Søren Giversens 
"Oldkristne Tekster" bind 1-3, fra 2001-2002. 

 
Gitte Buch Hansen og Christina Petterson 
(red.): Hvad er sandhed. Nye læsninger af 
Johannesevangeliet. 
Forlaget Alfa; København 2009; 188 sider; 
228 kr. 

 
Der er nyt at hente i denne fine bog, der med 
titlen hentet fra Pilatus' spørgsmål til Jesus 
"Hvad er sandhed?" har samlet et hold yngre 
forskere fra København og Århus med særlig 
interesse for den johannæiske teologi. Så får 
vi ikke alene indblik i det johannæiske 
univers fra nye vinkler, men også et kik ind i 
det eksegetiske værksted, hvor det ser ud til, 
at der i disse år på begge sider af Kattegat har 
udviklet sig en større interesse for 
Johannesevangeliet end tidligere. I 
indledningen gør de to redaktører af bogen 
Gitte Buch Hansen og Christina Petterson 
udførligt rede for den eksegetiske interesse for 
Johannesevangeliet eller måske rettere mangel 
på interesse for dette åndelige evangelium, 
der måske ikke havde så meget at sige for den 
historisk kritiske bibelforsker i tiden fra 
oplysningsårhundredet og frem til midten af 
1900-tallet. Sidenhen og måske også som et 
modtræk i forhold til Bultmanns 
eksistensteologiske og ahistoriske tolkning er 

der sket meget, især i den engelsksprogede 
del af verden, hvor ikke mindst historiske, 
religionssociologiske, narrative og 
strukturalistiske tilgange har set dagens lys. 
Og det har sat sig spor herhjemme. 

Jesper Tang Nielsen gør således med den 
indledende artikel "Korsmærkernes kognitive 
funktion. Johannesevangeliets narrative 
grundstruktur" brug af Greimas' semiotiske 
metoder, der her fører frem til en anden 
forståelse af korsdøden end den traditionelle 
sonofferfortolkning. Korset bliver hermed 
erkendelsesbetingelse, i og med at den 
korsfæstede og opstandne ultimativt 
åbenbarer sig som Sønnen, der er sendt af 
Faderen for at åbenbare Faderens vilje og 
kærlighed til verden. Det er Thomas den 
første, der erkender. Det nærmer sig 
gnosticisme og så alligevel ikke, for ånd og 
kød hænger som bekendt sammen hos 
Johannes. 

Finn Damgaard skriver grundigt og 
omhyggeligt om Mosesfiguren i 
Johannesevangeliet som omdrejningspunkt 
for den kollektive identitet, der hos Johannes 
indebærer en replacering af Moses i en 
jødekristen kontekst. Hvor den johannæiske 
menighed i konflikt med synagogen kunne 
formodes at spille Moses og Jesus ud imod 
hinanden, da sker der faktisk det modsatte. 
Ligesom Moses optræder som det perfekte 
menneske i tidlig jødedom som f.eks. hos 
Filon, således fremstår han i Johannes' 
narrative univers som en positiv figur og et 
væsentligt vidnesbyrd om Jesus som Guds 
søn. Og netop dette er, hvad der adskiller 
menigheden fra synagogen. Moses dukker 
rigtignok ikke op efter kapitel 9, men 
Damgaard kunne måske godt have knyttet en 
kommentar til Jesu tale i 13,34 om det nye 
bud om næstekærlighed (jf.15,9-17). 

I Alexsandar Gusas artikel "Tro uden overtro. 
Den religionskritiske impuls i 
Johannesevangeliet" tages der udgangspunkt i 
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scenen, hvor Jesus møder den samaritanske 
kvinde. Udsagnet om tilbedelse i ånd og 
sandhed ses hos Gusa som udtryk for antik 
religionskritik, idet vi finder tilsvarende kritik 
både hos græske og jødiske forfattere, hvor 
den åndelige religiøsitet sættes over den 
materielle gudekult. Set på den baggrund 
bliver Johannesevangeliets kristendom med 
denne videreførelse af antik religionskritisk 
impuls udtryk for den sande religion.  

Kasper Bro Larsen koncentrerer sig om 
afskedstalen (Joh 13-17), der sættes ind i en 
genre-historisk sammenhæng. Der opridses 
ikke mindre end 13 karakteristika for denne 
genre, vi finder såvel i jødisk (jf. Moses' 
afskedstale i 5 Mos) som i græsk litteratur (jf. 
Sokrates' forsvarstale). Og så er der alligevel 
en afgørende forskel, for Jesu afsked er som 
bekendt ikke endegyldig, men netop 
karakteriseret ved, at han trøster disciplene 
med sin tale om fortsat nærvær i Talsmandens 
skikkelse. Jesus ser tilbage og frem, vender 
sig imod fortiden og fremtiden, alt imens den 
nærværende tid får karakter af håb og 
forventning. Det er tankevækkende og 
perspektivrigt formidlet af Kasper Bro 
Larsen. 

Med Gitte Buch-Hansens stoiske blik på 
Johannesevangeliet introduceres den stoiske 
fysik og kosmologi med dens monistiske 
forståelse af ånd som en materialistisk 
størrelse, ligesom vi får indblik i forskellige 
antikke opfattelser af undfangelse, 
forplantning og himmelfart. Det er med 
henblik på at forstå, hvorledes krop og ånd 
hos Johannes ikke er modsatte begreber. Med 
fokus på opstandelsen og himmelfarten som 
en liminal overgangstilstand, hvor der sker en 
transformation af Jesus til et åndeligt legeme, 
er dagsordenen også sat for et opgør med 
Bultmanns negligering af 
opstandelsesfortællingen som overflødig.  
Buch-Hansen vil meget, men det er, som om 
hun ikke får nok plads til at udfolde, hvad hun 

egentlig vil med Johannesevangeliet, som når 
hun i konklusionen skriver, at "sættes der 
fokus på ånden, kommer etikken ind med stor 
kraft" (side 121). Men hun har fat i det 
væsentlige, når hun til sidst konkluderer, at 
netop fordi det åndelige rum er, hvad det 
guddommelige og det menneskelige deler, så 
er det her, at der skal bygges bro mellem den 
johannæiske dualismes to modpoler. Hvor der 
er ånd, dér er der også tale om kropslige 
processer. 

Christina Petterson skriver om 
Johannesevangeliet i kirkeårets 
forkyndelsestekster. Det er især i tiden 
mellem påske og pinse, at der prædikes over 
Johannestekster og specielt fra afskeds-
talerne. Det er en fortrinlig oversigt, der 
samtidig rummer et kritisk blik på en brug af 
Johannes-tekster, der ikke tilgodeser det 
særlige johannæiske anliggende. Man 
fornemmer en skrap kirkelig administrering af 
det grænsesprængende evangelium. Christina 
Petterson er da heller ikke i tvivl om, at der 
må være mere frihed til at vælge og fravælge 
teksterne. Det kan diskuteres. 

Gitte Buch Hansen er igen på banen, denne 
gang med en postkolonial analyse af den 
danske dokumentarfilm "The Swenkas" (af 
Jesper Rønde) om migrantarbejdere i 
Johannesburg, der for en tid er adskilt fra 
familierne i deres homeland. Det er ligesom 
Jesus, der som Sønnen på jorden for en tid er 
adskilt fra Faderen. Meningen er at vise, 
hvordan en sådan analyse kan få betydning i 
det eksegetiske arbejde, i dette tilfælde i 
forståelsen af Johannesevangeliet, som filmen 
også knytter an til. Det er en ejendommelig 
artikel, der ikke er nem at læse endsige at få 
koblet til det øvrige projekt i denne bog, men 
meningen er åbenbart at pege på, hvorledes 
filmens tematisering af identitet og fremtid i 
en blandingskultur efter apartheidregimets 
sammenbrud kan bane vej for en anderledes 
hybrid forståelse af Jesus på tværs af 
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modsætninger og hævdvundne skranker og 
normer. Som den ultimative immigrant i et 
kulturelt ingenmandsland lader Jesusfiguren 
sig indfange som tillige en hybrid mellem en 
guddommelig og en jordisk verden. 
Swenkaerne indskrives i Johannesevangeliets 
fortælling om forholdet mellem Faderen og 
Sønnen. 

Christina Petterson runder bogen af med et 
aktuelt indlæg under titlen "Forargelsen og 
Johannesevangeliet". Og det forargelige er 
den johannæiske antijudaisme, kønsopfattelse 
samt åndelige dagsorden, der sidenhen har 
haft effekt ved at legitimere jødeforfølgelser, 
kønsdiskrimination og kolonialisme. Det er, 
hvad hun kalder effekthistorie forstået som 
bibelske teksters politiske konsekvenser, 
hvorimod receptionshistorie vedrører aktiv 
tilegnelse af bibelske teksters kulturelle 
og/eller religiøse indhold. Det bør der gøres 
noget ved, og kritikken af den hjemlige 
universitetsverdens provinsialisme får ikke 
for lidt i en sammenligning med, hvad der 
foregår i andre nordiske lande, i 
engelsksprogede områder og i 
tredjeverdenslande. 

Til sidst: Bogens billedrige forside med Maja 
Lisa Engelhardts "Himmelfart" forbereder 
læseren på den sammenhæng mellem det 
åndelige og det kropslige, der er så 
karakteristisk for Johannesevangeliet. Det er 
en appetitvækkende indgang til en bog med 
mange interessante vinklinger af 
Johannesevangeliet. Og titlen antyder vel 
også, at der er mange veje til sandheden og 
måske også forskellige forståelser af, hvad der 
er sandheden. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jørgen I. Jensen: Europasonate. Teologiske 
spor i den klassiske musik.  
Aros 2009 
Anmeldt af Johannes Adamsen 

 
Midt i halvfemserne forsøgte jeg nogle gange 
i filosofiundervisning (på højskole) at lade 
mine elever læse Allan Blooms ætsende kritik 
af moderne unges forhold til musik (kapitlet 
fra Historien om Vestens intellektuelle forfald. 
1991). Reaktionen var normalt vantro, 
sarkasme og afvisning – det må være en vred 
gammel mand, som overhovedet kunne finde 
på at anfægte beatgenerationens 
musikdyrkelse! Enig eller uenig med Bloom, 
det særlige var at han overhovedet i en 
filosofisk samtidsanalyse havde blik for 
musikkens overordnede betydning, et blik 
som stadig savnes. Det er som om de unges 
musik kører et helt parallelt spor med al øvrig 
erkendelse, ja som om der overhovedet ikke 
er eller forventes musikalsk erkendelse, kun 
underholdning og en slags ophævelse af 
tidslig struktur. At musikken faktisk påvirker 
de unge (og de/vi unge er efterhånden 
temmelig gamle: det er jo Woodstock-
generationen jeg taler om – med 
forløber/præfiguration i Wagner-dyrkelsen!) 
er tydeligt, hvilket bl.a. umiskendeligt kunne 
ses af reaktionen på Bloom, både i 
anmeldelser og debat og hos mine elever: På 
den ene side forventes næppe æstetisk 
erkendelse, på den anden side opfattes de 
unges musikvalg som sakrosankt, urørligt. 
Det virker som om musikken har undergået en 
immunisering som placerer den historieløst 
uden for tid og rum (hvilket sandelig ikke 
forhindrer unge i konstant at kritisere 
hinandens smag, en kritik der dog er ufarlig 
fordi den netop kun angår smag). 

 

Fagfolk som er kommet længere end den 
historisk-kritiske metode – hvormed jeg 
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mener: som er klar over at den såkaldt 
historisk-kritiske metode er en uomgængelig 
indsigt og dimension ved vores moderne 
erkendelsesbetingelser – vil måske være med 
på en typologisk eller figural tolkning som et 
nødvendigt perspektiv for forståelsen af 
kristendommen (ca. til og med Grundtvig), 
dvs. at man har sans for den særlige 
bevægelse at se nytestamentlige figurer, 
skikkelser, tildragelser, udsagn osv. som 
opfyldelse af noget endnu uforstået i GT.  

En af de interessante ting ved den figurale 
tolkning er dens åbning for tidslig erkendelse 
og dermed for en den historiske erfaring.  

  

Det særlige ved Jørgen I. Jensens nye bog, 
Europasonate, er nu at han tolker den 
klassiske musiks distinkte træk, sonatesatsen, 
sammen med den figurale tolkning, sådan at 
han oparbejder erkendelser i musikken, som 
har en slags erfaringsmæssig rod i træk for 
kristendommen som en tidslig struktureret 
erfaring, hvor det kendte, først bliver egentlig 
kendt i kraft af en gentagelse, og at denne 
gentagelse aldrig kun er en gentagelse, fordi 
netop gentagelsen forudsætter noget allerede 
hørt/erfaret; derfor bliver gentagelsen en 
fornyelse, som åbner fremefter til at høre på 
en anden og åben måde, jf. Kierkegaards 
begreb om gentagelse, som Jørgen I. Jensen 
gentagne gange referere til (og med 'gentagne' 
mener jeg ikke noget negativt, tværtimod er 
det gentagelser netop i den fornyende og 
berigende forstand). 

Jørgen I. Jensen går ikke ind på det 
musikalske hukommelsestab, men der er så 
rigeligt at tænke over.  

Jeg ønsker her kun at gøre opmærksom på en 
original tænkers og lærds bidrag til nogle 
dybdetræk i europæiske historie, som trækker 
på en rent ud sagt formidabel indsigt i den 
samlede teologi og kulturhistorie (samt en 

nærmest encyklopædisk musikhistorisk viden: 
hele repertoirer fra alle de store og tilmed en 
række for de fleste af os ukendte komponister, 
og både lyttet til i detaljer og studeret i 
partiturer - mageløst!).  

Per Øhrgaard refererede engang i forbindelse 
med et Goethe-udsagn om Tizian at han var 
fremragende til detaljer, men at han i sin høje 
alderdom nærmest kun malede 'in abstracto'. 
Øhrgaard tilføjer nu om Fausts anden del at 
den er så koncentreret at "enhver 
genfortælling bliver til grin: fløjl "in 
abstracto" kan ikke trævles op". – Det samme 
kan siges om Jørgen I. Jensens nu tredje bog 
om Den tredje historie (den tredje historie er 
den som ved at samle den gamle op både 
nyfortolker fortid og nutid og i tilgift åbnes 
for noget afgørende nyt): Bag den 
tilsyneladende slentrende stil ses en uhyre 
koncentreret erfaring: Den samlede 
europæiske kultur in abstracto – og dog som 
konkret erfaring. 

"The past is never dead. It's not even past," 
skrev engang Faulkner. Jørgen I. Jenser ser ud 
til at leve denne sætning, en modsigelse af 
Nietzsches idé om historiens byrde: Netop 
fortiden kan åbne fremtiden – og fortiden: en 
tredje historie. I kristendommen er det 
Helligånden, som åbner historien; i musikken, 
den fra moderniteten sang- og ordløse ny 
musik, er det, hvis jeg forstår Jørgen I. Jensen 
korrekt, sonatesatsens reprise, som viser den 
erfaring, som Helligånden åbner. Det kan 
tolkes begge veje rundt. 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemskommunikation 2, 2010

55



KALENDER 
 

Hvad gør vi med religion i KLM? 
Kursus og årsmøde i Seminariernes Religionslærerforening 
Tid: 24.-26. november 2010. 
Sted: Hotel Kronprinds Frederik, Fredericia. 
Se nærmere omtale af programpunkterne: 
http://www.emu.dk/sem/fag/kre/forening/kursus_2010.html  
 

 Onsdag 24.11 Torsdag 25.11 Fredag 26.11 

 
Kl. 

9:00-
12:30 

 
 

 
 
 
 
 
 
Man kan indlogere sig fra kl.13:00 

 
Jødisk på tusind måder - moderne 
jødisk identitet i didaktisk 
perspektiv.  
Foredrag v/Heidi Laura 
 
Kl.10:00 Kaffe 
 

 
Kl.9:15 Debatoplæg om den omdiskuterede CKF-
pind (Den evangelisk luthersk kristendoms 
betydning for demokrati, velfærdsstat, og skole i 
Danmark)  
v/Johannes Adamsen, læreruddannelsen Århus. 
 
Kl.10:00 Kaffe 
 
Gruppesamtale med efterfølgende opsamling på 
fagets umulighed 

 Kaffe kl.14:30 Frokost kl. 12:30 Kl.12:30 Frokost – derefter hjemrejse 

 
Kl. 

15:00-
17:30 

 
 

 
Velkomst v/kursusudvalget 
 
Hvad skal enhver lærer vide om islam? 
Oplæg til gruppesamtale v/ Lene Kühle 
 

 
Kl.14:00-17:00 
Religion og medborgerskab i 
Fristaden Fredericia. Byvandring 
med besøg i den reformerte kirke 

 

 Middag kl.18:00 Middag kl.18:00  

 
Kl. 

19:30 
 

 
Islam i skolen, hvordan?  
Foredrag v/ Lene Kühle 
 
Kl. 21:00 Kaffe og kage 
 

 
Generalforsamling  
 
Kl.20:30 kaffe 
Kl.22:00 Pølsebord, ost og rødvin 

 

 
Dagsorden til generalforsamling, se næste side. 

 
 

Nordic conference on Religious Education 
6.-9. juni 2011 i Århus. 
 
Tid, sted og kort omtale af indholdet: http://www.emu.dk/sem/fag/kre/forening/2010_ncre.html  
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Seminariernes Religionslærerforening 
 
 
INDKALDELSE TIL 
 
Ordinær generalforsamling: 
 
Torsdag d. 25/11 2010 kl. 19.30 
 
Hotel Kronprinds Frederik, Fredericia 
Vestre Ringvej 96 - 7000 Fredericia  
Tlf. +45 75 91 00 00 
Se for kørselsvejledning: www.hkf.dk  
 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning: fremlæggelse og drøftelse 
3. Kursusaktiviteterne: evaluering af året og fremtidige aktiviteter 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab 2009 og fastsættelse af kontingent 2011 
5. Indkomne forslag fra medlemmerne (skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden) 
6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen 

(Følgende afgår efter tur: Lakshmi Sigurdsson, Laura Lundager Jensen.  
Laura genopstiller ikke, Lakshmi muligvis heller ikke.) 

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af to revisorer 
9. Eventuelt 

 
 
med venlig hilsen 
 
pbv 
Michael Riis 
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